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Nyt fra Mikkel VeNborg PederseN

Frilandsmuseets sommersæson 113 er i fuld 
gang. Vi glæder os over usædvanligt mange 
besøgende – og ikke mindst deres mange, posi- 
tive kommentarer både i museets gæstebog 
og til personalet. Alle landets museer arbejder 
sammen om en stor publikumsundersøgelse, 
og den vil afdække yderligere facetter i pub-
likums oplevelse af og på museet. Det er en 
omfattende, flerårig undersøgelse, som laves 
ved hjælp af udleverede ark i informationerne, 
blandt andet med god hjælp fra medlemmer af 
Vennerne. Tak for det!
Industrimuseet Brede Værk indledte den 21. 
maj sin første sæson, og også det nye medlem 
af familien er blevet taget godt imod hos pub-
likum. Mange arrangementer for publikum 
er allerede blevet afholdt, flere følger. Blandt 
andet kunne medlemmer af Frilandsmuseets 
Venner den 21. juni deltage i et særarrange-
ment i Brede ved mus. insp. Mikkel Thelle og 
undertegnede, hvilket skete i stort antal, og vi 
havde et par spændende og gode timer sam-
men. Medarbejderne er ved at finde rutinerne 
og klarer flot alle begyndervanskeligheder.
På Frilandsmuseet har første omgang af de 
populære Håndværkerdage været afholdt, 
og teateret spiller de elskede pantomimer 
foruden Mester Jakel. Højsæsonens leven-
degørelse er i fuld gang på gården fra True, 
gården fra Kølvrå, hovedgården fra Fjellerup 
og i Brug-sen fra Stadager. Der er nok at se til 
for museets medarbejdere; alle er i fuld vigør, 
og også møllerne kører, ligesom havelauget 
svinger skovl og spade, og strikkelaugets 
produkter hober sig op, som de skal det. Tak 
for hjælpen, alle sammen! Snart venter Haved-
age, flere Håndværkerdage og meget mere 
– se programmet i dette nummer af Nyheds- 
brevet.
Laugsmedlemmer, museets medarbejdere og 
alle dagens gæster på Frilandsmuseet kunne 
den 14. juli om eftermiddagen stolt glæde 

sig over et privat besøg af HM Dronningen. 
Programmet bød både på gåtur og snak om 
bygninger, haver, dyr, indretninger og meget 
mere og på besigtigelse af levendegørelsen, 
samtaler med laugsmedlemmer, køretur i 
hestevognen og et glas af kokkepigens helt 
egen sommerdrik i spisestuen på hovedgården 
fra Fjellerup. HM Dronningen udtrykte sin 
glæde over en interessant og god eftermid-
dag hos os på museet, ligesom de kække til-
råb ’Hej Dronning!’ fra børnene og de mere  
ærbødige, spontane blomsterbuketter overrakt 
af voksne talte deres eget sprog om en po-
pulær monark, også i sin fritid.

Mikkel Venborg Pedersen
Overinspk. (kst.), ph.d.

Den 25. august kl. 17.00 viser Mikkel Ven-
borg Pedersen nyt på Frilandsmuseet 2009 
ved en speciel rundgang for Frilandsmuseets 
Venner.
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Nyt fra forMaNdeN

Dette nummer af Nyt fra Frilandsmuseets 
Venner bringer flere gode nyheder til medlem-
merne. Først og fremmest er der indgået en 
aftale mellem frilandsmuseerne i Norden, om 
at medlemmer af museernes venneforeninger 
får gratis adgang til de deltagende museer. Der 
er i forvejen gratis adgang til Frilandsmuseet, 
men flere af de øvrige museer opkræver entre 
– og det sparer medlemmerne fremover. En 
virkelig fordel for foreningens medlemmer. 
Der er foreløbig fri adgang til 10 frilands-
museer; det er håbet, at endnu flere vil komme 
til. Medlemskortet giver adgang for en per-
son til frilandsmuseerne. Dette betyder, at 
medlemskort for parmedlemmer fra sæsonen 
2010 vil blive ændret, så begge vil modtage et 
medlemskort. Skulle der være brug for at få 
udleveret et ekstra medlemskort allerede i år, 
er der på siden, der omhandler ordningen an-
givet, hvor man kan henvende sig.
En anden god nyhed er, at Frilandsmuseets 
Venner har modtaget en donation fra Elly og 
Aage W. Jensens Fond. Beløbet skal bruges til 
at hjemtage et sommerhus til Frilandsmuseet. 
Vi ved jo fra ”Matador”, at sommerhusene i 
mellemkrigstiden begyndte at dukke op på 
Fedet, hvor landmændene solgte jord til by-
boer, der ønskede at opholde sig i primitive 
træhuse på landet om sommeren. Donationen 
vil være med til at sikre, at Frilandsmuseet kan 
vise endnu en facet af livet på landet.
Frilandsmuseets Venner mistede medlemmer, 
da adgangen til Nationalmuseet og de under 
dette museum hørende museer blev gratis. Et 
meget stort antal medlemmer har imidlertid 
været trofaste og bakket op omkring det, der er 
foreningens hovedformål at støtte udviklingen 
på et af Danmarks mest interessante museer. 
Et museum, som det ikke alene er en ople-
velse at besøge, men som det er af betydning at 
bevare og udbygge, så en vigtig del af vor kul-
turhistorie kan formidles videre til kommende 

generationer. Det er derfor håbet, at mange vil 
tage midtersiderne i dette nummer ud og give 
brochuren til en, som kunne være interesseret 
i at blive medlem af Frilandsmuseets Venner. 
Vi håber, at dette vil være med til at sikre 
mange nye medlemmer til foreningen.

Selv har jeg haft den store glæde, at National-
museet netop har udgivet min ph.d.-afhandling 
”Guldsmede og guldsmedelaug i Danmark 
1429-1900”. Jeg håber på et senere tidspunkt 
at få lejlighed til over for medlemmerne at 
berette om forskningsresultaterne og nogle 
af de spændende historier, jeg har afdækket 
om guldsmedene og deres laugsdannelse i 
Danmark – bogen kan erhverves i alle 
boghandler og i Nationalmuseets butikker.

Bent Knie-Andersen
Formand

mange nye medlemmer til foreningen.

Selv har jeg haft den store glæde, at National-
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I Danmark
• Den Gamle By/ Den Gamle Bys Venner,  
 Århus 
• Frilandsmuseet/ Frilandsmuseets Venner,  
 Kgs. Lyngby

Husk medlemskortet
Det er ganske enkelt at betjene sig af ord-
ningen, idet alle medvirkende museer i deres 
informationer har en liste over de gældende 
medlemskort fra de foreninger, som giver gra-
tis adgang. Så husk medlemskortet! 

Bent Knie-Andersen, 
formand 

Mikkel Venborg Pedersen,
overinsp.(kst.)

Nordisk samarbejde
De fem nordiske svaner synger en sang 
om forne tiders fælles kultur og sprog,  
vikingetogter til hvad senere blev Rusland, til 
Byzans (Istanbul), til Sicilien, Normandiet, 
Irland, England, og nordover helt til Vinland 
(Nordamerika).

Helt så langt behøver medlemmer af 
Frilandsmuseets Venner ikke rejse for at få 
glæde af et af nutidens nordiske samarbejds-
projekter. Både de store og de mindre fri-
landsmuseer i Norden har en livlig faglig 
udveksling, og det kommer nu de trofaste 
medlemmer af venneforeninger og –klubber 
til gode i form af gratis adgang til en række af 
disse museer, som deltager i et særskilt sam- 
arbejde. Samarbejdet styres fra Købstads-
museet Den Gamle By i Århus.

Hvor er der gratis adgang
De medvirkende museer/venneforeninger og 
-klubber er (og flere kommer måske til):

I Norge
•  Maihaugen/ De Sandvigske Samlingers  
 Venner, Lillehammer
• Norsk Folkemuseum/ Norsk   
 Folkemuseums Venner, Bygdø, Oslo
• Sverresborg/ Trøndelag Folkemuseums  
 Venner, Trondheim

I Finland
• Klosterbacken/ Det Gyllene Äpplets  
 Gilde, Turku/ Åbo

I Sverige
• Jamtli/ Jamtlis Gynnare, Östersund
• Kulturen, Lund
• Gamle Linköping/ Föreningen Gamle  
 Linköping, Linköping
• Skansen/ Nordiska Museets og Skansens  
 Vänner, Stockholm

gratis adgaNg til 
frilaNdsMuseer i NordeN

Kortet giver adgang til de medvirkende 
museer for én person pr. medlemskort. Vi 
har adskillige par, der har parmedlemskab 
og derfor deler et kort, men fra næste år vil 
vi udstede et medlemskort pr. medlem. Skal 
I ud at rejse inden da, så kan der som en 
overgangsordning udstedes et ekstra kort til 
dette formål ved henvendelse til: 

Hanne Rossen, Frilandsmuseet, 
Kongevejen 100, 
2800 Kgs. Lyngby. 
Tlf. 33 47 34 81, 
e-mail hanne.rossen@natmus.dk
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Flere oplysninger om arrangementerne kan ses på www.natmus.dk. Ret til ændringer forbeholdes.

Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby nord for 
København hører under Nationalmuseet og 
er et af verdens ældste og største museer i 
sin genre. Museet består af mere end 100 
bygninger, hentet fra landets forskellige 
egne samt fra Færøerne, Skåne og Halland 
samt Sydslesvig. På museet er repræsenteret 
bygninger fra 1660 og til andelstiden midt i 
1900-tallet. Mange af bygningerne er fuldt 
indrettede med husgeråd, tekstiler, redska-
ber og møbler fra de 
forskellige tiders land-
bokultur.
Frilandsmuseets Venner, 
der er stiftet i 1940, har 
til formål at udbrede 
kendskabet til et af Dan-
marks smukkeste museer 
samt til at støtte museet 
ved blandt andet hjemtag-
ning af bygninger, som det 
er væsentligt at bevare.
Medlemmer af Frilands-
museets Venner nyder en 
række fordele. De mod-
tager 4-5 gange om året 
foreningens Nyhedsbrev. 
Endvidere ydes der rabat i 
Frilandsmuseets restaurant 
og i Frilandsmuseets og Na-
tionalmuseets butikker.
Hertil kommer at medlems-
kortet giver gratis adgang 
til en række frilandsmuseer 
i Norden, museer hvortil 
der normalt skal betales ind-
gangsbillet. Det er således 
muligt gratis f. eks. at besøge 
Den Gamle By i Århus, Kul-
turen i Lund og Skansen i Stockholm.
I løbet af sæsonen afholdes desuden en 

række særarrangementer for foreningens 
medlemmer, hvor man bl. a. får mulighed 
for at kigge ind bag kulisserne på det store 
museum, steder hvortil der ellers ikke er ad-
gang.
Som medlem af Frilandsmuseets Venner in-
viteres man med som gæst ved åbning af nye 
bygninger eller andre aktiviteter, ligesom 
man gratis modtager nye bøger om museet 

udgivet af Frilandsmu-
seets Venner.
Firmamedlemmer har 
endvidere mulighed 
for at gennemføre 
særlige arrangementer 
på museet efter aftale 
med museets ledelse.
Vigtigst er dog, at 
man som medlem 
er med til at støtte 
udviklingen på et 
af Danmarks mest 
interessante mu-
seer. Et museum, 
som det ikke alene 
er en oplevelse at 
besøge, men som 
det er af betydning 
at bevare, så en 
vigtig del af vor 
kulturhistorie kan 
formidles videre 
til kommende 
generationer.
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bliv medlem af 
frilandsmuseets Venner

Frilandsmuseets Venner har medvirket til udgivelse 
af en ny guide om Frilandsmuseet. Nye medlemmer 
af foreningen modtager guiden gratis.
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frilaNdsMuseets HaVelaug

Hovedgården fra fjellerup
I 2003 stiftedes Frilandsmuseets Venners 
Havelaug. En interesseret kreds af haveentu-
siaster fi k til opgave at skabe en køkkenhave 
som for 100 år siden ud af et goldt og stenet 
stykke jord bag Frilandsmuseets hovedgård 
fra Fjellerup. Alle, som kommer jævnligt på 
Frilandsmuseet, vil vide, at den opgave er lyk-

kes helt fantastisk. I dag står hovedgårdens 
nyttehave som et velplejet og righoldigt ek-
sempel på de smukke køkkenhaver, som lå 
ved enhver større gård omkring år 1900.
I dag er der ca. 10 aktive medlemmer i det 
lille, men fl ittige, havelaug. Lauget begynder 
sine aktiviteter omkring 1. april med jordbe-
handling og tilsåning. I den forbindelse tømtes 
fårestien på hovedgården for halm og fåremøg, 
og det røg direkte i jorden i haven. Også halm 

og skidt fra hønse- og andehus ved den lille 
sø bag haven ryger i jorden som jordforbed-
rende middel. På museet hverken sprøjtes 
eller kunstgødes, og derfor tages naturlige 
midler i brug. For at holde jordens kvalitet, 
skifter havens tre kvarterer med bælgfrugter, 
rodfrugter og kål også plads hvert år, så jorden 
ikke udpines.

Haven tilsås så vidt muligt med gamle plante- 
og frøsorter, og langt de fl este planter i haven 
er af ældre dato. Frøene leveres af hhv. et 
dansk og et svensk fi rma. Havelauget har lavet 
en aftale med et af fi rmaerne om at opformere 
en sjælden og gammel ærtesort med henblik 
på at levere frø tilbage. Det går langsomt, men 
sikkert – for hver sæson kommer der lidt fl ere 
af de gamle frø ud af ærterækkerne.
Mange af havens planter er eksotiske og 

Et af laugets flittige medlemmer i skærehaven (Foto: Anker Tiedemann).

adresse for 
frilandsmuseets Venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3347 3480 og 3347 3481
E-mail: hanne.rossen@natmus.dkFo

to
: A

nk
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n

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 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

i danmark
• Den Gamle By, Århus 
• Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby
• Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby
• Nationalmuseet og museer under dette

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 
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 9

frilaNdsMuseets HaVelaug

Hovedgården fra fjellerup
I 2003 stiftedes Frilandsmuseets Venners 
Havelaug. En interesseret kreds af haveentu-
siaster fi k til opgave at skabe en køkkenhave 
som for 100 år siden ud af et goldt og stenet 
stykke jord bag Frilandsmuseets hovedgård 
fra Fjellerup. Alle, som kommer jævnligt på 
Frilandsmuseet, vil vide, at den opgave er lyk-

kes helt fantastisk. I dag står hovedgårdens 
nyttehave som et velplejet og righoldigt ek-
sempel på de smukke køkkenhaver, som lå 
ved enhver større gård omkring år 1900.
I dag er der ca. 10 aktive medlemmer i det 
lille, men fl ittige, havelaug. Lauget begynder 
sine aktiviteter omkring 1. april med jordbe-
handling og tilsåning. I den forbindelse tømtes 
fårestien på hovedgården for halm og fåremøg, 
og det røg direkte i jorden i haven. Også halm 

og skidt fra hønse- og andehus ved den lille 
sø bag haven ryger i jorden som jordforbed-
rende middel. På museet hverken sprøjtes 
eller kunstgødes, og derfor tages naturlige 
midler i brug. For at holde jordens kvalitet, 
skifter havens tre kvarterer med bælgfrugter, 
rodfrugter og kål også plads hvert år, så jorden 
ikke udpines.

Haven tilsås så vidt muligt med gamle plante- 
og frøsorter, og langt de fl este planter i haven 
er af ældre dato. Frøene leveres af hhv. et 
dansk og et svensk fi rma. Havelauget har lavet 
en aftale med et af fi rmaerne om at opformere 
en sjælden og gammel ærtesort med henblik 
på at levere frø tilbage. Det går langsomt, men 
sikkert – for hver sæson kommer der lidt fl ere 
af de gamle frø ud af ærterækkerne.
Mange af havens planter er eksotiske og 

Et af laugets flittige medlemmer i skærehaven (Foto: Anker Tiedemann).

adresse for 
frilandsmuseets Venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100
2800 Kgs. Lyngby
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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 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

i danmark
• Den Gamle By, Århus 
• Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby
• Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby
• Nationalmuseet og museer under dette
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Tlf: 3347 3480

bestyrelsen for frilandsmuseets Venner

obs!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer
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dato aktivitet sted og tid
august

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

Tirsdag – torsdag ved Rømø 
Kl. 10.30 - 11.00

Tirsdag 25. august Nyt i 2009 på Frilandsmuseet. Rundgang på Frilands-
museet ved overinsp. (kst.) Mikkel Venborg Pedersen

Kl. 17.00 - 18.30
Indledes ved Frilandsmuseets 
Hovedindgang

29. og 30. august Historiske havedage. Oplev gartnerne fortælle om arbej-
det med museets pryd- og nyttehaver samt planternes 
kulturhistorie

Kl. 11.00 - 15.00

Søndag 30. august Dansens dag Flere oplysninger på 
www.natmus.dk når tiden 
nærmer sig

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 - 15.30

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 ar-
bejderboligen fra mellemkrigstiden. 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, samt til jul) 
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.

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 udvalgte 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 ud-
deleren, 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 herregården, jul i brugsen, juletræs-
fest, julecafé og nisseteater

Kl. 10.00 - 16.00

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

Kl. 10.00 - 16.00
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måske ukendte for mange museumsgæster. 
Det gælder nok især artiskokken og dens fæt-
ter, kardonen, som begge er af tidselfamilien. 
Men også de ældre bede- og rodfrugtssorter 
er ikke længere så kendte i dag. Det fører til 
mange interesserede spørgsmål fra publikum 
og mange gode samtaler om haver før og nu.

Nye udfordringer
Havelauget påtog sig sidste år opgaven med 
at tilplante haven bag hedegården fra Vemb. 
Resultatet er blevet rigtig fl ot. Den gamle 
kålgård bag stuehuset står fi nt med kartofl er, 
krydderurter og lidt løg, nøjagtig som på 
heden i ældre tid. Også de mere ydmyge haver 
på museet kan fortælle historie.
Det er meningen, at havelauget i denne sæson 
på samme måde tager fat på den lille kålgård 
ved gården fra Kølvrå. Her har en af museets 

frilaNdsMuseets HaVelaug

unge aktører lovet at være behjælpelig med 
at slå det høje græs i haven med le som et 
led i sommerens publikumsaktiviteter. I det 
hele taget er der et godt samarbejde mellem 
museets formidlere og havefolket. Det ville 
være svært for hovedgårdens forpagterfrue 
at få sine kaffeborde til at se helt rigtige ud 
uden smukke buketter skabt af blomsterne fra 
hovedgårdens fi ne skærehave.
Medlemmerne i havelauget arbejder efter 
evne og lyst, og de er selvfølgelig mest aktive 
i løbet af sommeren, hvor haverne har hjælp 
behov. Hvis man som Ven af Frilandsmuseet 
har lyst til at få jord under neglene på en hyg-
gelig måde, kan man kontakte laugets older-
mand Leif May, som ofte er at fi nde i haven.

Rikke Bengtha Ruhe
Museumsinspektør

En række smukt blomstrende rød hør fra køkkenhavens skærehave (Foto: Anker Tiedemann).
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Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer


