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Fra Lyngby tiL København

Frilandsmuseet åbner for sin sæson 2010 her 
den 27. marts. Ligeledes åbner Brede Værk 
for sin første, hele sæson samme dato. Og 
også i år er der mange, spændende ting på 
programmet i formidlingen af kulturhistorien 
på landet, i småbyerne og i industrien – jo: 
Frilandsmuseets emnekreds er blevet stor og 
bred over årene.
 På de indre linjer er der også sket foran-
dringer. Museumsinspektøren for Brede Værk, 
cand. mag. Mikkel Thelle, er per 1. februar 
gået på tre års orlov fra stillingen for at hel-
lige sig et ph.d.-studium om bydannelser og 
udvikling af den moderne by. Projektet tager 
udgangspunkt i København omkring 1900. 
Netop på den tid var skabelsen af de nye 
storbyer i Europa og USA en stor udfordring. 
Hvorledes skulle man bo og leve i disse nye 
byer, hvor de fleste indbyggere indvandrede 
fra landet – enten direkte fra landbruget eller 
fra de stationsbyer, som Frilandsmuseet byg-
ger på i disse år. Stationsbyer havde man van-
skeligt ved helt at kategorisere, var det by eller 
land. Men også den moderne storby voldte 
hovedbrud i vide kredse; et levende ind- 
blik i modernitetens farer gav Herman Bang 
i romanen ’Stuk’. For nogle blev vandringen 
gennemført i etaper fra land til stationsby til 
storby til – Amerika! 
 Mikkel Thelle vil have daglig arbejds-
plads på Nationalmuseet i København, men 
vil ind i mellem stadigvæk dukke op på Brede 
Værk.
 Museumsinspektør, cand. mag. Signe 
Littrup har samtidig overtaget ansvaret for 
Brede Værk – og det vil være muligt for 
medlemmerne at møde hende til et sær- 
arrangement i maj måned, hvor hun vil 
fortælle om de mange, nye tiltag, herunder en 
’aktiv billet’ og mere til.
 Efter næsten to års konstitueret ledelse 
af Frilandsmuseet og Brede Værk får mu-
seerne også ny overinspektør her per 1. april. 
Selv flytter jeg efter mit eget ønske til selve  

Nationalmuseet, Samlingen for Danmarks 
Nyere Tid, for der at genoptage min forsk-
ningsvirksomhed. 
 På Nationalmuseet er en række initia-
tiver omkring Danmarks gamle tropekolonier 
under udvikling. Museumschef Lene Floris 
har bedt mig forestå en koordinering af disse 
initiativer, således der kan skabes en entydig 
projektorganisering og et samlet, innovativt 
forskningsmiljø. Samtidig vil jeg i min egen 
forskning beskæftige mig med den påvirk-
ning, som kolonierne havde på dagliglivet 
for den almindelige befolkning i Danmark. I 
første omgang bliver det særligt hvad angår 
forbrugsmønster og tilgang til ’kolonialer’, 
dvs. nye, spændende varer. Projektet vil 
tage sit udgangspunkt dels i samlingerne på  
Nationalmuseet, dels i udvalgte bygninger på 
Frilandsmuseet – så helt slipper jeg heldigvis 
ikke det gamle sted.
 Dette bliver således mit sidste indlæg i 
Vennernes blad, og det vil være på sin plads 
at sige tak for 11 gode år sammen på Frilands-
museet. I de sidste år har jeg haft den glæde 
at være tæt på bestyrelsen; tak for et godt – 
og ofte muntert – samarbejde. Ligeledes tak 
til de frivilliges laug og alle medlemmerne, 
som jeg jo ofte har mødt til arrangementer og 
på vores fælles færd gennem museet. Jeg har 
altid skattet Selskabets aktiviteter højt og har 
sat stor pris på de ord, vi har slået af, når vi 
mødtes på museet og andre steder.
 Til generalforsamlingen den 13. april vil 
der være lejlighed til at hilse på hinanden og 
vigtigst: til at hilse på museets nye leder, der 
også senere på sæsonen vil afholde et arrange-
ment for Vennerne.
 Jeg ønsker Frilandsmuseet og Brede Værk 
en god sæson 114 – og 2!

Mikkel Venborg Pedersen
Overinspk. (kst.), ph.d.
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SæSon 2010

Foråret står for døren, og om kort tid åbner 
Frilandsmuseet for en ny sæson med mange 
spændende aktiviteter. Som det fremgår af 
kalenderen i dette blad, er der lagt op til flere 
nye aktiviteter, hvoraf adskillige alene er for-
beholdt medlemmerne af Frilandsmuseets 
Venner. 
 Året 2010 vil blive anvendt til marke-
ring af 1700-tallet, og kulminationen kommer 
til september, hvor kulturfestivalen Golden 
Days på mange forskellige måder – også på 
Frilandsmuseet – markerer ”det lange århun-
drede”. Vi kalder også 1700-tallet for ”oplys-
ningstiden”, fordi periodens mange reformer 
prægede udviklingen, men det var i løbet af 
dette århundrede, at de milde gaver fra kolo-
nierne, sukker, eksotiske frugter, tobak og 
chokolade, blev udbredt til større og større 
kredse. Madkulturen gennemlevede væsent-
lige ændringer, og flere af de fødevarer, vi i 
dag betragter som helt almindelige, som kar-
toflen, introduceredes i Danmark. 
 Sæsonen 2010 byder også på andet nyt. 
Mikkel Venborg Pedersen, der har ledet  
museet gennem de seneste to år, har valgt 
at vende tilbage til en stilling på National- 
museet. Stillingen som overinspektør og leder 
af Frilandsmuseet har derfor været opslået, og 
en ny leder vil tiltræde i løbet af foråret. Vi 
kender Mikkel Venborg Pedersen fra mange 
arrangementer i de år, han har virket på Fri-
landsmuseet både som leder og i årene før 
denne periode, og sender vore bedste ønsker 
for fremtiden. Vi vil benytte Frilandsmuseets 
Venners generalforsamling til at sige tak til 
Mikkel Venborg Pedersen, men det er håbet, 
at vi også fremover vil få lejlighed til at opret-
holde kontakten og høre om den nye spæn-
dende forskning med tilknytning til Frilands-

museet, som bliver hans nye område.
 Vi kender endnu ikke navnet på den nye 
overinspektør, men der er lagt op til et særligt 
arrangement efter sommerferien, hvor vi får 
mulighed for at mødes med museets nye leder 
og høre om planerne for museets udvikling.
 Vinteren 2009-10 har været hård. I Fri-
landsmuseets 1700-tals gårde og huse har det 
været en hård kamp i den række kolde vintre, 
som 1700-tallet bragte, at få det forråd, som 
var blevet opbygget gennem de varme som-
mermåneder og milde efterårsmåneder til at 
række til mennesker og dyr. Rakte forrådene 
ikke, kunne vårhungeren ramme. 
 I dag rammes vi ikke af vårhunger, men 
vi hungrer efter vår. Og det er et godt tegn 
på vår, når museet slår portene op for en ny  
sæson den 27. marts!

Med venlig hilsen fra 
Frilandsmuseets Venners bestyrelse

Bent Knie-Andersen
Formand

Illustration på forsiden:
Foråret står for døren på Frilandsmuseet 
(Foto: Nationalmuseet)
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vintertid på Landet

markeredes midvinteren med fastelavnsoptog 
af karle, og kampe på skrømt mellem Kong 
Vinter og Kong Vår, to udklædte karle. Alle 
steder, hvor optoget af karle kom ind, skulle 
de bespises og bedrikkes. Man serverede 
bl.a. æbleskiver i store mængder. Søndagen 
og mandagen blev kaldt for flæskedage. Her 
skulle man sørge for at spise rigeligt og helst 
godt med flæsk inden fastens askese. Tirs-
dagen blev kaldt for hvide tirsdag, og her var 
traditionelt æggeretter eller mælkeretter på 
bordet. De, der havde råd, bagte hvede- og 
sigteboller, som i gammel tid var festmad i 
kontrast til hverdagens store, tunge rugbrød. 

bondemad året rundt
I et samfund som det danske bondesamfund 
med en høj grad af selvforsyning fulgte mid-
dagsbordet naturligt årets gang og høstens 
rytme. Derfor bar vintertiden præg af tung og 
rigelig gildesmad ved festerne, for da bugnede 
fadebure og sulekar. Påsken var og er en af 
årets vigtigste kirkelige højtider, men påskens 
gildesmad var dengang præget af større nøj-
somhed og enkelhed end både jul og faste-
lavn. Påsken rammer, lige når vinteren slutter, 
så selvom man kan være heldig at have frisk 

mælk og nye æg og et enkelt helt nyt lam eller 
to, var spisekamrene ved at være tømte. 
 I 2010 samarbejder Kokkepigen med  
Golden Days Kulturfestival om at bringe 
1700-tallet til live. Derfor formidler vi i 
2010 1700-tallets mad og måltidskultur på  
”Kokkepigens blog”. I øjeblikket blogger 
den fynske bondekone Anne Larsdatter fra  
Lundagergården fra sin hverdag i 1788 og 
giver læserne opskrifter på den hverdagsmad 
og gildesmad, som kommer fra hendes gryder 
og pander. Senere afløses hun af borgerkoner, 
kronede hoveder, storkøbmænd og andet godt-
folk fra 1700-tallet, som også fortæller små 
historier fra køkken, fadebur og spisestue. Fes-
tivalen finder sted hele september måned, hvor 
vi blandt andet kan opleve en masse spændende 
aktiviteter på Brede Hovedbygning. Indtil da 
kan man nyde Kokkepigen og hendes historier 
fra det farverige og spændende århundrede  
på: http://kokkepigen.natmus.dk. Skribenten  
bringer nye opskrifter hver uge. Se også 
mere om Golden Days Kulturfestival på  
www.goldendays.dk.

Rikke Bengtha Ruhe
Museumsinspektør, MMU

1700-tallets bondekone 
ved brødbagningen i 
bryggerset på Lund-
agergården. Følg hende 
og andre skikkelser fra 
1700-tallet på Kokke-
pigens blog  
(Foto: Nationalmuseet).
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vintertid på Landet

Det har været en hård og kold, men smuk vinter 
i år. Frilandsmuseet har set yndigt ud i solskin, 
men været lidt besværlig for os på grund af 
snerydning, glat føre og isbelægninger. Men 
den kolde vinter minder mere om fortidens 
vejr end de lune vintre, vi i Danmark har haft 
de seneste år. Faktisk var der markant koldere 
i Europa i perioden 1500-1800, end der er nu, 
og de tre hundrede år kaldes da også af og til 
for ”Den lille istid”. Det betyder, at 1700-tal-
lets vintre var frostrige, snefyldte og kolde. 
Man drog på isfiskeri på sund og i fjorde, og 
transporten foregik i kaner og på slæder i vin-
termånederne. Men selvom vinteren kunne 
være kold, streng og lang, har det også været 
en hyggelig tid i de danske landsbyer. 

vintersysler
Man havde tid til sysler og husflid, og man 
samledes naturligt indenfor for lukkede vin-
duer i den både lumre og fugtige daglige stue, 
som var den eneste opvarmede. Pigerne kar-
tede, spandt og strikkede, og karle og husbond 
lavede rivetænder, snittede brugsgenstande – 
eller spillede kort og røg en pibe tobak.  Mæn-
dene havde dyrenes pasning og tærskningen 
af kornet om vinteren, og de reparerede også 
de mange, mange meter flethegn og gærder, 
som omgav marker og haver. Man drog på 
isfiskeri, og de bønder, der havde noget at 
sælge, kørte ofte til købstæderne med slag- 
tedyr, korn, smør, øl eller andre salgbare varer. 
Men kun hvis vejene var tilpas faste og frosne, 
så vognene kunne køre. Kvinderne tog sig af 
det sædvanlige i hus og gård - småredsel, 
madlavning og ikke mindst det omfattende  
arbejde med tekstilerne. Konerne konkurrerede 
med hinanden om, hvem der først blev færdige 
med kartningen efter efterårets fåreklipninger, 
og væven stod næppe stille, når konen havde 
en ledig stund. 

Forråd og gilder
Vinterens første del – tiden fra november og 
frem til fastelavn - var også en rigelig tid. Høs-
ten var kommet i hus, og efterårets slagtninger 
overstået. Forhåbentligt bugnede fadebur og 
lofter af brødkorn, pølser, saltmad, sild og 
æbler i tønder og tørrede krydderurter. Hvis 
vinteren blev lang, og vækstsæsonen forsin-
ket, kunne vårhungeren være en kedelig gæst, 
men her omkring midvinter fejrede man sine 
gilder og højtider med maner. Vinteren bød 
på flere betydningsfulde højtider og mærke-
dage. Den vigtigste og største var selvfølgelig 
julen, men gennem hele vinteren var der hel-
gendage, som var gode vejrvarselsdage eller 
særligt lykkebringende dage. En af de gamle, 
katolske helligdage, som også holdt sig i det 
protestantiske Danmark, var Kyndelmisse 
– eller lysmessen. Den falder altid den 2.  
februar, 40 dage efter Jesus fødsel. I gamle 
dage var kvinderne urene i 40 dage efter 
fødslen og kom således ikke i kirke. Derfor 
fejrede man naturligt den 40. dag efter Jom-
fru Marias forløsning som den dag, hun igen 
kunne indlemmes i kirken. Det gjorde man 
med en særlig lysmesse. Indtil 1770 var dagen 
en officiel helligdag i Danmark sammen med 
en række andre småhelligdage. I gammel tid 
fejrede man derfor Kjørmesgilder over hele 
landet på dagen, og man tog gerne vejrvarsler 
på denne dag, der blev betragtet som vinte-
rens midt- og vendepunkt. Man spåede om 
en tidlig vår ved at se på blæsten – det skulle 
helst blæse kraftigt, så vinterens magt kunne 
brydes. Udover Kyndelmisse var Fastelavn 
midvinterens største gildestid. I katolsk tid var 
dagene mellem Fastelavn og Påske fastedage, 
startende onsdag efter fastelavn, askeonsdag. 
I dagene op til askeonsdag: fastelavnssøndag, 
mandag og tirsdag slog man sig løs. I de syd-
europæiske byer er der stadig en levende 
karnevalstradition, men på landet i Danmark 



 5

vintertid på Landet

markeredes midvinteren med fastelavnsoptog 
af karle, og kampe på skrømt mellem Kong 
Vinter og Kong Vår, to udklædte karle. Alle 
steder, hvor optoget af karle kom ind, skulle 
de bespises og bedrikkes. Man serverede 
bl.a. æbleskiver i store mængder. Søndagen 
og mandagen blev kaldt for flæskedage. Her 
skulle man sørge for at spise rigeligt og helst 
godt med flæsk inden fastens askese. Tirs-
dagen blev kaldt for hvide tirsdag, og her var 
traditionelt æggeretter eller mælkeretter på 
bordet. De, der havde råd, bagte hvede- og 
sigteboller, som i gammel tid var festmad i 
kontrast til hverdagens store, tunge rugbrød. 

bondemad året rundt
I et samfund som det danske bondesamfund 
med en høj grad af selvforsyning fulgte mid-
dagsbordet naturligt årets gang og høstens 
rytme. Derfor bar vintertiden præg af tung og 
rigelig gildesmad ved festerne, for da bugnede 
fadebure og sulekar. Påsken var og er en af 
årets vigtigste kirkelige højtider, men påskens 
gildesmad var dengang præget af større nøj-
somhed og enkelhed end både jul og faste-
lavn. Påsken rammer, lige når vinteren slutter, 
så selvom man kan være heldig at have frisk 

mælk og nye æg og et enkelt helt nyt lam eller 
to, var spisekamrene ved at være tømte. 
 I 2010 samarbejder Kokkepigen med  
Golden Days Kulturfestival om at bringe 
1700-tallet til live. Derfor formidler vi i 
2010 1700-tallets mad og måltidskultur på  
”Kokkepigens blog”. I øjeblikket blogger 
den fynske bondekone Anne Larsdatter fra  
Lundagergården fra sin hverdag i 1788 og 
giver læserne opskrifter på den hverdagsmad 
og gildesmad, som kommer fra hendes gryder 
og pander. Senere afløses hun af borgerkoner, 
kronede hoveder, storkøbmænd og andet godt-
folk fra 1700-tallet, som også fortæller små 
historier fra køkken, fadebur og spisestue. Fes-
tivalen finder sted hele september måned, hvor 
vi blandt andet kan opleve en masse spændende 
aktiviteter på Brede Hovedbygning. Indtil da 
kan man nyde Kokkepigen og hendes historier 
fra det farverige og spændende århundrede  
på: http://kokkepigen.natmus.dk. Skribenten  
bringer nye opskrifter hver uge. Se også 
mere om Golden Days Kulturfestival på  
www.goldendays.dk.

Rikke Bengtha Ruhe
Museumsinspektør, MMU

1700-tallets bondekone 
ved brødbagningen i 
bryggerset på Lund-
agergården. Følg hende 
og andre skikkelser fra 
1700-tallet på Kokke-
pigens blog  
(Foto: Nationalmuseet).



 7

dato aktivitet tid og sted
10. august – 21. oktober Bondens dyr.

Museets dyrepasser viser forskellige dyr frem
Tirsdage, onsdage og torsdage  
Kl. 10.30 – 11.00   
Ved Rømø

28. og 29. august Høstdage På museets marker. 
Se dagsprogram

Søndag den 29. august Dansens dag Forskellige steder på museet.
Se dagsprogram

September-oktober-november-december

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 – 15.30

Alle onsdage og sidste søndag 
i september

Bondens haver Kl. 14.00 – 15.00

Alle søndage i september
 

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

Kl. 11.00 – 16.00

10. august – 21. oktober Bondens dyr.
Museets dyrepasser viser forskellige dyr frem

Tirsdage, onsdage og torsdage  
Kl. 10.30 – 11.00
Ved Rømø

3. – 26. september Golden Days Forskellige arrangementer på 
Frilandsmuseet og Brede Værk.
Se dagsprogram

Søndag den 19. september Mød den nye overinspektør Kl. 14.00
Hovedindgangen

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

Kl. 10.00 – 15.00

17. – 24. oktober Efterårsferie. Historisk marked. Gøgl, boder, 
magi og familiehygge

Kl. 11.00 – 15.30
Ved Ostenfeld

4. december Julearrangement Kl. 9.00 – 10.00

4. – 5. og 11.- 12. december Juleaktiviteter Kl. 11.00 - 15.30

aKtiviteter FriLandSMuSeet 2010

dato aktivitet tid og sted
27. marts – 24. oktober Udstillingen i Brede Værk er åbent for 

publikum
Kl. 10.00 – 17.00

Søndage Omvisning i Brede Hovedbygning fra 1797 
og i arbejderbygningerne fra mellemkrigs-
tiden. Gratis for medlemmer

 Kl. 12.00, 13.00 og 14.00

Søndag den 30. maj Brede Værk – hele tiden i forandring. Hør 
om Aktiv Billet og flere tiltag på Brede 
Værk og mød den nye museumsinspektør 
Signe L. Littrup

Kl. 14.00
Brede Værk, Forhallen

aKtiviteter i brede 2010

Museet holder åbent  kl. 10.00 - 17.00 hele sæsonen (lørdag den 27. marts – søndag den 24. oktober)
Mandage lukket, dog åbent 4. april, 24. maj og 18. oktober.

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets venner

Ændringer kan forekomme.
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dato aktivitet tid og sted
Marts – april - maj

31. marts – 5. april Påskeaktiviteter.
Papirklip i hjørnestuen, æggefarvning og frem-
stilling af påskemad i herregårdskøkkenet.
Trille æg og andre gamle lege udendørs

Kl. 11.00 – 15.30
Hovedgården fra Fjellerup

13. april Generalforsamling Kl. 19.00 
Frilandsmuseets Restaurant

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

Kl. 11.00 – 16.00

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 – 15.30

27. april – 24. juni Bondens dyr.
Museets dyrepasser viser forskellige dyr frem

Tirsdage, onsdage og torsdage  
Kl. 10.30 – 11.00 
Ved Rømø

Alle onsdage og sidste søndag 
i maj

Bondens haver Kl. 14.00 – 15.00

Mandag den 24. maj Pinsegudstjeneste Kl. 11.00 
Festpladsen 

Juni-juli-august

Alle søndage i juni samt 12. 
juni. Alle dage i perioden 28. 
juni – 8. august

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

Kl. 11.00 – 16.00

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 – 15.30

Alle onsdage og sidste søndag 
i måneden

Bondens haver Kl. 14.00 – 15.00

Søndag den 6. juni Museumsløbet. Veteranbiler ankommer til 
Stationsbyen kl. ca. 13.30

Kl. 13.00 – 15.00

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

Kl. 10.00 – 15.00

Søndag den 20. juni Dansk mølledag Kl. 11.00 – 15.30

Søndag den 20. juni Frilandsmuseet – levende formidling på mange 
platforme. Formidlingsinspektør Anja Jørgensen 
fortæller om ideerne bag Frilandsmuseets mang-
foldige formidling

Kl. 14.00
Hovedindgangen

22. juni – 18. juli Gøngehøvdingen Tirsdage, onsdage, torsdage,  
fredage og lørdage kl. 17.15
Gården fra Göinge

27. juni – 8. august Teater om historiefortællinger Tirsdage, onsdage, torsdage og 
fredage kl. 11.30 og 13.30
Lørdage og søndage kl. 12.30 og 
14.30
Sted fremgår af dagsprogrammet

29. juni – 8. august Levendegørelse.
Mød hedebonden, gårdmanden og folkene på 
herregården. Gør en god handel i Stationsbyen

Kl. 11.00 – 15.30
True, Kølvrå, Stationsbyen og 
Fjellerup

aKtiviteter FriLandSMuSeet 2010

Flere oplysninger om arrangementerne kan ses på www.natmus.dk. Ret til ændringer forbeholdes.
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dato aktivitet tid og sted
10. august – 21. oktober Bondens dyr.

Museets dyrepasser viser forskellige dyr frem
Tirsdage, onsdage og torsdage  
Kl. 10.30 – 11.00   
Ved Rømø

28. og 29. august Høstdage På museets marker. 
Se dagsprogram

Søndag den 29. august Dansens dag Forskellige steder på museet.
Se dagsprogram

September-oktober-november-december

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 – 15.30

Alle onsdage og sidste søndag 
i september

Bondens haver Kl. 14.00 – 15.00

Alle søndage i september
 

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

Kl. 11.00 – 16.00

10. august – 21. oktober Bondens dyr.
Museets dyrepasser viser forskellige dyr frem

Tirsdage, onsdage og torsdage  
Kl. 10.30 – 11.00
Ved Rømø

3. – 26. september Golden Days Forskellige arrangementer på 
Frilandsmuseet og Brede Værk.
Se dagsprogram

Søndag den 19. september Mød den nye overinspektør Kl. 14.00
Hovedindgangen

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

Kl. 10.00 – 15.00

17. – 24. oktober Efterårsferie. Historisk marked. Gøgl, boder, 
magi og familiehygge

Kl. 11.00 – 15.30
Ved Ostenfeld

4. december Julearrangement Kl. 9.00 – 10.00

4. – 5. og 11.- 12. december Juleaktiviteter Kl. 11.00 - 15.30

aKtiviteter FriLandSMuSeet 2010

dato aktivitet tid og sted
27. marts – 24. oktober Udstillingen i Brede Værk er åbent for 

publikum
Kl. 10.00 – 17.00

Søndage Omvisning i Brede Hovedbygning fra 1797 
og i arbejderbygningerne fra mellemkrigs-
tiden. Gratis for medlemmer

 Kl. 12.00, 13.00 og 14.00

Søndag den 30. maj Brede Værk – hele tiden i forandring. Hør 
om Aktiv Billet og flere tiltag på Brede 
Værk og mød den nye museumsinspektør 
Signe L. Littrup

Kl. 14.00
Brede Værk, Forhallen

aKtiviteter i brede 2010

Museet holder åbent  kl. 10.00 - 17.00 hele sæsonen (lørdag den 27. marts – søndag den 24. oktober)
Mandage lukket, dog åbent 4. april, 24. maj og 18. oktober.

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets venner

Ændringer kan forekomme.



 9

regnSKabet 2009 For FriLandSMuSeetS venner
reSuLtatopgøreLSe

8

generaLForSaMLing

Vembgården og dens marker dækket af sne. Forrest åens piletræer. Deres grene 
blev brugt til vinterens arbejde med hegn og gærder. (Foto: Nationalmuseet).

SeLSKabet FriLandSMuSeetS venner
generaLForSaMLing

tirsdag den 13. april 2010 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: Bent Knie-Andersen, Hans Peter Houlberg, Jes Damsted  
  og Vagn Andersen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt 

husk tilmelding - senest den 6. april
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
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regnSKabet 2009 For FriLandSMuSeetS venner
reviSionSpåtegning
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regnSKabet 2009 For FriLandSMuSeetS venner
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adresse for Frilandsmuseets venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3347 3480 og 3347 3481
E-mail: hanne.rossen@natmus.dk

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

Frilandsmuseets venner har gratis adgang til 

i danmark
• Den Gamle By, Århus 
• Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby
• Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby
• Nationalmuseet og museer under dette

i norge
• Maihaugen, Lillehammer
• Norsk Folkemuseum, Bygdø, Oslo
• Sverresborg, Trondheim

i Finland
• Klosterbacken, Turku/Åbo

i Sverige
• Jamtli, Östersund
• Kulturen, Lund
• Gamle Linköping, Linköping
• Skansen, Stockholm

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
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husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer
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