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NYT FRA MUSEUMSCHEF PETER HENNINGSEN

Sæsonen 2015 står for døren. Lige som de 
foregående år har vi ikke ligget stille i den tid, hvor 
museet har været lukket. Først og fremmest har vi 
fortsat arbejdet med genopførelsen af det lille hus 
fra Stenstrup, som tidligere var knyttet til Stenstrup-
Lunde pastorats præsteenkebolig. Siden vi lukkede 
museet i december, er der således kommet tag på 
huset og murerne er i sving med udmuring af husets 
tavl. Indenfor er tømrerne også i gang med husets 
indvendige dele.
Arbejdet med genopførelsen af Øresundsvej station 
har til gengæld ligget stille henover vinteren, men er 
nu så småt ved at blive genoptaget. Vi har dog ikke 
pt. tilstrækkelig med økonomi til at gøre bygningen 
helt færdig, men vi må se, hvor langt vi når med de 
midler, som vi har til rådighed.
Til gengæld har vi fået gang i et andet byggeri, som 
foregår nede ved Fjellerup Østergård. Det drejer sig 
om genopførelsen af en smuk, gammel vognremise 
fra 1936, som tidligere stod bag det tidligere land-
brugsmuseum på Kongevejen, hvor den brugtes til 
opbevaring af gamle hestevogne. På Frilandsmuseet 
kommer bygningen til at indgå som en naturlig del 
af herregårdsmiljøet ved Fjellerup. Det er menin-
gen, at bygningen på sigt skal anvendes til udstil-
ling af hestevogne, men i første omgang vil den 
blive brugt som opbevaringssted for alle de muse-
umsgenstande, som vi i 2013-14 udskilte fra vores 
samling. 
Disse genstande skal nemlig fordeles til de museer, 
som har tilkendegivet, at de gerne vil overtage dem 
til deres egne samlinger, men for at det kan ske, er 
vi nødt til at have en art opsamlingsplads for gen-
standene, således at de kan blive afhentet på en 
ordentlig og hensigtsmæssig måde. Som det er lige 
nu, står alle disse genstande dels i det store grå telt 
i vores stationsby, dels rundt omkring på en del af 
vore gårde, som vi derfor var nødt til at lukke for 
publikum i sidste sæson. Disse gårde vil vi selvføl-
gelig gerne have genåbnet i år og derfor skal vi have 
vognremisen færdig, så hurtigt som muligt.
På de indre linier arbejdes der på færdiggørelsen af 
to bøger, som helst skulle se dagens lys i løbet af 
i år. Den ene handler om det ovenfor nævnte hus 
fra Stenstrup og udarbejdes af historikeren Peter  
Wessel Hansen og Frilandsmuseets arkitekt Niels 
Erik Jensen. Det er en bog, som dels redegør for 
husets historie, og dels fortæller om selve arbejdet 
med genopførelsen på Frilandsmuseet. Den anden 
bog udarbejdes af mig selv (sagde hunden), og bliv-
er (forhåbentlig) en større flot sag om danske bonde-

gårde i perioden ca. 1500-1800. Det er en bog, der 
handler om bygningsforskning og frilandsmuseer 
(især vores eget), og som ved hjælp af en lang række 
hidtil upublicerede fotos viser repræsentative ek- 
sempler på bygningsskik fra alle danske egne.  
Bogen finansieres i et samarbejde mellem Frilands-
museets Venner, Gads Forlag og Frilandsmuseet. 
Hvis alt går vel, vil den udkomme til efteråret. Det 
samme gælder bogen om Stenstruphuset.
Det er jo lutter gode nyheder, men desværre er jeg 
nødt til at dryppe malurt i bægeret. Det er desværre 
ikke lykkes os at skaffe ekstern finansiering til 
udendørs teater i 2015, så for første gang i 5 år må 
vi undvære det, som ellers var ved at udvikle sig til 
en fast tradition, nemlig vores store sommerteater i 
det fri. Det er heller ikke utænkeligt, at den mang-
lende finansiering kommer til at ramme vores nye 
juleteatertradition, som ellers er gået så strygende 
de senere år. Men således er jo vilkårene, når man 
hele tiden skal indhente ekstern finansiering, for at 
have råd til de virkeligt sjove ting. Det nytter dog 
ikke at sidde og vride hænder, for sådan er vilkårene 
i den danske museumsverden. I stedet må vi satse på 
andre heste og bruge de ressourcer, som vi nu ikke 
skal bruge på teater i år, til andre spændende ting. 
Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. 
Så med disse ord vil jeg ønske jer alle en god sæson 
2015.

 
Peter Henningsen

Museumschef
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Snart slår Frilandsmuseet portene op for en ny sæ-
son. Først en kort åbning i forbindelse med påsken 
og derefter den egentlige åbning fra den 1. maj.
Det bliver en spændende sæson, for det er ikke 
alene Frilandsmuseets 119 sæson, det er også Fri-
landsmuseets Venners 75 års jubilæum.
Foreningen Frilandsmuseets Venner blev stiftet den 
12. september 1940 med det formål at støtte Fri-
landsmuseet og dets aktiviteter.
Dette har foreningen gjort med stor succes gen-
nem årene, og foreningen har været i stand til både 
gennem bidrag fra foreningens medlemmer samt 
gennem fremskaffelse af fondsmidler at rejse be-
tydelige beløb til hjemtagning og genopførelse af 
bygninger på museet samt til andre aktiviteter.
Foreningen har stadig en væsentlig opgave, for det 
er ikke blevet lettere for Frilandsmuseet at skaffe 
midler til bygningserhvervelser eller andre akti-
viteter. Så der er stadig brug for en aktiv forening, 
der kan træde til, når der er behov herfor.
I anledning af jubilæet har Frilandsmuseets Venners 
bestyrelse bedt museumschef Peter Henningsen om 
at skrive en ny bog om museet og om bygnings-
forskning med eksempler på bygningsskik fra alle 
danske egne. Det er håbet, at bogen kan være færdig 
til jubilæumsdagen.
Jubilæumsdagen lørdag den 12. september vil blive 
markeret med et særligt arrangement for forenin-
gens medlemmer. 

Frilandsmuseets Venner har allerede taget så småt 
fat på jubilæet ved at donere fem nye trækvogne til 
museet, så flåden af trækvogne er klar til brug for 
børnefamilierne, når museet åbner.
Frilandsmuseets generalforsamling finder sted den 
29. april kl. 19 i Frilandsmuseets Restaurant.
Ud over beretning af foreningens aktiviteter gennem 
året 2014 og aflæggelse af regnskab samt fastlæg-
gelse af kontingent for det kommende år er der valg 
til bestyrelsen, hvor Uffe Thorlacius og Henrik Vic-
tor Nørgaard er på valg. Begge er villige til genvalg.
Så vel mødt til generalforsamlingen og til en ny 
spændende jubilæumssæson.

                Bent Knie-Andersen
Formand

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 Uffe Thorlacius og 
Henrik Victor Nørgaard der begge modtager 
genvalg

Husk tilmelding - senest den 15. 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

Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00
i Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby



 3

NYT FRA MUSEUMSCHEF PETER HENNINGSEN

Sæsonen 2015 står for døren. Lige som de 
foregående år har vi ikke ligget stille i den tid, hvor 
museet har været lukket. Først og fremmest har vi 
fortsat arbejdet med genopførelsen af det lille hus 
fra Stenstrup, som tidligere var knyttet til Stenstrup-
Lunde pastorats præsteenkebolig. Siden vi lukkede 
museet i december, er der således kommet tag på 
huset og murerne er i sving med udmuring af husets 
tavl. Indenfor er tømrerne også i gang med husets 
indvendige dele.
Arbejdet med genopførelsen af Øresundsvej station 
har til gengæld ligget stille henover vinteren, men er 
nu så småt ved at blive genoptaget. Vi har dog ikke 
pt. tilstrækkelig med økonomi til at gøre bygningen 
helt færdig, men vi må se, hvor langt vi når med de 
midler, som vi har til rådighed.
Til gengæld har vi fået gang i et andet byggeri, som 
foregår nede ved Fjellerup Østergård. Det drejer sig 
om genopførelsen af en smuk, gammel vognremise 
fra 1936, som tidligere stod bag det tidligere land-
brugsmuseum på Kongevejen, hvor den brugtes til 
opbevaring af gamle hestevogne. På Frilandsmuseet 
kommer bygningen til at indgå som en naturlig del 
af herregårdsmiljøet ved Fjellerup. Det er menin-
gen, at bygningen på sigt skal anvendes til udstil-
ling af hestevogne, men i første omgang vil den 
blive brugt som opbevaringssted for alle de muse-
umsgenstande, som vi i 2013-14 udskilte fra vores 
samling. 
Disse genstande skal nemlig fordeles til de museer, 
som har tilkendegivet, at de gerne vil overtage dem 
til deres egne samlinger, men for at det kan ske, er 
vi nødt til at have en art opsamlingsplads for gen-
standene, således at de kan blive afhentet på en 
ordentlig og hensigtsmæssig måde. Som det er lige 
nu, står alle disse genstande dels i det store grå telt 
i vores stationsby, dels rundt omkring på en del af 
vore gårde, som vi derfor var nødt til at lukke for 
publikum i sidste sæson. Disse gårde vil vi selvføl-
gelig gerne have genåbnet i år og derfor skal vi have 
vognremisen færdig, så hurtigt som muligt.
På de indre linier arbejdes der på færdiggørelsen af 
to bøger, som helst skulle se dagens lys i løbet af 
i år. Den ene handler om det ovenfor nævnte hus 
fra Stenstrup og udarbejdes af historikeren Peter  
Wessel Hansen og Frilandsmuseets arkitekt Niels 
Erik Jensen. Det er en bog, som dels redegør for 
husets historie, og dels fortæller om selve arbejdet 
med genopførelsen på Frilandsmuseet. Den anden 
bog udarbejdes af mig selv (sagde hunden), og bliv-
er (forhåbentlig) en større flot sag om danske bonde-

gårde i perioden ca. 1500-1800. Det er en bog, der 
handler om bygningsforskning og frilandsmuseer 
(især vores eget), og som ved hjælp af en lang række 
hidtil upublicerede fotos viser repræsentative ek- 
sempler på bygningsskik fra alle danske egne.  
Bogen finansieres i et samarbejde mellem Frilands-
museets Venner, Gads Forlag og Frilandsmuseet. 
Hvis alt går vel, vil den udkomme til efteråret. Det 
samme gælder bogen om Stenstruphuset.
Det er jo lutter gode nyheder, men desværre er jeg 
nødt til at dryppe malurt i bægeret. Det er desværre 
ikke lykkes os at skaffe ekstern finansiering til 
udendørs teater i 2015, så for første gang i 5 år må 
vi undvære det, som ellers var ved at udvikle sig til 
en fast tradition, nemlig vores store sommerteater i 
det fri. Det er heller ikke utænkeligt, at den mang-
lende finansiering kommer til at ramme vores nye 
juleteatertradition, som ellers er gået så strygende 
de senere år. Men således er jo vilkårene, når man 
hele tiden skal indhente ekstern finansiering, for at 
have råd til de virkeligt sjove ting. Det nytter dog 
ikke at sidde og vride hænder, for sådan er vilkårene 
i den danske museumsverden. I stedet må vi satse på 
andre heste og bruge de ressourcer, som vi nu ikke 
skal bruge på teater i år, til andre spændende ting. 
Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. 
Så med disse ord vil jeg ønske jer alle en god sæson 
2015.

 
Peter Henningsen

Museumschef



 5

Billeder af huset og en beboer i 1927. 

med kone, datter og tyende, der bebor huset.
I 1883 flytter væveren Jens Poulsen ind i enkesædet 
og det er på grund af ham, at huset kaldes væver-
huset da Frilandsmuseet overtager det. På egnen 
kaldes huset stadig væverhuset, og på Frilandsmu-
seet har vi haft tålmodige efterkommere på besøg, 
spændte på at se ”deres” hus genopført på museet. 
Huset vil stå færdigt i det ydre kort efter museet åb-
ner i 2015. I 2016 vil huset være klar til at tage imod 
gæster indstillet på at få sansemættede oplevelser 
med åben ild, gæs i gåsebænken, kryb i sengene, 
møg på gulvet, sur fløde i mælkefadene under loftet 
og spændende, nye digitale formidlingsformer.

Museumsinspektør
Anja Jørgensen
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HUSET FRA STENSTRUP 
– DETS HISTORIE OG BEBOERE

Når der står en ny bygning på Frilandsmuseet er 
det åbenlyst, at håndværkerene har haft travlt med 
at tømre, snedkerere, tække og mure. Men der lig-
ger også mange timers detektiv-arbejde i arkiver for 
at dokumentere, hvem der har beboet huset fra dets 
tilblivelse til museet hjemtog det. Denne udredning 
er et nødvendigt udgangspunkt for arbejdet med 
genopførelsen og ikke mindst indretningen af byg- 
ningen, så den fremstår som ramme om det levede 
liv for et virkeligt hushold, eller et fiktivt hush-
old, som ikke er grebet ud af den blå luft. Histo-
rien knyttet til huset fra Stenstrup er meget typisk, 
men samtidig også meget usædvanlig, da den har 
berøring med et imponerende persongalleri af sam-
fundets spidser.
Zangenberg og Uldall opdagede huset, eller rettere 
husene for der ligger to identiske huse ved siden af 
hinanden, da de i 1927 i forbindelse med National-
museets bondegårdsundersøgelser var i Stenstrup 
på Sydfyn. Huset blev hjemtaget i 1937 og nåede 
dermed at ligge 75 år på magasin, før der kom skred 
i sagen.
Husene blev opført af Peder Jespersen Rickert, 
præst i Stenstrup 1675 – 1689. Han var født i 1647 i 
Helgeland i Norge og var af fornem slægt bestående 
af købmænd, borgmestre, embedsmænd og præster, 
altså højere middelstand. Efter dannelsesrejse og 
ophold på de fineste universiteter i Nordeuropa 
kom han tilbage til Danmark og fik, godt hjulpet af 
Griffenfeld, i 1675 præstekaldet i Stenstrup-Lunde. 
I 1678 ægtede han Bodil Friis, købmandsenke fra 
Svendborg, hvis børn han tog til sig som sine egne. 
Han fik aldrig egne biologiske børn.
I 1684 opførte han de to huse som legatbolig for 
sin egen slægt og kaldets præsteenker. Husene 
er fine eksempler på hvordan velhavende folk i 
16-1700-tallet sørgede for slægt eller standsfælder 
ved at oprette stiftelser som disse enkesæder for 
at sikre at sygdom, ulykker, krig eller blot enke- 
stand ikke bragte de formuende til tiggerstaven. Den 
første beboer var da også Jespersens egen søster, 
Margrethe Jespersdatter, der var enke efter en norsk 
købmand. Hun levede standsmæssigt og slap for en 
ydmygende alderdom blandt den almindelige land-
befolkning. Jespersen oprettede også et legat for 
sognets fattige. Det blev uddelt årligt på den dag han 
forlod sognet, for det gjorde han i 1689, hvor han blev 
hidkaldt af kong Christian V for at blive Kongelig 
Konfessionarius. Denne placering gjorde ham til en 
mægtig mand og han brugte sin stilling til at hjælpe 

sin gamle velynder Griffenfeld, der i 1676 faldt i 
unåde og fængsledes i Munkholm. Han sørgede 
også for at hans efterfølger i Stenstrup-Lunde,  
Hans Hiort, blev gift med hans steddatter, Ellen og 
da hun blev enke, rykkede hun fra præstegården 
til enkeboligen. En sidste historie før vi forlader  
Jespersen fortæller, at han i København fik besøg af 
sønnen til en gammel norsk skolekammerat. Knæg-
ten hed Peder og han blev ansat som tjenestedreng 
og senere hjulpet ind på Søakademiet i Bredgade og 
adledes senere under navnet Tordenskjold.
Tilbage til huset i Stenstrup som sammen med 
kirken, præstegården og degneboligen, har udtrykt 
gejstlighedens særlige, ophøjede rolle i landsbyen. 
Men, i løbet af 1700-tallet forfaldt husene så meget, 
at de ikke længere var attraktive for præsteenker, 
men i stedet blev udlejet til bl.a. håndværkere og 
søens folk. I 1769 blev forfaldet for meget for oberst- 
løjtnant Georg Bredahl, og han følte sig nødsaget 
til at opsige sit lejemål efter 20 år, da han mente, 
at huset var farligt både for hans eget helbred og 
for hans bohave. Ved synsforretningen viser det sig 
da også, at fodstykker, stolper og lofter er rådne og 
ormstukne, og huset erklæredes uegnet til beboelse. 
Præsten Fog satte herefter en gennemgribende 
istandsættelse i gang, til en pris af 363 rdl. Det  
detaljerede regnskab fortæller hvilke farver og  
materialer, udvidelser og ændringer som alle 
rummene undergik. Udover boligen, hører vi om 
svinesti, rullestue, bryghus, kostald, hestestald, 
hønsehus og privet. Alt i alt en fin gennemgang af 
huset, som har været uundværlig for Frilandsmu-
seets arkitekt.
Derefter blev husene udlejet igen, og i 1792 boede 
der en tømmermand, Peder Mogensen, med kone og 
datter. Manden arbejdede ikke meget hjemme, men 
vandrede rundt i landet og fik opgaver. Han døede i 
en relativ ung alder på Falster, og hans kone og børn 
måtte forlade huset – der er ikke tænkt i velgøren-
hed længere. Vi ved ikke, hvad der blev af dem, men 
det er denne grundfortælling, som vi støtter os op ad 
i vores indretning af huset i tiden omkring år 1800. 
Det er altså en ydmyg håndværkerfamilie, men de 
bor i et hus med en indretning og historie som knyt-
ter sig til en landlig gejstlighed – rammer med mu-
ligheder for en masse fortællinger!
I 1834 bor frøken Dorthea Christine Hammel på 67 
år i huset sammen med en slægtning og en tjeneste-
pige, og fra omkring 1860 – 1880 er det sandsynlig-
vis præstegårdens forpagter Peder Heinrich Jensen 
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Museumsinspektør
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SLAVESKIBET CHRISTIANUS QUINTUS

Trekanthandlen mellem København, Guldkysten, 
De vestindiske Øer og retur til København er meget 
berømmet. Rent faktisk var det dog mindre end 5 % 
af de skibe der sejlede fra København til Vestindien, 
der deltog i trekanthandlen. Langt de fleste skibe gik 
direkte mellem København og De vestindiske Øer 
lastet med handelsvarer og oftest med mursten som 
ballast. 
Trekanthandel var handelsmæssigt fordelagtigt, da 
der var last på alle tre strækninger og ruten gjorde 
at vind og strøm kunne udnyttes til skibenes fordel. 
Geværer, krudt og kugler samt brændevin sejledes 
til Guldkysten, hvor varerne byttedes for slaver 
og elfenben, der derefter sejledes til Vestindien. 
Her solgtes slaverne medens elfenbenet sammen 
med sukker, tobak, krydderier og træ fragtedes til 
København, hvor sukkeret raffineredes og videre-
forhandledes, ikke alene inden for riget, men til 
mange andre lande. 
Det Vestindisk-guineisk Kompagni havde ene-
retten på denne handel og Kompagniet byggede 
seks handelsstationer langs Guineabugten, hvor 
Fort Christiansborg uden for dagens Accra var 
det største. Kompagniet købte slaverne af lokale 
høvdinge, som havde fanget dem i lokale stamme-
krige, eller som var leveret af arabiske slavehand-
lere. 
Skibene måtte ofte ligge i flere måneder ud for Fort 
Christiansborg, inden der var indsamlet nok slaver 
til, at transporten over Atlanten kunne påbegyndes. 
I den mellemliggende tid sørgede skibets tømrer og 
han mather for tilpasning af lastrummet til trans-

porten. Dette blev forsyn-
et med brikse, således at 
slaverne kunne ligge i to 
lag langs skibssiden. For-
reste del af dækket blev 
indrettet til lufteplads 
for slaverne, og tværs 
over skibsdækket blev 
der monteret en gang-
bro, således at agter- 
skibet kunne forsvares. 
Et begrænset antal slaver 
ad gangen blev taget op 
på dækket for at få frisk 
luft, bevæge sig og spise. 
Her var også kabyssen, 
og de kvindelige slaver 
stod for madlavningen. Slaverne fik også uddelt  
rationer af brændevin og tobak.
Den 17. november 1706 stod Vestindisk-guineisk 
kompagnis slaveskib Christianus Quintus ud i 
Sundet. Besætningen bestod af 67 mand. Christia-
nus Quintus var 33 meter langt og 8 meter bred og 
havde en tonnage på lidt under 400 tons. Med vore 
øjne har der været uhyre trangt med 67 besætnings-
medlemmer, otte soldater og fem passagerer, men 
foruden besætningen skulle dette skib transportere 
flere hundrede slaver fra Afrika til Vestindien. 
Efter tre måneders ophold ud for fort Christiansborg 
på Guldkysten, den 6. juni 1707 lettede Christianus 
Quintus anker for at sejle mod Vestindien med 447 
slaver i lasten.
Da skibet nåede frem den 22. september 1707, var 
408 af de 447 slaver stadig i live, hvilket gav en 
tabsprocent på kun 9.
Skibet blev lastet med sukker og bomuld, og den 23. 
marts 1708 afsejlede skibet fra St. Thomas. Den 20. 
juni 1708 kunne direktionen for Vestindisk-guineisk 
Kompagni se sit længe ventede skib Christianus 
Quintus ligge til ankers på Christianshavn.
Af den oprindelige besætning på 67 mand opnåede 
kun 26 at se København igen. Heriblandt var
yngste skibsdreng den 15-årige Peter Johansen 
Wessel, senere kendt som Tordenskiold. Han havde 
inden turen allerede en gang forgæves søgt ind på 
Søkadetakademiet, men var af sin bror, der også var 
søofficer, blevet rådet til at skaffe sig erfaring, inden 
han søgte igen. 
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Ændringer kan forekomme.
Hold dig opdateret på museets hjemmeside: http://natmus.dk/frilandsmuseet/

Dato Aktivitet Tid og sted

2. – 6. april 

Påske på Frilandsmuseet. Kom og oplev hvordan 
man holdt påske i 1910'erne på den lille herregård 
Fjellerup Østergård, få stillet sulten i Wiener Caféen 
og vær med til påske-findeleg på museet.

Kl. 10.00 – 16.00

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

1. maj – 30. juni Åbent på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00 

1. maj – 30. september Åbent på Brede Værk Kl. 10.00 – 16.00 

1. maj – 18. oktober Kom og hør Frilandsmuseets dyrepasser fortælle om 
Bondens Dyr. - for de helt små museumsgæster. 

Kl. 10.45 
Ved gården fra Rømø

30. – 31. maj Kom til Håndværkets Dage på Frilandsmuseet hvor 
der er fokus på godt håndværk og gode materialer.

Kl. 10.00 – 15.00
Spørg i butikken for mere information

7. juni – 30. august Rundvisning i Brede Hovedbygning og arbejderbolig

Kl. 12.00, 13.00 og 14.00
Alle søndage i juni, juli og august.
Varighed 1 time
Pris: 50 kr.

21. juni Møllens dag. Kom og hør møllerlauget fortælle om 
de forskellige møller.

Kl. 11.00 – 15.00
Ved alle Frilandsmuseets møller

1. juli – 9. august Højsæson på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 17.00

1. juli – 9. august Gratis sommerteater på Frilandsmuseet og Brede 
Værk

Kl. 11.00 – 15.15
Foregår i den fynsk/sjællandske landsby, 
på Fjellerup Østergård og i Brede 
Arbejderbolig

11. august – 18. oktober Åbent på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

30. august. Dansens Dag på Frilandsmuseet Kl. 11.00 – 15.00

12. september Frilandsmuseets Venners 75 års jubilæum Nærmere senere

19. – 20. september Kom til Håndværkets Dage på Frilandsmuseet hvor 
der er fokus på godt håndværk og gode materialer.

Kl. 10.00 – 15.00
Spørg i butikken for mere information

19. – 20. september Kom til Gamle Sorters dag på Frilandsmuseet, hvor 
der i år er særligt fokus på frugt og bær.

Kl. 11.00 – 15.00
Spørg i butikken for mere information

11. – 18. oktober Efterårsmarked på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

18. – 19. oktober Håndværkets og Gamle Sorters dage Kl. 11.00 – 15.00

Efteråret 2015 – Datoer 
endnu ikke fastsat Spøgelsesture på Frilandsmuseet

Kl. 17.30 alle dage undtagen mandag
Pris: 100 kr. for voksne, 70 kr. for børn
Særpris for Frilandsmuseets Venner: 
75 kr. for voksne, 50 kr. for børn, kun 
tirsdag-torsdag

28. – 29. november  
og 5. – 6. december Jul på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

28. november Frilandsmuseets Venners julemorgen Kl. 9.00 
Frilandsmuseets Restaurant

*Mandage lukket med undtagelse af 1. Pinsedag d. 25. maj og mandag d. 12. oktober. 
Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets Venner

AKTIVITETSKALENDER FOR FRILANDSMUSEET 
OG BREDE VÆRK 2015
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Nyder du at lave håndarbejde, og kunne du tænke 
dig at fortælle om det?
Vi har brug for kvinder og mænd i alle aldre, som 
kan strikke, væve, orkere, sy, spinde, brodere, 
kniple mm. og har lyst til at sidde i historiske drag-
ter i udvalgte huse på Frilandsmuseet og arbejde og 
fortælle. 
Du skal være dygtig til dit håndarbejde og have lyst 
til at snakke med gæsterne, som kommer forbi og 
fortælle om håndarbejdet, bygningen du sidder i og 
om museet generelt.
Frilandsmuseet sørger for materialer og oplæring, 
så du får viden om håndarbejdets historie og om 
museet. Når du har tid, har vi brug for din frivil-
lighed i udvalgte weekender, ferier og højtider.

Har det din interesse, og har du spørgsmål, kan hen-
vendelse ske til: 
Pi Hedegaard, mail: rppfh@hotmail.com eller 
Inge-Mette Pedersen, mail: inge.mette.petersen@
natmus.dk
Flere oplysninger følger, men det er vigtig, du har 
en aktiv mailadresse, da det ellers bliver svært at 
kommunikere og koordinere.
Vi vil invitere dig til en samtale, hvor du skal med-
bringe lidt af det håndarbejde du laver.    

FRIVILLIGE SØGES TIL 
HÅNDARBEJDSLAUG PÅ FRILANDSMUSEET

Fine, spindelsvævstynde kniplinger er et af de kendteste husflidsprodukter fra Sønderjylland. I huset fra Nørre 
Sejerslev på Frilandsmuseet førte konen i en årrække en knipleskole, hvor egnens småpiger, især fra mere 
beskedne hjem, lærte at kniple for at skaffe sig en indtægt.
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Forsideillustration:
Forår på Friland (Foto: Anker Tiedemann)
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Adresse for Frilandsmuseets Venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 41206401

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

Museumschef Lene Floris er blevet udnævnt til direktør for 
Københavns Museer, der er en sammenlægning af Københavns 
Museum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og Køben-
havns Stadsarkiv. Hun er derfor udtrådt af Frilandsmuseets 
Venners Bestyrelse, hvor hun repræsenterede Nationalmuseet.
Der skal lyde en stor tak til Lene Floris for hendes aktive arbejde 
i bestyrelsen gennem flere år og et stort tillykke med den nye 
store og spændende opgave.

Bent Knie-Andersen
Formand
Jes Damsted
Kasserer
Hans Peter Houlberg
Uffe Thorlacius  
Henrik Victor Nørgaard
Per Kristian Madsen
Museumsdirektør 
Peter Henningsen 
Museumschef

Bestyrelsen for Frilandsmuseets Venner
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OBS!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer


