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blive offentliggjort i løbet af sæsonen.
Frilandsmuseet oplevede i 2008 det hidtil 
største besøgstal. Det er glædeligt at flere 
og flere finder vej til museet, og vi håber 
også, at det vil smitte af på medlemstallet i 
Frilandsmuseets Venner. 
Sidste år bød også på mange spændende 
arrangementer for Vennerne. Vi startede 
med, at Rikke Ruhe viste medlemmerne 
rundt i museets magasiner, og i juni måned 
deltog vi i indvielsen af Frilandsmuseets 
nye Centralplads med kiosk, bænke og 
ikke mindst aktivitetspladsen for børn 
med vandet som tema. Efter sommerfe-
rien besøgte vi havelauget i køkkenhaven 
ved Hovedgården fra Fjellerup, senere var 
der rundtur og besøg i Stationsbyen, hvor 
vi med ikke ringe stolthed kunne betragte 
smede- og maskinværkstedet fra Rynkeby, 
som Venneforeningen har en stor andel i, 
nu er opført. Endelig skal vi ikke glemme 
vort traditionelle julearrangement, der som 
sædvanlig havde stor deltagelse. 
Der findes efterhånden flere laug 
på Frilandsmuseet med udspring i 
Venneforeningen. Rikke Ruhe vil fremover 
i vort medlemsblad orientere om laugenes 
aktiviteter. 
Året 2008 bød på en overraskelse, nemlig 
at Inger Tolstrup besluttede at stoppe som 
overinspektør for Frilandsmuseet med ud-
gangen af november måned efter at have 
ledet museet i mere end 10 år. 
Det har været ti år, hvor Inger Tolstrup 
har sat sit stærke præg på museet. Hun 
har ihærdigt arbejdet med at indsamle, be-
vare og formidle repræsentative eksemp-
ler på dansk landbyggeskik. Mange nye 
bygninger er kommet til, ikke mindst i 
Stationsbyen. Hun har stået bag levende-

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 fast-
 læggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Selskabets formand Bent Knie-Andersen 
bød velkommen til generalforsamlingen, 
hvortil godt 80 medlemmer var fremmødt. 

Ad. 1:  valg af dirigent
Formanden, der valgtes enstemmigt til diri-
gent, konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. 2: Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde bestyrelsens beret-
ning:
Årets generalforsamling falder tidligt i 
år, endnu inden Frilandsmuseet har slået 
portene op for en ny sæson, hvilket tradi-
tionen tro sker i forbindelse med Påsken, i 
år lørdag den 4. april. Generalforsamlingen 
er imidlertid som altid en forårsbebuder, og 
vi glæder os til en ny spændende sæson på 
vort smukke museum. 
Ud over besøg på museet kan vi også glæde 
os til flere spændende arrangementer alene 
for Frilandsmuseets Venner. Nogle af dem 
er allerede omtalt i årets aktivitetskalen-
der, der var med i første nummer af årets 
nyhedsbrev. Der kommer flere til, som vil 
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SøvnenS kulturhiStorie 

i søvnens favn. 
om søvn og sovevaner på landet 1600-1850
Selv noget så naturligt som søvnen har 
en historie. En historie, der vidner om de 
mange forskelligartede måder, søvnen har 
været forstået på og er kommet til udtryk 
på gennem hverdagslivets daglige gang. 
I søvnens favn handler om sovevaner og 
opfattelser af søvnen og natten i det dan-
ske bondesamfund mellem 1600 og 1850. 
Forfatteren, Mikkel Venborg Pedersen, 
bruger både skriftlige kilder som folke-
livsskildringer og rejseberetninger og 
konkrete genstande som senge, alkover, 
dyner og natpotter til at danne et billede 
af søvnens kulturhistorie i Danmark. 
I Søvnens Favn udkommer d. 5. maj 
2009. 
Pris kr. 248.

SÆrArrAnGeMent
For MeDleMMerne

I anledning af udgivelsen af 
I søvnens favn. 

Om søvn og sovevaner på landet 1600-1850 
holder Mikkel Venborg Pedersen en særomvisning for 

Frilandsmuseets Venner om bogens emner.

Søndag den 17. Maj kl. 14.00

Mødested: Hovedindgangen

Tilmelding ikke nødvendig
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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 dags-
ordenen foreslå uændret kontingent for 
næste år.
Afslutningsvis skal en tak rettes til alle de, 
der i løbet af beretningsåret på forskellig 
vis har bistået Frilandsmuseets Venner.
En tak til alle medlemmer, der slutter op om 
foreningen. En særlig tak til de medlem-
mer, der i løbet af året har ydet en særlig 
indsats for Frilandsmuseets Venner. Tak 
til mine kolleger i bestyrelsen for utrætte-
ligt 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 og 
udsendte regnskab
Kasserer Jes Damsted fremlagde det revi-
derede og udsendte regnskab, der viste et 
nettoresultat (underskud) på kr. 25.461. 
Egenkapitalen udgjorde kr. 8.303 og regn-
skabet balancerede med kr. 9.959.
Regnskabet var revideret af revisionsfir-
maet S. A. Christensen og W. Kjærulff, 
statsautoriseret revisionsaktieselskab og 
forsynet med følgende revisionspåtegning:
”Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver 
et retvisende billede af foreningens ak-
tiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.  
december 2008 samt af resultatet af forenin-
gens aktiver for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2008 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven”.

Der havde i 2008 været en tilgang på 67 
medlemmer og en afgang på 27. I alt havde 
der været 1.051 medlemmer.
Formanden takkede Jes Damsted for hans 
store uegennyttige arbejde. Hvervet som 
kasserer bliver passet med stor dygtighed. 
Regnskabet blev godkendt med applaus.

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

Ad. 5: Forelæggelse af budget og fastlæg-
gelse af kontingent
Jes Damsted gennemgik budget for 2009. 
Indtægterne forventes at beløbe sig til 
kr. 212.600 og udgifterne til kr. 205.400, 
således at der bliver et forventet overskud 
på kr. 7.200.
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent. 
Forslag til budget og kontingent godkend-
tes med applaus. 

Ad. 6: valg af bestyrelsesmedlemmer
Der opstilledes fire personer til de tre  
ledige bestyrelsespladsen. 
Valgt blev Johannes Green, Lis Kjærulff og 
Hegert Vad.

Ad. 7: valg af revisor
Revisionsfirmaet S. A. Christensen & W. 
Kjærulff genvalgtes enstemmigt til revi-
sorer.

Ad. 8: eventuelt
Museumsinspektør Mikkel Venborg 
Pedersen fortalte om nogle af de spænd-
ende projekter på Frilandsmuseet og be-
svarede spørgsmål fra de fremmødte.
Formanden takkede Mikkel Venborg 
Pedersen for hans indlæg. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.15.
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de nordiske frilandsmuseer. Det betyder 
således gratis adgang til f. eks. Den gamle 
By i Århus og frilandsmuseerne i vore nor-
diske nabolande. Vi vil i en artikel i næste 
nummer af bladet fortælle mere om denne 
nye ordning (under etablering).
Frilandsmuseets Venners hovedopgave er 
at støtte Frilandsmuseet. Vi har gennem 
de seneste år, direkte og indirekte, skaffet 
adskillige millioner kroner til nødvendige 
aktiviteter på Frilandsmuseet. Aktiviteter 
som ikke havde kunnet gennemføres, hvis 
Frilandsmuseets Venner ikke havde stået 
bag. 
Det har været muligt at fremskaffe dette 
ikke uvæsentlige beløb, fordi vi er og 
har været en forening med stor medlems-
opbakning. Denne medlemsopbakning er 
det absolut nødvendigt, at vi opretholder, 
hvis vi skal kunne fortsætte med at støtte 
udviklingen på Frilandsmuseet og skaffe 
midler til gennemførelse af projekter her.
Så vi skulle i år gerne vokse i medlemstal. 
Hjælp derfor med at skaffe nye medlem-
mer 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 også 
på bordene en række hvervebrochurer, som 
kan anvendes. Alternativt kan nye medlem-
mer 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 antal, at jeg nævner dette. 
Vi kan ikke bare lægge et beløb oven i 
kontingentet – mindst 150 personer skal 

gørelse af museet, og besøgstallet er steget 
fra år til år. 
Vi i Frilandsmuseets Venner har nydt godt 
af Inger Tolstrups gåpåmod, venlighed og 
store viden gennem de mange aktiviteter 
for Frilandsmuseets Venner, som hun har 
stået i spidsen for. Fra almindelige foredrag 
og ekskursioner til de store arrangementer i 
forbindelse med Frilandsmuseets jubilæum.
Vi ønsker Inger Tolstrup alt godt frem-over. 
Endnu har hun dog ikke sluppet museet for 
at starte sit otium. Hun har arbejdet med 
en ny bog om Frilandsmuseet som også 
medlemmerne vil få glæde af, når den ud-
kommer. 
Mikkel Venborg Pedersen er tiltrådt som 
konstitueret leder af Frilandsmuseet. Vi 
kender allerede Mikkel Venborg Pedersen 
fra en række særlige arrangementer og eks-
kursioner for Vennerne, og vi glæder os til 
et fortsat godt og positivt samarbejde.
Frilandsmuseet er som bekendt en del af 
Nationalmuseet, og vi har været i stand 
til ud over vores eget blad at sende bladet 
NYT fra Nationalmuseet til alle medlem-
mer. Bladet ophørte imidlertid medio 
2008. I stedet har vi besluttet at opruste 
vort eget blad. Også Museumsklubben ved 
Nationalmuseet er ophørt, og vi benyttede 
lejligheden til at tilbyde medlemmerne af 
Museumsklubben at blive medlemmer af 
Frilandsmuseets Venner, så man på denne 
måde kunne støtte Frilandsmuseet og 
Nationalmuseet. 
Medlemskabet af Frilandsmuseets 
Venner giver forskellige fordele ud over 
at få Venneforeningens publikationer, 
som rabatter i Museumsbutikken og i 
Frilandsmuseets restaurant. Desværre er 
den rabat vi har kunnet tilbyde medlem-
merne i Nationalmuseets restaurant ophørt; 
vi håber, at vi kan få den forhandlet på plads 
igen senere. I stedet har jeg en virkelig god 
nyhed. Medlemskabet af Frilandsmussets 
Venner vil fremover give gratis adgang til 
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Dato Aktivitet Sted og tid
September-oktober-november-december

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden indtil 18. oktober

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 - 15.30

11. august - 15. oktober Bondens dyr. Museets dyrepasser viser 
forskellige dyr frem 

Tirsdag – torsdag ved Rømø 
Kl. 10.30 – 11.00

Alle onsdage og sidste søndag 
i måneden maj til september 

Bondens have – gartnerne tager imod i ud-
valgte haver. Steder og emner bekendtgøres i 
dagsprogram/forhallen.

Kl. 14.00 - 15.00

1. - 27. september Teaterforestilling om bondens afhængighed 
af naturen. Forestillingen varer to timer

Tirsdag - torsdag kl. 10.00
Søndag kl. 13.00

26. og 27. september Håndværkets dage.  
Aktiviteter i Stationsbyen.

Kl. 10.00 - 15.00

26. og 27. september Salg i brugsen fra Stadager. Gør en god 
handel hos uddeleren, som sælger børster, 
bolcher, nymalet kaffe m.m.

Kl. 11.00 - 16.00

11. - 18. oktober Efterårsferie: Historisk markedsplads
Mester Jakel forestilling om Romeo og Julie

Kl. 11.00 - 15.30

5. december Julearrangement Kl. 09.00 - 10.00

5. og 6. december Julen rundt de sidste 250 år. Julemad, 
pyntede juletræer, julens bagværk på her-
regården, jul i brugsen, juletræsfest, julecafé 
og nisseteater

Kl. 10.00 - 16.00

12. og 13. december Julen rundt de sidste 250 år. Julemad, 
pyntede juletræer, julens bagværk på her-
regården, jul i brugsen, juletræsfest, julecafé 
og nisseteater

Kl. 10.00 - 16.00

Aktiviteter FrilAnDSMuSeet 2009

Dato Aktivitet Sted og tid
21. maj - 18. oktober Udstillinger i Brede Værk er åbne for 

publikum
Kl. 10.00 - 17.00

Søn- og helligdage i juni, juli 
og august

Omvisninger i Brede Hovedbygning fra 
1797 og i arbejderboligen fra mellemkrigs-
tiden. Entré kr. 50, gratis for medlemmer

Kl. 12.00, kl. 13.00 og kl. 14.00

Aktiviteter i BreDe 2009

Museet holder åbent  kl. 10.00 - 17.00 hele sæsonen (lørdag den 4. april – søndag den 18. oktober) 
Mandag lukket, dog åbent: 6. april, 13. april, 1. juni og 12. oktober. 

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets venner

Ændringer kan forekomme.
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Dato Aktivitet Sted og tid
April-maj

Alle søndage i maj Salg i brugsen fra Stadager. Gør en god 
handel hos uddeleren, som sælger børster, 
bolcher, nymalet kaffe m.m.

Kl. 11.00 - 16.00

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 - 15.30

21. april - 25. juni Bondens dyr. Museets dyrepasser viser 
forskellige dyr frem 

Tirsdag – torsdag ved Rømø 
Kl. 10.30 – 11.00

Søndag 17. maj Rundvisning om søvn og soveskikke i anled-
ning af udgivelse af overinsp. (kst.) Mikkel 
Venborg Pedersens bog ’I søvnens favn’

Indledes ved Frilandsmuseets 
Hovedindgang
Kl. 14.00

Alle onsdage og sidste søndag 
i måneden maj til september 

Bondens have – gartnerne tager imod i ud-
valgte haver. Steder og emner bekendtgøres i 
dagsprogram/forhallen

Kl. 14.00 - 15.00

Juni-juli-august

Søndag 7. juni. ”Museumsløbet”. Veteranbiler ankommer til 
Stationsbyen kl. ca. 13.30

Kl. 13.00 - 15.00

13. og 14. juni Håndværkets dage. 
Aktiviteter i Stationsbyen

Kl. 10.00 - 15.00

Søndag 21. juni Dansk Mølledag Kl. 11.00 - 15.30

Søndag 21. juni Rundvisning i Brede Værk ved mus.insp. 
Mikkel Thelle

Kl. 14.00 - 15.30 Indledes ved Brede 
Værks hovedindgang

Søndag 28. juni Udflugt til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Kl. 10.00 ved hovedindgangen

28. juni - 16. juli Mester Jakel forestilling om Romeo og Julie Tirsdag - torsdag kl. 11.00 og kl. 13.00
Søndage kl. 12.00 og kl. 14.00

30. juni - 9. august Livet på landet. Aktører i dragter levendegør 
på gården fra True, hedegården fra Kølvrå, 
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værkets dage 13. og 14. juni

Salg i brugsen fra Stadager. Gør en god 
handel hos uddeleren, som sælger børster, 
bolcher, nymalet kaffe m.m.

Kl. 11.00 - 16.00

Aktiviteter FrilAnDSMuSeet 2009

Flere oplysninger om arrangementerne kan ses på www.natmus.dk. Ret til ændringer forbeholdes.
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Dato Aktivitet Sted og tid
September-oktober-november-december

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden indtil 18. oktober

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 - 15.30

11. august - 15. oktober Bondens dyr. Museets dyrepasser viser 
forskellige dyr frem 

Tirsdag – torsdag ved Rømø 
Kl. 10.30 – 11.00

Alle onsdage og sidste søndag 
i måneden maj til september 
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valgte haver. Steder og emner bekendtgøres i 
dagsprogram/forhallen.

Kl. 14.00 - 15.00
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af naturen. Forestillingen varer to timer
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Søndag kl. 13.00
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Aktiviteter i Stationsbyen.
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handel hos uddeleren, som sælger børster, 
bolcher, nymalet kaffe m.m.

Kl. 11.00 - 16.00

11. - 18. oktober Efterårsferie: Historisk markedsplads
Mester Jakel forestilling om Romeo og Julie

Kl. 11.00 - 15.30

5. december Julearrangement Kl. 09.00 - 10.00

5. og 6. december Julen rundt de sidste 250 år. Julemad, 
pyntede juletræer, julens bagværk på her-
regården, jul i brugsen, juletræsfest, julecafé 
og nisseteater

Kl. 10.00 - 16.00

12. og 13. december Julen rundt de sidste 250 år. Julemad, 
pyntede juletræer, julens bagværk på her-
regården, jul i brugsen, juletræsfest, julecafé 
og nisseteater

Kl. 10.00 - 16.00

Aktiviteter FrilAnDSMuSeet 2009

Dato Aktivitet Sted og tid
21. maj - 18. oktober Udstillinger i Brede Værk er åbne for 

publikum
Kl. 10.00 - 17.00

Søn- og helligdage i juni, juli 
og august

Omvisninger i Brede Hovedbygning fra 
1797 og i arbejderboligen fra mellemkrigs-
tiden. Entré kr. 50, gratis for medlemmer

Kl. 12.00, kl. 13.00 og kl. 14.00

Aktiviteter i BreDe 2009

Museet holder åbent  kl. 10.00 - 17.00 hele sæsonen (lørdag den 4. april – søndag den 18. oktober) 
Mandag lukket, dog åbent: 6. april, 13. april, 1. juni og 12. oktober. 

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets venner

Ændringer kan forekomme.
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Dato og tid
Søndag den 28. juni 2009 fra kl. 10.00 til 17.30. 
Mødested Frilandsmuseets hovedindgang -  
kl. 10.00. Vi kører med bus og er fremme ved 
museet en lille time senere.

Spisning
Medbring madpakke / frokostkurv og (evt.) 
drikkevarer. Drikkevarer kan købes på stedet.

oplevelser
Der venter os en række spændende oplevelser. 
Vi skal besigtige og køre med historiske og 
smukke sporvogne. Museets formand direktør 
Mikael Lund, har som en gestus tilbudt os en 
gratis guided tur (Koster normalt 500 kr.).

Pris for deltagelse
Kr. 275 pr. deltager.
Indeholder entré kr. 70 (grupperabat) og 
transport. Foreningen byder på en kop kaffe.

tilmelding
Til medlem af bestyrelsen Johannes B. Green 
tlf. 45 85 77 78
eller e-mail: greenjohannes@hotmail.com
snarest og senest mandag den 15. juni. 
Begrænset deltagerantal (Turen kræver del-
tagelse af min. 30 deltagere). Tilmelding er 
bindende. Betaling ved turens start.

På bestyrelsens vegne
Johannes Borch Green

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
udflugt for Frilandsmuseets venner

Frilandsmuseets 
tidligere arkitekt, 
Frode Kirk er død. 
Frode Kirk var 
næsten hele sit 
arbejdsliv tilknyttet 
F r i l a n d s m u s e e t 
som dettes arkitekt 
fra 1940’ernes be-
gyndelse til 1986, 

hvor han gik på pension, uden dog helt at 
slippe museet. Kirk, som han blev kaldt, var 
ikke en formel mand. Han var medlem af  
Frilandsmuseets Venner og kom tit forbi på ture 
rundt på museet, altid venlig, imødekommende 
og hjælpsom overfor sine efterfølgere på 
museet. Han blandede sig ikke, men stod bi 
med råd – og dåd – når han blev spurgt.
Kirk havde en stor kunstnerisk åre, men 
landbygningerne og arkitektfaget blev hans 
valgte skæbne. Fra Anden Verdenskrig til 
pensioneringen udviklede Frilandsmuseet sig 
hurtigt med mange bygningshjemtagelser, 
og det var Kirk, der i samarbejde med de 
forskellige inspektører og chefer både var 
i marken og med igen, når bygningen skulle 
rejses på museet. Kunne man få ham til at 

fortælle, var han en skatkiste af gode historier 
fra de mange rejser og opgaver – og det kan 
publikum i dag opleve på Frilandsmuseets 
hjemmeside, hvor Kirk i en optagelse fortæller 
om arbejdet med hjemtagelsen af museets 
fynske vandmølle. 
De mange bygningshjemtagelser gav Kirk et 
imponerende overblik over Danmarks landlige 
byggeskik, og han var heller ikke bleg for at 
give sig i kast med den meget store opgave, 
det var, at forestå både tekstdel og tegninger 
til Frilandsmuseets Opmålingsværk, udgivet 
i 1980. Hans exceptionelt fine streg har også 
prydet materialer og mange andre udgivelser fra 
museets side; ja i en grad, så hans pædagogiske 
forklarende konstruktionstegninger af bind-
ingsværk og andre bygningskonstruktioner 
kan findes i en lang række værker udgivet både 
i og udenfor landets grænser.
Frode Kirk var en stor kapacitet på sit felt, 
og han var samtidig en venlig og betænksom 
mand hvis minde holdes højt af alle på 
Frilandsmuseet og af Frilandsmuseets Venner. 
Æret være hans minde!

Mikkel Venborg Pedersen
Overinspektør (kst.), Frilandsmuseet

Frode kirk in memoriam

8

BreDe hoveDByGninG

I sommermånederne kan man få et indblik 
i det elegante og sorgløse landliggerliv 
for 200 år tilbage. Den smukke og 
imponerende Brede Hovedbygning blev 
opført i 1797 som sommerbolig for 
storkøbmand og etatsråd Peter van Hemert, 
der også ejede Brede Værk. Bygningen 
er et af Danmarks smukkeste eksempler 
på det sene 1700-tals nyklassicistiske 
mode i indretning og dekoration. Huset 
blev dekoreret af hofdekoratør Joseph 
Christian Lillie, og møblerne købt hos 
Københavns allerbedste snedkermestre. 
På bordene stod porcelæn fra Ostindien, 
sølvtøj fra byens sølvsmede, og rummenes 
tekstiler kom fra de bedste danske og 
udenlandske væverier.
Brede Hovedbygning er omhyggeligt 
restaureret og indrettet som i 1797. 
Indretningen er nøje baseret på de lister 
over genstande og indbo, som blev lavet 
i forbindelse med salget af huset med 
indbo på auktion i 1805. Når man træder 
ind ad hoveddøren, bliver man straks ført 

En af Frilandsmuseets omvisere i tidstypisk dragt i familiens private dagligstue (Foto: Anker Tiedemann).

200 år tilbage i tiden og til et liv, der på 
overfladen var velhavende, elegant og 
ubekymret.
Brede Hovedbygning kan kun besøges i 
forbindelse med en omvisning på faste 
tidspunkter. Omviserne er i datidens 
smukke dragter, og fortæller meget mere 
om familien Van Hemert, det sorgløse liv 
på landet og boligens unikke indretning.  
Det koster normalt 50 kr. at deltage i en 
omvisning, men for Frilandsmuseets 
Venner er omvisningerne gratis. Brede 
Hovedbygning er et perfekt udflugtsmål 
en sommersøndag. I tilgift kan man 
nyde Brede Park og den smukke 
møllesø,  drikke eftermiddagskaffen på 
Brede Spisehus, der står som en flot og 
nænsomt restaureret perle fra slutningen 
af 1800-tallet (er dog lukket en del af 
sommeren) eller på Frilandsmuseet.

Hovedbygningen kan besøges i juni, juli 
og august Søn- og helligdage kl. 12.00, 
13.00 og 14.00.
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God møllejul!
Julemåneden er sæsonens højdepunkt, 
hvad besøg i møllerne angår. I løbet af 
2008 havde vi mere end 20.000 gæster 
i møllerne, og en fjerdedel af dem 
besøgte møllerne på de fire åbningsdage 
i december. Det kræver sin møller M/K! 
Som et fast indslag plejer vi at male mel 
i Ellested vandmølle. Det kræver et stort 
arbejde med rengøring af kværnen før 
og efter, men når gæsterne står i kø langt 
ud på gårdspladsen for at få en lille pose 
rugmel med hjem, så synes vi bestemt, at 
det er besværet værd.

nyt fra Frilandsmuseets laug
Vi bringer i hvert nummer af Vennebladet nyt fra Frilandsmuseets forskel-
lige laug. Nu er det blevet møllerlaugets tur, og møller Hans Peter Poulsen 
beskriver i artiklen nogle af møllerlaugets mange spændende aktiviteter i  
løbet af det forgangne år. Der er altid plads til flere, som har lyst til at arbejde 
med mølleri og formidling af museets mange møller. 
Se evt. hjemmesiden, www.frilandsmuseet.dk for yderligere oplysninger om 
møllerlaugets aktiviteter.

Møllerlauget på tur til Ramløse Mølle. Museumsgæster på vej ind i Karlstrup Mølle.

MøllerlAuGet
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MøllerlAuGet

Gennem hele museets åbningssæson 
er Møllerlauget i aktivitet hver søndag 
og den sidste onsdag i måneden. Vi 
mødes kl. 10.30 i møllerstuen i den 
gamle landbrugsskole, hvor vi drøfter 
verdenssituationen og lægger en slagplan 
for dagens arbejde. Klokken 11.00 lukker 
vi de første publikummer ind i møllerne. 
Alle bliver talt, og på en god dag kan 
der sagtens komme flere hundrede 
gæster i hver af møllerne. Klokken 15.30 
lukker vi møllerne igen og mødes atter i 
møllerstuen til en ”eftersnak”, inden vi – 
måske lidt trætte, men også velfornøjede 
– vender næsen hjemad.
Dansk Mølledag, den tredje søndag 
i juni, er noget helt særligt. På denne 
dag åbnes et stort antal møller over det 
ganske land, og denne dag har vi som 
regel et ekstra tilbud til museets gæster. 
I 2008 var det ibrugtagning af den 
nyrenoverede Læsømølle. På Læsø var 
det typisk kvinderne, der betjente de 
små gårdmøller, og vi fik besøg af en 
kvindelig møller fra U.S.A., som sammen 
med nogle af møllerlaugets kvindelige 
medlemmer skulle afprøve, om møllen 
var i orden. Det var den, men desværre 

Frilandsmuseets kvindelige møllere fik T-shirts af 
deres amerikanske kollega, Alica. 
Dansk Mølledag 2008

var det småt med vind, selvom vi havde 
bestilt godt møllevejr. Det blev alligevel 
en festlig dag med taler, gaver, musik og 
dans.

Fælles arrangementer giver sammenhold
Da det ofte er tilfældigt, hvilke af 
kammeraterne vi møder i løbet af 
sæsonen, sætter vi stor pris på laugets 
fælles arrangementer med ledsagere, 
hvor vi får mulighed for at få nogle gode 
oplevelser sammen. To gange om året, 
forår og efterår, holder vi et arrangement 
med ledsagere. Enten får vi en af museets 
medarbejdere til at fortælle om noget af 
det, der sker på museet, eller også tager 
vi på tur til en anden mølle eller lignende 
seværdighed.
I efteråret 2008 gik vores velbesøgte tur 
først til Ramløse Mølle, hvor vi spiste 
frokost og fik en god snak med de lokale 
frivillige møllere. Derefter tog vi til 
Frederiksværk og besøgte krudtværket, 
der oprindeligt var en vandmølle. 
Den sidste fredag i november møder vi 
igen op med ledsagere til den traditionelle 
julefrokost. Også her plejer der at være 
god tilslutning. Sammen med julemaden 
får vi en god gang møllersnak.

Den amerikanske møller Alica Crawford krøjer 
den lille Læsømølle med håndkraft. 
Dansk Mølledag 2008
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MøllerlAuGet
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Adresse for Frilandsmuseets venner

nyt 

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

Illustration på forsiden:
Havestuen i Brede Hovedbygning. Joseph Christian Lillie 
har bl.a. designet de smukke spejle og kamingitteret i hjør-
net. Foto: Ole Woldbye

Medlemsfordele

Gratis for medlemmer
•  Omvisning i Brede Hovedbygning
• Adgang til Frilandsmuseer i Norden (under etablering)

Medlemsrabat i butik og restaurant
•  10 % rabat i Museumsbutikken på Frilandsmuseet og 
 på Nationalmuseet
•  10 % rabat på Frilandsmuseets Restaurant i sæsonen 
 – ikke selskaber

oBS!
husk at fremvise medlemskortet før betaling i 
restaurant og butik.

Bent Knie-Andersen
formand
Jes Damsted
kasserer
Vagn Andersen
Johannes Green
Hans Peter Houlberg
Lis Kjærulff
Hegert Vad
Lene Floris 
Museumschef
Per Kristian Madsen
Direktør for Nationalmuseet 
Mikkel Venborg Pedersen
Overinspektør (kst.) på Frilandsmuseet. Sekretær for bestyrelsen 
Tlf: 3347 3480
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