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Vinteren 2015/2016 var mild, selv om der har været 
enkelte kolde dage og noget koldere nætter. Og da 
også vinteren før hørte til de mildere, har Frilands-
museets faste beboere, dyrelivet, haft det dejligt.  
Det er jo godt for det dyreliv vi godt kan lide, alle 
fuglene og en del af insekterne, men desværre har 
også mus og rotter haft perfekte yngleforhold.  Sidst- 
nævnte betød, at vi i 2015 kun havde enkelte dage, 
hvor vi kunne male mel – i efterårsferien, og i de to 
jule-weekender, havde vi så mange små firbenede 
uønskede gæster, at vi ikke forsvarligt kunne male 
mel på Den fynske Vandmøller fra Ellested.
Der er nu opsat elektroniske skræmmere, der ud-
sender høje lyde, som mus og rotter ikke bryder sig 
om – vi andre kan ikke høre dem.   Om de så holder 
sig helt væk vil vise sig, når vi igen prøver at male 
mel, og dermed spreder mel og en velduft for rotter 
og mus i området omkring vandmøllen.  Det kan jo 
være dyrene blot har holdt sig væk, fordi der ikke 
har været servering!  Det skal nævnes, at også in-
sekter kan være et problem på en mølle. 
Bortset fra disse ’fortrædeligheder’ har Møllerlauget 
haft det herligt på det vinterstille Frilandsmuseum, 
vi har ikke været generet af is og sne i nævnevær-
digt omfang, og hver mandag formiddag har vi, nor-
malt 5-10 personer, taget en runde til vindmøllerne 
fra Læsø, Karlstrup og den lokale Fuglevad, og de 
to vandmøllebygninger, gårdmøllen fra Bornholm 
og Ellested Vandmølle.   Vindmøllerne får drejet 
vingerne, så disse ikke bliver skæve af altid at stå 
i samme stilling, og møllerne bliver krøjet, drejet i 
det lodrette plan, dels for at sikre en let krøjefunk-
tion, men samtidig bliver de også sat op mod den 
vindretning, som kan ventes i ugens løb.  Ved plud-
selige varsler om ændrede, eller voldsomme, vinde 
sker det også, at møllerne bliver tilset uden for man-
dagsplanen.  Vandmøllerne bliver, også for at undgå 
skævhed og sætninger i vandhjul, aksler og lejer, 
rørt og efterladt i en anden position end ugen før.
Den der smører godt – kører godt!  Dette gamle 
mundheld efterleves også på møllerne og i Møller-
lauget.  Møllerlaugets opgave er at tilse, passe og 
åbne Frilandsmuseets møller for publikum, og 
formidle møllernes og møllerhåndværkets histo-
rie. Sædvanligvis åbnes nogle møller hver søndag 
i sæsonen, og desuden har vi åbne møller sidste 
onsdag i hver måned, også i sæsonen. Tilsyn og 
pasning, herunder smøring, af museets møller er et 
interessant arbejde, der giver et rigtig godt indblik i 
møllernes virkemåde, og en god forståelse af, hvor-

for de gamle møllebyggere satte tingene sammen 
som de gjorde.  
’Smøringen’ af Møllerlauget, i al beskedenhed,  
tager vi os selv af på vore faste årlige sammen-
komster: En vintermandag i januar spiser vi, efter 
arbejdet, Gule Ærter sammen, Laugsstævnet 
er Møllerlaugets generalforsamling, hvor også  
Frilandsmuseet er repræsenteret, efterfulgt af et 
varierende program om eftermiddagen.  Jule- 
frokosten er hygge og gode gamle retter, gerne spist 
på rugbrød bagt af selv-malet rugmel og med hjem-
mesyltede rødbeder, der har groet i museets muld!  
Hertil kommer en forårs- og en sensommer-udflugt.
Vi har plads til flere møllere, både kvinder og 
mænd, så ingen skal betænke sig på at kontakte os, 
f.eks. på www.moellerlaug.dk.  Du skal have inter-
esse for formidling, og for at arbejde frivilligt på 
Frilandsmuseet, men ikke særlige kundskaber om 
møller, da man bliver oplært.  Frilandsmuseet og 
Møllerlauget står for uddannelsen.  Man starter som 
dreng, efter uddannelse udnævnes man til svend, og 
enkelte bliver male-svende. Det koster ikke noget at 
være med i Frilandsmuseets Møllerlaug. 

                Nils Kristian Zeeberg, Frilandsmuseets 
Møllerlaug 

MØLLERLAUGET OG VINTEREN
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Skonnerten ’Bonavista’

MØD FRILANDSMUSEET PÅ HISTORISKE DAGE

Sidste år åbnede messen Historiske Dage i Øksne-
hallen for første gang. Frilandsmuseet var med, 
sammen med museets kaglende høns og tusindvis af 
gæster. Museets stand blev kåret til messens bedste 
og det vil være herligt at gøre efter igen i år, så der 
bliver gjort en masse ud af formidlingen. 

Fartøjssamlingen
Temaet i år er dog helt anderledes, og ikke et, man 
forventer af museet, da de færreste ved, at Fri-
landsmuseet også dækker søfartshistorien. Derfor 
sætters der sejl med museets skibe og fremvises 
interessante genstande; såsom en kabys som store 
og små kan kravle ind i, og ved selvsyn erfare, 
hvor lidt plads der har været. Man kan også smage 

lækkerier som køkkenlauget står for; skibsøl, sild 
og beskøjtere. En tatovør kommer forbi og tegner 
sømandstatoveringer på messegæsternes arme, og 
der vil være en sømandstrio, der bl.a. spiller og un-
derholder på Grøn Scene om søndagen. Frilandsmu-
seets søfartseksperter er til stede og man kan spørge 
dem om skibenes historie. 
I næste nummer kommer der en artikel af Jes Kro-
mann Jørgensen om fartøjssamlingen. 

Historiske Dage
Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København
den 9. – 10- april 
Kl. 10 – 18
http://www.histoiske-dage.dk/
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TRÆLASTLADEN FRA MARSTAL

Trælastladen fra Marstal er ved at blive genopført i 
Stationsbyen lige overfor Bernhard Olsen Teateret. 
Det betyder at det praktiske, men meget uskønne blå 
telt nu er væk. Museet har modtaget ca. 2 mio kr. fra 
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond og ca. 1 mio. 
kr. fra Hermod Lannungs Fond. Med det beløb vil 
den fine trælastlade stå rejst og restaureret i løbet af 
efteråret 2017. Kom og følg arbejdet. Ikke mindst til 
’Håndværkets Dage’ i maj og september.
I Marstal på Ærø lå den smukke gamle og meget 
typiske trælastlade fra ca. 1904. Den var en af de 
sidste af sin slags – i hvert fald i så original tilstand, 
som tilfældet her var. I 2011 blev Frilandsmuseet 
bekendt med, at den sjældne bygning stod overfor 
nedrivning pga. den lokale brugs’ udvidelse og 
anlæggelsen af nye parkeringspladser. Da museet 
samtidig stod og manglede en sådan bygning til Sta-
tionsbyen, tog vi straks kontakt til bestyrelsen for 
brugsforeningen i Marstal, som meget velvilligt til-
bød at forære os bygningen mod at vi selv fjernede 
den. Betingelsen var blot, at vi hentede den inden 
udgangen af 2012. Det lykkedes os at skaffe finan-
siering til hjemtagningen og til genopførelsen, så nu 
er arbejdet med opsætning af den smukke bygning 
i fuld gang.

Trælastladerne var en almindelig type bygning i 
købstæder og stationsbyer, i reglen placeret ud til 
en baggade, men med gode tilkørselsforhold. Træ-
lasten og laden kunne have eget spor fra stationen, 
hvorfra varer hurtigt og bekvemt kunne leveres. Der 
er i dag kun ganske få af disse gedigne trælastlader 
bevaret. Trælasten i Marstal er en indstikningslade, 
hvilket vil sige, at man fra et kørespor langs begge 
langsider, fag for fag, via porte og lemme har kunnet 
indstikke varer til lagring og fra den anden langside 
via tilsvarende porte og lemme har kunnet udstikke 
vare til den handlende. En effektiv lagerfunktion, 
hvor man fag for fag har kunnet lagre og ekspedere 
varer. Laden i Marstal har indstikningsladens typi-
ske karaktertræk; stor husdybde, en høj trempel og 
lavt, papklædt sadeltag med bredt udhæng, mange 
porte og lemme i begge langsider og den allesteds-
nærværende rødmalede bræddebeklædning uden 
fjer og not, eftersom luften skal kunne komme 
igennem på tværs af laden for at tørre de lagrede 
trævarer. En tørringproces som i denne bygning er 
suppleret med jalousifag jævnt fordelt til den ene 
langside.



 5

Skonnerten ’Bonavista’

MØD FRILANDSMUSEET PÅ HISTORISKE DAGE

Sidste år åbnede messen Historiske Dage i Øksne-
hallen for første gang. Frilandsmuseet var med, 
sammen med museets kaglende høns og tusindvis af 
gæster. Museets stand blev kåret til messens bedste 
og det vil være herligt at gøre efter igen i år, så der 
bliver gjort en masse ud af formidlingen. 

Fartøjssamlingen
Temaet i år er dog helt anderledes, og ikke et, man 
forventer af museet, da de færreste ved, at Fri-
landsmuseet også dækker søfartshistorien. Derfor 
sætters der sejl med museets skibe og fremvises 
interessante genstande; såsom en kabys som store 
og små kan kravle ind i, og ved selvsyn erfare, 
hvor lidt plads der har været. Man kan også smage 

lækkerier som køkkenlauget står for; skibsøl, sild 
og beskøjtere. En tatovør kommer forbi og tegner 
sømandstatoveringer på messegæsternes arme, og 
der vil være en sømandstrio, der bl.a. spiller og un-
derholder på Grøn Scene om søndagen. Frilandsmu-
seets søfartseksperter er til stede og man kan spørge 
dem om skibenes historie. 
I næste nummer kommer der en artikel af Jes Kro-
mann Jørgensen om fartøjssamlingen. 

Historiske Dage
Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København
den 9. – 10- april 
Kl. 10 – 18
http://www.histoiske-dage.dk/



 7

REGNSKABET 2015 
FOR FRILANDSMUSEETS VENNER

6

REGNSKABET 2015 
FOR FRILANDSMUSEETS VENNER



 7

REGNSKABET 2015 
FOR FRILANDSMUSEETS VENNER



 9

REGNSKABET 2015 
FOR FRILANDSMUSEETS VENNER

8

REGNSKABET 2015
FOR FRILANDSMUSEETS VENNER



 9

REGNSKABET 2015 
FOR FRILANDSMUSEETS VENNER



 11

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

de farverige dragter når folkedanserforeningerne 
viser de gamle finurlige danse flere steder på  
museet. Dans med! Program fås i butikken og ved 
indgang nord.

Heksemutter
Teaterforestilling: 1. – 23. september: 
lørdagsforestillinger kl. 13 og 14.30.
28. - 31. oktober: 
weekendforestillinger kl. 18 og 19.30. 
Senere følger oplysninger om nedsat billetpris for 
medlemmer. 
Hverdagsforestillinger for skoleklasser kl. 10.30 og 
11.45. 
Dramatiker Line Knutzon har skrevet en ny – og 
komisk – monolog om kvinder og misogyni. Vi 
brænder heksen. Dorte hedder hun. Skønne Heidi 
Colding-Hansen lægger krop til forskellige Dorte-
kvinder, der i tidens løb er blevet mødt med absurde 
fordomme og forestillinger, som det er værd at grine 
højlydt af!

Gamle Sorters Dage
24. og 25. september kl. 11-15. 
På herregården (nr. 25) fortæller museets gartnere, 
havelaug og ’Frøsamlerne’ om gamle sorter af 
frugt og bær som dyrkes på Frilandsmuseet. Køk-
kenlauget tilbereder de gamle sorter efter originale 
opskrifter og uddeler smagsprøver. Program fås i 
butikken og ved indgang nord.

Efterårsferie med historisk marked
16.oktober – 23.oktober, kl. 11-15.
På markedspladsen ved gården fra Ostenfeld (nr. 4) 
kan I lade jer fornøje med luftgynger, keglebane, 
karrusel og boder med aktiviteter og salg. På hver-
dage fortæller dyrepasseren desuden om bondens 
dyr kl. 10.45.

Allehelgen-Halloween nu på dansk! 
28.-31. oktober 2016.
Det spøger virkeligt på Frilandsmuseet, så hvilket 
sted ville være mere oplagt at komme ud og sige 
Slik eller Ballade? På det mørke uhyggelige mu-
seum kan man få fyldt posen med godt knas af folk 

fra gamle dage. Der fortælles spøgelseshistorier i de 
tomme stalde og ud af ingenting dukker korte uhyg-
gelige teaterstykker op. Køb varme drikke og andet 
godt midt på området og få varmen ved bålfadene.
På eget ansvar, men man skal ikke være bange for 
mørke.
Pris: 100 kr. pr. person inkl. slik.  80 kr. uden slik. 
Børn under 2 år er gratis. Billetter købes på Fri-
landsmuseets onlinebooking i løbet af sommeren.  

Et Juleeventyr
22.november – 18. december:
Weekendforestillinger kl. 13 og 15.
Hverdagsforestillinger kl. 9.30 og 11.15. (også for 
indskolingsklasser).
Oplev Charles Dickens klassiker fra 1843 i en ny og 
musikalsk gendigtning med kant og komik. Tag hele 
familien med i Bernhard Olsen Teateret på Frilands-
museet til en forrygende, uhyggelig og hjertevarm 
juleoplevelse. Billetter bestilles på teaterbilletter.dk. 
Pris: 70 – 120 kr. Fra 6 år.

200 års jul med aktiviteter for hele familien
3. – 4.december og 10. – 11.december kl. 10-16
Pyntede juletræer og – stuer, julemad og kager på 
herregårdens brændekomfur og julehjerteværksted 
hvor alle kan fordybe sig. Julegås, andespil og ju-
lecaféer med lækkerier. Tag med på omvisning og 
hør om alle forberedelserne og den festlige fejring 
og gå ikke glip af udendørs teater om drillenissen. 
Program fås i butikken og ved indgang nord. 

Forslag til tur rundt på museet
I museumsbutikken kan I få gratis turforslag til 
børn, voksne og engelsktalende turister.

FORELØBIG AKTIVITETSKALENDER FOR  
FRILANDSMUSEET OG BREDE VÆRK 2016
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FORELØBIG AKTIVITETSKALENDER FOR  
FRILANDSMUSEET OG BREDE VÆRK 2016

Sanselig formidling
Velkommen til det nye formidlingshus fra Stenstrup 
(nr. 65). På Frilandsmuseet.dk eller i butikken kan 
du se hvornår der er åbent og hvad der sker i huset.

Leksikonhus
Besøg huset fra Dannemare (nr. 72) hvor alle de 
fremmedartede genstande har fået skilte og bliver 
forklaret. Bliv klogere på manglebræt, skættel, 
drøftetrug, tostol eller slagtetræ.

Bondens dyr 
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.45-11.15.
Ved gården fra Rømø (nr. 34) står museets dyre-
passer klar med æg, horn, knogler, uld og en masse 
god historier særligt for små børn. Ikke i skolernes 
sommerferie. Også ’Bondens dyr’ alle hverdage i 
efterårsferien ved gården fra Ostenfeld (nr. 4)

Mød museets dygtige frivillige
Hver søndag og sidste onsdag i måneden viser 
Møllerlauget vind- og vandmøller frem. Havelauget 
arbejder i herregårdens køkkenhave og køkkenlauget 
har travlt i herregårdens køkken. Håndarbejds- 
lauget strikker, knipler og broderer i forskellige 
bygninger. Hør i butikken hvor og hvornår. Kig på 
natmus.dk hvis du har lyst til at blive frivillig på 
museet.

Håndværkets Dage
28. + 29. maj og 24. + 25. september kl. 10 – 15.
Kig forbi Stationsbyen hvor museets håndværkere 
giver gode råd om vedligehold af gamle huse. Hør 
om brolægning, stråtage, maling, restaurering af 
vinduer og bindingsværk. Fra brugens butik sælges 
lidt let og lækkert.

Omvisninger på Brede Værk
Søndage i juni, juli og august kl. 12, 13 og 14.
Omviser i historisk dragt fortæller om fabriksdirek-
tørens imponerende sommerbolig fra 1797 og den 
ydmyge arbejderbolig fra 1950erne. Billetter bes-
tilles på 41 20 64 58 og koster 50 kr.

Dansk Mølledag 
Søndag den 19. juni kl. 10.30 – 15.00.
Oplev Frilandsmuseets mange vind- og vandmøller 
når museets møllerlaug fortæller og demonstrerer. 
Den store hollandske mølle, stubmøllerne, skvat-
møllerne og den fynske vandmølle. Geniale kon-
struktioner, sindrig mekanik og store kræfter er på 
spil.

Sulten?
I den nyindrettede kiosk på centralpladsen kan I 
købe jer en velsmagende og rustik frokost, noget til 
den søde tand, lækre is, en god kop kaffe eller noget 
koldt at drikke.

Sommerens levendegørelse.
1. juli – 7. august, kl. 11-15.30. 
Gratis dramatiserede omvisninger og teaterforestill-
inger om livets glæder og genvordigheder. Spilles 
udendørs rundt omkring på museet ved de gamle 
huse. Varer ca. 15 minutter og er velegnet for alle 
aldre. Forsøg jer også med livet for 200 år siden i 
Stenstruphuset. Program fås i butikken og ved ind-
gang nord.

Brugsen er åben!
Stadager Brugs (nr. 80) 1. juli – 7. august 11-15.30. 
Brugsuddelerfruen står klar bag disken i brugsen 
fra 1930erne og sælger is, bolsjer og varmt og koldt 
at drikke. Hun fortæller om de nye tider og alle de 
spændende nye varer som andelstiden har bragt med 
sig.

Møbelklassikere fra FDB 
1. juli – 7. august.
I forsamlingssalen i brugsen fra Stadager (nr. 80) er 
FDBs stole fra 1940-1960 udstillet. Se og sæt dig i 
de historiske klassikere. Udstillingen er en marke-
ring af 150 året for opførelsen af den første brugs-
forening i Thy.

Dansens Dag
Søndag 28. august kl. 9.45 – 15.30.
Oplev glæden ved folkedans, spillemandsmusik og 
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Mølle på Frilandsmuseet i vintervejr.
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Adresse for Frilandsmuseets Venner

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
Hans Peter Houlberg
Uffe Thorlacius  
Henrik Victor Nørgaard
Trine Irmang Østengaard
Per Kristian Madsen
Museumsdirektør
Camilla Mordhorst 
Vicedirektør 
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

Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Email: venner@natmus.dk


