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Ny direktør og ny organisation
Det er næppe gået nogens næse forbi, at Nation-
almuseet har fået en ny direktør ved navn Rane 
Willerslev. Noget af det første, som Rane gjorde, 
da han tiltrådte, var at rejse rundt til Nationalmu-
seets mange besøgssteder for at tage en snak med 
de lokale ledere og deres medarbejdere. Her gik 
det hurtigt op for Rane, at der rundt omkring var 
meget utilfredshed med den måde, som de lokale 
afdelinger hidtil var blevet styret på. Dette gjaldt 
også Frilandsmuseet.

Som en konsekvens af rundrejsen og den udbredte 
utilfredshed, blev Nationalmuseets afdelinger uden-
for København ved årsskiftet 2017/18 udskilt fra 
Forsknings & Formidlingsafdelingen med hoved-
sæde i Frederiksholms Kanal, og lagt ind under en 
ny afdeling kaldet ”Museer og Slotte”. Denne nye 
afdeling udgøres af Frilandsmuseet & Fartøjssam-
lingen, Kongernes Jelling, Trelleborg, Krigsmu-
seet (det tidligere tøjhusmuseum), Frøslevlejeren 
& Kommandørgården på Rømø samt Kronborg og 
Christiansborg (herunder også Liselund og Eremit-
ageslottet). Den nye afdeling har fået sin egen vice-
direktør i form af Erik Als, der tidligere var chef for 
samtlige slotte, men som nu nøjes med at være chef 
for Christiansborg samtidigt med at han varetager 
stillingen som vicedirektør for Museer og Slotte 
(M&S).

Meningen med organisationsændringen er, at de 
lokale afdelinger (som nu kaldes besøgssteder) 
skal have mere autonomi, end de tidligere har haft. 
Hvordan det kommer til at spænde af, vil fremtiden 
vise, men der er næppe tvivl om, at det bliver yderst 
vanskeligt at give besøgsstederne fuld autonomi, så 
længe kulturministeren betragter Nationalmuseet 
i Frederiksholms Kanal og dets mange afdelinger 
som én samlet organisation, der ved årets udgang 
skal fremlægge ét samlet regnskab, der skal balan-
cere.

Så fuld autonomi får vi næppe, men mindre kan nok 
også gøre det. Vi har i hvert fald nu fået flere be-
føjelser og et større ledelsesmæssigt råderum, end 
vi havde tidligere og det er slet ikke så ringe endda.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark
Noget af det første, som vi på Frilandsmuseet 
foretog os med det nye ledelsesmæssige råderum 
var at skifte navn! Vi hedder godt nok stadig Fri-
landsmuseet, men vi har givet det gamle navn til-
føjelsen ”Det Gamle Danmark”, således at vi nu 
rettelig hedder ”Frilandsmuseet Det Gamle Dan-
mark”. 

Vi har foretaget navneændringen for at mere præcist 
at signalere til omverdenen, hvad vi er for et sted. 
Begrebet ”Frilandsmuseet” siger jo ikke så meget i 
sig selv, for der findes flere typer af frilandsmuseer 
rundt omkring, som satser på forskellige ting. Den 
Gamle By i Aarhus er også et frilandsmuseum, men 
meget forskelligt fra vores, lige som Den Fynske 
Landsby i Odense er et frilandsmuseum, der dog 
kun har Fyn som sit virkeområde og frilandsmuseet 
i Maribo kun Lolland. I modsætning hertil har vi 
hele Danmark som arbejdsmark.

Vi er klar over, at det nok vil tage en rum tid, før det 
nye navn for alvor er blevet slået fast, men sådan vil 
det altid være, når en organisation eller en virksom-
hed ændrer sit navn. 

Det er imidlertid ikke kun Frilandsmuseet, der æn-
drer navn. Nationalmuseets Fartøjssamling, som jo 
også er en del af vores ansvarsområde, skal også 
have nyt navn. Vi har blot ikke fundet på et godt 
navn endnu. Tiden må vise, hvad det bliver.

Historie for børn og barnlige sjæle
Hvis man så afsnit 5 af reality-serien ”Ranes Mu-
seum” på DR2 i begyndelsen af februar måned, 
så blev der talt en del om et Ole Lund Kirkegaard 
Land, som Frilandsmuseets ledelse gerne ville an-
lægge på museet. Der er flere, der har undret sig 
over, hvad det mon var for noget, og det kan jeg 
godt forstå, for det blev ikke uddybet i det pågæl-
dende afsnit. Man kunne måske endda gå hen og få 
den idé, at hele Frilandsmuseet skulle laves om til ét 
forlystelsesland, men det er altså ikke tilfældet. Det 
vil jeg gerne mane i jorden. 

Ole Lund Kirkegaard-projektet handler i al sin en-
kelthed om at omskabe Frilandsmuseets stationsby 
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(der jo stadig er i sin vorden) til en lille provinsby 
i 1960’ernes og 1970’ernes Danmark, hvor vi læg-
ger vægt på formidlingen af danske børns liv i 
1960’erne og 1970’erne og beretter om det drama-
tiske skift i synet på børn, skole og pædagogik, som 
fandt sted i denne periode. Det var i 1970’erne, at 
”ånden fra 1968” for alvor slog igennem og omstill-
ingen fra standardiseret klasse- og industrisamfund 
til et moderne vidensbaseret, kreativt samfund tog 
sin begyndelse.

Ole Lund Kirkegaard havde en klar idé med sine 
bøger for børn.  Han var selv skolelærer og rundet af 
tidens nye og friere vinde og han mente, at den tra-
ditionelle skoleform og pædagogik havde til formål 
at afrette børn til lydige individer, der gjorde som 
der blev sagt (af de voksne), således at de i frem-
tiden kunne udfylde deres roller som produktive ar-
bejdere i en industri, der lagde vægt på standardiser-
ing og masseproduktion, og hvor der bestemt ikke 
var brug for kreativitet og selvstændig stillingtagen 
til tingene. 

Kirkegaard var derimod fortaler for, at børn skulle 
slippes fri. De skulle have lov til at bruge deres 
krøllede hjerner, deres fantasi og skøre idéer for i 
den sidste ende ville det blive til både børnenes og 
samfundets gavn. Han ønskede med andre ord at 
fremme kreativitet i stedet for ensretning og dressur. 
Ole Lund Kirkegaard var dermed fortaler for den 
pædagogik, som senere skabte det moderne kreative 
iværksættersamfund, som vi lever i idag. Standardi-
sering og masseproduktion er yt. Kreativitet og 
iværksætteri er in.

Det er denne udvikling, som vi gerne vil formidle i 
vores Ole Lund Kirkegaard-univers i stationsbyen 
og vi vil gøre det ved at levendegøre figurerne fra 

hans bøger på den måde, som vi allerede kender 
det fra vores HC Andersen levendegørelse og fra 
vores teatervirksomhed. Idéen er at der skal være 
noget for både børn og voksne. Børnene vil kunne 
møde og tale med de skæve figurer Orla Frøsnapper, 
Albert, Lille Vigil etc., mens forældrene kan lære 
noget om de pædagogiske opbrud, der fandt sted i 
1960’erne og 1970’erne og som skabte den verden, 
vi lever i i dag. Forhåbentlig får børnene også en 
oplevelse af, hvor forskelligt børnelivet var tilbage i 
1960’erne og 1970’erne.

Nyanlæggelser
Ole Lund Kirkegaard-universet kræver en del nye 
anlæggelser på museet. I stationsbyen vil vi anlægge 
en teaterplads mellem Rynkeby smedie og Stadager 
Brugs. Pladsen vil blive omgærdet af et plankeværk, 
således at det udefra blot ligner et plankeværk i en 
stationsby, men omme på den anden side vil løjerne 
fra Kirkegaards romaner udspille sig. Vi er også i 
gang med at projektere nogle legepladser til børn-
ene, dog ikke legepladser af den traditionelle type. 
Der skal derimod være tale om legepladser, hvor 
børn kan udfolde sig kreativt ved at bygge og samle 
ting og i det hele taget bruge deres fantasi.

De nye anlæg i forbindelse med Ole Lund Kirkeg-
aard universet vil komme til i den udstrækning, vi 
får skabt økonomi til det. Økonomien skal nemlig 
tilvejebringes, dels i form af fondstilskud, som man 
aldrig kan være sikker på at få, dels i form af et øget 
publikum, for vi lever i høj grad af vore entrémidler. 
Der er med andre ord en hel del ting, der skal falde 
på plads, før Orla Frøsnapper og de andre lømler for 
alvor kan slå sig løs.

Peter Henningsen
Museumschef
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SIKRING AF LEVENDE KULTUR

Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek 
indsamler i løbet af foråret 2018 eksempler på le-
vende kultur. Indsamlingen er en del af Danmarks 
arbejde med UNESCOs Konvention til sikring af 
immateriel kulturarv, tiltrådt af Danmark i 2010. 
Med konventionen søger UNESCO at sætte fokus 
på traditioner, skikke, praksisser og udtryk. 
Derfor efterlyser Folkemindesamlingen beskrivels-
er og billeder af praksisser i Danmark – indsendt af 
dem, der gør det selv. 
UNESCO har med denne konvention sat fokus på 
menneskets gøren og laden. Et stærkt signal om, at 
det ikke kun er den materielle kulturarv, der skal 
sikres, men at også traditioner, skikke, praksisser, 
viden og udtryk har betydning og værdi for men-
neskeheden.

UNESCO har opdelt levende kultur i fem kategor-
ier: mundtlige traditioner og udtryk, udøvelse af 
kunst, viden og praksisser vedrørende naturen og 
universet, sociale praksisser, ritualer og festivaler 
samt traditionelt håndværk. 

Dansk Folkemindesamling efterlyser eksempler in-
den for alle fem kategorier og indsamlingen er i fuld 
gang. Foreningen Gavstrik fortæller om striknin-
gen, både som en nødvendighed, men også som et 
politisk redskab. Højskolehistorisk Forening har 
indsendt bidrag om den stærke højskoletradition i 

Danmark og Hanherred Havbåde, Vikingeskibs-
museet og Træskibs Sammenslutningen har i fæl-
lesskab indsendt en beskrivelse af klinkbådsbygn-
ing og –sejlads, en tradition, der også findes i andre 
dele af Norden.

Alle udøvere og mennesker med særligt kendskab 
til et eksempel på immateriel kulturarv er velkomne 
til at bidrage. Det kan være beskrivelser af forening-
saktiviteter, festivaler eller traditioner omkring mad 
eller højtider. Det er dog et krav, at der er tale om 
noget eksisterende – en nulevende tradition.
På www.levendekultur.kb.dk kan du downloade og 
udfylde et skema. Her vil du bl.a. blive spurgt ind 
til traditionens historie, hvordan det udøves i dag 
og om de tiltag, der måtte være i gang for at sikre 
fremtiden. Det er muligt at indsende bidrag frem til 
30. april 2018.  Du kan kontakte Maria Lanng ved 
Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek 
på levendekultur@kb.dk eller telefon: 91 32 49 14 
for mere information.

Læs mere om projektet på 
www.frilandsmuseetsvenner.dk 

Maria Lanng
Projektmedarbejder på Dansk Folkemindesamling 

ved Det Kgl. Bibliotek

Træbådebygning, rebslagning, sejlmageri, sejlads og bådhåndtering bevares kun, hvis der bliver bygget og vedligeholdt mange både.  Fotograf: 
Kirsten Monrad Hansen, Han Herred Havbåde 2017.
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Foreningen Frilandsmuseets Venner er en støtte-
forening, som skal hjælpe Frilandsmuseet økono-
misk med store og små projekter som hjemtagelse 
af bygninger, støtte til bogudgivelser, indkøb af 
trækvogne, rekvisitter til formidling m.m. En støtte 
som museet er meget taknemmelig for og meget af-
hængig af. I regnskabet i dette blad kan I se hvordan 
pengene bliver brugt og at posten associeret med det 
trykte medlemsblad æder en god del af indtægterne.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at medlemsbladet 
skal udkomme elektronisk for at spare tryk og porto 
og det sker fra 2019 - ikke 2018 som oprindeligt 
besluttet.

Men vær ikke urolig, det er ikke vanskeligt.
På www.frilandsmuseetsvenner.dk på den første 
side som dukker op, skal du skrive din email- 
adresse. Du vil så modtage en mail med et link til 
det nye medlemsblad når det ligger klar på hjemme-
siden, altså ca. 4 gange om året. Du kan selv printe 
medlemsbladet ud hvis du ønsker det. Det ligger i 
en printvenlig version.
Hvis du ikke har adgang til en computer, kan du 
besøge Advodan på Toftebæksvej 2, 1.sal i tidsrum-
met 9-16, og få et print af bladet. Det tilbud gælder 
i hele 2019.

HUSK AT TILMELDE DIG NYHEDSBREVET 
PÅ HJEMMESIDEN

På frilandsmuseetsvenner.dk/gamle-udgaver ligger  
samtlige udgaver af ‘NYT’ tilgængeligt. Du kan 
læse dem direkte på skærmen eller printe dem ud.
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LIVET PÅ LANDET SET I ET 
RETSHISTORISK PERSPEKTIV

Danmarkshistorien handler ikke alene om drama-
tiske begivenheder, krige og kendte personer, men 
også om helt almindelige danskeres hverdagsliv. 
Ved at læse samtidens retssager opnår man et godt 
indblik i dette hverdagsliv. For når parter og vidner 
afgav forklaringer for retten, fortaltes ikke kun om 
tvisterne, men også om den tid og de hverdagssitu-
ationer, som tvisterne udspillede sig i. Retssagen 
mod kvinden Anne Palles (1619 – 1693), fortæller 
på én og samme tid en tragisk historie om en kvinde, 
der blev anklaget for at være heks, og om en tid, 
hvor overtro, trolddomsprocesser og henrettelser 
var en del af hverdagslivet i Danmark.

Retssystemet i Danmark omkring år 1700.
I år 1700 boede der omkring 700.000 mennesker i 
Danmark, og størstedelen heraf boede på landet i 
landsbyer, på fæstegårde eller som husmænd eller 
landhåndværkere under de store godser. 

På landet var der birketing og herredsting, hvor 
bønder og borgere en gang om ugen havde mu-
lighed for at forelægge tvister eller stille anholdte 
for retten. Grevskaber og visse større godser besad 
birkeret, hvilket indebar ret til at udpege dommeren 
til birketinget. Bønderne på et gods med birkeret 
var underlagt det private birketing og kunne kun 
sagsøges ved dette ting. De resterende bønder var 
underlagt herredstinget, hvor herredsfogeden fun-
gerede som dommer. 

Der var tre retsinstanser og afgørelserne kunne ap-
pelleres. Mens birketinget havde direkte appelret til 
Højesteret i København, skulle domme idømt på 
herredstinget først appelleres til et Landsting førend 
de kunne behandles ved Højesteret.

Forhandlingerne på tinge, de afsagte domme samt 
breve blev nedfældet i protokoller, tingbøger, som 
førtes ved landsting samt herreds-, birke- og byting. 
De første tingbøger, som vi kender til i Danmark er 
fra 1500 tallet. Tingbøger er omtalt i Christian 2.’s 
lovgivning, mens det i 1551 under Christian den 3. 
blev påbudt tingskriverne at indføre domme i sær-
lige protokoller. I de følgende århundreder blev der 
givet udførlige regler om tingbøger. Oprettelse af 
særlige skifteprotokoller samt skøde- og pantepro-
tokoller førte til, at tingbøgerne hovedsagelig kom 

til at indeholde en beretning om, hvad der foregik i 
retsmøder. Af samme grund ændrede protokollerne 
betegnelse fra tingbøger til justitsprotokoller. Min-
dre sager blev indført i politiprotokoller.

Sagerne var af meget forskellig beskaffenhed, 
og kunne bl.a. vedrøre æreskrænkelser, injurier, 
djævletilbedelse, arvestridigheder, ildspåsættelser, 
tyverier, sædelighedsforbrydelser, sodomi, vold og 
manddrab.

De offentlige afstraffelser og henrettelser satte deres 
præg på første halvdel af 1700-tallet og var meget 
populære. Når der var foretaget henrettelser blev de 
døde kroppe udstillet nær landeveje for at afskrække 
andre fra at foretage de samme ugerninger som de 
henrettede, men også for at vanære de henrettede og 
deres slægter. 

Retssagen mod Anne Palles fra Falster.
En af de sager, som giver indgående indblik i hverd-
agen på landet omkring år 1700, er den indlednings-
vis omtalte sag om bondekonen Anne Palles fra Fal-
ster, som blev anklaget for at være en heks, og for 
at udøve trolddom.

Retssagen mod den på daværende tidspunkt 73 
årige Anne Palles indledtes i 1692 ved Falster Nørre 
Herreds ting.

Sagen mod Anne Palles udsprang af, at hun og hen-
des mand var blevet tvunget til at flytte fra deres 
velholdte gård i Øverup til en forfalden landejen-
dom i Tåderup for at få plads til den nye herreds-
foged. I forbindelse med fraflytningen var Anne 
Palles blevet så oprevet over dette, at hun i porten 
ind til gården skulle have urineret for derved at 
”pisse ulykke” ind i gården, således, at alle køer, der 
siden skulle gå gennem porten, aldrig ville kunne 
trives.

Episoden om Anne Palles påståede gerning i forbin-
delse med fraflytningen af gården i Øverup, kom 
frem nogle år senere i forbindelse med en anden sag 
på Falster mod en kvinde, som var anklaget for at 
have forbrudt sig mod religionen. Dette skulle an-
giveligt være sket ved, at kvinden havde anvendt 
overnaturlige kræfter, hvorved hun havde medvir-
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ket til to manddrab. Under afhøringen af kvinden, 
gav kvinden navnene på flere af egnes troldkoner, 
herunder navnet på Anne Palles.

Samtidig kom det frem, at Anne Palles nogle år fo-
rinden havde haft en opgør med en anden kvinde på 
egnen, som Anne Palles mand tilsyneladende havde 
danset lidt for tæt med til et gilde, hvilket var faldet 
Anne Palles for brystet. Da det kom Anne Palles 
for øre, skulle hun have skældt kvinden ud og have 
lovet hende ulykke, hvis ikke hun holdt op med 
at danse med andres mænd. Efter nogen tid skulle 
kvinden være blevet syg, og efter nogen tid var 
kvinden død. Dette satte skub i rygterne om Anne 
Palles. Mon ikke også, at det var Anne Palles der var 
skyld i herrefogedens køer mistrivedes? 

Anne Palles blev fængslet og ført til Nykøbing Slot, 
hvor seks sognepræster indledte intense forhør af 
hende om trolddom og hekseri en hel måned, inden 
retssagen skulle begynde. Forhørene var hverken 
lovlige eller officielle, og der findes derfor ingen 
protokoller, som beskriver, hvorledes forhørene 
foregik. Anne Palles har senere fortalt, at hun ikke 
turde andet end at tilstå det, som sognepræsterne 
beskyldte hende for.

På baggrund af forhørene blev Anne Palles an-
klaget for gudsbespottelse, og for at stå i ledtog med 
djævelen. Uheldigvis for Anne Palles var det den 

selvsamme herredsfoged, som der tvang hende fra 
hendes gård nogle år tidligere, der skulle pådømme 
hendes sag.

På det tidspunkt havde Anne Palles allerede tilstået, 
at hun for år tilbage havde givet sin sjæl til fanden, 
som hun talte med gennem en sort kat.

Ifølge Anne Palles bekendelser skulle hun også 
have fået hjælp af en nisse på sin gård og have brugt 
trolddom til at tage frugtbarheden fra nabogårdene, 
og have kastet en forbandelse over en nabos kvæg.
I henhold til referatet erkendte Anne Palles også, at 
hun havde deltaget i et møde med flere af egnens 
troldfolk, hvor en kvinde er kommet flyvende ind på 
en kærnestav, og en mand havde spillet på tromme. 
Hun gav navnene på nogle af de andre deltagere, 
men da hun ikke svarede tilfredsstillende på an-
klagerens forespørgsel om at oplyste alle navnene, 
slog herredsfogeden hende så hårdt i hovedet, at 
hun næsten faldt på gulvet. Af referatet fremgår im-
idlertid at, djævlen kom over Anne Palles, og gjorde 
hende døv og stum, så hun faldt om. 

Læs mere om retssagen mod Anne palles i næste 
nummer.

Trine Irmang Østengaard,  
Advokat (H) Advodan Lyngby og  

bestyrelsesmedlem i Frilandsmuseets Venner.

 Eksempel på et Tinghus fundet i juridisk håndbog Osterssøn Veylle, 1665 (Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek)
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AKTIVITETER PÅ FRILANDSMUSEET 2018

Dato Aktivitet Tid og sted
29. marts – 
2. april Påskeaktiviteter i herregårdskøkkenet Kl. 11.00 – 15.00

1. maj – 
21. oktober

Bondens dyr på Frilandsmuseet Kl. 11.00 – 11.15 ved Rømøgården 
(nr. 34)

Grisene bliver fodret Kl. 13.30 – 14.00 ved gården fra 
Sdr. Sejerslev (nr. 32)

Møllerlauget arbejder i møllerne Søndage og sidste onsdag i måneden

Køkkenlauget arbejdet i herregårdskøkkenet Se hvornår på frilandsmuseet.dk 

Håndarbejdslauget demonstrerer nørklerier Se hvor og hvornår på frilandsmuseet.dk 

Havelauget arbejder i herregårdshaven Hver tirsdag, når vejret er til det

Stenstruplauget tager imod med en masse 
aktiviteter for besøgende 

I Stenstruphuset (nr. 65) 
Se hvornår på frilandsmuseet.dk 

1. maj – 
30. september Mød museets biavlere i herregårdshaven Første søndag i maj – sept., 

kl. 14.00 - 15.00

1. maj – 
31. maj

Hark Oluf. Teater om en ung, dansk mand som i 
1724 bliver taget til fange af arabiske sørøvere og 
holdes som slave i 11 år.

Hverdage for skoler og weekender/
helligdage for familier. Billetter købes 
på frilandsmuseet.dk.

 Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelses beretning
 • Forelæggelse af de reviderede regnskab
 • Evt. forslag
 • Forelæggelse af budget og fastlæggelse  
  af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Ad. pkt. 5: Bestyrelsen foreslår fastholdelse af 
kontingentet.

Ad. pkt. 6: På valg er Uffe Thorlacius, Trine 
Irmang Østengaard og Jes Damsted. Som 
medlem af bestyrelsen opstiller Lars Aaskov og 
Niels Larsen.

Ad. pkt. 7: Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff.

SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 25. april 2018 kl. 19.00
i Frilandsmuseet - Det gamle Danmarks Restaurant  

Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby



 11

Se mere under ’det sker’ på www.frilandsmuseet.dk, hvor aktivitetskalenderen løbende bliver opdateret. Ved 
større arrangementer bliver der uddelt dagsprogram ved indgangene. Ret til ændringer forbeholdes.

Aktiviteter med grønt er kun for medlemmer af ’Frilandsmuseets Venner’ 

26. – 27. maj Håndværkets Dage Kl. 10.00 – 15.00 
i Frilandsmuseets Stationsby

31. maj

Stig Agerbo har været tømrer på Frilandsmuseet 
i over 30 år. På denne fyraftensomvisning tager 
han os med til både museumsbygninger og værk-
steder og vi hører om arbejdet med at genopføre 
og vedligeholde de gamle bygninger. 

Kl. 16.15. Mødested: Foran hovedind-
gangen, Kongevejen 100. 
Ca. kl. 17.45 bliver I lukket ud ved 
Højskolevej. Ingen tilmelding.

9. – 10. juni Flittige hænder – håndarbejdets dage med 
håndarbejdslauget Kl. 10.30 – 15.00 

17. juni

Herregårdsmad. Frilandsmuseets venner invit-
eres til en dag i herregårdskøkkenet med Inge-
Mette Petersen. I skal fremstille et måltid anno 
1910 og spise maden sammen. Mere om arrange-
mentet, menuen og tilmelding i næste blad (Maj).

Kl. 10.30 – 14.00. Der er plads til 15 
deltagere. Arrangementet er for vok-
sne. Pris 200 kr./person. Pladserne til-
deles efter ’først til mølle’. Mere om 
tilmelding i næste blad.

18. juni Dansk mølledag, hvor museets møllerlaug holder 
de fleste af museets møller åbne. Kl. 11.00 - 15.00

1. juni –  
12. august

Sommerferieaktiviteter: Teater og optrin fra H.C. 
Andersen eventyrverden. Også aktiviteter i 
Stenstruphuset og på herregården.

Kl. 11.00 – 15.30 i den gamle del af 
museet.  Se mere på frilandsmuseet.dk

16. august

Frilandsmuseets havelaug passer herregårdens 
overdådige køkkenhave. Til dette fyraftensar-
rangement fortæller de om de gamle sorter og om 
den viden vi har om havebrug i begyndelsen af 
1900-tallet. 

Kl. 17.00 – 18.30 i herregårdshaven 
(nr. 25)
Tilmelding er nødvendig. Mere om 
arrangementet i næste medlemsblad.

2. september 
– 7. oktober

Teater. Orla Frøsnapper er en rigtig bølle, der vist 
engang har spist en levende frø…

Hverdage for skoler og weekender/
helligdage for familier. Billetter købes 
på frilandsmuseet.dk .

En søndag i 
september

Frilandsmuseets teaterleder Peter Darger vil fortælle 
om museets satsning: Ole Lund Kirkegaards skæve 
univers og skøre persongalleri i Stationsbyen. 

Læs mere i et kommende nummer af 
medlemsbladet.

2. september Dansens Dag Kl. 10.00 – 15.30 rundt omkring på 
museet.

29. – 30. sep. For haveelskere – Gamle Sorters Dage På herregården (nr. 25) kl. 11.0 – 15.00

14. – 21. okt. Efterårsferie Se mere på frilandsmuseet.dk

20. november  
- 20. december Et juleeventyr af Charles Dickens. 

Hverdage for skoler, weekender for 
familier. Billetter købes på 
frilandsmuseet.dk

1.december Den traditionsrige julemorgen for 
Frilandsmuseets Venner i restauranten. Kl. 10.00 – 11.00

1. - 2. dec. og 
8. - 9. dec.

Træd ind i den gamle jul – aktiviteter, teater og 
oplevelser for hele familien. Kl. 10.00 – 16.00



Forsideillustration:
Foto: Anja Jørgensen
Her ses den ufærdige smutvej, så gæsterne kan komme hurtigt fra  
hoved-indgangen til Stationsbyen. Læs mere inde i bladet.
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Hans Peter Houlberg
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Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Email: venner@natmus.dk

Frilandsmuseets Venner 
har gratis adgang til: 
I Danmark
•  Den Gamle By, Aarhus 
•  Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby 

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

Medlemsfordele

• 10% rabat i Frilandsmuseets museumsbutik
• 10% rabat i Frilandsmuseets kiosk
• 10% rabat på lokaleleje og omvisninger
• 10% rabat i Frilandsmuseets restaurant i sæsonen – ikke selskaber


