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samarbejde med Vennerne, hvoraf jeg 
nærmere kender rigtig mange fra laugene 
og forskellige arrangementer i årenes løb. 
Det er jo blevet til en del siden 1999, hvor 
jeg blev ansat som museumsinspektør 
på Frilandsmuseet. Og selvom det nu er  
under en ny kasket, så ser jeg frem til 
både flere arrangementer og til samar-
bejdet med både bestyrelsen og Vennerne 
i almindelighed.

Mikkel Venborg Pedersen
Overinsp. (kst.)

”Når vinteren rinder i grøft og i grav/
og rugens krøllede blade/sig ranker i 
solen, som spejles i hav,/jeg griber med 
længsel, knap véd jeg deraf,/min hakke, 
min skovl og min spade” – hedder det 
i Johan Skjoldborgs Husmandssang, 
oprindelig fra 1897. Stroferne kan også 
passende beskrive de mange gøremål 
på Frilandsmuseet her i vintertiden. Der 
saves pæle og skæres grene til museets 
mange flethegn. Der fældes, tyndes, grøft-
es og graves rundt om på museet i hegn, 
buskadser og skovstrækninger. Vinduer 
og døre istandsættes, tavl og tømmer ef-
terses, der males, mures, snedkereres og 
skæres træ til de mange særlige opgaver 
ved museets bygninger. Formidlingen i 
sæson 2009 er ved at være planlagt, som 
det kan ses andetsteds i dette nummer af 
bladet. Laugene fortsætter utrætteligt ar-
bejdet med møllerne og køkkenhaven; i 
stuerne rundt om strikkes flittigt videre 
på de utallige hoser til gården fra Kølvrå.

Samtidig med de mange forberedelser 
afsluttedes året 2008 med et besøgstal på 
godt 288.000, hvilket er absolut rekord 
for Frilandsmuseet. En stor tak til alle 
medlemmer, der hjalp til i årets løb!

I november 2008 sagde vi også farvel 
til overinspektør Inger Tolstrup med  
reception, taler, musik; ja med en festlig 
dag, hvor også en del medlemmer kom 
og hilste på. Jeg ved, at det varmede og 
glædede Inger Tolstrup med de mange 
hilsener. Samtidig dermed er jeg tiltrådt 
som konstitueret leder af Frilandsmuseet. 
Det er jo ikke et ukendt sted, ligesom jeg 
altid har kunnet glæde mig over det gode 
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Et rigtigt godt nytår til alle medlemmer 
af Frilandsmuseets Venner og deres fami-
lier.

Dagene er ved at blive længere, og det 
varer kun kort, inden den nye sæson på 
Frilandsmuseet starter, som sædvanligt i 
forbindelse med Påsken, i år lørdag den 
4. april.

I slutningen af 2008 besluttede over-
inspektør Inger Tolstrup at slutte som le-
der af Frilandsmuseet efter 10 spændende  
år med mange nye initiativer og et vok-
sende besøgstal. Inger Tolstrup stod for 
fornyelsen. Hun tog opgaven med at ind-
samle, bevare og formidle repræsentative 
eksempler på dansk landbyggeskik al-
vorligt, og mange nye bygninger kom til, 
ikke mindst i Andelsbyen, eller som den 
nu hedder, Stationsbyen. Hun stod bag 
levendegørelse af museet, og hun satte 
gang i nye laug, hvor frivillige knokler for 
museet og dets udvikling. Helt har Inger 
Tolstrup dog ikke forladt Frilandsmuseet, 
da hun arbejder på en ny bag om museet, 
en bog som Frilandsmuseets Venner reg-
ner med at udgive til næste år, og som alle 
medlemmer vil få udleveret gratis.

Overinspektør Mikkel Venborg  
Pedersen er tiltrådt som konstitueret leder  
af museet. Vi kender Mikkel Venborg 
Pedersen særdeles godt fra mange fore-
drag og ekskursioner og med ham 
ved roret står vi over for en ny sæson 
med mange nye og spændende ini-
tiativer. Kalenderen for hele 2009 er 
allerede gengivet i dette nummer af  
bladet. 

Med dette nummer af bladet udsen-

des også medlemskort og opkrævning for 
2009. Betal venligst medlemskortet sna-
rest muligt og giv gerne et ekstra bidrag 
til foreningen. For at Frilandsmuseets 
Venner kan opretholde sin skattefrihed for 
modtagne donationer, kræves det hvert år, 
at over hundrede personer giver en ekstra 
gave (ud over kontingentet) - stort eller 
lille - til foreningen.

Anvend også gerne medlemskab af 
Frilandsmuseets Venner som en gave. 
Kontingentet er uændret 200 kr. for en-
keltmedlemmer, 300 kr. for par og 1.000 
kr. for firmaer og institutioner. Livs-
varigt medlemskab koster 5.000 kr. Ved 
henvendelse til Hanne Rossen på tlf. 
3347 3481 kan bestilles medlemskort og  
museumsguide fremsendt til gavegiveren 
eller gavemodtageren. Medlemskab af 
Frilandsmuseets Venner giver uændret  
rabat i Frilandsmuseets og National- 
museets butikker og restauranter.

Med dette nummer af bladet udsendes 
også indkaldelse til årets generalforsam-
ling, der finder sted den 18. marts 2009. 
Som sædvanligt håber vi på stort frem-
møde, hvor der også vil være mulighed 
for at drøfte ideer og forslag til nye  
initiativer med overinspektør (kst.)  
Mikkel Venborg Pedersen.

Vel mødt på Frilandsmuseet til en ny  
sæson 2009. 

Med venlig hilsen fra Frilandsmuseets 
Venners bestyrelse

Bent Knie-Andersen
Formand



 3

samarbejde med Vennerne, hvoraf jeg 
nærmere kender rigtig mange fra laugene 
og forskellige arrangementer i årenes løb. 
Det er jo blevet til en del siden 1999, hvor 
jeg blev ansat som museumsinspektør 
på Frilandsmuseet. Og selvom det nu er  
under en ny kasket, så ser jeg frem til 
både flere arrangementer og til samar-
bejdet med både bestyrelsen og Vennerne 
i almindelighed.

Mikkel Venborg Pedersen
Overinsp. (kst.)

”Når vinteren rinder i grøft og i grav/
og rugens krøllede blade/sig ranker i 
solen, som spejles i hav,/jeg griber med 
længsel, knap véd jeg deraf,/min hakke, 
min skovl og min spade” – hedder det 
i Johan Skjoldborgs Husmandssang, 
oprindelig fra 1897. Stroferne kan også 
passende beskrive de mange gøremål 
på Frilandsmuseet her i vintertiden. Der 
saves pæle og skæres grene til museets 
mange flethegn. Der fældes, tyndes, grøft-
es og graves rundt om på museet i hegn, 
buskadser og skovstrækninger. Vinduer 
og døre istandsættes, tavl og tømmer ef-
terses, der males, mures, snedkereres og 
skæres træ til de mange særlige opgaver 
ved museets bygninger. Formidlingen i 
sæson 2009 er ved at være planlagt, som 
det kan ses andetsteds i dette nummer af 
bladet. Laugene fortsætter utrætteligt ar-
bejdet med møllerne og køkkenhaven; i 
stuerne rundt om strikkes flittigt videre 
på de utallige hoser til gården fra Kølvrå.

Samtidig med de mange forberedelser 
afsluttedes året 2008 med et besøgstal på 
godt 288.000, hvilket er absolut rekord 
for Frilandsmuseet. En stor tak til alle 
medlemmer, der hjalp til i årets løb!

I november 2008 sagde vi også farvel 
til overinspektør Inger Tolstrup med  
reception, taler, musik; ja med en festlig 
dag, hvor også en del medlemmer kom 
og hilste på. Jeg ved, at det varmede og 
glædede Inger Tolstrup med de mange 
hilsener. Samtidig dermed er jeg tiltrådt 
som konstitueret leder af Frilandsmuseet. 
Det er jo ikke et ukendt sted, ligesom jeg 
altid har kunnet glæde mig over det gode 

ET NYT ÅR OG ET ”NYT” ANSIGT



 5

også meget gerne løbende have suppleret 
museets dragtsamling med endnu flere 
enestående stykker tøj og dragttilbehør 
i mange forskellige størrelser. Et par af 
laugets medlemmer har derfor sagt ja til 
at eksperimentere med et par sweatre - 
eller damejumpers - fra et strikkekatalog 
fra 1930erne. Resultaterne skal bruges i 
levendegørelsen i museets Stationsby, 
hvor vi stadig mangler en masse dragt-
dele og tøj. Vi forestiller os, at vi også på 
sigt kunne tænke os flere strikkede nat-
trøjer (de danske bondekoners fine, møn-
sterstrikkede dagligtrøjer), nogle gode 
ting til mellemkrigstidens herrer i form 
af sweatre og pullovers – og dejligt store 
og varme underbukser til både mænd og 
kvinder i strikket uld. Mulighederne er 
næsten endeløse for de historisk hånd-
arbejdsinteresserede!

Det er tanken, at lauget et par gange 
om året mødes til fælles arrangementer, 
hvor vi også snakker baggrund og histo-
rie omkring tekstiler eller håndarbejde. 
Til hverdag sidder laugets medlemmer 
og strikker eller syr til museet i deres 
eget hjem i deres helt eget tempo, så det 
er vigtigt at mødes ansigt til ansigt en 

NYT fRA lAuGENE

gang imellem. I løbet af efteråret bød vi 
således laugets medlemmer på et hyg-
geligt fællesarrangement med et impo-
nerende fremmøde, hvor vi i fællesskab 
opgjorde høsten af hoser, og hvor museet 
fik lejlighed til at sige tak for den store 
indsats. Derefter så vi på nogle dejlige, 
strikkede genstande fra museets dragt-
magasin – blandt andet solide og mange 
gange stoppede damestrømper, smukke 
gamle muffediser med perler, morsomme 
strikkede fruehatte og nogle særdeles 
rummelige, hjemmestrikkede underben-
klæder, som for ca. 100 år siden holdt en 
krydstoldskipper og hans hustru varme i 
selv den stærkeste frost.

Laugets kontaktpersoner på museet 
er mus.insp. Anja Jørgensen og mus.insp. 
Rikke Ruhe. Hvis man er interesseret i 
at høre mere om laugets arbejde, og evt. 
slutte sig til korpset af flittige damer, er 
man meget velkommen til at ringe eller 
maile til Anja Jørgensen på anja.jor-
gensen@natmus.dk, tlf. 3347 3856 eller 
Rikke Ruhe på rikke.ruhe@natmus.dk, 
tlf. 3347 3482.

Mus.insp. Rikke Ruhe

Foto: Rikke Ruhe
En af de store og en 
af de små hoser. De 
er strikket i alle stør-
relser

Foto: Rikke Ruhe
Sådan ser godt 
100 par hoser ud 
– de fylder et helt 
langbord
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være optaget i opløsningen 300 DPI for 
at egne sig til tryk.

Her i første udgave af Nyt fra Lau-
gene vil jeg byde det yngste laug, Hånd- 
arbejdslauget, velkommen i flokken og 
skrive lidt om dets bedrifter i løbet af 
sommeren og efteråret. Håndarbejds-
lauget består i øjeblikket af mere end 40 
flittige damer, som hele sommeren og 
efteråret har strikket hoser til interiøret 
på gården fra Kølvrå. Produkterne af de 
mange, mange timers arbejde kunne beses 
i Frilandsmuseets juleweekends, hvor 
lige godt 100 par hoser i alle størrelser 
lå bundtet sammen, som kom hosekræm-
meren forbi på sin opkøbsrunde i samme 
øjeblik. Resultatet så flot og imponerende 
ud – og vi får stadig hoser hjem til sup-
plement. 

Det er meningen, at laugets medlem-
mer alt efter evne og interesse skal kunne 
tage mange forskellige håndarbejdsop-
gaver på sig. Vi skal have lavet tekstiler 
og genstande til vores interiører, og vi vil 

Frilandsmuseet har nu tre livskraftige 
laug, som på hver deres måde gør en stor 
og mærkbar forskel for museets publikum. 
Møllerlauget er det ældste, siden kom 
Havelauget til. Det yngste og sidste laug 
er Håndarbejdslauget, som blev stiftet 
i 2008. Laugene er meget forskellige, 
og de løser vidt forskellige opgaver på  
museet. Men fælles for alle medlemmerne 
er en interesse for Frilandsmuseet og dets 
virke – og vel også et ønske om at dyrke 
en personlig interesse på en måde, som 
dermed gavner mange mennesker. Her 
på museet er vi glade for laugsmedlem-
mernes positive bidrag til museets  
helhed. 

For at kunne kommunikere med lau-
gene på bedste vis er det nu et meget 
stort ønske, at laugsmedlemmer også er 
medlemmer af Frilandsmuseets Venner. 
Så får man som medlem af et laug  
automatisk tilsendt Vennebladet og invi-
tationer til de arrangementer og åbninger, 
som finder sted i løbet af året. Et nyt 
tiltag er derfor også nærværende spalte. 
Det er meningen, at der i hvert nummer 
af Vennebladet fremover skal være ny-
heder eller gode historier fra ét eller flere 
af laugene. Den faste redaktrice på denne 
spalte vil være undertegnede, mus.insp. 
Rikke Ruhe. Hvis laugene ligger inde med 
gode historier, fængende nyheder eller 
rigtig gode billeder fra deres aktiviteter 
i løbet af et år, modtager jeg dem gerne.  
Materiale eller oplysninger kan sendes til:  
rikke.ruhe@natmus.dk, og man kan nå 
mig på tlf. nr. 3347 3482. 
Bemærk, at digitale billeder mindst skal 
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Foto: Rikke Ruhe
Museumsinspektør Rikke Ruhe med nogle af 
Håndarbejdslaugets fine hoser
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Dato Aktivitet Sted og tid
Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 - 15.30

Alle dage i  perioden 30. juni -  
9. august samt i.f.m. hånd-
værkets dage 13. og 14. juni

Salg fra brugsen i Stadager. Gør en god 
handel hos uddeleren som sælger børster, 
bolcher, nymalet kaffe m.m.

Kl. 11.00 - 16.00

September-oktober-november-december

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden indtil 18. oktober

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 - 15.30

11. august - 15. oktober Bondens dyr. Museets dyrepasser viser 
forskellige dyr frem 

Tirsdag – torsdag ved Rømø 
Kl. 10.30 – 11.00

Hver onsdag og sidste søndag 
i måneden maj til september 

Bondens have – gartnerne tager imod i ud-
valgte haver. Steder og emner bekendtgøres i 
dagsprogram/forhallen.

Kl. 14.00 - 15.00

1. - 27. september Teaterforestilling om bondens afhængighed 
af naturen. Forestillingen varer to timer

Tirsdag - torsdag kl. 10.00
Søndag kl. 13.00

26. og 27. september Håndværkets dage.  
Aktiviteter i Stationsbyen.

Kl. 10.00 - 15.00

26. - 27. september Salg fra brugsen i Stadager. Gør en god 
handel hos uddeleren som sælger børster, 
bolcher, nymalet kaffe m.m.

Kl. 11.00 - 16.00

11. - 18. oktober Efterårsferie: Historisk markedsplads
Mester Jakel forestilling om Romeo og Julie

Kl. 11.00 - 15.30

5. december Julearrangement Kl. 09.00 - 10.00

5. og 6. december Julen rundt de sidste 250 år. Julemad, 
pyntede juletræer, julens bagværk på her-
regården, jul i brugsen, juletræsfest, julecafé 
og nisseteater.

Kl. 10.00 - 16.00

12. og 13. december Julen rundt de sidste 250 år. Julemad, 
pyntede juletræer, julens bagværk på her-
regården, jul i brugsen, juletræsfest, julecafé 
og nisseteater.

Kl. 10.00 - 16.00

AkTIvITETER fRIlANDSMuSEET 2009

Dato Aktivitet Sted og tid
21. maj - 18. oktober Udstillinger i Brede Værk er åbne for 

publikum
Kl. 10.00 - 17.00

Søndage i juni, juli og august Omvisninger i Brede Hovedbygning fra 
1797 og i arbejderboligen fra mellemkrigs-
tiden. Entré

Kl. 12.00, 13.00 og 14.00

AkTIvITETER I bREDE 2009

besøg også brede Hovedbygning. Åbent alle søndage i juni, juli og august.
Omvisninger kl. 12.00, 13.00 og 14.00 – Det er gratis for medlemmer  (koster 50 kr. for andre)

Museet holder åbent  kl. 10-17 hele sæsonen (lørdag den 8. april – søndag den 18. oktober) 
Mandag lukket, dog åbent: 6. april, 13. april, 1. juni og 12. oktober. 

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner

Ændringer kan forekomme.
6

Dato Aktivitet Sted og tid
Marts-april-maj

18. marts Generalforsamling Frilandsmuseets Restaurant

8. april - 13. april Påskeaktiviteter: Papirklip i hjørnestuen, 
æggefarvning og fremstilling af påskemad i 
herregårdskøkkenet.
Trille æg og andre gamle lege udendørs

Kl. 11.00 - 15.30
Hovedgården fra Fjellerup

Dato først i maj følger Rundvisning om søvn og soveskikke i anled-
ning af udgivelse af overinsp. (kst.) Mikkel 
Venborg Pedersens bog ’I søvnens Favn’

Indledes ved Frilandsmuseets Hoved-
indgang

Alle søndage i maj Salg i brugsen fra Stadager. Gør en god 
handel hos uddeleren, som sælger børster, 
bolcher, nymalet kaffe m.m.

Kl. 11.00 - 16.00

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlavet fremviser museets møller Kl. 11.00 - 15.30

21. april - 25. juni Bondens dyr. Museets dyrepasser viser 
forskellige dyr frem 

Kl. 10.30 ved Rømø

Hver onsdag og sidste søndag 
i måneden maj til september 

Bondens have – gartnerne tager imod i ud-
valgte haver. Steder og emner bekendtgøres i 
dagsprogram/forhallen

Kl. 14.00 - 15.00

Juni-juli-august

Søndag 7. juni. ”Museumsløbet”. Veteranbiler ankommer til 
Stationsbyen kl. ca. 13.30

Kl. 13.00 - 15.00

13. og 14. juni Håndværkets dage. 
Aktiviteter i Stationsbyen

Kl. 10.00 - 15.00

Søndag 21. juni Dansk Mølledag Kl. 11.00 - 15.30

Søndag 21. juni. Rundvisning i Brede Værk ved mus.insp. 
Mikkel Thelle

Kl. 14.00 - 15.30 Indledes ved Brede 
Værks hovedindgang

28. juni - 16. juli Mester Jakel forestilling om Romeo og Julie Tirsdag - torsdag kl. 11.00 og 13.00
Søndage kl. 12.00 og 14.00

Tirsdag 30. juni - søndag  
9. august

Livet på landet. Aktører i dragter levendegør 
på gården fra True, hedegården fra Kølvrå, 
hovedgården fra Fjellerup og i brugsen 
fra Stadager. Desuden omkringvandrende 
kræmmer, tigger og post

Kl. 11.00 - 15.30

19. juli - 9. august Bondepigens Brudefærd. Teater v. smede-
dammen

Tirsdag - torsdag kl. 11.00 og 13.00
Lørdage kl. 14.00
Søndage kl. 14.00

11. august - 15. oktober Bondens dyr. Museets dyrepasser viser 
forskellige dyr frem 

Tirsdag – torsdag ved Rømø 
Kl. 10.30 - 11.00

25. august Nyt i 2009 på Frilandsmuseet. Rundgang på 
Frilandsmuseet ved overinsp. (kst.) Mikkel 
Venborg Pedersen

Kl. 17.00 - 18.30
Indledes ved Frilandsmuseets Hoved-
indgang

Lørdag og søndag 29. og 30. 
august

Historiske havedage. Oplev gartnerne 
fortælle om arbejdet med museets pryd- og 
nyttehaver samt planternes kulturhistorie

Kl. 11.00 - 15.00

Søndag 30. august Dansens dag Flere oplysninger på www.natmus.dk 
når tiden nærmer sig.

AkTIvITETER fRIlANDSMuSEET 2009

Flere oplysninger om arrangementerne kan ses på www.natmus.dk. Ret til ændringer forbeholdes.
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AkTIvITETER fRIlANDSMuSEET 2009
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AkTIvITETER I bREDE 2009

besøg også brede Hovedbygning. Åbent alle søndage i juni, juli og august.
Omvisninger kl. 12.00, 13.00 og 14.00 – Det er gratis for medlemmer  (koster 50 kr. for andre)

Museet holder åbent  kl. 10-17 hele sæsonen (lørdag den 8. april – søndag den 18. oktober) 
Mandag lukket, dog åbent: 6. april, 13. april, 1. juni og 12. oktober. 

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner

Ændringer kan forekomme.
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redesøgende mus, for beskidte kattepoter 
og, særdeles mærkbart, fra angreb af 
ivrige pilfingre og gæster.   

En af vinterens store, tilbagevendende 
opgaver på Frilandsmuseet er derfor 
håndteringen af de mange sengesteder. 
Alle opredningerne gennemgås en gang 
om året, når museet lukker. En tredjedel 
af dynerne og puderne fra museets gårde 
hentes ind til overvintring og støvsugning. 
De resterende to tredjedele tages op af 
sengene og lægges til luftning på bukke 
i gårdenes stalde og lader. Denne turnus 
sikrer, at dynerne en gang hvert tredje år 
kommer i hus til støvsugning, gennemsyn 
og evt. reparation, inden de lægges ud 
igen. Derimod tages alle lagner ind hvert 
år. De er skrøbeligere i materialet end 
dynerne og kan komme til at se meget 
beskidte ud i løbet af en sæson.

Da der er flere dyner og puder og 
lagner i hvert sengested, har museets 
personale hver vinter fat i flere hundreder 
stykker sengetøj. Den meget store 
opgave løses i fællesskab. Museet faste 
konservator, Annemarie Juul, planlægger 
arbejdet og tager sammen med endnu 
en konservator alle lagner ind, lige når 
museet lukker. Lagnerne lappes, vaskes 
og tørres og pakkes sammen, så de er 
parate til opredningen inden sæsonstart. 
De dyner, der skal hjem, køres ind med 
en lille traktor af museets servicebetjente. 
Det er et tidskrævende og tungt arbejde, 
for dynerne er uhåndterlige og tunge. 
De støvsuges en efter en af museets 
medarbejder til samlingsrengøring og 
-pleje af vores allestedsnærværende ’Rie’.  

MAN lIGGER, SOM MAN HAR REDT…

Foto: Anker Tiedemann
Paradesengen på Lundagergården (her vist i 
udsnit) rummer mange smukke dyner og puder. 
Tekstilerne lå fremme, så alle besøgende beun-
drende kunne beskue gårdens rigdom. I denne 
seng lykkedes det sidste år en mus at bide hul i 
støttedynen nederst, så hele sengen blev fyldt med 
krøyerkugler.

 Bukke og lægter til de resterende 
dyner på gårdene fordeles, og dyner og 
puder flyttes fra sengestederne, efterses 
og luftes af denne artikels forfatter 
sammen med assistent Ulla Skaarup. Hvis 
vi opdager mus, møl, spor efter mink/mår, 
mug eller andre større skader, noteres det. 
Hvis vi støder på dyner eller puder, som er 
svært skadede med huller efter musegnav 
mv., tages de ind til reparation.  

Det er nødvendigt at lufte dynerne, 
især for at undgå mug. De nederste 
dyner i alkover og senge får ikke megen 
udluftning, og der kan opstå små, fugtige 
klimalommer mellem sengetøjet, som er 
befordrende for mug og visse insekter. 
Også andre af museet kostbare tekstiler 
skal overvintre hjemme for at klare 
den udfordring, som Frilandsmuseets 
udstillinger er. De nykonserverede 
hængeklæder i de svenske gårde er nu 
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MAN lIGGER, SOM MAN HAR REDT…

I foråret udkommer Mikkel Venborg 
Pedersens nye bog, I søvnens Favn. Her 
beskrives de danske bønders soveskik, og 
man får også mange gode eksempler på 
de genstande, som man omgav sig med i 
og ved sine senge. Bogen indeholder en 
masse flotte illustrationer, som er optaget 
i Frilandsmuseets alkover, soveværelser 
og kamre. Bogen retter således fokus på 
nogle af de genstande, der fylder allermest 
i vore udstillinger – nemlig sengestederne 
og alle de tekstiler, som hører til i dem.

Frilandsmuseet har langt over 100 
opredte sovesteder, lige fra de simple 
senge i fattighuset fra Greve med slidte 

dyner til hovedgården fra Fjellerups 
fine snedkersenge med smukt broderede 
lagner og pudevår og et flot, strikket 
sengetæppe. Museets interiører ville se 
helt forkert og mennesketomme ud, hvis 
ikke tidligere generationers sovesteder 
var opredt efter alle kunstens – og datidig 
skik og brugs – regler. Men samtidig er ud- 
stillingen af dyner, puder, lagner, 
madrasser, skråpuder og tæpper en af 
de mest arbejdskrævende opgaver på 
Frilandsmuseet. For et sengested kan ikke 
bare passe sig selv, når det først én gang 
er redt smukt op. Det er udsat for fugt og 
mug, for edderkopper og mølangreb, for 

Foto: Roberto Fortuna
Stålsengen i kommisværelset på Stadager. I mellemkrigstiden benyttede man sig af maskinfremstillede 
bomuldsbetræk, og man lå på fabriksfremstillede madrasser med fyld af krøluld og kapok. Sengene er 
væsentligt nemmere at håndtere end alkoverne med tunge olmerdugsdyner.
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Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2008
Indtægter
Kontingenter 167.150,00
Provision ved salg af bøger 7.990,00
Gaver 41.306,75
Distributionstilskud til nyhedsbrev fra Frilandsmuseets Venner 17.259,97
Rente 361,19

234.067,91

Udgifter
Donationer:
Indretning Rynkeby Smedie 50.000,00
Frilandsmuseets ny guide 36.200,00

86.200,00

Diverse 367,00
Porto og gebyrer 6.658,25
Porto nyhedsbrev fra Frilandsmuseets Venner 20.154,83
Kontorartikler 683,33
Arrangementer og møder 22.941,83
Administration Nationalmuseet 7.000,00
Magasinet NYT fra Nationalmuseet 77.738,00
Trykning af nyhedsbrev fra Frilandsmuseets Venner 36.636,25
Repræsentation, gaver m.v. 1.149,62

173.329,11
Udgifter i alt 259.529,11

Periodens resultat -25.461,20

Balance pr. 31. december 2008
Aktiver
Tilgodehavender 0,00
Indestående Danske Bank 8.034,61
Indestående Alm. Brand Bank 1.713,14
Kassebeholdning 29,75
Frimærkebeholdning 33 á 5,50 181,50
Likvide beholdninger i alt 9.959,00

Aktiver i alt 9.959,00

Passiver
Saldo pr. 1. januar 2008 33.764,45
Periodens resultat -25.461,20
Foreningens kapitalkonto 8.303,25

Forudbetalt kontingent 1.400,00
Porto december 2008 140,75
Kontorartikler 115,00
Gæld 1.655,75

Passiver i alt 9.959,00

REGNSkAb 2008 fOR fRIlANDSMuSEETS vENNER
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SElSkAbET fRIlANDSMuSEETS vENNER
GENERAlfORSAMlING

Onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00
i frilandsmuseets Restaurant, kongevejen 100, 2800 kgs. lyngby

 Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Evt. forslag
 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Johannes Green, Lis Kjærulff og Hegert Vad
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt 

Husk tilmelding - senest den 10. marts
Ring venligst til museets sekretær Hanne Rossen 

hverdage mellem kl. 9.00 og 12.30 på tlf. 3347 3481 eller tlf. 3347 3480.
Der kan også sendes mail til hanne.rossen@natmus.dk

monteret, så de er nemme at tage ned 
og gemme for vinteren. Ligeledes tages 
ginerne med de udstillede dragter på 
hovedgården og gården fra Barsø hjem til 
eftersyn og evt. rengøring. 

Om foråret går arbejdsgangen den 
modsatte vej. De samme mangfoldige 
sengesteder skal redes op fra top til 
bund med rene lagner, nylappede dyner 
og nyluftet sengetøj. Det er et arbejde, 
som tager flere dage, og som museets 
konservatorer tager sig af. Det er hårdt 
og strengt, fordi man ikke kan komme 
rundt om museets alkover, og derfor 
skal gøre det meste fra kun én side. Men 
når opredningerne er tilendebragt, ser 
sengene meget smukke ud i al deres pragt 
– man kan næsten se, at husmoderens 
kærlige hænder netop har glattet lagnerne 
og strøget hen over dynernes farverige 
bolstre.

Mus.insp. Rikke Ruhe

Foto: Roberto Fortuna
Smukt opredt alkove på Truegården med under-
dyner, underlagen, overdyne og overlagen samt 
flere hovedpuder. Det kræver gode armkræfter at 
rede de svære alkover op.
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Adresse for frilandsmuseets venner

NYT 

ObS!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 
restaurant og butik.

Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3347 3480 og 3347 3481
E-mail: hanne.rossen@natmus.dk

Illustration på forsiden:
Billede af alkoven på Truegården.
Foto: Roberto Fortuna

Medlemsrabat i butik og restaurant

•  10 % rabat i Museumsbutikken
  på Frilandsmuseet og på Nationalmuseet
•  10 % rabat på Frilandsmuseets Restaurant
  i sæsonen – ikke selskaber
• 10 % rabat i Restaurant Nationalmuseet

Bent Knie-Andersen
formand
Jes Damsted
kasserer
Vagn Andersen
Johannes Green
Hans Peter Houlberg
Lis Kjærulff
Hegert Vad
Lene Floris 
Museumschef
Per Kristian Madsen
Direktør for Nationalmuseet 
Mikkel Venborg Pedersen
Overinspektør (kst.) på Frilandsmuseet. Sekretær for bestyrelsen 
Tlf: 3347 3480

bestyrelsen for frilandsmuseets venner


