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Den 1. januar 2014 blev Frilandsmuseet en hel del 
større, idet museet overtog ansvaret for Nationalmu-
seets fartøjssamling. Det betød, at Frilandsmuseet 
med ét slag blev Danmarks største sejlskibsreder.
Men hvad er det så, vi har fået? Jo, det er såmænd 
Danmarks største samlede flåde af traditionelle 
brugsfartøjer. Seks skibe i alt. 
Det største af skibene er den 3-mastede New Found-
landskonnert FULTON, der stammer fra 1915. 
Mange kender sikkert skibet fra de mange historier 
med skipper Mogens Frohn-Nielsen. Skibet har i en 
årrække været udlånt til Fulton-stiftelsen, der driver 
det hele året.

Den 2-mastede New Foundlandskonnert BONA-
VISTA, der stammer fra 1914 ligger i havnen ved 
Marstal Søfartsmuseum. Skibet har i de seneste år 
gennemgået en meget omfattende skrogreparation, 
og afventer nu at blive udstyret med maskine, ind-
retning og rigget op. 

Galeasen ANNA MØLLER fra 1906 ligger netop nu 
i en hal i Holbæk, hvor den bliver totalrestaureret. 
Det kommer til at tage ca. tre år. Skibet bliver her-
efter, som det var i 1906. Det skal fortsat sejle uden 
maskine – kun for sejl, som man gjorde i de gode 
gamle dage.

Sluppen RUTH (1854) er en såkaldt Danmarksslup, 
der sejlede varer mellem Danmark og Norge.
Den fremtræder nu som efter en stor ombygning i 
1898 og drives også udelukkende frem for sejl.
RUTH ligger – når den ikke sejler – fortøjet i Hol-
bæk gamle havn. Skibet er Danmarks næst ældste 
sejlende skib. Kun jagten Jensine fra 1852 er ældre.

Fyrskib No. XVII, fra 1896, er det tidligere Gedser 
Rev fyrskib. Det blev oprindeligt bygget til tjeneste 
ved Lappegrunden ved Helsingør, men blev senere 
flyttet til Gedser Rev, hvor det har ligget det meste 
af tiden. Skibet indgik i det Danske varslingssystem 
under Den kolde krig. Efter oprettelsen af Østtysk-
land valgte mange at flygte over Østersøen, og Fyr-
skib No. XVII samlede en del af disse flygtninge op.
PRAM 19, fra 1907, er en gammel DFDS havne-
pram fra Københavns havn. Prammene blev an-
vendt til omlastning af gods fra de store fragtsskibe. 
Prammen var agter udstyret med en lille kahyt til 
føreren, der ofte var en tidligere sejlskibskaptajn, 
der ”var gået i land”. Prammen, der var et fladbun-
det fartøj, var udstyret med en lossebom i hver ende 
og løse luger i det meste af prammens længde. 

Fortsættes på næste side
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Entrébetaling på Frilandsmuseet
Nationalmuseets direktion har udmeldt, at der pr. 
1.juli skal opkræves entré på alle Nationalmuseets 
21 besøgssteder. Dette gælder også Frilandsmu-
seet og Brede Værk. I skrivende stund ved vi ikke, 
hvad entréen vil komme til at koste, men vi ved, 
at børn og unge under 18 år fortsat har gratis ad-
gang og at der vil komme en familiebillet. Vi håber 
på, at medlemmer  af Frilandsmuseets Venner 

vil kunne få et gratis årskort til Frilandsmuseet 
og Brede Værk. Dette skal dog først besluttes af  
Nationalmuseets direktion. Derfor kan vi endnu 
ikke sige noget konkret herom.
Lige så snart vi ved noget mere, skal vi nok meddele 
det. Følg med på www.natmus.dk

Peter Henningsen
 

NYT FRA MUSEUMSCHEFEN

LEKSIKONHUSET

Den 1. maj åbnede Frilandsmuseet som bekendt. 
Denne dag åbnede vi også ’leksikonhuset’ i hu-
set fra Dannemare (nr. 72). Museets gæster ytrer 
med jævne mellemrum ønske om at få noget mere 
at vide om genstandene i bygningerne. Det har vi 
forsøgt at imødekomme ved at hænge skilte ved 
så mange at husets genstande som overhovedet 
muligt. Hele konceptet med et interiørmuseum 
er at værne om helheder og autenticitet i bygning 
og landskab. Skiltning, skraldespande, alarmer og 
meget andet skal minimeres så meget som muligt 
for ikke at ødelægge helhedsoplevelsen. Derfor har 
vi været naturligt nervøse ved den massive skilt-
ning i leksikonhuset. Men, nu står det der, og indtil 
videre har vi kun fået positive tilbagemeldinger. 
Der har heller ikke været uheld og ødelagte ting.  
Leksikonhuset holdes åbent som de øvrige byg-
ninger og vil kunne ses hele sæsonen.
Tag en tur forbi og vurdér selv. Og når I nu er der, 
så kast et blik på de små træklodser som står i 
vindueskarmen, i køkken og storstue. Vi ved ikke 
hvad klodserne har været brugt til. Vi efterlyser 
derfor gæsternes bud på en forklaring. Vi ved kun 
at klodserne er hjemtaget sammen med huset og at 
de lå på loftet da huset blev nedtaget. De kan have 
været brugt hvor som helst i hus og udhuse, men har 
nok været bedagede da huset blev erhvervet i 1950 
siden de var havnet på loftet. Klodserne er ’ENB 
genstande’, dvs. museumsgenstande af enestående 
national betydning og det skyldes at de er hjemtaget 
sammen med bygningen selv. En tur i arkivet for 
at kigge på genstandskort og arkivalier fra hjem-

tagelsen, har ikke gjort os klogere. Jeg har oplevet 
denne åbenhed på flere udenlandske museer, hvor 
besøgende bliver opfordret til at hjælpe med at  
opklare funktionaliteten bag mystiske museums-
genstande.
Om alt går vel, regner vi med at indrette ’lek-
sikonhuse’ i andre bygninger, gerne i forskellige  
udformninger og med forskellige emner.
 

Anja Jørgensen
Museumsinspektør
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GENERALFORSAMLING 
I FRILANDSMUSEETS VENNER 

Generalforsamlingen den 26. april 2016 kl. 19 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 vel-
kommen til generalforsamlingen, hvortil 30 med-
lemmer var fremmødt. 

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

Ad. 2: Bestyrelsens beretning 
Beretning 2016
Snart slår Frilandsmuseet portene op for alvor for en 
ny sæson. Først har vi haft en kort åbning i forbin-
delse med påsken og nu kommer den egentlige åb-
ning fra den 1. maj.
Det bliver en spændende sæson Frilandsmuseets - 
den 120’ende sæson. Sæson 119 var også utrolig 
begivenhedsrig, for her kunne vi markere Frilands-
museets Venners 75 års jubilæum, hvilket vi gjorde 
bl. a. ved en festforelæsning og en reception.
Foreningen Frilandsmuseets Venner blev stiftet den 
12. september 1940 med det formål at støtte Fril-
andsmuseet og dets aktiviteter.
Det skete i en mørk tid, hvor der var behov for, at 
danskerne stod sammen, og viste fælles støtte og stå 
sammen om det nationale. Og om museets fremtid.
Dette har foreningen gjort med stor succes gen-
nem årene, og foreningen har været i stand til både 
gennem bidrag fra foreningens medlemmer samt 
gennem fremskaffelse af fondsmidler at rejse be-
tydelige beløb til hjemtagning og genopførelse af 
bygninger på museet samt til andre aktiviteter.
Foreningen har stadig en væsentlig opgave, for det 
er ikke blevet lettere for Frilandsmuseet at skaffe 
midler til bygningserhvervelser eller andre aktiv-
iteter. Så der er stadig brug for en aktiv forening, 

der kan træde til, når der er behov herfor.
I anledning af jubilæet har Frilandsmuseets Venners 
bestyrelse bedt museumschef Peter Henningsen om 
at skrive en ny bog om museet og om bygnings-
forskning med eksempler på bygningsskik fra alle 
danske egne. Bogen forventes at blive færdig i in-
deværende år, så den kan uddeles til medlemmerne.
Ser vi tilbage på sæsonen 2015, blev der afholdt 
flere arrangementer for Frilandsmuseets Venner, 
både på selve Frilandsmuseet og på Brede Værk, 
der jo hører sammen med Frilandsmuseet. Vi er 
glade, når det er muligt at lave arrangementer, der 
giver medlemmerne af foreningen mulighed for at 
få særlige oplevelser eller til at komme ind bag mu-
seets facade.
En del af aktiviteterne har været teaterforestillinger, 
som Venneforeningen har været inviteret til at over-
være til særpris. 
Frilandsmuseets Venners traditionelle julemorgen 
samlede som sædvanlig mange deltagere, der både 
kom for at nyde det festlige samvær, men også for 
at høre Peter Henningsen fortælle om udviklingen 
på museet.
Frilandsmuseets Venners formål er jo som bekendt 
at støtte Frilandsmuseet. Dette sker bl. a. ved, at 
foreningens medlemmer er aktive i de forskellige 
laug, der virker på museet, men selvfølgelig først 
og fremmest ved at skaffe midler, der kan anvendes 
ved gennemførelse af forskellige projekter på mu-
seet.
Hertil er anvendt medlemmernes kontingent samt 
indsamlede midler og donationer. Der er ved julemø-
det og generalforsamlingen foretaget indsamlinger, 
primært med det til formål at opfylde de krav, som 
skattemyndighederne stillede for at godkende, at bi-
dragsgivere har skattefradragsret for ydede bidrag.
Der er imidlertid kommet nye regler for oprethold-
else af skattefrihed for modtagelse af beløb til Fri-
landsmuseets Venner. Fremover er det ikke nok, at 
der skal være 100 gavegivere, der ud over kontin-
gent giver et beløb – stort eller lille - til selskabet. 
Nu kræves det at der hvert år skal være mindst 100 
personer, der ud over kontingent skal give et beløb 
på mindst 200 kr. Samtidig kræves, hvis man vil 
have skattefradrag, at vi får oplyst CPR-nummeret 
på gavegiverne.
Bestyrelsen overvejer for øjeblikket dette problem, 
og håber, at der er så mange, der fremover ikke 
alene vil betale det normale kontingent, men også 
et gavebeløb på mindst 200 kr. Det håber vi at 100 RUTH
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Fartøjssamlingen har levet et lidt afsondret liv fra 
det øvrige museum, idet skibene jo ligger flere sted-
er i landet. ANNA MØLLER, RUTH og FULTON 
har man i flere år kunnet møde i de danske farvande, 
medens fyrskib No. XVII sammen med PRAM 19 
har haft fast plads i Nyhavn. Her har også galeasen 
ANNA MØLLER haft sin hjemmehavn. 
Planen er, at skibene står til at restaureres, således 
at de er brugbare og desuden egnede til at udstille 
for publikum. 
Således modtog museet i 2015 en donation på 13 
mio. kr. til en gennemgribende restaurering af 
ANNA MØLLER fra A.P. Møller og Hustru Chas-
tine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 
Det sker som tidligere omtalt i Holbæk. Der er of-
fentlig adgang imellem kl. 10.00 og 14.00 på alle 
arbejdsdage, således at publikum kan følge det 
spændende arbejde.

Vi føler, at skibene har en naturlig plads i Frilands-
museets regi. Vi er vant til at arbejde med meget 
store genstande, der står ude hele året, og vi glæder 
os rigtigt meget til at formidle skibene for publikum 
til lands og til vands. Vores mål er at anvende og 
formidle fartøjssamlingen på en måde, der gør den 
til et aktiv for Nationalmuseet.
Vi har oprettet en Facebook side, hvor man kan 
følge arbejdet med fartøjerne. Den hedder:
https://www.facebook.com/Nationalmuseets- 
fartøjssamling-1696100640605974/
Vi håber at så mange af jer som muligt vil ”like” 
vores side, således at vi med hjælp fra jeres netværk 
kan få informationen spredt ud til så mange som 
muligt. 

Jes Koman Jørgensen
Skibsarkitekt

BONAVISTA

RUTH

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

Ad. 5: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af 
kontingent
Jes Damsted gennemgik budget for 2016. Ud-
gifterne forventes i anledning af udgivelse af ju-
bilæumsbogen at blive større end det foregående 
år, hvorfor der forventes et underskud, når Peter 
Henningsens bog om Frilandsmuseet m. v. bliver 
færdig.

Som følge af ønsket om igen at erhverve skatte-
frihed for tilskud til Frilandsmuseets Venner, fik 
bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde med kontin-
gentfastlæggelsen for 2017, dog med udgangspunkt 
i kontingentfastsættelsen for 2016.

Forslag til budget og kontingent godkendtes med 
applaus. 
 

Ad. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalgt blev Hans Peter Houlberg, Jes Damsted 
og Bent Knie-Andersen.

Ad. 7: Valg af revisor
Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff genvalgtes 
enstemmigt til revisorer.

Ad. 8: Eventuelt
Direktør Per Kristian Madsen berettede om Na-
tionalmuseets udvikling og museumschef Peter 
Henningsen fortalte afslutningsvis om planerne for 
Frilandsmuseets.

Formanden takkede Per Kristian Madsen og Peter 
Henningsen for deres indlæg. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.30.
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personer vil gøre, så vi igen kan erhverve skattefri-
hed for modtagelse af beløb.
Noget, der vejer tungt er, når Frilandsmuseets 
Venner modtager legater og lignende. Legater og 
fondsstøtte kan enten være til et bestemt formål 
eller til generel støtte af foreningens arbejde.
For nogle år siden modtog vi fra Elly og Aage W. 
Jensens Fond midler til hjemtagning af et ældre 
sommerhus til Frilandsmuseet. Vi kender alle de 
første sommerhuse fra serien Matador, hvor som-
merhusene lå på Fedet. Projektet løb imidlertid 
ind i det problem, at den oprindelige ejer afgik ved 
døden og arvingerne besluttede ikke at følge den 
oprindelige ejers ønske om, at donere huset til Fril-
andsmuseet. Beløbet har været hensat i vores regn-
skab, men vi har nu fået gavegivernes tilladelse til 
at bruge beløbet til fordel for museet på anden vis. 
Beløbet er således indgået i foreningens almindelige 
støtte til museets aktiviteter.
Der er mange aktiviteter i gang på Frilandsmuseet 
i disse år. Sæsonens mange aktiviteter fremgår af 
Aktivitetsoversigten i vores Nyhedsbrev, hvor også 
de aktiviteter, der er særlige for Venneforeningens 
medlemmer er fremhævet.
Der blev i 2015 udsendt fem numre af vores medlems- 
blad. Dette antal regner vi også med i år, selv om 
det portotilskud vi hidtil har modtaget fra staten, er 
blevet sat ned. Det gælder ikke alene for Frilands-
museets Venner, men for alle tilsvarende foreninger, 
der hidtil har modtaget portotilskud.
Herefter må vi overveje om antallet skal reduceres 
til fire.
Frilandsmuseets Venners hovedopgave er at støtte 
Frilandsmuseet, men medlemskabet af Frilandsmu-
seets Venner giver også medlemmerne forskellige 
fordele. Ud over at medlemmerne får Venneforenin-
gens publikationer, ydes der rabatter i Museumsbu-
tikken og i Frilandsmuseets restaurant. Hertil kom-
mer at medlemskabet af Frilandsmuseets Venner 
giver gratis adgang til en række frilandsmuseer i 
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Ad. 3: Forelæggelse af det reviderede og ud-
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Kasserer Jes Damsted fremlagde det reviderede 
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Regnskabet var revideret af revisionsfirmaet Chris-
tensen Kjærulff, statsautoriseret revisionsaktiesel-
skab og forsynet med følgende revisionspåtegning:
”Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et ret-
visende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af 
resultatet af foreningens aktiver for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven”.

Foreningen havde i 2015 600 medlemmer.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

Formanden takkede Jes Damsted for hans store 
uegennyttige arbejde. Hvervet som kasserer bliver 
passet med stor dygtighed. 

GENERALFORSAMLING 
I FRILANDSMUSEETS VENNER 
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Ad. 4: Evt. forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 5: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af 
kontingent
Jes Damsted gennemgik budget for 2016. Ud-
gifterne forventes i anledning af udgivelse af ju-
bilæumsbogen at blive større end det foregående 
år, hvorfor der forventes et underskud, når Peter 
Henningsens bog om Frilandsmuseet m. v. bliver 
færdig.

Som følge af ønsket om igen at erhverve skatte-
frihed for tilskud til Frilandsmuseets Venner, fik 
bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde med kontin-
gentfastlæggelsen for 2017, dog med udgangspunkt 
i kontingentfastsættelsen for 2016.

Forslag til budget og kontingent godkendtes med 
applaus. 
 

Ad. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalgt blev Hans Peter Houlberg, Jes Damsted 
og Bent Knie-Andersen.

Ad. 7: Valg af revisor
Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff genvalgtes 
enstemmigt til revisorer.

Ad. 8: Eventuelt
Direktør Per Kristian Madsen berettede om Na-
tionalmuseets udvikling og museumschef Peter 
Henningsen fortalte afslutningsvis om planerne for 
Frilandsmuseets.

Formanden takkede Per Kristian Madsen og Peter 
Henningsen for deres indlæg. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.30.

GENERALFORSAMLING 
I FRILANDSMUSEETS VENNER 
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DET GODE HÅNDVÆRK

I weekenden den 28. og 29. maj (og igen den 24. og 
25. september) kl. 10 – 15 afholder vi ’Håndvær-
kets Dage’ på Frilandsmuseet. Der er fokus på gode 
materialer og godt håndværk for ’kloge hænder’. 
Aktiviteterne vil primært foregå i smedjen og tøm-
rer- og snedkerværkstedet i Stationsbyen, men også 
relevante vedligeholdelsesarbejder andre steder på 
museet vil blive inddraget i weekendens aktiviteter.

Kom forbi og få svar på alle dine spørgsmål om ve-
dligehold af gamle huse. Man hører så meget, men 
hvad er de bedste løsninger når man skal passe på sit 
gamle hus, uden at det ’koster en bondegård’ eller 
tager alt ledigt tid! Museets håndværkere kan svare 
på næste alt.

Frilandsmuseets håndværkere arbejder med fagenes 
traditioner og sikrer kontinuitet og overlevering til 
næste generation gennem oplæring af lærlinge.

Melder sulten sig, er der salg af lidt let og lækkert i 
brugsen fra Stadager.

8

SAMARBEJDE MELLEM FRILANDSMUSEET OG 
RESTAURANT SUFFRAGETTEN

I efteråret 2015 indledte Frilandsmuseet et samarbe-
jde med Suffragetten, som er et mad- og kultursted 
i Københavns indre by. Hos Suffragetten kan man 
spise moderne fortolkninger af danske og nordiske 
klassikere og drikke økologisk og biodynamisk vin 
og øl.
I samarbejde med museets frivillige og medarbej-
dere serverer Suffragetten snapse, lavet på essenser 
fra museets bær og urter, honning fra museets bis-
tader, ramsløg, blomster og urter plukket i museets 
haver
I løbet af 2016 prøver vi samarbejdet af på andre 
områder, både i Rosengården og i Lyngby. Formålet 
er at få skabt en platform for museet inde i Køben-
havn, så flere opdager alle de gode ting, det byder 
på. Vi arbejder således på ’at bringe landet ind til 
byen’ ligesom i gamle dage, hvor bønderne tog på 
markedet med deres produkter.

Som et særligt tilbud til museets venner, tilbyder 
Suffragetten 10% rabat på regningen. Bare skriv 
’Frilandsmuseets Venner’ i kommentarfeltet ved 
bordbestilling.

Suffragetten, Rosengården 12, 1174, København K
Bordbestilling: www.suffragetten.dk - tlf 53765350
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Ændringer kan forekomme.
Hold dig opdateret på museets hjemmeside: http://natmus.dk/frilandsmuseet/

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

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

Allehelgen - Halloween nu på dansk! 
28. - 31. oktober 2016.
Det spøger virkeligt på Frilandsmuseet, så hvilket 
sted ville være mere oplagt at komme ud og sige 
Slik eller Ballade? På det mørke uhyggelige mu-
seum kan man få fyldt posen med godt knas af folk 
fra gamle dage. Der fortælles spøgelseshistorier i de 
tomme stalde og ud af ingenting dukker korte uhyg-
gelige teaterstykker op. Køb varme drikke og andet 
godt midt på området og få varmen ved bålfadene.
På eget ansvar, men man skal ikke være bange for 
mørke.
Pris: 100 kr. pr. person inkl. slik.  80 kr. uden slik. 
Børn under 2 år er gratis. Billetter købes på Fri-
landsmuseets onlinebooking i løbet af sommeren.  

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

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

Find musene!
Hent et gratis turforslag til børnene i museums- 
butikken. I skal rundt og finde musene, som har 
gemt sig mærkelige steder i de gamle huse.

Frilandsmuseets Venners julemorgen
3. dec. Kl. 9.00 Frilandsmuseets Restaurant

FORELØBIG AKTIVITETSKALENDER FOR  
FRILANDSMUSEET OG BREDE VÆRK 2016
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Sanselig formidling
Den 28. juni åbner det nye formidlingshus fra Sten-
strup (nr. 65). På Frilandsmuseet.dk eller i butikken 
kan du se hvornår der er åbent og hvad der sker i 
huset.

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

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

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

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

Omvisninger på Brede Værk
Søndage i juni, juli og august kl. 12, 13 og 14.
Omviser i historisk dragt Fortæller om fabriks-
direktørens imponerende sommerbolig fra 1797 og 
den ydmyge arbejderbolig fra 1950erne. Billetter be- 
stilles på 41 20 64 58 og koster 50 kr.

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

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

Brugsen er åben!
Stadager Brugs (nr. 80) 28. juni – 7. august 11-
15.30. 
Brugsuddelerfruen står klar bag disken i brugsen 
fra 1930erne og sælger is, bolsjer og varmt og koldt 
at drikke. Hun fortæller om de nye tider og alle de 
spændende nye varer som andelstiden har bragt med 
sig.

Dansens Dag
Søndag 28. august kl. 9.45 – 15.30.
Oplev glæden ved folkedans, spillemandsmusik og 
de farverige dragter når folkedanserforeningerne 
viser de gamle finurlige danse flere steder på  
museet. Dans med! Program fås i butikken og ved 
indgang nord.

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

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

Frilandsmuseets Venner har gratis adgang til 

I Danmark
•  Den Gamle By, Aarhus 
•  Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby
•  Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby
•  Nationalmuseet og museer under dette

I Norge
•  Maihaugen, Lillehammer
•  Norsk Folkemuseum, Bygdø, Oslo
•  Sverresborg, Trondheim

I Finland
•  Klosterbacken, Turku/Åbo

I Sverige
•  Jamtli, Östersund
•  Kulturen, Lund
•  Gamle Linköping, Linköping
•  Skansen, Stockholm

Bent Knie-Andersen
Formand
Jes Damsted
Kasserer
Hans Peter Houlberg
Uffe Thorlacius  
Henrik Victor Nørgaard
Trine Irmang Østengaard
Per Kristian Madsen
Museumsdirektør
Camilla Mordhorst 
Vicedirektør 
Peter Henningsen 
Museumschef

Bestyrelsen for Frilandsmuseets Venner
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Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer

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


