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nyT FrA OVerinspeKTøren

Først og fremmest vil jeg ønske et godt nytår 
til alle jer derude. Koldt har det været denne 
vinter, og på museet har vi især mærket vinte-
rens hårde tryk i form af ekstra regninger til 
snerydning, fjernelse af istapper o.s.v. og så 
selvfølgelig varmeregningen. Men lad os læg-
ge det bag os og se frem mod de lysere tider, 
vi har foran os. Der kommer nemlig til at ske 
ting og sager i løbet af 2011.
 I løbet af foråret vil vi tømme den gamle 
træbygning, der ligger i stationsbyen ved 
siden af Landboskolen. Bygningen har tidlig-
ere været gymnastiksal for både Landbosko-
len og Grundtvigs Højskole, hvor den lå, indtil 
den omkring 1900 blev pillet ned og sat op 
igen ved siden af Landboskolen. Gymnastik-
salen skal tømmes fordi den skal indrettes til 
teaterbygning, således at vi nu også vil være i 
stand til at spille teater indendørs i de koldere 
perioder. 
 Først og fremmest vil vi fra december 
2011 sætte ”Nøddebo Præstegård” op i peri-
oden omkring vores julemarked. Det er vort 
håb, at vi kan skabe en ny juletradition herude 
på Frilandet, idet ”Nøddebo Præstegård” skal 
være en tilbagevendende begivenhed. Det be-
tyder også, at vi så småt begynder at åbne op 
for tiltag uden for den egentlige sæsonåbning.
 En anden nyhed i 2011 bliver anlæggelsen 
af et udendørs traktørsted i museets nordlige 
ende. Nærmere betegnet ved den gule pavil-
lon bag ved Fjellerup Østergaard. Traktørste-
det eller konditoriet, som det nok nærmere er, 
får navnet ”Bernhardsminde” efter museets 
grundlægger Bernhard Olsen. Anlæggelsen er 
blevet mulig p.g.a. den rundhåndede donation 
fra Bernhard Olsens oldebarn Bente Hamann, 
som vi modtog sidste år. Det er planen, at 
”Bernhardsminde” skal stå færdigt i løbet af 
i år og være klar til ibrugtagelse fra sæsonåb-
ningen 2012.
 Fra de indre linier kan det fortælles, at 
museet i efteråret 2010 modtog en sum penge 
til nedtagelse af en vidunderlig gammel keg-

lebane fra Østjylland. Den skal vi op og hente, 
og senere skal den sættes op nede i stations-
byen til glæde for vore gæster, der nu også kan 
komme og spille keglespil – bowling kalder 
vi det jo nu om dage – som man gjorde det 
på landets sommerferiesteder for 100 år siden. 
Det skal nok blive populært. Man skal dog 
ikke forvente, at keglebanen bliver sat op i 
2011. Det er en større proces at få den sat i 
stand, og det kommer til at tage tid.
 Sidst, men ikke mindst, skal det siges, at 
Frilandsmuseet endnu engang slog sin egen 
publikumsrekord, idet vi havde godt 318.000 
besøgende gæster i 2010. Det er 3.000 flere 
end i 2009. Ikke prangende måske, men lidt 
har også ret. Så lang tid, det blot går fremad. 
For os gælder det jo om, at så mange som mu-
ligt kommer og besøger vores dejlige museum. 
Det er i den forbindelse ret pudsigt at tænke 
på, at det tilbage i 1920’erne og 1930’erne var 
almindeligt, at museet blot havde 4-5 besø-
gende om dagen. Tiderne har ændret sig – og 
for en gangs skyld ikke til det værre – og det 
er jo i sig selv en nyhed.

Peter Henningsen
Overinspektør
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Til Alle FrilAndsmuseeTs Venner

Et rigtigt godt nytår til alle medlemmer af  
Frilandsmuseets Venner og deres familier.
Dagene er ved at blive længere, og det varer 
kun kort, inden den nye sæson på Frilands-
museet starter, som sædvanligt i forbindelse 
med Påsken, i år lørdag den 16. april. Det 
bliver dejligt at møde foråret efter en hård og 
kold vinter med megen sne.
I dette nummer af medlemsbladet findes  
kalenderen for årets aktiviteter. Der er et antal 
arrangementer alene for Frilandsmuseets 
Venner, ligesom Vennerne har gratis adgang 
eller adgang til reduceret pris til en række 
af de aktiviteter, hvor der opkræves entre. 
Det første arrangement for Frilandsmuseets 
Venner er allerede den 2. marts.
Med dette nummer af bladet udsendes også 
indkaldelse til årets generalforsamling, der 
finder sted den 27. april 2011. Som sædvanligt 
håber vi på stort fremmøde, hvor der også vil 

være mulighed for at drøfte ideer og forslag 
til nye initiativer med overinspektør Peter  
Henningsen.
Vel mødt på Frilandsmuseet til en ny sæson 
2011. 
Med venlig hilsen fra Frilandsmuseets Venners 
bestyrelse

Bent Knie-Andersen
Formand

selsKABeT FrilAndsmuseeTs Venner
GenerAlFOrsAmlinG

Onsdag den 27. april 2011 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 11. april
Ring venligst til museets sekretær Hanne Rossen 

hverdage mellem kl. 9.00 og 12.30 på tlf. 3347 3481.
Der kan også sendes mail til hanne.rossen@natmus.dk
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reGnsKABeT 2010 FOr FrilAndsmuseeTs Venner
resulTATOpGørelse 6

 Resultatopgørelse

      2010  2009 
Note     kr.  t.kr.
  Indtægter
  Kontingenter .......................................................................................  153.100  167 
  Provision, salg af bøger .....................................................................  6.800  3 
 1 Gaver..................................................................................................  53.526  32 
  Salg af arbejdsmark ...........................................................................  0  8 
  Distributionstilskud, Nyhedsbreve......................................................  10.142  13 
  Finansielle indtægter..........................................................................  21  0
     223.589  223

  Eksterne udgifter
  Sekretariatsomkostninger: 
   Porto og gebyrer.............................................................................  7.190  7 
   Porto, nyhedsbreve ........................................................................  20.899  17 
 2  Kontorudgifter og tryksager ...........................................................  73.304  102 
   Generalforsamling, møder og julestue...........................................  15.983  17 
   Administration, Frilandsmuseet......................................................  10.000  14 
   Nyt fra Nationalmuseet...................................................................  0  52 
   Honorar, revisor 2010.....................................................................  3.900  4 
   Peblingegården - Bog.....................................................................  425  2 
   Repræsentation..............................................................................  0  1 
   Nationalmuseets Arbejdsmark 2009..............................................  2.926  4 
   Nationalmuseets Arbejdsmark 2010..............................................  2.888  0
     137.515  220

Årets resultat ....................................................................................  86.074  3
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De fleste Venner af Frilandsmuseet har hørt, at 
der på Nationalmuseet i disse år arbejdes på at 
finde en ny magasinløsning til den tredjedel af 
samlingerne, som i øjeblikket har for dårlige 
magasinforhold. På Frilandsmuseet er alle maga- 
sinerne for længst og med rette blevet erklærede 
for helt uegnede til museumsgenstande. Vi for-
bereder os derfor på et kommende magasinbyg-
geri og en flytning af samlingerne ved at rydde 
grundigt op.
Det er ikke helt så enkelt, som det kan lyde. På 
Frilandsmuseets største magasin, Andelsmaga-
sinet i den store røde bygning på Kongevejen, 
står genstande målrettet samlet ind til det store 
Stationsbyprojekt gennem de sidste ca. 40 år. Det 
drejer sig om flere tusinde genstande i alle stør-
relser, former og materiale: Fra butiksinventar 
og større mejerimaskiner til tekopper og knap-
penåle. I den periode samlede Frilandsmuseet 
rigtig meget ind ud fra ideen om, at man skulle 
have noget at vælge imellem til udvidelsen af 
museets bygningsmasse. Man samlede ind mere 
med henblik på mængde end på detaljer eller på 
dybden i den enkelte genstands historie. En del 
af genstandene var allerede den gang i dårlig 
stand, men blev taget med ud fra betragtningen 
om, at man måske kunne bruge dem som forlæg 
eller inspiration til kopier eller indsamlingen af 
andre eller bedre genstande senere. 
Det betyder, at dele af det indsamlede nu bør 
gennemgås med et musealt blik, som er an-
derledes end det blik og det rationale, der drev 
museets medarbejdere for 40 år siden.  Vi er, lidt 
forsimplet sagt, nødt til at gennemgå samlingen 
for at slå fast, at de genstande, som vi senere skal 
rense, pakke, fotografere og flytte til perfekte 
forhold i nye magasiner, også er de rigtige: Det 
vil sige genstande, som også de næste 50, 100 
eller 200 år kommer til gavn og glæde for forsk-
ning, formidling, undersøgelser og antager rollen 
som vigtige historiske vidnesbyrd.
Man kan ikke bare smide museumsgenstande 
ud, som man ikke bryder sig om længere. De 
skal vurderes individuelt ud fra flere forskel-
lige kriterier, og der skal ansøges om tilladelse 
til udskillelse fra Kulturministeriet, inden 
man griber til så drastisk et skridt at udelukke  

registrerede genstande fra et museums samling. 
I øjeblikket arbejder Rikke Ruhe på denne sam-
lingsgennemgang, som konkret munder ud i en 
liste med forslag til genstande, der formelt skal 
udgå af museets samling, fordi de er i for dår-
lig stand, fordi vi intet ved om dem, fordi vi har 
mange flere af samme slags, eller fordi de aldrig 
kommer til at indgå i museets øvrige arbejde på 
en fornuftig måde. Genstandene fotograferes og 
sættes på en liste med en række kommentarer og 
argumenter for udpegningen. 
Det er langsommeligt og beskidt arbejde. Mu-
seumsinspektøren åbner kasser, som vi ikke har 
været i siden slutningen af 1970erne, og kommer 
helt bagerst på de proppede og støvede hylder i 
magasinet. Det giver et godt overblik og dermed 
hele tiden et bedre grundlag for vurderingen af 
hele samlingen. Så selvom processen er hård, sen 
og beskidt, så frigiver den også nye kræfter, som 
tillader os fremover at bruge tid på det væsent-
lige – nemlig at få skabt de bedste forhold for en 
samling, som vi hele tiden forholder os kritisk og 
fagligt til med et godt overblik.
Museumsinspektør Rikke Ruhe vil gerne ind-
byde Frilandsmuseets Venner til et nærmere kig 
på denne spændende arbejdsopgave bag kulisser-
ne. Vi åbner magasinet og gennemgår de mange 
processer og overvejelser, der er i spil omkring 
samlingsgennemgangen i disse måneder. Der er 
mulighed for at stille spørgsmål til denne del af 
museets virke, og til Nationalmuseet øvrige sam-
lings- og magasinplaner. Arrangementet kan kun 
rumme 20 deltagere og kræver tilmelding efter 
først-til-mølle princippet.

mødetid og -sted
Onsdag den 2. marts 2011 kl. 16.00. Foran  
Andelsmagasinet på Kongevejen. Arrangementet 
varer ca. 1 time.
Påklædningen skal være rigtig varm – der er 
ingen varme på magasinet. Tilmelding kan kun 
finde sted på en mail direkte til Rikke Ruhe: 
rikke.ruhe@natmus.dk. (Tilmelding pr. telefon 
modtages ikke).

Rikke Ruhe

FrilAndsmuseeT rydder Op i sAmlinGen
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reGnsKABeT 2010 FOr FrilAndsmuseeTs Venner
reVisiOnspåTeGninG 3

Den uafhængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen i Frilandsmuseets venner 

Vi har revideret årsregnskabet for Frilandsmuseets venner for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2010, omfattende bestyrelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter.  Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. 

Bestyrelsens ansvar  
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der 
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført 
vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi 
lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af 
sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 
selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med 
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med 
det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, 
om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den 
samlede præsentation af årsregnskabet.  

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 24. januar 2011 
CHRISTENSEN   KJÆRULFF 

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 

John Mikkelsen 
Statsautoriseret revisor
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reGnsKABeT 2010 FOr FrilAndsmuseeTs Venner
BAlAnce

7

 Balance 31. december

 AKTIVER 

     2010  2009 
Noter    kr.  t.kr.
  Andre tilgodehavender .......................................................................  300  0

Tilgodehavender ..............................................................................  300  0

  Frimærker ...........................................................................................  126  0 
  Alm. Brand Bank ................................................................................  34.935  20 
  Danske Bank, giro..............................................................................  255.660  151
  Likvide beholdninger .......................................................................  290.721  171

  OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .......................................................  291.021  171

  AKTIVER I ALT..................................................................................  291.021  171

 PASSIVER

  Saldo 1. januar ...................................................................................  10.984  8 
  Årets resultat .....................................................................................  86.074   3
  Foreningens kapitalkonto ...............................................................  97.058  11

  Forudbetalt kontingent og gaver ........................................................  121.075  100 
  Hensættelse, Elly og Aage W. Jensens Fond ...................................  60.000  60 
  Skyldig porto og kontorartikler ...........................................................  12.888  0
  Gæld ..................................................................................................  193.963  160

  PASSIVER I ALT ...............................................................................  291.021  171
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1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 24. januar 2011 
CHRISTENSEN   KJÆRULFF 

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 

John Mikkelsen 
Statsautoriseret revisor
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dato Aktivitet Tid og sted
marts – april - maj

2. marts Museumsinspektør Rikke Ruhe fortæller om kas-
sationsprocessen

Kl. 16.00 Andelsmagasinet over for 
hovedindgangen. Tilmelding

16. april Frilandsmuseet åbner for publikum Kl. 10.00 -17.00

21. april – 25. april Påskeaktiviteter. Der klippes gækkebreve og laves 
påskemad på brændekomfuret 

Kl. 11.00 – 15.30  
Hovedgården fra Fjellerup

27. april Generalforsamling i Frilandsmuseets Venner Kl. 19.00  
Frilandsmuseets Restaurant

26. april – 31. maj Bondens dyr. Museets dyrepasser fortæller de små 
museumsgæster om bondens dyr

Tirsdag, onsdag og torsdag  
Kl. 10.30 – 11.00 ved Rømø

4. maj – 29. maj Bondens have. Museumsgartnerne fortæller om 
haverne netop nu. For de voksne museumsgæster

Onsdage og sidste søndag i måneden  
Kl. 14.00 – 15.00

Alle søndage i maj og juni Salg fra 1930’ernes brugs fra Stadager. Køb børster, 
bolsjer, nymalet kaffe m. m. hos uddeleren

Kl. 11.00 – 16.00

28. maj – 29. maj Håndværkets dage Kl. 10.00 – 15.00 Stationsbyen

Juni-juli-august

1. juni – 23. juni og  
10. august – 31. august

Bondens dyr. Museets dyrepasser fortæller de små 
museumsgæster om bondens dyr

Tirsdag, onsdag og torsdag  
Kl. 10.30 – 11.00 ved Rømø

1. juni – 28. august Bondens have. Museumsgartnerne fortæller om 
haverne netop nu. For de voksne museumsgæster

Onsdage og sidste søndag i måneden  
Kl. 14.00 – 15.00 

Alle søndage i juni, juli 
og august samt hver dag i 
højsæsonen  
(28. juni – 7. august)

Salg fra 1930’ernes brugs fra Stadager. Køb børster, 
bolsjer, nymalet kaffe m. m. hos uddeleren

Kl. 11.00 – 16.00

5. juni Museumsløb med veteranbiler fra før 1940. 
Fortsætter til Brede Værk gennem museet

Ca. kl. 13.00

12. juni – 24. juli Repremiere på Gøngehøvdingen. Line Knutzons 
stykke giver helt ny vinkel på den store helt

Kl. 17.00 Entré Særlig entré for 
medlemmer af Frilandsmuseets Venner

19. juni Dansk mølledag, hvor Møllerlauget fremviser flere 
af museets vind- og vandmøller

Kl. 11.00 – 15.30

26. juni – 17. juli Shakespeares klassiker: Hamlet
Nu som Mester Jakelforestilling. En herlig version 
af Line Knutzon

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 og 
13.00. Fredage kl. 13.00 samt lørdag og 
søndag kl. 12.00 og kl. 14.00. (26. juni 
samt 2. og 3. juli kun kl. 12.00)

28. juni – 7. august Højsæson med levendegørelse i gården fra True, 
hedegården fra Kølvrå, herregården og brugsen 

Kl. 11.00 – 15.30

19. juli – 7. august Kanonfotografen på hjul. Fra væltepeter til 
Røvskubber. Pantomime om cyklens udvikling

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 
og kl. 13.00. Fredag kl. 13. Lørdag og 
søndag kl. 12.00 og kl 14.00  
Stationsbyen

20.-21. august og  
27.-28. august 

Copenhagen Cooking Festival med fokus på og 
smagsprøver af mellemkrigstidens mad

Kl. 11.00 – 15.30 Stadager

Søndag den 21.august 17- og 1800-tallets bondekultur. Omvisning ved 
overinspektør Peter Henningsen

Mødested forhal
Tidspunkt senere

AKTiViTeTer FrilAndsmuseeT 2011
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Det er snart 10 år siden, jeg begyndte for aller-
første gang som aktør på Frilandsmuseet, og 
for mit vedkommende var det kun begyndel-
sen. Det er så lang tid siden, at jeg ikke engang 
kan huske, hvordan det egentlig begyndte. 
Jeg var der tre år i første omgang, hvorefter 
jeg holdt en pause på flere år og først for lidt 
over et halvt år siden, da min interesse for hi-
storie, skuespil og teater var begyndt at vokse 
mere, skrev jeg en mail til formidlingsafdelin-
gen på Frilandsmuseet. Her forklarede jeg, at 
jeg var meget interesseret i at komme og være 
aktør igen, hvis der var brug for det. Det viste 
sig heldigvis at være tilfældet. Det lykkedes, 
og jeg fik at vide, at jeg allerede en måned 
efter skulle være med på markedet i efterårs-
ferien. Jeg skulle være med til at stå for sang-
lege, som publikumsbørnene skulle inddrages 
i. Desuden skulle der også passes forskellige 
boder, og de andre børn fra børnelauget og jeg 
selv skulle optræde som dyr og synge gamle 
sange til lirekassens musik. 
Det var en meget sjov og lærerig proces! Jeg 
blev inddraget i mange detaljer. Vi havde 
øvedage, og efter skole tog jeg bussen til Fri-
landsmuseet for at øve sangene igennem med 
de andre børn. Arbejdet i formidlingsafdelin-
gen foregår meget professionelt, og man føler 
sig meget respekteret, for det man yder. Især 
fordi der bliver overladt et stort ansvar til én. 
Udover øvedage og læring af historiske sang-
lege, skulle der også afsættes en dag til at finde 
den dragt, man skulle bære. Det er noget af 
det, jeg allerbedst kan lide! Det er i hvert fald 
noget af det, jeg plejer at glæde mig meget til. 
Det er måske heller ikke så underligt, da man 
her får mulighed for at vælge næsten frit på 
alle hylder, dog inden for visse bestemte ram-
mer. Der er simpelthen så mange forskellige 
skjorter, skørter, sjaler osv. i alle mulige farver 
og med mange forskellige mønstre på. Det er 
fantastisk! Og lige præcis tøjet har jo meget 
med formidling af historien at gøre, synes 
jeg. På den måde levendegør man genstan-

AKTør på FrilAndsmuseeT

dene. Her handler det jo om, hvordan man så 
ud, hvordan man boede, og hvad man spiste 
førhen, og mest af alt handler det om at skabe 
liv i de gamle gårde og vise publikum, hvor-
dan man levede på den tid. Det er en fryd at 
være en del af. Tættere på gamle dage, på den 
helt rigtige måde, kommer man nok ikke. 
Efter afslutningen af efterårsmarkedet var jeg 
endnu engang meget heldig. Jeg blev tilbudt at 
deltage i de traditionsrige julearrangementer 
i to weekender i december. Jeg håbede at få 
muligheden, hvis den bød sig. I lang tid efter 
efterårsmarkedet gik jeg derfor og glædede 
mig helt vildt til at skulle være køkkenpige 
på den fine herregård, Fjellerup. Og det skal 
ikke være nogen hemmelighed, at det er en 
drøm, jeg har haft. Efter at have set Fjellerup 
for nogle år siden første gang vidste jeg, at 
det var noget, jeg meget gerne ville deltage i. 
Det at opleve den glade stemning og duften af 
julemad på Fjellerup i juletiden er særligt hyg-
geligt. Det er en helt anden følelse at stå der 
med mad i hænderne, og bage og gøre ved på 
den fuldstændig gammeldags korrekte måde. 
At stå i en gammel gård og bruge gårdens in-
ventar og køkkenredskaber er så spændende. 
Lige som at rejse i tiden. 
Jeg må sige, at jeg føler mig meget heldig. 
Tænk at det lige er mig, der er blevet valgt til 
dette her. Det er virkelig fedt!

Sne Scott Hansen

Den 14-årige aktør Sne Scott Hansen 
(Foto Boum Pyndiah)
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dato Aktivitet Tid og sted
marts – april - maj

2. marts Museumsinspektør Rikke Ruhe fortæller om kas-
sationsprocessen

Kl. 16.00 Andelsmagasinet over for 
hovedindgangen. Tilmelding

16. april Frilandsmuseet åbner for publikum Kl. 10.00 -17.00

21. april – 25. april Påskeaktiviteter. Der klippes gækkebreve og laves 
påskemad på brændekomfuret 

Kl. 11.00 – 15.30  
Hovedgården fra Fjellerup

27. april Generalforsamling i Frilandsmuseets Venner Kl. 19.00  
Frilandsmuseets Restaurant

26. april – 31. maj Bondens dyr. Museets dyrepasser fortæller de små 
museumsgæster om bondens dyr

Tirsdag, onsdag og torsdag  
Kl. 10.30 – 11.00 ved Rømø

4. maj – 29. maj Bondens have. Museumsgartnerne fortæller om 
haverne netop nu. For de voksne museumsgæster

Onsdage og sidste søndag i måneden  
Kl. 14.00 – 15.00

Alle søndage i maj og juni Salg fra 1930’ernes brugs fra Stadager. Køb børster, 
bolsjer, nymalet kaffe m. m. hos uddeleren

Kl. 11.00 – 16.00

28. maj – 29. maj Håndværkets dage Kl. 10.00 – 15.00 Stationsbyen

Juni-juli-august

1. juni – 23. juni og  
10. august – 31. august

Bondens dyr. Museets dyrepasser fortæller de små 
museumsgæster om bondens dyr

Tirsdag, onsdag og torsdag  
Kl. 10.30 – 11.00 ved Rømø

1. juni – 28. august Bondens have. Museumsgartnerne fortæller om 
haverne netop nu. For de voksne museumsgæster

Onsdage og sidste søndag i måneden  
Kl. 14.00 – 15.00 

Alle søndage i juni, juli 
og august samt hver dag i 
højsæsonen  
(28. juni – 7. august)

Salg fra 1930’ernes brugs fra Stadager. Køb børster, 
bolsjer, nymalet kaffe m. m. hos uddeleren

Kl. 11.00 – 16.00

5. juni Museumsløb med veteranbiler fra før 1940. 
Fortsætter til Brede Værk gennem museet
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Ændringer kan forekomme.

dato Aktivitet Tid og sted
20. april – 24. april Påskeægsdekoration Kl. 11.00, kl. 12.30 og kl. 14.00. Skole-

stuen på Brede Værk. Entrè – billetreser-
vation Brede Information fra 16. april

23. april og 24. april Hænderne i maskinen. Prøv kræfter med samlebån-
det. Instrueret spil

Kl. 13.00 og kl. 14.00

24. april Smagsprøver på påskebryg og anden god øl ved 
Danske Ølentusiaster

Kl. 11.00 - 15.30

24. april Fra hjemmebrygget håndværk til discountdåser. 
Foredrag om øl ved ølentusiast Anders Evald 

Kl. 14.00  
Entré 50 kr. Gratis for medlemmer

Ølsmagning. 8 påskebryg uddybes og smages på 
ved Anders Evald

Kl. 14.45 entré 75 kr. Billetreservation 
Brede Information fra 16. april

28. april Kemi og Klær. Tekstilhistorisk konference Heldagskonference. Entré og tilmelding

1. maj – 15. maj Mester Jakelforestilling - Mester Jakel på fabrik Hverdage kl. 10.30 Søndage kl. 14.00

8. maj (Mors dag) Det moderløse samfund Foredrag ved Kirsten 
Sarauw, forfatter, psykoterapeut og tidl. præst

Kl. 15.00 i Biografen  
Entrè 50 kr.

21. maj Historien om Brede Kobberværk ved ph.d. Bent 
Knie-Andersen

Kl. 14.00  Biografen

28. maj – 31. maj Kanonfotografen på hjul – Stumfilmsteater i 
Slusegården

Hverdage kl. 11.00  
Søndage kl. 13.00 Gratis

Juni – juli - august

Lørdage i juni, juli og 
august

Industrisamfundet Kl. 13.30 og 14.30 Entré

Søndage i juni, juli og 
august

Brede Hovedbygning og arbejderboligen Kl. 12.00, kl. 13.00 og kl. 14.00  
Entré Gratis for medlemmer

1. juni – 13. juni Kanonfotografen på hjul   
Stumfilmsteater i Slusegården

Hverdage kl. 11.00  
Søndage kl. 13.00. Gratis

4. juni, 2. juli og  
6. August

Landliggerliv og naturromantik.  
Omvisning i Brede Hovedbygning

Kl. 14.00 og kl. 15.00  
Entré Gratis for medlemmer

5. juni Veteranbilløbet Ballerup - Friland - Brede

5. juni (Fars dag) Det faderløse samfund. Foredrag ved Henrik 
Jensen, forfatter og lektor på RUC

Kl. 14.00  
Entré 50 kr.

11. juni, 9. juli og  
13. august

Industriens Vugge Kl. 14.00 og kl. 15.00  
Entré

12. juni Cyklens historie. Foredrag ved Jesper Sølling Kl. 14.00

19. juni Bredes Historiedag.  Tidligere beboere, børn og 
arbejdere fortæller deres historier fra Brede

Kl. 11.00 – 15.00

5. august – 7. august Omvisninger i dragtudstillingen  
Krop og forklædning 

Kl. 14.30  
Entré

20. august – 21. august og 
27. august – 28. august

Copenhagen Cooking Festival med fokus på og 
smagsprøver af industrimad anno 1950

Kl. 11.00 – 15.00  
Arbejderboligen

september

3. september Landliggerliv og naturromantik.  
Omvisning i Brede Hovedbygning

Kl. 14.00 og kl. 15.00  
Entré Gratis for medlemmer

1. september –   
6. september

Copenhagen Design Week Program senere

1. september –  
26. september

Golden days – tro og overtro Program senere
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dato Aktivitet Tid og sted
27. august – 28. august Høstdage hvor de historiske afgrøder høstes og 

forarbejdes
Kl. 11.00 – 15.30

28. august Dansens dag Forskellige steder på museet.  
Se dagsprogram

september – oktober – november - december

1.september – 21. oktober Bondens dyr. Museets dyrepasser fortæller de små 
museumsgæster om bondens dyr

Tirsdag, onsdag og torsdag  
Kl. 10.30 – 11.00  ved Rømø

1. september –  
26. september

Golden days festival – tro og overtro Program følger

7. september –  
28. september

Bondens Have. Museumsgartnerne fortæller om 
haverne. For de voksne museumsgæster

Onsdage og sidste søndag i måneden
Kl. 14.00 – 15.00

Alle søndage i september Salg fra 1930’ernes brugs fra Stadager. Køb børster, 
bolsjer,  nymalet kaffe m. m. hos uddeleren

Kl. 11.00 – 16.00

17. september – 
18. september

Håndværkets dage Stationsbyen
Kl. 10.00 – 15.00

9. oktober Gamle sorters dag. Aktiviteter med historisk kål Program følger

16. oktober – 23. oktober Efterårsferie med historisk marked, aktiviteter, salg 
og gøgleri

Kl. 11.00 – 15.30

16. oktober – 23. oktober Shakespeares klassiker: Hamlet  
Nu som Mester Jakelforestilling. En herlig version 
af Line Knutzon 

Tidspunkt følger

14. november Forpremiere på Nødebo Præstegård –  samt besøg 
med Peter Darger bag kulisserne

For medlemmer af  Frilandsmuseets 
Venner 
Mødested: Højskolevej 17  kl. 17.00

15. november –  
11. december

Nøddebo Præstegård – klassikeren i en moderne 
version af Line Knutzon I museets skuespilhus i 
Stationsbyen.

Tirsdag-fredag kl. 17.00. Lørdag og 
søndag kl. 12.00 og 14.00 Entré.  
Særlig entré for medlemmer af Frilands-
museets Venner

3. december Julearrangement Kl. 9.00 – 10.00 Frilandsmueets 
Restaurant

3. december – 4. december 
og 10. december –  
11. december 

Juleaktiviteter med skueborde, nisseteater, julecafé 
og juletræsfest

Kl. 10.00 – 16.00 museet åbent  
Kl. 11.00 - 15.30 aktiviteter

AKTiViTeTer i Brede 2011

Museet holder åbent kl. 10,00 – 17.00 i hele sæsonen (lørdag den 16. april – søndag den 23. oktober)
Mandage lukket, dog åbent 25. april, 13. juni og 17. oktober.

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets Venner

dato Aktivitet Tid og sted
marts – april - maj

16. marts Brede Værk åbner for publikum Kl. 10.00 – 17.00

16. april Landliggerliv og naturromantik. Omvisning i Brede 
Hovedbygning

Kl. 14.00 og kl. 15.00  
Entré Gratis for medlemmer

20. april – 24. april Arbejderboligen i påskens tegn. 
Æggetrilning og smagsprøver fra køkkenet

Kl. 11.00 – 15.30
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Ændringer kan forekomme.

dato Aktivitet Tid og sted
20. april – 24. april Påskeægsdekoration Kl. 11.00, kl. 12.30 og kl. 14.00. Skole-

stuen på Brede Værk. Entrè – billetreser-
vation Brede Information fra 16. april

23. april og 24. april Hænderne i maskinen. Prøv kræfter med samlebån-
det. Instrueret spil

Kl. 13.00 og kl. 14.00

24. april Smagsprøver på påskebryg og anden god øl ved 
Danske Ølentusiaster

Kl. 11.00 - 15.30

24. april Fra hjemmebrygget håndværk til discountdåser. 
Foredrag om øl ved ølentusiast Anders Evald 

Kl. 14.00  
Entré 50 kr. Gratis for medlemmer

Ølsmagning. 8 påskebryg uddybes og smages på 
ved Anders Evald

Kl. 14.45 entré 75 kr. Billetreservation 
Brede Information fra 16. april

28. april Kemi og Klær. Tekstilhistorisk konference Heldagskonference. Entré og tilmelding

1. maj – 15. maj Mester Jakelforestilling - Mester Jakel på fabrik Hverdage kl. 10.30 Søndage kl. 14.00

8. maj (Mors dag) Det moderløse samfund Foredrag ved Kirsten 
Sarauw, forfatter, psykoterapeut og tidl. præst

Kl. 15.00 i Biografen  
Entrè 50 kr.

21. maj Historien om Brede Kobberværk ved ph.d. Bent 
Knie-Andersen

Kl. 14.00  Biografen

28. maj – 31. maj Kanonfotografen på hjul – Stumfilmsteater i 
Slusegården

Hverdage kl. 11.00  
Søndage kl. 13.00 Gratis

Juni – juli - august

Lørdage i juni, juli og 
august

Industrisamfundet Kl. 13.30 og 14.30 Entré

Søndage i juni, juli og 
august

Brede Hovedbygning og arbejderboligen Kl. 12.00, kl. 13.00 og kl. 14.00  
Entré Gratis for medlemmer

1. juni – 13. juni Kanonfotografen på hjul   
Stumfilmsteater i Slusegården

Hverdage kl. 11.00  
Søndage kl. 13.00. Gratis

4. juni, 2. juli og  
6. August

Landliggerliv og naturromantik.  
Omvisning i Brede Hovedbygning

Kl. 14.00 og kl. 15.00  
Entré Gratis for medlemmer

5. juni Veteranbilløbet Ballerup - Friland - Brede

5. juni (Fars dag) Det faderløse samfund. Foredrag ved Henrik 
Jensen, forfatter og lektor på RUC

Kl. 14.00  
Entré 50 kr.

11. juni, 9. juli og  
13. august

Industriens Vugge Kl. 14.00 og kl. 15.00  
Entré

12. juni Cyklens historie. Foredrag ved Jesper Sølling Kl. 14.00

19. juni Bredes Historiedag.  Tidligere beboere, børn og 
arbejdere fortæller deres historier fra Brede

Kl. 11.00 – 15.00

5. august – 7. august Omvisninger i dragtudstillingen  
Krop og forklædning 

Kl. 14.30  
Entré

20. august – 21. august og 
27. august – 28. august

Copenhagen Cooking Festival med fokus på og 
smagsprøver af industrimad anno 1950

Kl. 11.00 – 15.00  
Arbejderboligen

september

3. september Landliggerliv og naturromantik.  
Omvisning i Brede Hovedbygning

Kl. 14.00 og kl. 15.00  
Entré Gratis for medlemmer

1. september –   
6. september

Copenhagen Design Week Program senere

1. september –  
26. september

Golden days – tro og overtro Program senere
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Adresse for Frilandsmuseets Venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 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 
Peter Henningsen 
Overinspektør på Frilandsmuseet og Brede Værk. 
Sekretær for bestyrelsen

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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Forsideillustration:
Aktør på sneklædt Frilandsmuseum
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