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Nyt fra mUSeUmScHef Peter HeNNINGSeN

Året 2013 stod i de tunge driftsopgavers tegn. 
Det lykkedes os at få tømt Andelsmagasinet, 
”Ræveskuret”, Vognhallen, Virumgård og let-
hallerne på den såkaldte Trekantgrund over for 
Frilandsmuseets hovedbygning, således at grunden 
og bygningerne til nytår kunne blive overdraget til 
statens ejendomsselskab Freja, der skal sælge hele 
herligheden. Grunden hertil er, som det vel nok 
efterhånden er de fleste bekendt, at Nationalmuseet 
skal bygge nye magasiner i de kommende år, og at 
Frilandsmuseet stod først for at skulle tømme sine 
gamle magasiner. Disse magasiner lå jo netop på 
Trekantgrunden, og en del af finansieringsplanen 
var, at denne grund og dens bygninger først skulle 
tømmes og afhændes, før arbejdet med de nye ma-
gasiner kunne påbegyndes.
Samtidig med at dette stod på, skulle vi bygge nye 
materieldepoter på Frilandsmuseets grund (ved 
Landboskolen). Depoterne stod klar i begyndelsen 
af december, hvorefter vi havde ca. tre uger til at 
tømme de gamle depoter på Trekantgrunden og 
flytte vore materialer til de nye depoter. Også det 
lykkedes i tide. Hele Trekantgrunden skulle være 
rømmet til nytår. Som om dette ikke var nok, har 
vi også arbejdet ihærdigt på at opføre et nyt værk-
sted til vores håndværkere, ligesom vi har skullet 
håndtere hundredvis af museumsgenstande fra de 
gamle magasiner, som vi her i 2014 agter at ind-
stille til kassation. Dette er en større proces, og til 
lejligheden var vi nødt til at opstille et stort telt i sta-
tionsbyen, hvor sorterings- og registreringsarbejdet 
med disse genstande kunne foregå.
Men der er også foregået andre større anlægsar-
bejder på Frilandsmuseet i 2013: Vi har f.eks. fået 
reetableret den originale forvalterhave ved Fjellerup 
Østergaard; vi er i gang med at genopføre en gam-
mel remise fra Vordingborg ved vores stationsby, 
og vi har fået lagt fundamentet til vores hus fra 
Stenstrup, som vi går i gang med at opføre i 2014. 
Stenstruphuset har vi internt givet betegnelsen ”Det 
poetiske hus”, for det er meningen, at dette hus 
skal agere spydspids i vores nye måde at formidle 
landbokultur og landbygninger på (som vi jo kalder 
Det poetiske Museum). Det vil nemlig blive et hus, 
der kan bruges. Det kan ellers kun de færreste af 
vores gamle gårde og huse, for de kan simpelthen 
ikke tåle at blive brugt. Det vil ødelægge dem og 
nedslide dem.
Her i 2014 skal vi fortsætte med at færdiggøre ar-
bejdet fra 2013: Det nye håndværkerværksted er 
således ikke helt færdigt, det vil det først være hen 

på foråret, og så skal vi til at flytte det gamle værk-
sted fra Grundtvigs Højskole ned i de nye lokaler 
ved Landboskolen. Arbejdet med kassation af mu-
seumsgenstande vil ligeledes fortsætte, for det er 
en administrativt møjsommelig proces at udskille 
genstande fra sine samlinger. En lang række af de 
kasserede museumsgenstande vil dog forblive her 
på museet, da vi vil benytte dem som rekvisitter i 
vores formidling; det gælder således mange af land-
brugsredskaberne samt hestevognene og kanerne, 
som indtil nu ikke har kunnet bruges i formidlingen 
pga. deres status som museumsgenstande.
Foruden disse mere håndfaste og driftstunge op-
gaver, arbejder vi selvfølgelig også med mere tra-
ditionelt museale opgaver. For tiden arbejder vi 
f.eks. med en ny bog om Frilandsmuseets gårde 
og huse samt om gamle gårde og huse i det ganske 
land. Bogen forfattes i et samarbejde mellem histo-
rikeren Peter Wessel Hansen og undertegnede og er 
forhåbentlig klar til efteråret med forventet udgi-
velse i foråret 2015.
På formidlingsfronten er der i det hele taget også 
fuld fart på. Til marts opfører vi igen Jeppe Aakjærs 
”Vredens børn” i Bernhard Olsen Teateret, og som-
merens store udendørs teaterstykke bliver denne 
gang et stykke om krigen i 1864. Manuskriptet er 
skrevet af forfatteren Erling Jepsen, og det opføres 
nede ved vores sønderjyske gård fra Sønder Sejer-
slev.
Til sidst skal det nævnes, at der ved årsskiftet trådte 
en række organisationsændringer i kraft på National- 
museet. Ændringerne betyder, at den enhed, som 
tidligere hed ”Frilandsmuseet” nu har ændret navn 
til ”Landbokultur og Søfart”. Ændringen af navnet 
skyldes især, at ”Frilandsmuseet” ikke er en dæk-
kende betegnelse for en enhed, der rummer både 
Frilandsmuseet, Brede Værk, Kommandørgården 
på Rømø og Nationalmuseets samling af træskibe: 
Sluppen Ruth, Geleasen Anna Møller, skonnerterne 
Fulton og Bonavista samt fyrskibet Gedser Rev og 
en gammel pram fra DFDS. Ved årsskiftet er Fri-
landsmuseet nemlig også blevet til et Frivands-
museum! Som en del af disse ændringer har jeg 
desuden ændret titel fra at være overinspektør til at 
være museumschef. Derfor den nye overskrift. Men 
ellers er alt vist ved det gamle.
Velkommen til et nyt år i Frilandsmuseets begiven-
hedsrige historie.

 
Peter Henningsen

Museumschef
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Foråret er nok den årstid, der ventes med størst 
længsel af alle. Også selv om denne vinter ikke har 
været særlig hård. Men hvornår begynder foråret 
egentlig?
Det er et spørgsmål, som der er flere svar på.  
Kalendermæssigt er det forår ved begyndelsen af 
marts måned, men svaret kunne også være, at vi går 
ind i foråret efter forårsjævndøgn den 20. marts.
Et andet svar kunne være at basere definitionen på 
temperaturen. Hvis vi definerer vinteren som den 
periode, hvor minimumtemperaturen  er under 0° 
C, forår og efterår som perioder med minimum-
temperaturer mellem 0 og 10° C og sommeren 
som en periode med minimumtemperaturer over 
10° C, betyder det, at foråret begynder omkring 
den 25. marts, hvilket er lige efter forårsjævndøgn. 
Definitionen betyder i øvrigt, at sommeren for al-
vor starter omkring den 20. juni, lige omkring som-
mersolhverv, medens efteråret begynder den 20. 
september, lige omkring efterårsjævndøgn, og vin-
teren begynder omkring den 1. december; hvilket 
er noget før vintersolhverv, den 22. december. 
Kunne man spørge husene på museet, ville man 
med denne definition finde ud af, at Bornholms 
sommer tilsyneladende starter en uge tidligere og 
slutter en uge senere end det øvrige lands, og at 
Jylland og Fyn til gengæld har lidt mere vinter.  
For mange af os føler vi nok at foråret for alvor 

starter, når Frilandsmuseet slår portene op efter vin-
teren, og det sker i år den 17. april. Godt nok luk-
ker museet igen lige efter påske for så at starte den 
egentlig sæson den 1. maj. 
I den korte periode mellem påske og den 1. maj, 
hvor museet holder lukket, afholder Frilandsmu-
seets Venner til gengæld den årlige generalfor-
samling. Der skal som sædvanlig afholdes valg til 
bestyrelsen, men denne gang stiller bestyrelsens 
mangeårige medlem Vagn Andersen ikke op til gen-
valg. Vagn Andersen har i mange år gjort et stort ar-
bejde for foreningen og var i en årrække foreningens  
kasserer. Bestyrelsen opstiller i stedet Karin Høier, 
der er advokat og arbejder i Lyngby, til den ledige 
post.
Uden for tur afgår Johannes Green efter eget  
ønske fra bestyrelsen. Også han har i en lang år-
række været medlem af bestyrelsen og ydet en aktiv 
indsats. Det har længe været aftalt, at museumsche-
fen Peter Henningsen indtræder i bestyrelsen på 
denne plads. 
Frilandsmuseets Venner vil gerne rette en stor tak til 
både Johannes Green og Vagn Andersen for deres 
mangeårige indsats.
Vel mødt til en ny sæson – og til generalforsamlin-
gen i Frilandsmuseets Venner.

                Bent Knie-Andersen

Nyt fra formaNdeN

 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  
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt 

Ad. Pkt. 6: På valg er Bent Knie-Andersen, 
Jes Damsted og Hans Peter Houlberg, der alle 
modtager genvalg.

Husk tilmelding - senest den 10. april.
 

Ring venligst til museets sekretær Anne Øhlers 
hverdage mellem 10.00 og 15.00 på  

tlf.  41206401.
Der kan også sendes mail til

anne.oehlers@natmus.dk

SeLSKaBet frILaNdSmUSeetS VeNNer
GeNeraLforSamLING

torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00
i frilandsmuseets restaurant, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
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mv. til kommende bygninger gør, at vi indenfor 
museumshegnet har måttet finde plads og skaffe til-
ladelse til at bygge et tilsvarende magasin, som det 
vi forlod bag Virumgård. Magasinet ligger øst for 
Landboskolen, let nedgravet i terrænet og lidt i skjul 
set fra museumssiden. Det er ganske almindelige 
landbrugshaller, som man kan finde dem –  ude på 
landet i dag. Vi har forsøgt at dæmpe arkitekturen 
lidt ift. museumsarealerne, men 700 m2 gøres ikke 
usynlig sådan lige, men vi synes faktisk også, at det 
er visuelt i orden med moderne landbrugshaller på 
et Frilandsmuseum - døm selv!
Som en lille sløjfe på det påståede hastværk kan 
det nævnes, at indflytning af genstande var færdig 
den 23. december, samtidig med at entreprenøren 
satte portene i gavlene og afleverede nøglerne på 
byggeriet. Timing! – om end ikke tilsigtet. Lykkes 
ovennævnte og følgende nedennævnt, ser første 
halvdel af 2014 også ud til at blive lidt hektisk.
Det nye værksted ved Landboskolen er om ikke det 
største så dog det mest økonomisk omfattende byg-
geri, vi har i gang på Frilandsmuseet. Arkitekterne 
Fog & Følner har tegnet huset og Frilandsmuseet 
står selv for opførelsen med eksterne entreprenører. 
Byggeriet er planlagt færdig i marts måned 2014, 
og vi forventer en overflytning/indflytning i det nye 
værksted og depot i løbet af året for både hånd-
værkere og gartnere. Til logistikken omkring flyt-
ning af værksted hører også omklædningsrum, bad, 
tørrerum, støvlerum, mv. – de såkaldte velfærds-
rum. Eksisterende velfærdsrum i henholdsvis 
Højskolen og Landboskolen er stærkt nedslidte og 
trænger til en afløsning. Denne afløsning er planlagt 
og projekteret i Landboskolens vestfløj, og ombyg-
ningen håber vi kan financierens og igangsættes i 
løbet af 2014. De nye velfærdsrum er søgt projek-
teret således, at der skulle være plads til alle med be-
hov for omklædning og bad på Frilandsmuseet. Ikke 
kun håndværkere, gartnere, betjente og formidlere, 
men også mulighed for et lille bad til skuespillere og 
andet godtfolk med sved på panden.
2013 har arbejds- og opgavemæssigt været tung på 
driftsiden, men museumsarbejdet har ikke ligget 
ganske stille. Stenstrupprojektet, Frilandsmuseets 
kommende sansehus er i fuld gang. Grunden er 
ryddet, teknisk modnet, og grunden bliver i vin-
terens løb indrammet af et stengærde. Fundament 
og dæk ligger klar til i foråret at få sat stensyld, og 
nyhugget tømmer ligger klar til reparation og af-
binding af bindingsværk og tagværk, som om alt 

går godt, bliver rejst i den kommende højsæson. 
Stenstrup ligger tæt ved hovedindgangen, ved den 
fynske forte, og vi tror, byggeriet bliver en publi-
kumstrækker med appel til alle med ”en lille gør det 
selv” i maven. Stenstrupprojektet, som vi har valgt 
at strække over tre sæsoner, bliver således færdig til 
indvielse sommeren 2015.
I byggeafdelingen arbejde vi igennem året naturlig-
vis løbende med alle museumsbygningerne. Ved-
varende vedligeholdelse, omtækning af tage, repa-
rationer af vinduer, døre, gavle, reparation af tavl 
og kalkning og maling indvendigt og udvendigt, 
og alt det andet som skal rettes, repareres eller ud-
skiftes og gøres færdig. I 2013 har vi givet museets 
lille herregård, Fjellerup Østergård et gedigent løft 
mod færdiggørelse. Der er etableret hestebokse i 
hestestalden til hestene for hestevognskørslen, og 
vestfløjen bliver i vinterens løb færdigmalet og 
klar til skolestuens undervisning af et mylder af un-
ger. Gartnerne og gartnerlauget har bragt abildgård, 
grøntsagshave og prydhave op på meget sublimt 
niveau og har derforuden suppleret oplevelsen og 
fortællingen om herregårdslivet med en lille for-
valterhave udfor vestføjens forvalterbolig.  Med 
dette løft af store dele af haveanlægget har vi valgt i 
vinterens løb at gøre stengærdene omkring haverne 
færdige, således at have og anlæg i sin helhed 
nærmer sig et fuldendt billede af herregårdsliv.
Til sidst en lille rosin, nemlig vores lille remise, en 
undseelig, men smuk træbygning med stor volumen 
hjemtaget fra Vordingborg til møblering af Stations-
byens jernbaneprojekt. Kort kan det her indskydes 
i relation til jernbaneprojektet, at vi til foråret 2014 
starter en lukningsetape af tag og fag på Øresunds-
vej Station. Videre om remisebygningen, der har 
ligget i depot nogle år på museet og er blevet flyttet 
rundt et par gange. Nu valgte vi i efteråret 2013 at 
rejse bygningen for ikke at skulle flytte på den en 
gang til, men også pga. det som denne lille tekst 
også handler om – nemlig at få lidt mere plads til at 
rumme det hele.

Niels Erik Jensen
Chefarkitekt m.a.a.
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Travlhed leder ofte til hastværk og efter sigende 
til lastværk! Vi håber ikke, det bliver tilfældet på 
Friland – for der har godt nok været travlt på Fri-
landsmuseet i 2013 og ekstraordinært travlt i det 
sidste kvartal af året. Byggerier og flytterier har 
fyldt meget i 2013, og mange fra hele museet og har 
sammen med eksterne virksomheder været involv-
eret i travlheden.
Der har været to driftsmæssige hovedopgaver på 
Friland, som skulle løses i 2013. Den første var at 
Frilandsmuseets magasiner udenfor museumsheg-
net skulle tømmes for museumsgenstande, og denne 
opgave havde en deadline ved årsskiftet. Altså sid-
ste genstand skulle være flyttet senest den 31. de-
cember 2013. Dette var skæringsdatoen for at An-
delsmagasinet, Ræveskuret, Vognhallen, Virumgård 
og Frilandsmuseets driftsmagasiner på Virumgårds 
jorde overgik til Statens ejendomsselskab, Freja. Et 
mageskifte med videresalg af bygninger og arealer 
for øje, for derigennem at skaffe noget af kapitalen 
til Nationalmuseets længe ventede nye magasiner. 
Det skal dog nævnes at Frilandsmuseets parkerings-
pladser på de samme arealer forbliver Frilandsmu-
seets parkeringspladser.
Den næste driftsopgave var at finde plads til alle de 
genstande, der ikke skulle videre som museumsgen-
stande til de engang kommende klimastyrede super 
magasiner. Det drejer sig om ca. 1.700 museums-
genstande, der for de færrestes vedkommende skal 
indgå, som museumsgenstande i Frilandsmuseets 
interiører, da flertallet af genstandene er dubletter. 
Sidstnævnte dubletter skal efter en administrativ 
deaccession enten kasseres eller indgå i museets ak-
tiviteter som brugsrekvisitter – altså genstande som 

bruges aktivt og dermed slides og på sigt forgår.  
Disse genstande er midlertidig deponeret i og om-
kring et stort lagertelt opstillet i Stationsbyen og i 
øvrigt proppet ind i samtlige ledige kvadratmeter 
lade og stalde i Frilandsmuseets museumsbyg-
ninger. De samme genstande skal nu efterfølgende, 
og gerne indenfor det første halvår af 2014, ind-
logeres relevant og i samhørighed med Frilands- 
museets interiører og eksteriører.
Et eksempel blandt genstandene er en vognsam-
ling på omkring 25 hestevogne. En fin samling af 
vogne og kaner som vi både gerne vil vise frem 
og aktivere for vores publikum på Frilandsmu-
seet. Pladsen til en sådan samling har vi ikke lige 
tilgængelig i museets bygninger, hvorfor vi har 
fremsendt fondssøgning om midler til flytning af en 
af de bygninger, vi flytter fra på den anden side af 
Kongevejen. Det drejer sig om en fin træbygning, 
”Ræveskuret” i daglig tale, beliggende bag Andels-
magasinet og opført umiddelbart efter dette om-
kring 1920 til netop daværende Landbrugsmuseums 
vognsamling.  Lykkes ansøgningen vil vognhallen 
blive flyttet, også i første halvdel af 2014, til en 
placering øst for Fjellerup Østergård. En passende 
bygning for en herregård og en betimelig vognsam-
ling for samme.
Ud over at finde plads til nævnte 1.700 genstande, 
skulle der indenfor samme tidsfrist flyttes godt et 
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De nye håndværkermagasiner set fra gården Barsø (foto: Niels Erik Jensen).
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mv. til kommende bygninger gør, at vi indenfor 
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et Frilandsmuseum - døm selv!
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halvdel af 2014 også ud til at blive lidt hektisk.
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Fog & Følner har tegnet huset og Frilandsmuseet 
står selv for opførelsen med eksterne entreprenører. 
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værksted og depot i løbet af året for både hånd-
værkere og gartnere. Til logistikken omkring flyt-
ning af værksted hører også omklædningsrum, bad, 
tørrerum, støvlerum, mv. – de såkaldte velfærds-
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går godt, bliver rejst i den kommende højsæson. 
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rationer af vinduer, døre, gavle, reparation af tavl 
og kalkning og maling indvendigt og udvendigt, 
og alt det andet som skal rettes, repareres eller ud-
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Til sidst en lille rosin, nemlig vores lille remise, en 
undseelig, men smuk træbygning med stor volumen 
hjemtaget fra Vordingborg til møblering af Stations-
byens jernbaneprojekt. Kort kan det her indskydes 
i relation til jernbaneprojektet, at vi til foråret 2014 
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Niels Erik Jensen
Chefarkitekt m.a.a.
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stadsvogne. Vi havde kun været i gang ganske 
få dage, da det stod klart, at alle genstande ikke 
kunne være i teltet. De af jer, der har besøgt sta-
tionsbyen siden efteråret, har muligvis bemærket 
det hav af presenninger, der har tårnet sig op i 
landskabet omkring teltet, det er ikke kønt, men 
nødvendigt og museet arbejder på, at de er væk 
til åbningen ved påsketid. De mere sarte gen-
stande er placeret i teltet. Derudover er der en 
stor samling af finere vogne, som museet ikke 
var interesseret i at placere ude og i teltet kunne 
de ikke være. Chefarkitekten Niels Erik Jensen 
reagerede hurtigt, da alle genstande skulle være 
fordelt, inden vejene på museet blev for våde, 
så en eventuelt stor lastbil ikke skulle ødelægge 
dem. Det har resulteret i, at der er vogne og mere 
sarte genstande fordelt på fem forskellige gårde 
foruden teltet, og planen er, at de skal være fjer-
net til museets åbning.
Formålet med deaccessions-projektet er at tage 
hånd om hver enkelt genstand, inden vi sender 
en ansøgning videre til Kulturstyrelsen for at få 
tilladelse til at udskille genstandene fra samlin-
gen. Dette vil sige, at vi skal kigge på bevaring-
stilstanden, den kulturhistoriske værdi og ikke 
mindst om genstanden har sin ret på museet. 
Enkelte vil også fortsætte med at være muse-
umsgenstande, da de kan vise sig at være unikke 
på den ene eller den anden måde og vil derefter 
komme videre på midlertidig magasin sam-
men med resten af Frilandsmuseets genstande 
fra Andelsmagasinet. Efter at vi har vurderet 
den enkelte genstands tilstand, bliver der taget 
et ID-billede med synlig museumsnummer, og 
begge bliver ført ind på en liste. Denne proce-
dure har mere end 1.700 genstande været igen-
nem, og dette var kun starten. Den næste del af 
projektet foregik inden for i arkivet på Landbo-
skolen, hvor hver genstand har et kort med dets 
oplysninger. Når vores ansøgning skal sendes 
til Kulturministeriet, er der en del kriterier, der 
skal være opfyldt. Det første er ID-billede med 
museumsnummer, som nævnt tidligere, der skal 
være et digitaliseret genstandskort for hver gen-
stand, og der skal være oplysninger om, hvor i 
landet den kommer fra, hvorfor vi ønsker at ud-
skille genstanden og evt. bemærkninger, såsom 

at der er et manillamærke på genstanden, hvor 
der står ”Reservedel” eller ”Defekt”, derudover 
kan der også være knyttet en spændende historie 
til genstanden, hvilket der selvfølgelig også skal 
gøres opmærksom på. Alt dette skal være på de 
lister, vi laver, hvor vi har inddelt alle genstande 
i forskellige kategorier, f.eks. arbejdsredskaber, 
transportmidler osv.
Når disse lister ligger klar, følger næste trin, hvor 
vi indkalder specialister i f.eks. landbrugsredska-
ber, der skal sikre museet, at der ikke bliver ud-
skilt ting af unik karakter, og vi skal sikre os, at 
vi ikke er ved at udskille ting, museet rent faktisk 
har brug for. Når det er sket, sender vi listerne 
videre til andre statsanerkendte museer, som kan 
tilkendegive, hvis de ønsker nogle af de gen-
stande, vi ikke selv har behov for. Efter denne 
høringsrunde kan vi afgøre, hvorvidt en genstand 
skal overgå til andre museer, og listerne gøres 
helt færdige. Herefter skal argumentationen ud-
færdiges, og her skal der redegøres for alle de 
begrundelser, vi er kommet med i vores lister 
for, hvorfor vi ønsker genstandene udskilt eller 
kasseret. Vi skal gøre opmærksom på, at der har 
været høringsrunde, og relevante museer og spe-
cialister har været kontaktet.

Diana Dragholt
Projektleder

deacceSSIoN På frILaNdSmUSeet
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I oktober 2013 begyndte endnu et stort projekt 
på Frilandsmuseet. Dette projekt er en udløber af 
den store magasin flytning fra Andelsmagasinet, 
der havde stået på siden 2012. Alle genstande på 
Andelsmagasinet blev gennemgået, hvilket også 
gav anledning til, at Frilandsmuseet fik mulighed 
for at lave en stor samlingsgennemgang og 
kunne tage stilling til, hvad man ønskede at be-
holde som museumsgenstande, hvad der skulle 
overgå til formidling eller tilbydes andre museer. 
Derudover måtte vi også konstatere, at der var en 
gruppe af genstande, der var gået til i de fugtige 
omgivelser, de havde været opbevaret under.
Størstedelen af genstandene på Andelsmagasi-
net skulle fortsat forblive i samlingen og blev 
af konservatorer rengjort og pakket, og alle 
genstande blev fotograferet roterende, så man 
kan se dem i 360 grader en gang i fremtiden, 
og dernæst kørt på midlertidig magasin med 
fantastiske og perfekte forhold. De resterende 
genstande, som Frilandsmuseet enten ønskede at 

bruge til formidling eller tilbyde andre museer, 
og de genstande som i tidens løb var gået til, 
havde derimod en anden destination. De skulle 
alle igennem en deaccessions-proces, hvilket vil 
sige, at vi for hver enkelt genstand skal argu-
mentere for, hvorfor de ikke længere skal være 
i museets samling. Så længe en genstand har 
museumsnummer, kan den ikke fysisk bruges 
og kan derved ikke indgå i museets formidling. 
I Stationsbyen på Frilandsmuseet foran Stadager 
brugs rejste der sig i løbet af efteråret et stort gråt 
telt med flisegulv og reoler. Dette telt er indtil vi-
dere opholdssted for mere end 1.700 genstande.
En mandag i oktober 2013 kørte den første last-
bil med genstande fra Andelsmagasinet til teltet 
på Frilandsmuseet. Til at tage imod var et super 
team på fire, en konservator fra Australien, en  
eskimolog, en historiker og en landmand.
I fire uger blev der kørt genstande i alt slags 
vejr og i alle størrelser, lige fra små papirsreg-
ninger og tændstikæsker til tærskeværker og 

Hele teamet foran lågen ved Ejdersted, Lars Lerche, Trine S. Lassen, Natasha Ristevski og Diana Dragholt.
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Ændringer kan forekomme.
Hold dig opdateret på museets hjemmeside: http://natmus.dk/frilandsmuseet/

dato aktivitet tid og sted

18. marts – 11. april
Teaterforestillingen ”Vredens børn”, primært 
skoleforestilling, men kan også bestilles af 
privatpersoner

Tirsdag – fredag 
kl. 9.30 og 11.00
Pris 125 kr.

17. april – 21. april Påskeåbent på Frilandsmuset Kl. 10.00 – 16.00 

17. april – 21. april Påskemad og -klip på Frilandsmuseets Hovedgård, 
Fjellerup Østergård Kl. 11.00 – 15.00

17- april – 21. april Påskecafé Kl. 11.00 – 15.00

16. april. Generalforsamling for Frilandsmuseets Venner på 
Frilandsmuseets restaurant Kl. 19.00

1. maj – 29. juni Åbent på Frilandsmuseet og Brede Værk Kl. 10.00 – 16.00

19. juni – 27. juli Teaterforestillingen 
”1864 – den sande historie”

Tirsdag – lørdag kl. 20.00 og  
søndag kl 17.15
Priser følger

1. juli – 10. august Højsæson på Frilandsmuseet og Brede Værk Kl. 10.00 – 17.00

12. august – 19. oktober Åbent på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

12. august – 28. september Åbent på Brede Værk Kl. 10.00 – 16.00

3. september – 20. 
september

Teaterforestillingen ”Manden der blev væk” i 
forbindelse med Golden Days

Onsdag – lørdag
Priser følger

12. oktober – 19. oktober Efterårsmarked på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

26. oktober – 16. 
november Spøgelsesture på Frilandsmuseet

Kl. 17.00
Særpris for Frilandsmuseets Venner:  
75 kr. for voksne, 50 kr. for børn

21. november – 21. 
december Teaterforestillingen ”Et juleeventyr”

Tirsdag – fredag kl. 17.30
Weekender kl. 12.00 og 14.00
Pris følger

29.- 30. november og 
6.-7. december Jul på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

29. november Julemorgen for Frilandsmuseets Venner Frilandsmuseets restaurant kl. 9.00

Mandage lukket med undtagelse af 1. Pinsedag d. 19. maj og mandag d. 13. oktober. 
Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets Venner

aKtIVItetSKaLeNder for frILaNdSmUSeet 
oG Brede VærK 2014

10

reGNSKaBet 2013 
for frILaNdSmUSeetS VeNNer



 11

Ændringer kan forekomme.
Hold dig opdateret på museets hjemmeside: http://natmus.dk/frilandsmuseet/

dato aktivitet tid og sted

18. marts – 11. april
Teaterforestillingen ”Vredens børn”, primært 
skoleforestilling, men kan også bestilles af 
privatpersoner

Tirsdag – fredag 
kl. 9.30 og 11.00
Pris 125 kr.

17. april – 21. april Påskeåbent på Frilandsmuset Kl. 10.00 – 16.00 

17. april – 21. april Påskemad og -klip på Frilandsmuseets Hovedgård, 
Fjellerup Østergård Kl. 11.00 – 15.00

17- april – 21. april Påskecafé Kl. 11.00 – 15.00

16. april. Generalforsamling for Frilandsmuseets Venner på 
Frilandsmuseets restaurant Kl. 19.00

1. maj – 29. juni Åbent på Frilandsmuseet og Brede Værk Kl. 10.00 – 16.00

19. juni – 27. juli Teaterforestillingen 
”1864 – den sande historie”

Tirsdag – lørdag kl. 20.00 og  
søndag kl 17.15
Priser følger

1. juli – 10. august Højsæson på Frilandsmuseet og Brede Værk Kl. 10.00 – 17.00

12. august – 19. oktober Åbent på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

12. august – 28. september Åbent på Brede Værk Kl. 10.00 – 16.00

3. september – 20. 
september

Teaterforestillingen ”Manden der blev væk” i 
forbindelse med Golden Days

Onsdag – lørdag
Priser følger

12. oktober – 19. oktober Efterårsmarked på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

26. oktober – 16. 
november Spøgelsesture på Frilandsmuseet

Kl. 17.00
Særpris for Frilandsmuseets Venner:  
75 kr. for voksne, 50 kr. for børn

21. november – 21. 
december Teaterforestillingen ”Et juleeventyr”

Tirsdag – fredag kl. 17.30
Weekender kl. 12.00 og 14.00
Pris følger

29.- 30. november og 
6.-7. december Jul på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

29. november Julemorgen for Frilandsmuseets Venner Frilandsmuseets restaurant kl. 9.00

Mandage lukket med undtagelse af 1. Pinsedag d. 19. maj og mandag d. 13. oktober. 
Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets Venner

aKtIVItetSKaLeNder for frILaNdSmUSeet 
oG Brede VærK 2014



adresse for frilandsmuseets Venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 41206401
E-mail: anne.oehlers@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, Aarhus 
•  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
Uffe Thorlacius  
Henrik Victor Nørgaard
Lene Floris 
Vicedirektør
Per Kristian Madsen
Museumsdirektør 
Peter Henningsen 
Museumschef
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oBS!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer

Forsideillustration:
Vinter på Friland (Foto: Elisabeth Holm Nielsen)
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