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sÆrArrAngement
For meDlemmerne

Frilandsmuseet – levende formidling på mange platforme. 
Formidlingsinspektør Anja Jørgensen fortæller om ideerne bag 

Frilandsmuseets mangfoldige formidling

søndag den 20. juni kl. 14.00

Mødested: Hovedindgangen

Tilmelding ikke nødvendig

En af de største glæder ved at åbne Frilands-
museet for sæsonen er dyrenes hjemkomst. 
Både vi og publikum glæder os over de mange 
nye lam og gedekid og nyder at se både hønse-
flokke og gæs tilbage i museets landsbyer. 
Dyrene giver ekstra liv til haver og marker, 
og for os er de et tegn på forårets komme. I 
øjeblikket har vi et kuld helt nye kyllinger, 
som i stalden venter på at blive store nok til 
at kunne lukkes ud sammen med hønsene. Fra 
den 27. april begynder vi igen på de populære 
møder med dyrene, hvor især museets mindste 
gæster har glæde af at komme tæt på nogle 
af museets dyr sammen med vores gode dyre-
passere. Man kan aldrig vide, hvad dagens 
tema bliver – måske kan man klappe lammet 
eller mærke de små kyllingers kradsende fød-
der. Hver tirsdag, onsdag og torsdag fra den 
27. april. 

Rikke Ruhe

De nye Dyr

Lam af museets letgenkendelige marskfår. De små 
uldne dyr er altid genstand for stor glæde hos både 
ældre og yngre gæster på museet. For os begynder 
foråret først rigtigt, når lammene er kommet på 
græs.
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Velkommen til Peter Henningsen

Den nye sæson på Frilandsmuseet bragte 
væsentlige ændringer. Mikkel Venborg Peder-
sen besluttede at vende tilbage som forsker på 
Nationalmuseet, og som ny overinspektør for 
både Frilandsmuseet og Brede Værk tiltrådte 
Peter Henningsen, der kommer fra en stil-
ling som arkivar ved Københavns Stadsarkiv.  
Peter Henningsen, der er 46 år, er historiker og 
etnolog – og oprindelig uddannet som smed. 
Han har et omfattende forfatterskab inden-
for især landbokulturen bag sig, og han blev 
i 2006 dr. phil. på afhandlingen “I sansernes 
vold. Bondekultur og kultursammenstød i 
enevældens Danmark”.
Disputatsen er et stort og omfattende værk - 
to bøger på mere end 1100 sider. Baggrunden 
var, at Peter Henningsen undrede sig over den 
ringeagt, fornemme folk i det 18. og 19. år-
hundredes Danmark udviste over for bonden. 
Var den almindelige bonde virkelig så dum 
og indskrænket, som de fine og fornemme til-
syneladende var enige om at mene? Det var i 
hvert fald det rygte, de havde. 
Først i løbet af 1800-tallet blev bonden værd-
sat. Også tidligere i 1600-tallet havde bønderne 
et bedre rygte end i 1700-tallet. Forklaringen 
var, at den lavere adel og det finere borgerskab 
i Danmark blev ekstra fine på den i 1700-tallet 
og skulle demonstrere deres forfinede kultur 
ved at se ned på andre. 
Resultatet var, at bønderne generelt blev anset 
for ubegavede typer, der ikke var i stand til 
at tænke abstrakt og være med i den moderne 
verden, der i form af Oplysningstiden holdt sit 
indtog, og hvor ny viden og teknologi krævede 
omstillingsparathed og kundskaber. De fleste 
bønder i 1700-tallet var funktionelle analfa-
beter. De havde kun en nødtørftig skolegang, 
og selv om nogle af dem kunne læse dele af 
trykte tekster, anede flertallet ikke, hvad der 
 

foregik uden for sognegrænsen. Og de var i 
øvrigt ligeglade. 
Så bønderne forekom måske dumme. Dan-
mark var et knaphedssamfund, og der var ikke 
ressourcer til at bryde fri og uddanne sig. Til 
langt op i 1700-tallet var myndighederne hel-
ler ikke interesserede i, at bønder kendte til 
mere og andet end deres Fadervor. Det var 
bedre at holde dem i uvidenhed, så risikerede 
man ikke, at de fik lyst til andet end at være 
bønder.
De sjællandske bønder havde ry for at være 
betydelig dummere og mere dovne end de 
jyske bønder. Faktisk havde de jyske og fyn-
ske bønder et betydeligt bedre ry end de andre. 
Forklaringen var, at de jyske bønder havde det 
betydeligt bedre. Ofte var de selvejere eller 
fæstere på herregårde, hvor godsejerne nok 
behandlede dem foragteligt, men dog patri-
arkalsk omsorgsfuldt. De sjællandske gårde 
var derimod ofte forpagtet bort til profitori-
enterede folk, der pressede bønderne til sidste 
dråbe. Det var også her, at bønderne prote- 
sterede og gjorde oprør, fordi de udsattes for 
umenneskelig behandling. Der gik således en 
skillelinje mellem Jylland og Fyn på den ene 
side og Sjælland og Lolland-Falster-Møn på 
den anden, hvor jyder og fynboer blev langt  
bedre behandlet end sjællænderne. Det betød, at 
disse bønder udviklede langt større selvfølelse 
og selvværd, mens især sydsjællænderne ofte 
blev udsat for så despotisk og rå en adfærd, at 
de sank hen i sløvhed og fatalisme. 
Da først underkuelsen ophørte i slutningen af 
1700-tallet, forbedrede bønderne selv deres 
forhold. De var jo ikke genetisk dumme eller 
dovne, men tidens elitære snæversyn havde 
skabt synet på dem som åndsformørkede. 
Disputatsen er spændende læsning. Vi byder 
Peter Henningsen velkommen og glæder os 
til at lære ham endnu bedre at kende og høre 
mere om hans forskning.

Bent Knie-Andersen
Formand

Forsideillustration:
Sommer på Frilandsmuseet 
(Foto: Arnold Mikkelsen).
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FrilAnDsmuseets Børne- og ungDomslAug

Siden 2000 har Frilandsmuseet praktiseret 
levendegørelsen af livet på landet med stor 
succes, og det blev hurtigt klart, at der til det 
fulde billede også hørte børn. I 2002 indledte 
Frilandsmuseet et samarbejde med Virum 
Teaterværksted med Pernille Balslev som 
frivillig koordinator. Vi lånte interesserede 
børn fra Teaterværkstedet og gav dem grun-
dige instruktioner i konkrete kulturhistoriske 
temaer som for eksempel leg, arbejde, fes-
ter og højtider, så de kunne formidle til de 
mange børn, der årligt besøger museet med 
deres familie. I disse år har vi høstet mange 
gode erfaringer og fået opbygget et korps af 
børn og unge, som kender museet rigtig godt. 
Da Teaterværkstedet lukkede i 2007, var der 
en risiko for, at vi ville miste kontakten til 
en børnekreds, der brænder for at være for-
midlere på Frilandsmuseet.
I 2008 søgte museet Danske Banks initia-
tivpulje i Sorgenfri om tilskud med henblik på 
etableringen af Frilandsmuseets eget Børne- 

og Ungdomslaug. Med en donation på 40.000 
kroner blev det muligt for museet at hyre 
skuespiller Kirsten Breum og folklorist Judy 
Ryslander til professionel dramaundervisning 
i museets Skolestue, og det kom der i 2009 
forestillingen ’Rumleskaft’ ud af i sommer- 
og efterårsferien. I 2010 var børnene med i 
påsken, hvor flere af vore læsere forhåbent-
ligt mødte dem og deres livlige aktiviteter 
rettet mod andre børn. Der er ingen tvivl om, 
at vore børn og unge fra lauget er med til at 
skabe en god stemning på Frilandsmuseet, 
og ideen om, at børn formidler til børn, kan 
selvfølgelig udvikles og udbygges hele tiden. 
Vi glæder os derfor særdeles over Frilands-
museets Venners donation på 5.000 til Børne- 
og Ungdomslaugets aktiviteter i sæsonen 
2010. Vi har mange ideer til, hvordan de skal  
bruges, og det er dejligt, at dette nyeste skud 
på Frilandsmuseets ”laugstræ” har fået så fin 
en modtagelse.  

Boum Pyndiah

Diget omkring haven ved Kølvrå er lavet af tørv. Når diget efter nogle få sæsoner var udtjent, gravede man 
det op, og brugte den formuldede tørv i haven og på markerne som jordforbedringsmiddel. Diget skærmede 
mod vind, dyr og sandflugt ( Foto: Arnold Mikkelsen).
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Hedeovnen ved gården fra Kølvrå ildes med gode stykker brænde. Vi bruger den om sommeren sammen med 
museets levendegørelse. Den har vist sig at være et populært samtale- og fortællestykke, og publikum elsker 
smagsprøverne, når de kommer helt varme ud af ovnen (Foto: Michael Ejstrup).

Sæsonen er aldrig særligt gammel, når Fri-
landsmuseets Havelaug rykker ind på områ-
det. I år har den kolde og lange vinter forsin-
ket forårsarbejdet lidt, men allerede nu er der 
rigtig god gang i forårsklargøring og såfor-
beredelser i de haver, lauget passer. Sidste år 
tog lauget haverne ved Vembgården og gården 
fra Kølvrå ind i deres arbejdsplan, og begge 
haver står nu flotte og klare til sommerens 
afgrøder. Det er en fornøjelse at se de sirligt 
ordnede bede og præcise afmærkning med 
grene, som skal sikre, at museets gæster ikke 
maser ind over den tilplantede jord. Haverne 
ved både Vemb og Kølvrå er eksempler på 
tidligere tiders nøgterne, vestjyske haver. De 
små kålgårde har rummet de mest hårdføre 
vækster som kål og løg, og så har man dyrket 
forskellige slags krydderurter, som har kunnet 
klare sig i den stride blæst. Der er langt fra 
den smukke have på Fjellerup til disse små  
digeomkransede jordlodder. Vi glæder os over, 

FrilAnDsmuseets HAVer

at vi med havelaugets hjælp får løftet haverne 
ved disse særlige anlæg, så vi fastholder at 
fortælle om havehistorien i alle dens facetter – 
fra de rige fynske og sønderjyske bondehaver 
til de mere beskedne anlæg i det forblæste 
vestlige Danmark. Der er i de senere år kom-
met mere fokus på gården fra Kølvrå. Dels 
anvendes den med stor succes i sommerens 
levendegørelse, og dels bruger vi nu den lille 
hedeovn ved gården rigtigt flittigt. I påsken 
havde publikum mulighed for at følge ildnin-
gen af ovnen og brødbagning i den gennem 
flere dage. Med så mange gæster ved gården 
gennem sæsonen er det vigtigt, at også haven 
og dens tilstand passer til resten. Museet be-
gynder i maj måned de populære haveomvis-
ninger. De foregår hver onsdag eftermiddag  
og den sidste søndag i måneden. Se Frilands-
museets hjemmeside, www.frilandsmuseet.dk  
for tidspunkter. 

Rikke Ruhe
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Dato Aktivitet tid og sted
10. august – 21. oktober Bondens dyr.

Museets dyrepasser viser forskellige dyr frem
Tirsdage, onsdage og torsdage  
Kl. 10.30 – 11.00   
Ved Rømø

28. og 29. august Høstdage På museets marker. 
Se dagsprogram

Søndag den 29. august Dansens dag Forskellige steder på museet.
Se dagsprogram

september-oktober-november-december

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 – 15.30

Alle onsdage og sidste søndag 
i september

Bondens haver Kl. 14.00 – 15.00

Alle søndage i september
 

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

Kl. 11.00 – 16.00

10. august – 21. oktober Bondens dyr.
Museets dyrepasser viser forskellige dyr frem

Tirsdage, onsdage og torsdage  
Kl. 10.30 – 11.00
Ved Rømø

3. – 26. september Golden Days Forskellige arrangementer på 
Frilandsmuseet og Brede Værk.
Se dagsprogram

Søndag den 12. september Mød den nye overinspektør Kl. 14.00
Hovedindgangen

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

Kl. 10.00 – 15.00

17. – 24. oktober Efterårsferie. Historisk marked. Gøgl, boder, 
magi og familiehygge

Kl. 11.00 – 15.30
Ved Ostenfeld

4. december Julearrangement Kl. 9.00 – 10.00

4. – 5. og 11.- 12. december Juleaktiviteter Kl. 11.00 - 15.30

AktiViteter FrilAnDsmuseet 2010

Dato Aktivitet tid og sted
27. marts – 24. oktober Udstillingen i Brede Værk er åbent for 

publikum
Kl. 10.00 – 17.00

Søndage Omvisning i Brede Hovedbygning fra 1797 
og i arbejderbygningerne fra mellemkrigs-
tiden. Gratis for medlemmer

 Kl. 12.00, 13.00 og 14.00

Søndag den 30. maj Brede Værk – hele tiden i forandring. Hør 
om Aktiv Billet og flere tiltag på Brede 
Værk og mød den nye museumsinspektør 
Signe L. Littrup

Kl. 14.00
Brede Værk, Forhallen

AktiViteter i BreDe 2010

Museet holder åbent  kl. 10.00 - 17.00 hele sæsonen (lørdag den 27. marts – søndag den 24. oktober)
Mandage lukket, dog åbent 4. april, 24. maj og 18. oktober.

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets Venner

Ændringer kan forekomme.
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Flere oplysninger om arrangementerne kan ses på www.natmus.dk. Ret til ændringer forbeholdes.

Dato Aktivitet tid og sted
marts – april - maj

31. marts – 5. april Påskeaktiviteter.
Papirklip i hjørnestuen, æggefarvning og frem-
stilling af påskemad i herregårdskøkkenet.
Trille æg og andre gamle lege udendørs

Kl. 11.00 – 15.30
Hovedgården fra Fjellerup

13. april Generalforsamling Kl. 19.00 
Frilandsmuseets Restaurant

Alle søndage i maj Salg i brugsen fra Stadager.
Gør en god handel hos uddeleren, der 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

27. april – 24. juni Bondens dyr.
Museets dyrepasser viser forskellige dyr frem

Tirsdage, onsdage og torsdage  
Kl. 10.30 – 11.00 
Ved Rømø

Alle onsdage og sidste søndag 
i maj

Bondens haver Kl. 14.00 – 15.00

Mandag den 24. maj Pinsegudstjeneste Kl. 11.00 
Festpladsen 

Juni-juli-august

Alle søndage i juni samt 12. 
juni. Alle dage i perioden 28. 
juni – 8. august

Salg i brugsen fra Stadager. Gør en god handel 
hos uddeleren, der 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

Alle onsdage og sidste søndag 
i måneden

Bondens haver Kl. 14.00 – 15.00

Søndag den 6. juni Museumsløbet. Veteranbiler ankommer til 
Stationsbyen kl. ca. 13.30

Kl. 13.00 – 15.00

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

Kl. 10.00 – 15.00

Søndag den 20. juni Dansk mølledag Kl. 11.00 – 15.30

Søndag den 20. juni Frilandsmuseet – levende formidling på mange 
platforme. Formidlingsinspektør Anja Jørgensen 
fortæller om ideerne bag Frilandsmuseets mang-
foldige formidling

Kl. 14.00
Hovedindgangen

22. juni – 18. juli Gøngehøvdingen Tirsdage, onsdage, torsdage,  
fredage og lørdage kl. 17.15
Gården fra Göinge

27. juni – 8. august Teater om historiefortællinger Tirsdage, onsdage, torsdage og 
fredage kl. 11.30 og 13.30
Lørdage og søndage kl. 12.30 og 
14.30
Sted fremgår af dagsprogrammet

29. juni – 8. august Levendegørelse.
Mød hedebonden, gårdmanden og folkene på 
herregården. Gør en god handel i Stationsbyen

Kl. 11.00 – 15.30
True, Kølvrå, Stationsbyen og 
Fjellerup

AktiViteter FrilAnDsmuseet 2010
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Mandage lukket, dog åbent 4. april, 24. maj og 18. oktober.

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets Venner

Ændringer kan forekomme.
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af gammelt dansk håndværk og bevaring af 
gamle håndværkstraditioner, så også denne 
del af arbejdet på Frilandsmuseet vil blive  
varetaget på bedste vis.

Vi byder Peter Henningsen velkommen og 
glæder os til et godt samarbejde.

Den nye sæson byder på mange spændende 
arrangementer, hvoraf en del alene er for 
medlemmer af Frilandsmuseets Venner. Et af 
disse bliver således et møde den 12. september 
med Peter Henningsen, hvor han vil fortælle 
om sine planer med Frilandsmuseet og Brede. 
Aktivitetsoversigten er allerede udsendt med 
årets første nummer af vores Nyhedsbrev. 
Der kommer flere aktiviteter til, som vil blive  
offentliggjort i løbet af sæsonen.

Frilandsmuseet oplevede i 2009 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 Frilands-
museets Venner. 

Året bød også på mange spændende arrange-
menter for Vennerne. Vi startede med, at  
Mikkel Venborg Pedersen viste rundt og for-
talte om søvn og soveskikke gennem tiden 
på baggrund af hans bog ”I søvnens favn”.  
Museumsinspektør Mikkel Thelle holdt rund-
visning i Brede Værk, der netop var åbnet som 
nyt industrimuseum, og efter sommerferien 
ledte Mikkel Venborg Pedersen en rundgang 
på Frilandsmuseet. Der har også været mu-
lighed for at komme på rundvisning i Brede 
Hovedbygning. Endelig skal vi ikke glemme 
vort traditionelle julearrangement, der som 
sædvanlig havde stor deltagelse. 

På sidste generalforsamling kunne vi fortælle 
den spændende nyhed, at medlemskab af 

Frilandsmuseets Venner ville give gratis  
adgang til en række frilandsmuseer i Norden. 
I Danmark ud over museer under National-
museet f. eks. også til Den Gamle By i Århus. 
Ordningen er nu implementeret, men da  
adgangskortet kun giver adgang for en person, 
har det været nødvendigt at ændre udstedelsen 
af medlemskort, således at medlemmer, der 
har parmedlemskab, fremover får udstedt et 
medlemskort til hver person.

Der er udsendt fem numre af vores medlems-
blad. Der er efterhånden flere laug på Fri-
landsmuseet med udspring i Venneforeningen, 
hvorfor Rikke Ruhe i bladet har orienteret om 
de enkelte laugs aktiviteter. 

Frilandsmuseet er som bekendt en del af  
Nationalmuseet, og da der ikke mere findes 
en Venneforening ved Nationalmuseet, er 
det vores håb, at de, der gerne vil støtte  
Nationalmuseet, gør det gennem medlemskab  
af Frilandsmuseets Venner.

Medlemskabet af Frilandsmuseets Venner 
giver forskellige fordele ud over at få Venne-
foreningens publikationer, såsom rabatter i 
Museumsbutikkerne og i Frilandsmuseets 
restaurant. Desværre er den rabat, vi har kun-
net tilbyde medlemmerne i Nationalmuseets 
restaurant ophørt; vi håber, at vi kan få den 
forhandlet på plads igen senere. Hertil kom-
mer nu at medlemskabet af Frilandsmussets 
Venner giver gratis adgang til andre frilands-
museer i såvel Danmark som vore nordiske 
nabolande. 

Frilandsmuseets Venners hovedopgave er at 
støtte Frilandsmuseet. Vi har gennem de sene-
ste år, direkte og indirekte, skaffet adskillige 
millioner kroner til nødvendige aktiviteter på 
Frilandsmuseet. Aktiviteter som ikke havde 
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Generalforsamlingen var indkaldt med føl-
gende 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 
75 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 beretning:

Traditionen tro slog Frilandsmuseet portene 
op til påske efter en lang og hård vinter, og en 
ny og spændende sæson er netop startet. 

Selv om sæsonstart altid er til påske, veksler 
tidspunktet lidt fra år til år, for som bekendt er 
påskedag altid den første søndag efter første 
fuldmåne efter forårsjævndøgn. Så 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 4. april, altså stort set midt imellem de 
to yderpunkter.

Vi kan derfor afholde den årlige generalfor-
samling i Frilandsmuseets Venner på et tids-
punkt, hvor museet allerede har påbegyndt sin 
sæson nummer 114. Så som altid er general-
forsamlingen en forårsbebuder, og vi glæder 
os til en ny spændende sæson på vort smukke 
museum. 

Sæsonen starter med markante ændringer. 
Mikkel Venborg Pedersen, der har ledet Fri-
landsmuseet i knap 2 år, og som vi har kendt 
gennem 11 år, flytter til Nationalmuseet for 
der at fortsætte sin forskningsvirksomhed. 
Vi kender Mikkel fra mange møder, foredrag 
og ekskursioner og retter en hjertelig tak for, 
hvad han har udrettet for Frilandsmuseet og 
Frilandsmuseets Venner, og føjer vore aller-
bedste ønsker for fremtiden til. Mikkels forsk- 
ning kommer dog i noget omfang til at 
beskæftige sig med nogle af Frilandsmuseets 
bygninger, så vi håber også fremover at kunne 
holde kontakten ved lige og få lejlighed til at 
høre om forskningsresultaterne.

Som ny overinspektør er udnævnt dr.phil.  
Peter Henningsen, der er historiker og etnolog. 

Peter Henningsen er tiltrådt som leder af både 
Frilandsmuseet og Brede for få dage siden. 
Han har de seneste år arbejdet på Københavns 
Stadsarkiv. Han har et omfattende forfatterskab 
bag sig indenfor især landbokulturen, hvilket 
hans disputats ”I sansernes vold. Bondekultur 
og kultursammenstød i enevældens Danmark” 
også handlede om. 

Med en baggrund som både historiker og  
etnolog har Peter Henningsen de seneste 15 
år arbejdet som kulturhistorisk specialist på 
såvel arkiv- som universitets-, tidsskrifts- 
og museumsområdet. Oprindeligt er Peter  
Henningsen udlært smed og er levende optaget  
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2009 samt af resultatet af foreningens aktiver 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2009 i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven”.

Foreningen havde i 2009 haft ca. 1.000 
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 2010. 
Indtægterne forventes at beløbe sig til kr. 
211.100 og udgifterne til kr. 153.500, således 
at der var et forventet overskud på kr. 57.600 
dog minus evt. støtte til projekter på museet.

Bestyrelsen indstillede uændret kontingent. 
Forslag til budget og kontingent godkendtes 
med applaus. 
 
Ad. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev Bent Knie-Andersen, Hans Peter 
Houlberg, Jes Damsted og Vagn Andersen.

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

Ad. 8: eventuelt
Den nye overinspektør Peter Henningsen 
præsenterede sig og fortalte om sit tidligere 
virke.
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Museumsinspektør Mikkel Venborg Peder-
sen berettede om sine fremtidige forsknings- 
projekter og om deres tilknytning til Frilands-
museet. Han udtrykte stor glæde over samar-
bejdet med Venneforeningen.

Museumschef Lene Floris berettede om  
Nationalmuseets planer. Bl. a. påtænkes 
et arrangement for alle frivillige tilknyttet  
Nationalmuseets aktiviteter.

Formanden takkede Peter Henningsen,  
Mikkel Venborg Pedersen og Lene Floris for 
deres indlæg. 

Møllerlauget udvidede aktiviteterne og så 
gerne nye medlemmer i lauget.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.00.

Peter Henningsen
Overinspektør på Frilandsmuseet og Brede Værk.
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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 medlemsopbakning. 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 medlemmer 
til Frilandsmuseet Venner. Med Nyhedsbre-
vet 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. Alterna-
tivt 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 behol-
de 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 per-
soner 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 julearrangement-
et kunne jeg tilbyde at personer, der lagde et  
ekstra beløb på tallerkenen, også målte tage 
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et eksemplar af bogen om Pebringegården. Vi 
har endnu en halv snes eksemplarer af bogen 
tilbage, så de, der lægger 50 kr. i dag, må tage 
et eksemplar– så længe oplaget rækker. Den 
koster normalt 170 kr.

Afslutningsvis skal rettes en tak til alle, 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 kol-
leger 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 og 
udsendte regnskab
Kasserer Jes Damsted fremlagde det revi-
derede og udsendte regnskab, der viste et 
nettoresultat på kr. 2.681. Egenkapitalen ud-
gjorde 10.984 kr. og regnskabet balancerede 
med kr. 171.137.

Regnskabet var revideret af revisionsfirmaet 
S. A. Christensen & W. Kjærulff, statsauto-
riseret revisionsaktieselskab og forsynet med 
følgende revisionspåtegning:
”Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et 
retvisende billede af foreningens aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 
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Museumsinspektør Mikkel Venborg Peder-
sen berettede om sine fremtidige forsknings- 
projekter og om deres tilknytning til Frilands-
museet. Han udtrykte stor glæde over samar-
bejdet med Venneforeningen.

Museumschef Lene Floris berettede om  
Nationalmuseets planer. Bl. a. påtænkes 
et arrangement for alle frivillige tilknyttet  
Nationalmuseets aktiviteter.
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Peter Henningsen
Overinspektør på Frilandsmuseet og Brede Værk.
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Adresse for Frilandsmuseets Venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3347 3480 og 3347 3481
E-mail: hanne.rossen@natmus.dk

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, Århus 
• 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
Vagn Andersen
Johannes Green
Hans Peter Houlberg
Lis Kjærulff
Hegert Vad
Lene Floris 
Museumschef
Per Kristian Madsen
Direktør for Nationalmuseet 
Peter Henningsen 
Overinspektør på Frilandsmuseet og Brede Værk. 
Sekretær for bestyrelsen Tlf: 3347 3480

Bestyrelsen for Frilandsmuseets Venner
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Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer
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