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GENERALFORSAMLING I FRILANDSMUSEETS 
VENNER DEN 26. MARTS 2008

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende 
dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede 
  og udsendte regnskab
 4. Evt. forslag
 5. Forelæggelse af budget og   
  fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

Selskabets formand Bent Knie-Andersen bød 
velkommen til generalforsamlingen, hvortil 79 
medlemmer var tilmeldt. 

Ad. 1: Valg af dirigent
Formanden valgtes enstemmigt til dirigent og 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. 2: Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

Som bekendt er påskedag altid den første søndag 
efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Påskedag 
falder derfor ikke på en bestemt dato, men flytter 
sig fra år til år. Der er til gengæld altid fuldmåne 
mellem Palmesøndag og Påskedag. Påskedag kan 
tidligst falde den 22. marts og senest den 25. april. 
Datoen for Påskedag var i år den 23. marts, altså 
stort set så tidligt som Påskedag kan falde. Det var 
derfor i år også tidligt, at Frilandsmuseet traditionen 
tro slog portene op i forbindelse med påsken. Og vi 
kan følgelig afholde den årlige generalforsamling i 
Frilandsmuseets Venner, på et tidspunkt hvor museet 
allerede har påbegyndt en ny og spændende sæson. 

Det er ikke alene en ny sæson, vi går i møde, det er 
også en sæson med nogle helt særlige begivenheder 
for Frilandsmuseets Venner. Vi får mulighed for 
at deltage i sæsonens store begivenheder som 
indvielsen af den nye Centralplads, men der bliver 
også mulighed for at deltage i en række særlige 
begivenheder alene for Frilandsmuseets Venner, 
som f. eks. et besøg bag kulisserne, hvor vi får 
lejlighed til at se museets magasiner. 

Sidste sæson bød også på en række spændende 
oplevelser. Først og fremmest indviede vi den 11. 
maj smede- og maskinværkstedet fra Rynkeby. Det 
var Frilandsmuseets Venners hidtil største opgave. Vi 
har skaffet langt over 1 million kroner til projektet, 
og det var en stor glæde, at se en ny væsentlig brik 
blive føjet til den mosaik af tidstypiske ejendomme 
fra andelstiden, der præsenteres, i det vi nu er 
begyndt at kalde Stationsbyen.

En anden stor begivenhed var fejringen af 
Nationalmuseets 200 års fødselsdag. Idet det sidste 
år var 200 år siden, at der blev opretter en ”Kongelig 
Commission til Oldsagers Opbevaring”, forløberen 
for det museum vi kender i dag. Flere samlinger 
er indgået i Nationalmuseet, der fra 1840’erne 
samledes i Prinsens Palæ, hvor museet i dag har til 
huse.

Frilandsmuseet er som bekendt en del af 
Nationalmuseet, og Frilandsmuseets Venner 
markerede jubilæet gennem udgivelse af en ny 
guide om Frilandsmuseet som blev overdraget 
Nationalmuseet – og alle medlemmerne - ved et 
særligt arrangement den 24. juni. 

Den sæson, vi er startet på, er den tredje sæson med 
gratis adgang til Nationalmuseet og Frilandsmuseet.  
Den gratis adgang har givet forøget besøgstal på 
Frilandsmuseet - 260.000 i 2007, 35.000 flere end 
året før - men det har også haft den betydning, 
at Frilandsmuseets Venner har oplevet et fald i 
medlemstallet.

Vores hovedopgave er jo som bekendt at støtte 
Frilandsmuseet. Vi har gennem de seneste år, direkte 
og indirekte, skaffet millionbeløb til nødvendige 
aktiviteter på Frilandsmuseet. Aktiviteter som ikke 
havde kunnet gennemføres, hvis Frilandsmuseets 
Venner ikke havde stået bag. 

Det har været muligt at fremskaffe disse midler, 
fordi vi er og har været en forening med god 
medlemsopbakning. Denne medlemsopbakning 
er det absolut nødvendigt, at vi opretholder, hvis 
vi skal kunne fortsætte med at støtte udviklingen 
på museet og skaffe midler til gennemførelse af 
projekter her.
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Den 15. marts åbnede Frilandsmuseet. Trods sne, 
is, kulde, regn – og kun lidt sol – kom der 16.950 
besøgende i sæsonens første måned. Hvad laver vi, 
når museet holder lukket? Det er et tilbagevendende 
spørgsmål, men i år har det været tydeligt for alle, at 
vintermånederne bliver brugt til store jord- og vej-
arbejder. Der er dels det store anlægsarbejde ved den 
ny Centralplads, dels reetablering af vores landska-
ber, hvor bl.a. det store hegn ved Truegårde er fældet 
og et nyt plantet. Endelig er der igangsat hovedrepa-
ration af malekarmen ved Ellested Vandmølle – også 
et større projekt, som i en periode vil sætte sit præg 
på møllelandskabet.
I dette nummer bringes en revideret aktivitets-
kalender. Bl.a. er julemødet ændret til lørdag den 
6. december. 
Lige nu glæder vi os til indvielsen af den ny Cen-
tralplads. Der er to arrangementer for medlemmerne. 
Dels indvielsen den 12. juni – dels en rundvisning 
lørdag den 14. juni. 

Vi ser frem til en god højsæson med masser af 
levendegørelse og teater. Personligt glæder jeg 
mig til orlov i maj og juni, hvor jeg skal skrive på 
bogen om Frilandsmuseet. I samme periode er 
Mikkel Vendborg Pedersen konstitueret i mit sted.

Inger Tolstrup

INVITATION

Frilandsmuseets Venner inviteres hermed til
indvielse af den ny Centralplads med vandaktiviteter for børn 

Torsdag den 12. juni kl. 13

Kulturminister Brian Mikkelsen vil indvie pladsen

Takket være Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond 
kan Frilandsmuseet åbne en spændende aktivitetsplads for børn,

 med vandet som det bærende element.
Desuden har en arv efter Oda Lovise Pedersen muliggjort 

 etablering af en ny Centralplads med kiosk og overdækket spiseplads.
Kulturministeriet har givet støtte til handicaptoiletter og 
Brebøls Fond har yderligere støttet med borde og bænke.

Der bydes på en let forfriskning.
Vi håber på godt vejr, men husk alligevel fornuftigt fodtøj og paraply!

TIL FRILANDSMUSEETS VENNER
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Andersen for hans store uegennyttige arbejde 
gennem årene. Hvervet som kasserer er blevet 
passet med stor dygtighed. 

Regnskabet blev godkendt med applaus.

Formanden udnævnte med tilladelse fra 
generalforsamlingen Vagn Andersen til æresmedlem 
af Frilandsmuseets Venner.

Ad. 4: Evt. forslag
Der var ikke indkommet forslag

Ad. 5: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af 
kontingent
Budgettet for 2008 blev gennemgået. Indtægterne 
forventes at beløbe sig til kr. 266.000 og udgifterne 
til kr. 246.000, således at der var et forventet 
overskud på kr. 20.000.

Bestyrelsen indstillede uændret kontingent. Forslag 
til budget og kontingent godkendt med applaus. 
 
Ad. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Knie-Andersen, Vagn Andersen og Hans 
Peter Houlberg. Alle blev genvalgt med applaus.
Endvidere nyvalgtes Jes Damsted.

Nationalmuseet har udpeget Ebbe Holmboe til 
medlem af bestyrelsen efter Carsten U. Larsen. 
Nationalmuseets direktør Carsten U. Larsen, har 
været medlem af bestyrelsen for Frilandsmuseets 
Venner siden år 2002, men forlod med udgangen af 
februar måned Nationalmuseet for at blive direktør 
for Folketingets Administration.  Fra Vennerne lød 
en tak for godt og hyggeligt samarbejde til Carsten 
U. Larsen, som også sendtes de bedste ønsker for 
tiden fremover. Processen omkring udpegning af 
ny direktør, der varetages af Kulturministeriet, er 
igangsat.

På forslag fra salen besluttedes det fremover at 
meddele i generalforsamlingsindkaldelsen, hvem 
der var på valg, og om de pågældende stillede op 
til genvalg.

Ad. 7: Valg af revisor
Revisionsfirmaet S. A. Christensen & W. Kjærulff 
genvalgtes enstemmigt til revisorer.

Ad. 8: Eventuelt
Direktør Ebbe Holmboe, Nationalmuseet, takkede 
Vennerne for det store arbejde, der blev ydet for 
Nationalmuseet og Frilandsmuseet. Inger Tolstrup 
rettede også en tak til Vennerne for godt samarbejde 
og glædede sig til at se mange til de planlagte 
særarrangementer i den kommende sæson. 

Peter Tretow-Loof havde forskellige ideer om 
sponsoraktiviteter på Frilandsmuseet og tilbød 
Frilandsmuseets ledelse at stå til rådighed for en 
drøftelse af de fremlagte ideer.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.00.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen 
sig med Bent Knie-Andersen som formand, Jes 
Damsted som kasserer og Inger Tolstrup som 
sekretær.

GENERALFORSAMLING I FRILANDSMUSEETS 
VENNER DEN 26. MARTS 2008

Vagn Andersen, der i mange år har 
udøvet en stor indsats for Frilands-
museets Venner, udnævntes til 
æresmedlem.
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Vi er derfor glade for at mange bakker op om 
foreningen og håber, at alle vil hjælpe til med at 
skaffe nye medlemmer.  Nationalmuseet har besluttet 
at omlægge Museumsklubben til en gratis E-klub og 
stoppe udgivelsen af bladet NYT. Vi håber derfor 
også, at mange af Museumsklubbens nuværende 
medlemmer vil melde sig ind i Frilandsmuseets 
Venner, for på denne måde fortsat at yde støtte til 
Nationalmuseet.

Omlægningen betyder til gengæld også at fordelene 
ved et medlemskab af Frilandsmuseets venner 
ændrer sig. Selv om mange betaler deres kontingent 
til foreningen alene for at støtte museet, skal der 
selvfølgelig også være fordele ved medlemskabet.

Medlemskabet af Frilandsmuseets Venner 
giver ikke alene adgang til særarrangementerne 
for Vennerne, modtagelse af Frilandsmuseets 
Venners Nyhedsbrev, men også rabat ved køb i 
forretningerne og restauranterne på Nationalmuseet 
og Frilandsmuseet. Yderligere modtager 
medlemmerne gratis Frilandsmuseets Venners 
publikationer, senest i 2007 den nye museumsguide 
til Frilandsmuseet. For øjeblikket arbejdes der på en 
ny bog om Frilandsmuseet, en bog som vi håber på 
udgivelse af i en ikke al for fjern fremtid.

Hidtil har alle medlemmer også modtaget NYT 
fra Nationalmuseet. Dette blad ophører som nævnt 
medio dette år. Til gengæld regner vi med fra samme 
tidspunkt at ”opruste” vort eget medlemsblad. 
Nationalmuseets årbog, Arbejdsmarken, vil stadig 
af vore medlemmer kunne erhverves til favørpris.

Vi synes derfor, at der er mange fordele ved at være 
medlem af Frilandsmuseets Venner. Så vi skulle i år 
gerne nå op på samme antal medlemmer som sidste 
år. Så hjælp derfor med at skaffe nye medlemmer 
til Frilandsmuseet Venner. Med Nyhedsbrevet 
udsendes med mellemrum en kupon, der kan udtages 
uden at beskadige Nyhedsbrevet. Giv kuponen til en 
bekendt, der kunne være interesseret i medlemskab 
af Frilandsmuseets Venner. Der ligger på borderne 
en række hvervebrochurer, som kan anvendes. 
Alternativt kan nye medlemmer indmelde sig 
direkte ved henvendelse til Frilandsmuseet kontor. 

En af de ting som jeg fremhæver hvert år, skal 
jeg heller ikke undlade at påpege i år. Det er, 
at skattevæsnet kræver, at mindst 150 personer 
hvert år donerer et beløb – stort eller lille – til 
Frilandsmuseets Venner, for at vi kan beholde vor 
skattefrihed for modtagne gaver. Det er således ikke 
for at tigge penge, men for at sikre at vi hvert år 
når op på dette rette antal, at jeg nævner dette. Vi 
kan ikke bare lægge et beløb oven i kontingentet 
– mindst 150 personer skal frivilligt give et beløb 
som gave. Mange medlemmer har givet et ekstra 
beløb i forbindelse med betaling af kontingent, men 
vi har stillet en tallerken ved udgangen, og vi vil 
være taknemmelige, hvis nogle vil lægge en lille 
gave deri. Til gengæld vil kassereren under et senere 
punkt på dagsordenen foreslå uændret kontingent 
for næste år.

Afslutningsvis skal en tak rettes til alle de, der i 
løbet af beretningsåret på forskellig vis har bistået 
Frilandsmuseet Venner.

En tak til alle medlemmer, der slutter op om 
foreningen. En særlig tak til de medlemmer 
der i løbet af året har ydet en særlig indsats for 
Frilandsmuseets Venner. Tak til mine kolleger 
i bestyrelsen for utrætteligt arbejde og tak til 
Frilandsmuseets og Nationalmuseets ledelse og 
medarbejdere for et forbilledligt samarbejde.

Og ikke mindst tak til de sponsorer der med store 
eller mindre beløb har støtter vort arbejde. Og så 
hjertelig velkommen til alle til en ny og spændende 
sæson på et af Danmarks bedste og smukkeste 
museer.

Ad. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Vagn Andersen fremlagde det reviderede 
og udsendte regnskab, der viste samlede indtægter 
på kr. 329.099 og samlede udgifter på kr. 287.706. 
Årets nettoresultat var således kr. 41.393. 
Egenkapitalen udgjorde kr. 33.764 og regnskabet 
balancerede med kr. 157.158.

Regnskabet var revideret af revisionsfirmaet S. 
A. Christensen og W. Kjærulff, statsautoriseret 
revisionsaktieselskab. Formanden takkede Vagn 
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Dato Aktivitet Sted
27. juli – 31. august Pantomimeforestilling:  

Bondepigen på benzintanken
Velegnet for hele familien

 Kl. 12 og 14
Tirsdage, onsdage, torsdage og søndage
Stationsbyen

August
Endelig dato i næste nr.

Aftenarrangement, hvor vi besøger  
havelauget i køkkenhaven ved 
Hovedgården fra Fjellerup

Indgang Nord

12. august – 28. august Mester Jakel  forestilling om Hamlet Kl. 11
Tirsdage, onsdage og torsdage 
Spilles på Forten 

12. august –  16. oktober Bondens dyr
Hør om museets dyr
For de mindste børn

Kl. 10.30
Tirsdag - torsdag
Ved Rømøgården

30. og 31. august Historiske havedage Kl. 11-15.30
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

September-oktober-november-december

Alle søndage og 
sidste onsdag i månederne til 
og med efterårsferien

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11-15.30
Karlstrup stubmølle og 
Ellested vandmølle

Alle onsdage og 
sidste søndag i månederne til 
og med efterårsferien

Bondens have 
Frilandsmuseets gartnere fremviser udvalgte 
haver

Kl. 14-15
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

12. august – 16. oktober Bondens dyr
Hør om museets dyr 
For de mindste børn

Kl. 10.30
Tirsdag - torsdag
Ved Rømøgården

Onsdag 10. september Koncert for skoleelever i samarbejde med 
Musikkonservatoriet

Tid – spørg i Informationen
Festpladsen

Lørdag 27. september Gå en tur gennem museet med Inger 
Tolstrup og besøg Stationsbyen, hvor der 
afholdes Håndværkets dage

Kl. 11
Hovedindgangen,
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

27. og 28. september Håndværkets dage
Mød Frilandsmuseets håndværkere

Kl. 10-15
Stationsbyen

Efterårsferie
12. oktober - 19. oktober

Historisk markedsplads med 
Mester Jakel og meget mere

Kl. 11-15.30
Ved Ostenfeldgården

Jul
Lørdag 6. december

Julemøde på Frilandsmuseets Restaurant for 
de morgenfriske

Kl. 9.00
Frilandsmuseets Restaurant

6. og 7. december
13. og 14. december

Traditionen tro er der julearrangement de to 
første søndage i advent. Pyntede juleborde 
og juletræer. Julecafé, juletræsfest i forsam-
lingshuset og meget mere
Premiere på en ny juleforestilling:  
Mester, lærlingen og deres Nisse

Kl. 10-16

AKTIVITETER FRILANDSMUSEET 2008

Museet holder åbent  kl. 10-17 hele sæsonen (lørdag den 15. marts – søndag den 19. oktober) 
Mandag lukket, dog åbent: 17. marts, 24. marts, 12. maj, 13. oktober

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets Venner

Besøg også Brede Hovedbygning. Åbent alle søndage i juni, juli og august
Omvisninger kl. 12, 13 og 14 – Det er gratis for medlemmer  (koster 50 kr. for andre)
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Dato Aktivitet Sted
April-maj

Alle søndage og 
sidste onsdag i månederne

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11-15.30
Karlstrup stubmølle og 
Ellested vandmølle

Alle onsdage og 
sidste søndag i månederne

Bondens have
Frilandsmuseets gartnere fremviser udvalgte 
haver

Kl. 14-15
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

15. april – 26. juni Bondens dyr 
Hør om museets dyr
For de mindste børn

Kl. 10.30
Tirsdag – torsdag
Ved Rømøgården

Lørdag 17. maj Bag kulisserne
Museumsinspektør Rikke Ruhe viser rundt i 
museets magasiner

Kl. 13
Hovedindgangen, 
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

17. og 18. maj Håndværkets dage
Mød museets håndværkere

Kl. 10-15
Stationsbyen

Juni-juli-august

Alle søndage og 
sidste onsdag i månederne

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11-15.30
Karlstrup stubmølle og 
Ellested vandmølle

Alle onsdage og 
sidste søndag i månederne

Bondens have 
Frilandsmuseets gartnere fremviser udvalgte 
haver

Kl. 14-15
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

1. juni – 22. juni Premiere på Mester Jakel forestilling om 
Hamlet

Kl. 11
Tirsdage, onsdage og torsdage 
Kl. 12 og 14
Søndage
Spilles på Forten

Søndag 8. juni Museumsløb med veteranbiler fra før 1935 Ca. kl. 13-16
Fra Stationsbyen

Torsdag 12. juni Indvielse af Frilandsmuseets nye  Central-
plads med kiosk, bænke og ikke mindst den 
færdige aktivitetsplads for børn med vandet 
som tema.

Kl. 13
Centralpladsen

Lørdag 14. juni Rundvisning på Frilandsmuseets nye  
Centralplads med kiosk, bænke og ikke 
mindst den færdige aktivitetsplads for børn 
med vandet som tema.

Kl. 13
Mødested: Kiosken ved Centralpladsen

Søndag 15. juni Dansk mølledag Kl. 11-15.30

1. juli – 10. august Livet på landet
I  re bygninger bliver hverdagslivet 
levendegjort af aktører i historiske dragter 
fra 1800, 1870, 1910 og 1930

Kl. 11-15.30
Lundager 
Kølvrå 
Fjellerup 
Stadager

1. juli – 24. juli Pantomimeforestilling: 
Korn og kærlighed
Velegnet for hele familien

Kl. 12 og 14
Tirsdage, onsdage, torsdage og søndage
Ved Bornholmergården

AKTIVITETER FRILANDSMUSEET 2008
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Dato Aktivitet Sted
27. juli – 31. august Pantomimeforestilling:  

Bondepigen på benzintanken
Velegnet for hele familien

 Kl. 12 og 14
Tirsdage, onsdage, torsdage og søndage
Stationsbyen

August
Endelig dato i næste nr.

Aftenarrangement, hvor vi besøger  
havelauget i køkkenhaven ved 
Hovedgården fra Fjellerup

Indgang Nord

12. august – 28. august Mester Jakel  forestilling om Hamlet Kl. 11
Tirsdage, onsdage og torsdage 
Spilles på Forten 

12. august –  16. oktober Bondens dyr
Hør om museets dyr
For de mindste børn

Kl. 10.30
Tirsdag - torsdag
Ved Rømøgården

30. og 31. august Historiske havedage Kl. 11-15.30
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

September-oktober-november-december

Alle søndage og 
sidste onsdag i månederne til 
og med efterårsferien

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11-15.30
Karlstrup stubmølle og 
Ellested vandmølle

Alle onsdage og 
sidste søndag i månederne til 
og med efterårsferien

Bondens have 
Frilandsmuseets gartnere fremviser udvalgte 
haver

Kl. 14-15
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

12. august – 16. oktober Bondens dyr
Hør om museets dyr 
For de mindste børn

Kl. 10.30
Tirsdag - torsdag
Ved Rømøgården

Onsdag 10. september Koncert for skoleelever i samarbejde med 
Musikkonservatoriet

Tid – spørg i Informationen
Festpladsen

Lørdag 27. september Gå en tur gennem museet med Inger 
Tolstrup og besøg Stationsbyen, hvor der 
afholdes Håndværkets dage

Kl. 11
Hovedindgangen,
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

27. og 28. september Håndværkets dage
Mød Frilandsmuseets håndværkere

Kl. 10-15
Stationsbyen

Efterårsferie
12. oktober - 19. oktober

Historisk markedsplads med 
Mester Jakel og meget mere

Kl. 11-15.30
Ved Ostenfeldgården

Jul
Lørdag 6. december

Julemøde på Frilandsmuseets Restaurant for 
de morgenfriske

Kl. 9.00
Frilandsmuseets Restaurant

6. og 7. december
13. og 14. december

Traditionen tro er der julearrangement de to 
første søndage i advent. Pyntede juleborde 
og juletræer. Julecafé, juletræsfest i forsam-
lingshuset og meget mere
Premiere på en ny juleforestilling:  
Mester, lærlingen og deres Nisse

Kl. 10-16

AKTIVITETER FRILANDSMUSEET 2008

Museet holder åbent  kl. 10-17 hele sæsonen (lørdag den 15. marts – søndag den 19. oktober) 
Mandag lukket, dog åbent: 17. marts, 24. marts, 12. maj, 13. oktober

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets Venner

Besøg også Brede Hovedbygning. Åbent alle søndage i juni, juli og august
Omvisninger kl. 12, 13 og 14 – Det er gratis for medlemmer  (koster 50 kr. for andre)
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han i slutningen af 1786, kun mindre end et halvt 
år før afsluttende eksamen, stak af. Sammen med 
moderen og den yngste søster drog han til Køben-
havn, hvor han fandtes ved folketællingen i 1787, 
angivelig som student. Han forsøgte at slå sig igen-
nem som privatlærer, men det gik ikke, og i stedet 
begyndte han at fabrikere falske assistenshussedler, 
som han pantsatte, og kort efter begyndte han også 
at udfærdige falske rigsdalersedler. Det gik slet 
ikke, og om aftenen den 30. september 1788 blev 
han afsløret og arresteret. 

Den 29. juni året efter dømte Hof- og Stadsretten 
ham fra liv, ære og gods. I anledning af kongen, 
Christian VII’s fødselsdag ændredes dommen 
dog til livsvarigt fængsel. Han opførte sig godt i 
fængslet og fungerede som hjælper for fængslets 
skoleholder. I fængslet mødte han Johanne Sophie 
Rosine Luchner, der var datter af en københavnsk 
skomagermester, men indsat i fængslet på bag-
grund af to tyveridomme. Parret blev gift den 12. 
januar 1798 i Sankt Petri kirke i København efter 
at begge var blevet løsladt fra fængslet. Han havde 
 ere gange søgt om benådning, men først den 13. 
september 1797 var han blevet sluppet på fri fod, 
og Københavns magistrat var blevet beordret til at 
forsyne ham med et frimesterskab som urmager- og 
guldsmed. En fond bevilgede penge til at forsyne 
ham med en brilleslibemaskine. Ved folketællingen 
i 1801 opgav han sit erhverv som urmagerfrimester, 
og parret boede da tillige med hustruens fader, 
tidligere skomagermester Johan Georg Luchner, 
i Nørre kvarter nr. 105. Parret  k senere tre børn. 
Ej heller inden for de håndværk han nu var blevet 
hjulpet til at måtte udføre, kunne han dog slå igen-
nem, og da han manglede penge, fødtes ideen om at 
stjæle guldhornene. 

Guldhornene kunne selvfølgelig ikke afsættes, 
som de var. De blev slået i stykker, og Heiden-
reich fremstillede i køkkenet til sin lejlighed i stuen 
på hjørnet af Studie- og Lille Larsbjørn Stræde, nu-
værende Larsbjørnstræde 18, spænder, øreringe og 
især pagoder af metallet. Pagoder var mønter, ud-
færdiget i bl. a. den danske koloni Trankebar efter 
indisk forbillede. Pagoderne blev dels pantsat, dels 
solgt til andre guldsmede, men det gik galt, og i 
april 1803 mødte guldsmed Fridrich A. Regnell op 

på politikammeret sammen med Niels Heidenreich, 
hvem han beskyldte for at have solgt ham 21 falske 
pagoder. Heidenreich forsøgte at forklare, at han 
havde købt pagoderne af en skibskaptajn Allong 
Bruun, men da denne ikke kunne  ndes, blev han 
arresteret og afgav hurtigt tilståelse. Han blev ikke 
stillet for en domstol, men ved kongelig resolution 
af 10. juni 1803 indsat som livsvarig fange nr. 658 i 
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, hvor han, bortset 
fra et  ugtforsøg samme år, natten mellem den 27. 
og 28. september, opholdt sig indtil han i 1840, 79 
år gammel blev løsladt. Han blev anbragt på Lade-
gården og overførtes senere til Almindeligt Hospi-
tal, hvor han døde 7. august 1844. Alle hans tre børn 
var da døde, og hans hustru havde ladet sig separere. 
Hun var senere faldet tilbage til tyveri, og var død 
som livstidsfange i Tugthuset i 1828. 

Niels Heidenreichs havde en svoger, der var gift 
med Heidenreichs søster Marie Øverød. Svogeren, 
der var skomager, var gået til politiet med oplysning 
om at Marie Øverød havde fået et chatol foræret af 
broderen. I dette havde politiet fundet guldklumper 
og uprægede møntblanketter.
Men Niels Heidenreich havde endnu en svoger. 
Johanne Sophie Rosine Luchner havde ud over to 
brødre også en søster Christine Elisabeth Luchner.  
Christine Elisabeth Luchner var gift med Peter Jens-
en og Peter Jensen havde også været indsat i Tugt-, 
Rasp- og Forbedringshuset for falskmøntneri. Han 
havde forfalsket bankosedler, hvad der i slutningen 
af 1700-tallet åbenbart ikke var helt ualmindeligt, 
for Kurantbanken havde i begyndelsen af 1775 sat 
en speciel tekst på femrigsdalersedlerne, der lød 
“Hvo som giør falske Banco-Sedler straffes på Ære, 
Liv og Gods, og den, der beviisligen angiver saadan 
en Falskner, nyder til Belønning Eet Tusind Rigs-
daler, og Navnet forties”.

Peter Jensen var blevet løsladt i 1798 og havde som 
Niels Heidenreich fået bevilling som frimester udi 
guldsmede- og urmagerfaget. Ægteparret boede ved 
folketællingen i 1801 i Øster kvarter matr. nr. 306. 
Peter Jensen var da 33 år, hans kone Christine Elisa-
beth Luchner 23 år. Husstanden bestod i øvrigt af de 
to tjenestepiger Anne Margrethe Schløyder og Dor-
othe Giese, der var henholdsvis 25 og 19 år. Anne 
Margrethe Schløyder opgav tillige sit erhverv som 

GULDHORNSTYVERIET
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af Henrik Jakobsen og Bent Knie-Andersen

Tyveriet af de to guldhornskopier fra museet i Jelling 
vakte megen opmærksomhed. Byttet var to forgyldte 
sølvkopier af de oprindelige guldhorn, ikke udført 
efter afstøbninger af disse, men efter de efterladte 
tegninger. Tyveriet blev hurtigt opklaret og tyvene 
fanget og dømt, men hændelsen har bragt en række 
nye oplysninger om det første guldhornstyveri frem i 
lyset. Og her er der nu set i historiens bakspejl usik-
kerhed om dette tyveri blev fuldt opklaret. 

Tyveriet af de to rigtige guldhorn fandt sted nat-
ten til den 5. maj 1802, hvor den tidligere straffede 
urmager og friguldsmedemester Niels Heidenreich 
med sin egen nøgle samt en hjemmegjort kopinøgle 
låste sig ind på Det kgl. Kunstkammer på Slotshol-
men og stjal de to guldhorn fra Gallehus. 
Hornene var blevet fundet i to omgange på samme 
mark ved Gallehus nær Møgeltønder; det første og 
længste guldhorn af pigen Kirsten Svendsdatter den 
20. juli 1639 og det korteste næsten et sekel senere 
den 21. april 1734 af husmand Erik Lassen. Hornene 
blev a everet til kongen og opbevaredes i Det kgl. 
Kunstkammer, der hvor Rigsarkivet ligger i dag. Det 
længste horn var ca. 76 cm målt i den ydre kurve og 
havde en mundingsdiameter på godt 10 cm, medens 
det korte horn var ca. 51 cm målt på samme måde 
og havde ligeledes en mundingsdiameter på ca. 10 
cm. Tilsammen vejede hornene ca. 7,5 kg. 

Tyven, Niels Heidenreich, var en mand med en 
fortid. Han var født den 8. juni 1861 i Foulumby 
som søn af Anne Birgitte Sørensdatter og Ove Na-
thansen, der var degn ved Tjele Kirke. Anne Bir-

gitte Sørensdatter forlod imidlertid Ove Nathansen 
og  yttede til Lundum ved Horsens sammen med 
Niels og dennes to søstre. Økonomien var dårlig 
og Niels måtte tidligt ud og tjene, men han var en 
opvakt dreng, der hjalp degnen i Vinding med un-
dervisningen og  k senere ansættelse som dreng 
for kældermesteren ved det russiske hof i Horsens. 
Hoffet bestod af  re russiske prinser og prinsesser, 
der fra 1780 til den sidste døde i 1807 havde ophold 
i byen. Hoffet havde til huse i “Palæet” på Torvet. 
Dette var etableret ved, at den kendte arkitekt C. F. 
Harsdorff havde sammenbygget og indrettede to 
gårde til bolig for to prinser og to prinsesser, som 
Catharina II af Rusland ønskede at skaffe af vejen. 
De  re søskendes broder var barne-zaren Ivan, der 
var født 1740, men som allerede ved en paladsrevo-
lution i 1741 var blevet stødt fra tronen og i 1764 
dræbt. Af frygt for at nogen skulle benytte sig af de 
 re søskendes arveret til den russiske trone, blev de 
sammen med deres forældre fra 1744 holdt i fangen-
skab i Cholmogory, lidt syd for Arkhangelsk. Her 
døde forældrene Anton Ulrich, Prins af Brunswig-
Wolfenbüttel og dennes hustru Anna Lepoldowna 
af Mecklenburg, og først herefter lykkedes det på 
foranledning af enkedronning Juliane Marie, der 
var søster til børnenes fader, at få dem overført til 
Horsens, hvor de resten af livet sad i en form for 
husarrest. 

Niels gjorde et godt indtryk også ved hoffet, og det 
førte til, at han i en alder af 20 år i 1781 blev optaget 
på latinskolen i Horsens. Dette var ret exceptionelt, 
så der er ikke tvivl om, at den kvikke unge mand 
har været vel anbefalet. Også i skolen gik det godt. 
Han blev vel omtalt og  k pæne karakterer - indtil 
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han i slutningen af 1786, kun mindre end et halvt 
år før afsluttende eksamen, stak af. Sammen med 
moderen og den yngste søster drog han til Køben-
havn, hvor han fandtes ved folketællingen i 1787, 
angivelig som student. Han forsøgte at slå sig igen-
nem som privatlærer, men det gik ikke, og i stedet 
begyndte han at fabrikere falske assistenshussedler, 
som han pantsatte, og kort efter begyndte han også 
at udfærdige falske rigsdalersedler. Det gik slet 
ikke, og om aftenen den 30. september 1788 blev 
han afsløret og arresteret. 

Den 29. juni året efter dømte Hof- og Stadsretten 
ham fra liv, ære og gods. I anledning af kongen, 
Christian VII’s fødselsdag ændredes dommen 
dog til livsvarigt fængsel. Han opførte sig godt i 
fængslet og fungerede som hjælper for fængslets 
skoleholder. I fængslet mødte han Johanne Sophie 
Rosine Luchner, der var datter af en københavnsk 
skomagermester, men indsat i fængslet på bag-
grund af to tyveridomme. Parret blev gift den 12. 
januar 1798 i Sankt Petri kirke i København efter 
at begge var blevet løsladt fra fængslet. Han havde 
 ere gange søgt om benådning, men først den 13. 
september 1797 var han blevet sluppet på fri fod, 
og Københavns magistrat var blevet beordret til at 
forsyne ham med et frimesterskab som urmager- og 
guldsmed. En fond bevilgede penge til at forsyne 
ham med en brilleslibemaskine. Ved folketællingen 
i 1801 opgav han sit erhverv som urmagerfrimester, 
og parret boede da tillige med hustruens fader, 
tidligere skomagermester Johan Georg Luchner, 
i Nørre kvarter nr. 105. Parret  k senere tre børn. 
Ej heller inden for de håndværk han nu var blevet 
hjulpet til at måtte udføre, kunne han dog slå igen-
nem, og da han manglede penge, fødtes ideen om at 
stjæle guldhornene. 

Guldhornene kunne selvfølgelig ikke afsættes, 
som de var. De blev slået i stykker, og Heiden-
reich fremstillede i køkkenet til sin lejlighed i stuen 
på hjørnet af Studie- og Lille Larsbjørn Stræde, nu-
værende Larsbjørnstræde 18, spænder, øreringe og 
især pagoder af metallet. Pagoder var mønter, ud-
færdiget i bl. a. den danske koloni Trankebar efter 
indisk forbillede. Pagoderne blev dels pantsat, dels 
solgt til andre guldsmede, men det gik galt, og i 
april 1803 mødte guldsmed Fridrich A. Regnell op 

på politikammeret sammen med Niels Heidenreich, 
hvem han beskyldte for at have solgt ham 21 falske 
pagoder. Heidenreich forsøgte at forklare, at han 
havde købt pagoderne af en skibskaptajn Allong 
Bruun, men da denne ikke kunne  ndes, blev han 
arresteret og afgav hurtigt tilståelse. Han blev ikke 
stillet for en domstol, men ved kongelig resolution 
af 10. juni 1803 indsat som livsvarig fange nr. 658 i 
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, hvor han, bortset 
fra et  ugtforsøg samme år, natten mellem den 27. 
og 28. september, opholdt sig indtil han i 1840, 79 
år gammel blev løsladt. Han blev anbragt på Lade-
gården og overførtes senere til Almindeligt Hospi-
tal, hvor han døde 7. august 1844. Alle hans tre børn 
var da døde, og hans hustru havde ladet sig separere. 
Hun var senere faldet tilbage til tyveri, og var død 
som livstidsfange i Tugthuset i 1828. 

Niels Heidenreichs havde en svoger, der var gift 
med Heidenreichs søster Marie Øverød. Svogeren, 
der var skomager, var gået til politiet med oplysning 
om at Marie Øverød havde fået et chatol foræret af 
broderen. I dette havde politiet fundet guldklumper 
og uprægede møntblanketter.
Men Niels Heidenreich havde endnu en svoger. 
Johanne Sophie Rosine Luchner havde ud over to 
brødre også en søster Christine Elisabeth Luchner.  
Christine Elisabeth Luchner var gift med Peter Jens-
en og Peter Jensen havde også været indsat i Tugt-, 
Rasp- og Forbedringshuset for falskmøntneri. Han 
havde forfalsket bankosedler, hvad der i slutningen 
af 1700-tallet åbenbart ikke var helt ualmindeligt, 
for Kurantbanken havde i begyndelsen af 1775 sat 
en speciel tekst på femrigsdalersedlerne, der lød 
“Hvo som giør falske Banco-Sedler straffes på Ære, 
Liv og Gods, og den, der beviisligen angiver saadan 
en Falskner, nyder til Belønning Eet Tusind Rigs-
daler, og Navnet forties”.

Peter Jensen var blevet løsladt i 1798 og havde som 
Niels Heidenreich fået bevilling som frimester udi 
guldsmede- og urmagerfaget. Ægteparret boede ved 
folketællingen i 1801 i Øster kvarter matr. nr. 306. 
Peter Jensen var da 33 år, hans kone Christine Elisa-
beth Luchner 23 år. Husstanden bestod i øvrigt af de 
to tjenestepiger Anne Margrethe Schløyder og Dor-
othe Giese, der var henholdsvis 25 og 19 år. Anne 
Margrethe Schløyder opgav tillige sit erhverv som 

GULDHORNSTYVERIET



 11

INVITATION

Til rundvisning bag kulisserne

Museumsinspektør Rikke Ruhe 
viser rundt i museets magasiner

Lørdag d. 17. maj kl. 13

Mødested 
Hovedindgangen

Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

INVITATION

Til rundvisning på Frilandsmuseets nye  
Centralplads med kiosk, bænke og ikke mindst den færdige 

aktivitetsplads for børn med vandet som tema

Lørdag d. 14 juni kl. 13

Museumsinspektør 
Mikkel Vendborg Pedersen 

viser rundt

Mødested 
Kiosken ved Centralpladsen

Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

Medlemmerne er velkomne til at medbringe frokostkurv

10

danserinde. Endvidere var der to logerende Fride-
riche Frølund på 38 år og hendes søn Carl Friderich 
Pihl. Carl Friderich Pihl blev i 1832 urmagermester 
i København, måske inspireret af Peter Jensen.

De to svogre Niels Heidenreich og Peter Jensen 
har formentlig kendt hinanden fra fængslet og har 
utvivlsomt også senere plejet omgang.  Og de oprin-
delige guldhorn. Ja, de var væk, og de pagoder og 
andre guldvarer, som man kunne  nde, blev ind-
draget og senere indsmeltet. I alt havde Heidenreich 
solgt pagoder til 16 forskellige guldsmede. Der blev 
redegjort for 660 pagoder solgt til guldsmede og 
125 pantsat på Assistenshuset. Hver pagode vejende 
omkring 3½ g, så der var til disse brugt ca. 3 kg 
af det stjålne guld. Da han blev arresteret, var der 
omkring 2½ kg tilbage af de oprindelige 7½ kg, som 
guldhornene tilsammen havde vejet. Så der mangler 
regnskab for ca. 2 kg guld. Til brug ved stemplingen 
af mønterne havde Niels Heidenreich udfærdiget to 
stempler, som han påstod, han havde skaffet sig af 
med ved at kaste dem i stadsgraven. 

Men hvor var det resterende guld blevet af? Havde 
svogeren Peter Jensen i virkeligheden også medvir-
ket ved tyveriet af guldhornene eller ved fremstill-
ingen af pagoderne eller andre guldsmedearbejder 
af det stjålne guld? Peter Jensen blev aldrig blandet 
ind i sagen omkring tyveriet, men i modsætning til 
Niels Heidenreich gik det ham  nt. Han var som 
Niels Heidenreich blevet udstyret med et frimester-
skab som guldsmed og urmager, men til forskel fra 
Niels Heidenreich, der blev mere og mere forgæl-
det, kan vi i dag se, at det gik Peter Jensen godt, 
for han ejede i 1817, samme år som han døde, ejen-
dommen Amagerbrogade 9. Han havde også en søn, 
Jens Peter Georg Jensen, der blev født i 1806, og 
som tog studentereksamen som privatist for i 1840 
at blive præst i Ho og Oksby. Havde de resterende 2 
kg guld noget at gøre med dette? Heidenreich havde 
brugt noget af guldet til at udfærdige skospænder 
og smykker, som han havde solgt. Måske kan nogle 
af Peter Jensens urkapsler føres tilbage til samme 
kilde. Så måske er der stadig genstande i omløb, 
hvor guldet stammer fra guldhornene. 

Faktisk har museet i Ringe på Fyn længe kunnet 
udstille et par øresmykker, såkaldte berlokker, af 
guld, der kan føres tilbage til en spækhøkerma-
damme, Karen Nørgaard, der i 1804 var værtinde 
for Heidenreich, da han boede Larsbjørnstræde 18. 
Hun var i 1810  yttet fra København tilbage til sin 
fynske fødeegn. 

I 2004 dukkede endnu et par berlokker op. De 
havde været i slægten Guntzelnicks, nu Poulsens, 
eje i seks generationer, idet en tip-tip oldemor intet-
anende havde købt dem af Heidenreich. Øreringene 
er overdraget Nationalmuseet, hvor de udstilles. 

Vi kender aftegninger af guldhornene, som de ko-
pier af hornene som blev forsøgt stjålet er udfær-
diget efter. Faktisk er der lavet  ere sæt kopier af 
hornene til Nationalmuseet, det første af guldsmed 
Johan Chr. Boas i 1861, men ud over tegningerne 
blev der også taget i hvert fald to gipsafstøbninger. 
Den ene af disse blev sendt til Antiksamlingen i 
Dresden og har været eftersøgt der, men ikke har 
kunnet  ndes. Den anden afstøbning blev sendt til 
kardinal Stefano Borgia i Rom med skib. Afstøb-
ningerne kom ikke frem, og der er tvivl om hvad, 
der skete. Enten gik afstøbningerne ned med skibet 
på vej til Rom i 1794, eller også blev skibet overfal-
det af et kaperskib. 

En speciel kopi af det ene horn  ndes faktisk i Dres-
den i dag. Det har tilhørt prinsesse Magdalena Si-
bylla, som var gift med Christian den Fjerdes søn, 
den udvalgte prins Christian, som  k det ene af de 
oprindelige horn foræret. Da prinsen døde i 1647, 
 k Magdalena Sibylla lov til at beholde guldhornet 
- men kun så længe, hun ikke giftede sig. Det gjorde 
hun imidlertid i 1652, hvorefter hornet vendte 
tilbage til København for så senere at blive stjålet. 
Imidlertid havde hun i 1650 fået fremstillet en kopi, 
som bærer dette årstal og hendes initialer, M.S. 

Historien og de opdukkede berlokker viser at det 
ikke er utænkeligt at der eksisterer andre genstande 
udfærdiget af guldhornene - eller afstøbninger af de 
oprindelige.

GULDHORNSTYVERIET
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INVITATION

Til rundvisning bag kulisserne

Museumsinspektør Rikke Ruhe 
viser rundt i museets magasiner

Lørdag d. 17. maj kl. 13

Mødested 
Hovedindgangen

Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

INVITATION

Til rundvisning på Frilandsmuseets nye  
Centralplads med kiosk, bænke og ikke mindst den færdige 

aktivitetsplads for børn med vandet som tema

Lørdag d. 14 juni kl. 13

Museumsinspektør 
Mikkel Vendborg Pedersen 

viser rundt

Mødested 
Kiosken ved Centralpladsen

Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

Medlemmerne er velkomne til at medbringe frokostkurv
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Medlemsrabat i butik og restaurant

•  10 % rabat i Museumsbutikken
 på Frilandsmuseet og på Nationalmuseet
•  10 % rabat på Frilandsmuseets Restaurant
 i sæsonen – ikke selskaber
• 10 % rabat i Restaurant Nationalmuseet
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Bent Knie-Andersen
formand
Jes Damsted
kasserer
Vagn Andersen
Johannes Green
Hans Peter Houlberg
Lis Kjærulff
Hegert Vad
Ebbe Holmboe
Direktør for Nationalmuseet
Per Kristian Madsen
Chef for Forsknings- og Formidlingsafd., Nationalmuseet
Inger Tolstrup
Overinspektør på Frilandsmuseet. Sekretær for bestyrelsen 
Tlf: 3347 3480

Adresse for Frilandsmuseets Venner

NYT 

OBS!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 
restaurant og butik.

Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3347 3480 og 3347 3481
E-mail: hanne.rossen@natmus.dk

Bestyrelsen for Frilandsmuseets Venner

Illustration på forsiden:
Forårets komme – kirsebærtræet springer ud. 
Foto: Johannes Green – 
der den 18. april fylder 70 år.


