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nyt fra overinspektøren

Mens dette skrives, skinner solen fra en skyfri 
himmel, det er 25-26 grader varmt, og uden for 
mit kontorvindue vrimler det med sommerglade 
besøgende. Her i de sidste 14 dage af juli måned 
har tusindvis af mennesker lagt vejen forbi Fri-
landsmuseet, og besøgstallet er nærmest eksplo-
deret. Man kan dårligt komme rundt på muse-
umsområdet for bare besøgende, og selv om der 
nok skal være dem, der mener, at det lige er en 
tand for meget af det gode, så skal der ikke høres  
nogen beklagelser fra min side. Foruden at be-
vare den danske kulturarv i form af gamle bonde-
bygninger osv. er det trods alt vor allerfornemste 
opgave at videreformidle denne kulturarv til så 
mange som muligt. – Og lige for tiden går den 
del af vores virksomhed rigtigt godt. 
Sæsonen 2012 lægger også scene til en nyska-
belse, nemlig det, som vi internt kalder ”den 
nye levendegørelse”. Fra årtusindskiftet og frem 
har det været en del af vor formidlingspraksis at 
have ”levendegørelse på udvalgte gårde”. Det 
har særligt været Stadager brugs i stationsbyen, 
gården fra True, gården fra Kølvrå og Fjellerup 
Østergård, der har dannet ramme om denne  
levendegørelse. Her har en række yngre men-
nesker, fortrinsvis studerende fra universitetet, 
ageret ”gamle dage” og spillet en række roller 
for de besøgende. Ud fra et løst formuleret 
manuskript har aktørerne (som vi kalder dem her 
på museet) selv fyldt rollerne ud og vekslet mel-
lem at være til stede i både fortiden og nutiden. 
Publikum har kunnet spørge aktørerne om dette 
og hint, og ved disse lejligheder er de brudt ud af 
deres roller og har beredvilligt svaret på publi-
kums spørgsmål.
Det har i det store og hele fungeret ganske fint, 
men det har også været meget bekosteligt i løn-
ninger, og vi har på det seneste gået og funderet 
over, om tiden ikke var kommet til at prøve noget 
nyt. Som sagt, så gjort. Vi har bevaret levende-
gørelsen, men ændret den i retning af at være 
egentlige små teaterstykker, som vi spiller for 
publikum. Til den ende har vi, i stedet for univer-
sitetsstuderende, hyret skuespillere til rollerne 
og programsat de små spil, som derfor spilles 
på faste tidspunkter hver dag i højsæsonen. Kl. 
11 er der således skuespil ved de svenske gårde; 
kl. 13 er der skuespil ved Greve hospital og  

kl. 14 på Pebringegårdens gårdsplads. Det nye 
initiativ har indtil nu kun høstet ros og bifald, og 
især børnene virker meget begejstrede for dette 
nye tiltag.
Når skuespillerne ikke decideret optræder i styk-
kerne, går de rundt på museet og – om man så 
må sige – spiller videre på egen hånd, således at 
publikum kan spørge ind til de roller, de spiller  
og i det hele taget få al den information, de  
ønsker sig.
Et andet eksperiment – nemlig teaterstykket 
”Brødrene Lange” – går også forrygende godt. 
Stykket er, som de tidligere år, skrevet af Line 
Knutzon og instrueret af Lars Knutzon, men det 
nye ved ”Brødrene Lange” er, at stykket denne 
gang tager udgangspunkt i en virkelig historisk 
begivenhed, om end Line selvfølgelig har pep-
pet historien lidt op og taget sig nogle kunstne-
riske friheder her og der. Men det betyder ikke så 
meget. Det vigtige er, at det publikum, som over-
værer stykket, forhåbentlig spørger sig selv, om 
det virkeligt kan være rigtigt, at historien er hen-
tet fra det virkelige liv (for så absurd og utrolig er 
den) og forhåbentlig selv ønsker at sætte sig no-
get mere ind i historien og perioden. I givet fald 
er et af vore mål med vores formidling lykkes: 
Nemlig at få de besøgende til at interesse sig for 
vor fortid. For brødrene Lange – hvor groteske 
og fortegnede de end må forekomme – er nem-
lig hentet ud af den skinbarlige virkelighed: ”Art 
imitates life”, som amerikanerne siger. Brødrene 
levede på herregården Krumstrup i Ryslinge 
sogn på Fyn, hvor de gjorde livet surt for både 
sig selv og fæstebønderne.Vi er med andre ord 
rigtigt godt tilfredse her på Frilandsmuseet, og 
endnu mere tilfredse blev vi, da vi i juni måned 
fik besked fra Hermod Lannungs Fond om, at 
fonden i første omgang vil støtte hjemtagningen 
til museet af den gamle trælast i Marstal. Denne 
bygning er, i al sin funktionelle prunkløshed, et af 
de sidste tilbageværende (originale) eksemplarer 
af en bygningstype, som førhen var almindelig 
overalt i de danske købstæder og stationsbyer. Vi 
glæder os til at få den ”hjem” til museet, hvor 
den med tiden vil finde plads overfor Bernhard 
Olsen Teateret i stationsbyen.  

Peter Hernningsen  
Overinspektør

FMV - 3 - aug12.indd   3 8/2/12   10:49 AM

2

Få museer er som Frilandsmuseet børnenes 
museum. Børn i alle aldre kan få oplevelser 
ved at besøge museet sammen med forældre 
eller bedsteforældre, med skolen eller andre 
former for organiserede besøg.
I dette nummer sættes fokus på børns besøg 
på museet, besøg sammen med familien, hvor 
der er lejlighed til at opleve bygningerne, 
dyrene og de mange spændende teaterstyk-
ker, der foregår rundt omkring på museet, 
eller med skolen, hvor der er mulighed for at 
høre om de gamle huse og om livet på landet 
i gamle dage.
Samtidig sættes fokus på børns liv og leg på 
landet for 100 år siden. 
For 100 år siden var Danmark meget ander-
ledes, end hvad vi kender i dag. År 1900 var 
der kun halvt så mange danskere som i dag, 
og 3/4 af disse boede på landet, hvor de fleste 
arbejdede ved landbruget. Andelsbevægelsen 
ekspanderede voldsomt. I 1913 blev bilkør-
sel tilladt også på sogneveje, men det betød 
ikke stort, for der fandtes kun 700 biler i 
Danmark, men til gengæld var der 4.000 km 
jernbane. Cyklen var så småt ved at vinde 
indpas. Der var ikke mindre end 1.600 for- 
samlingshuse og 900 missionshuse spredt 
over hele landet.
De fleste børn gik 7 år i skole, og næsten  
ingen fortsatte skolegangen længere. Skolerne 
på landet var opdelt i to klasser, underste og 
højeste klasse, og man skiftede klasse i 10 
års alderen. Drenge og piger blev undervist  
samlet. 
Drengene havde gymnastik på legeplad-
sen en gang om ugen, og pigerne modtog  
undervisning i håndarbejde. Sløjdundervisning  
begyndte at vinde indpas i skolerne fra 
1880’erne.
Børn kom tidligt ud at tjene, men inden 
da havde de i mange år deltaget i gårdens  
daglige arbejde og hjemmets daglige pasning. 
Børn legede selvfølgelig, men leg indgik i det 
daglige husarbejde, og var i højere grad end i 
dag en forberedelse til det senere arbejdsliv. 

Legetøjet var som regel hjemmelavet.
Der fandtes kun få tekniske hjælpemidler. 
Tøjvask, rengøring og syning foregik således 
i hånden. Maden bestod af de produkter, man 
selv dyrkede i kålhaven, fra den gris man selv 
havde opfedet, og det man kunne købe i lands-
byen, såsom kaffe og sukker. Kun sjældent tog 
man til en købstad, men som oftest dog til et 
eller flere af de årlige markeder.
Livet var dengang meget anderledes end det 
liv, børn lever i dag. Netop på Frilandsmuseet 
er der mulighed for at sætte sig ind i, hvorledes 
livet levedes i gamle dage. Frilandsmuseet er 
meget mere end bygninger og interiører, det 
er stedet, hvor der gives mulighed for kig ind 
i vores fortid.
Så tag endelig børnene med på Frilands- 
museet – museet er ikke mindst til for dem.

Bent Knie-Andersen
Formand

Børnenes museum

FMV - 3 - aug12.indd   2 8/2/12   10:49 AM



 3

nyt fra overinspektøren

Mens dette skrives, skinner solen fra en skyfri 
himmel, det er 25-26 grader varmt, og uden for 
mit kontorvindue vrimler det med sommerglade 
besøgende. Her i de sidste 14 dage af juli måned 
har tusindvis af mennesker lagt vejen forbi Fri-
landsmuseet, og besøgstallet er nærmest eksplo-
deret. Man kan dårligt komme rundt på muse-
umsområdet for bare besøgende, og selv om der 
nok skal være dem, der mener, at det lige er en 
tand for meget af det gode, så skal der ikke høres  
nogen beklagelser fra min side. Foruden at be-
vare den danske kulturarv i form af gamle bonde-
bygninger osv. er det trods alt vor allerfornemste 
opgave at videreformidle denne kulturarv til så 
mange som muligt. – Og lige for tiden går den 
del af vores virksomhed rigtigt godt. 
Sæsonen 2012 lægger også scene til en nyska-
belse, nemlig det, som vi internt kalder ”den 
nye levendegørelse”. Fra årtusindskiftet og frem 
har det været en del af vor formidlingspraksis at 
have ”levendegørelse på udvalgte gårde”. Det 
har særligt været Stadager brugs i stationsbyen, 
gården fra True, gården fra Kølvrå og Fjellerup 
Østergård, der har dannet ramme om denne  
levendegørelse. Her har en række yngre men-
nesker, fortrinsvis studerende fra universitetet, 
ageret ”gamle dage” og spillet en række roller 
for de besøgende. Ud fra et løst formuleret 
manuskript har aktørerne (som vi kalder dem her 
på museet) selv fyldt rollerne ud og vekslet mel-
lem at være til stede i både fortiden og nutiden. 
Publikum har kunnet spørge aktørerne om dette 
og hint, og ved disse lejligheder er de brudt ud af 
deres roller og har beredvilligt svaret på publi-
kums spørgsmål.
Det har i det store og hele fungeret ganske fint, 
men det har også været meget bekosteligt i løn-
ninger, og vi har på det seneste gået og funderet 
over, om tiden ikke var kommet til at prøve noget 
nyt. Som sagt, så gjort. Vi har bevaret levende-
gørelsen, men ændret den i retning af at være 
egentlige små teaterstykker, som vi spiller for 
publikum. Til den ende har vi, i stedet for univer-
sitetsstuderende, hyret skuespillere til rollerne 
og programsat de små spil, som derfor spilles 
på faste tidspunkter hver dag i højsæsonen. Kl. 
11 er der således skuespil ved de svenske gårde; 
kl. 13 er der skuespil ved Greve hospital og  

kl. 14 på Pebringegårdens gårdsplads. Det nye 
initiativ har indtil nu kun høstet ros og bifald, og 
især børnene virker meget begejstrede for dette 
nye tiltag.
Når skuespillerne ikke decideret optræder i styk-
kerne, går de rundt på museet og – om man så 
må sige – spiller videre på egen hånd, således at 
publikum kan spørge ind til de roller, de spiller  
og i det hele taget få al den information, de  
ønsker sig.
Et andet eksperiment – nemlig teaterstykket 
”Brødrene Lange” – går også forrygende godt. 
Stykket er, som de tidligere år, skrevet af Line 
Knutzon og instrueret af Lars Knutzon, men det 
nye ved ”Brødrene Lange” er, at stykket denne 
gang tager udgangspunkt i en virkelig historisk 
begivenhed, om end Line selvfølgelig har pep-
pet historien lidt op og taget sig nogle kunstne-
riske friheder her og der. Men det betyder ikke så 
meget. Det vigtige er, at det publikum, som over-
værer stykket, forhåbentlig spørger sig selv, om 
det virkeligt kan være rigtigt, at historien er hen-
tet fra det virkelige liv (for så absurd og utrolig er 
den) og forhåbentlig selv ønsker at sætte sig no-
get mere ind i historien og perioden. I givet fald 
er et af vore mål med vores formidling lykkes: 
Nemlig at få de besøgende til at interesse sig for 
vor fortid. For brødrene Lange – hvor groteske 
og fortegnede de end må forekomme – er nem-
lig hentet ud af den skinbarlige virkelighed: ”Art 
imitates life”, som amerikanerne siger. Brødrene 
levede på herregården Krumstrup i Ryslinge 
sogn på Fyn, hvor de gjorde livet surt for både 
sig selv og fæstebønderne.Vi er med andre ord 
rigtigt godt tilfredse her på Frilandsmuseet, og 
endnu mere tilfredse blev vi, da vi i juni måned 
fik besked fra Hermod Lannungs Fond om, at 
fonden i første omgang vil støtte hjemtagningen 
til museet af den gamle trælast i Marstal. Denne 
bygning er, i al sin funktionelle prunkløshed, et af 
de sidste tilbageværende (originale) eksemplarer 
af en bygningstype, som førhen var almindelig 
overalt i de danske købstæder og stationsbyer. Vi 
glæder os til at få den ”hjem” til museet, hvor 
den med tiden vil finde plads overfor Bernhard 
Olsen Teateret i stationsbyen.  

Peter Hernningsen  
Overinspektør

FMV - 3 - aug12.indd   3 8/2/12   10:49 AM



 5

vejen for at standse uhyret. Lykkedes det, var 
det dem, der trillede næste gang. Når ringen 
ikke blev standset, måtte holdet rykke tilbage 
til det sted, hvor den standsede og kaste her-
fra. Kampen kunne bølge frem og tilbage,  
f.eks. kunne et hold godt være drevet helt 
ud til ”Herligsminde” og ”Kolkjal” (navne 
på gårde ved Elev lidt uden for Aarhus). Når  
ringen blev standset, mens den var i fuld gang, 
kunne den hoppe højt i vejret og slå hårdt. Det 
var en farlig leg, men vi drenge syntes, at det 
var spændende.
Vi kastede også med stenslynge. Den mindede 
vist lidt om den bibelske. Vores blev lavet af 
en læderlap på ca. 20 centimeters længde af 
blødt, men stærkt læder. I hver ende af lap-
pen blev fastgjort en solid hyssing (sejlgarn) 
ca. 40 cm. lang. Den ene af snorene var med 
en løkke, så den kunne sættes om tommelfin-
geren, mens den anden ende var fri og holdtes 
med samme hånd. Man fandt så en passende 
sten, som blev lagt til rette (der blev gerne la-
vet et lille hul i læderlappens midte til stenen). 
Man sørgede for at få balancen og begyndte 
at svinge. Hurtigere og hurtigere gik det, ind-
til det rette øjeblik var nået, og man slap den 
frie snor, og stenen hvinede ud over marken. 
Virkelig en idræt hvor man let iagttog, at den 
dygtige også havde den bedste slynge – altid 
selvlavet! En anden måde at lave stenkast på 
var med en kløftet gren, hvor man forsynede 
de to ender med en elastik. De to elastikender 
blev derefter bundet til en læderlap på samme 
måde som før. Man lagde en sten på læderlap-
pen – trak og slap – kastet var her heller ikke 
så ringe. Men begge typer slynger var legetøj, 
man skulle bruge med fornuft og forsigtighed.
Cykler havde vi børn ikke dengang. Karlene 
var ved at få dem. De allerfleste var uden 
frihjul. Jeg er lige ved at tro, at mor var den 
første, der fik ny cykel med frihjul. Desværre 
turde hun ikke være alene med den, da hun 
ikke kunne stå af ved egen hjælp. Den blev 
lykken for os børn, idet vi lærte at cykle på 
den. Kursusstedet var vejen ud mod Skårup-
gård. Senere dukkede der børnecykler op, for 
jeg mener at huske, at Anders kom til skole på 
en – uden frihjul, hvad jeg måtte bøde for, idet 

jeg selvfølgelig skulle prøve den ned ad den 
store skolebakke. Da farten var oppe, holdt 
jeg frihjul – over styret ned i grøften, det er 
ganske vist!
Vinterfritiden husker jeg kun lidt om, for 
allerede da jeg kun var en ung dreng, i 1907, 
var jeg på farten fra kl. 6.30 om morgenen til 
16.30 om eftermiddagen - fra mørke til mørke. 
Derefter var det bare fat på lektierne og så i 
seng. Det må jo bemærkes, at børn og voksne 
sad ved samme bord under lyset fra en petro-
leumslampe og syslende med alt. Fra mine 
mindre år husker jeg blot, at vi gerne holdt 
skumring nær kakkelovnen, og jeg tror nok, 
far en gang i mellem fortalte os lidt, bl.a. om 
sine unge år på Fyn. Vi kiggede lidt skeptiske 
på ham, når han fortalte om, hvordan karlene 
blev beordret til snekastning og undertiden 
måtte varme sig med en slurk brændevin – det 
varede noget, inden far atter vandt vor respekt 
– vi havde jo aldrig en dråbe af denne gift der-
hjemme.
Jeg mindes også, at en nybygger i Elev, en 
frisk og glad snedker, Ole Peter, der var flyt-
tet ind i Johans hus – altså vor genbo, tit kom 
ind og slog sig ned i skumringen. Han havde 
sejlet viden om, fortalte han. En aften beret-
tede han følgende om sit besøg i en Sydameri-
kansk urskov: ”Jeg var kommet langt ind i den 
mørke skov og ville hvile mig på en træstub, 
inden jeg vendte om. Pludselig forsvandt sid-
depladsen – det var en stor kvælerslange!” Jeg 
husker ikke, om vi troede på ham, men hvor-
for ikke? Det var jo en helt, vi sad overfor.
Mor var ofte på smutbesøg i aftningen. Vi blev 
puttet tidligt i seng i det daglige – der var jo 
ikke så mange attraktioner dengang. Dog, jeg 
husker da også, at vi dyrkede lidt kortspil bl.a. 
et spil fra Fyn, der hed ”Bruus” – noget med 
hjerter konge.
Også Grimms Eventyr og Chr. Eriksens små, 
gule hefter til 10 øre stk. (”Nybyggerne i  
Canada”, ”Det skibbrudne barn”, ”Kaptajn  
Grants børn” o.s.v.) blev slugt. Denne  
lekture hørte med til vore indeglæder. Legetøj 
havde vi meget lidt af, måske en æske klodser 
eller lignende, men jeg tror heller ikke, at vi 
savnede det.    
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Af Hans Dydensborg, der er medlem af Frilandsmu-
seets Venner, har vi fået overladt et manuskript, der 
fortæller om børnenes lege på landet for 100 år siden. 

Da vi var helt små, legede vi med køer. Det 
var trætøjrepæle, enten nye eller aftjente, der 
agerede køer. Vi bandt en snor om ”halsen” 
på dem, så havde vi tøjret. Vi koblede køerne 
sammen ved hjælp af snorene, trak dem ud i 
marken, flyttede dem efter mere græs, satte 
dem i stald, d.v.s. at vi af mursten havde  
lavet båse, der tilsammen udgjorde en stald. 
Vi gjorde, som vi havde set de voksne gøre 
med de rigtige køer. Kaniner og dværghøns 
husker jeg også, vi legede med, men da var vi 
nok blevet lidt større. 
I skolen spillede vi pind. En pind blev lagt 
over to mursten, der var sat på højkant, paral-
lelt med hinanden og med en afstand på 20-
30 cm. Ved hjælp af en længere pind skulle 
den pind, der lå tværs over stenene, kastes så 
langt ud på legepladsen som muligt. Hvis ude-
holdet greb den, var de inde. Hvis den ikke 
blev grebet, gik slåeren videre med slag til 
pinden, men nu med den anden hånd. Blev 
den heller ikke grebet nu, skulle slåeren kaste 
pinden i vejret og ramme den i nedfarten. Der 

var endnu flere variationer, så legen kunne 
fortsætte, indtil pinden blev grebet, og det nu 
var udeholdets tur til at slå pinden ud, medens 
det andet hold nu skulle gribe den.
Et andet meget brugt spil på legepladsen var 
”so i hul”. Det begyndte med, at vi lavede 
nogle huller i passende afstand fra hinanden 
på legepladsen. Det skete nemt og hurtigt ved 
hjælp af vore træskohæle – vi behøvede bare 
at dreje en gang rundt. Rekvisitterne var en 
kludebold, hæklet i forskellige farver og møn-
stre, og en kæp til at drive denne farverige 
”so” med. Det drejede sig nu om med så få 
slag som muligt at nå 10 huller rundt – altså 
ikke så langt fra nutidens golf.
Det var de større drenge, der spilledes ”trent”, 
især på vejene om aftenen. Om aftenen havde 
vi vejen for os selv – i 1910 var der aldrig set 
en bil på vores himmelstrøg. Vi var vel nok 
4-5 stykker på hvert hold, alle udstyret med 
kraftige stænger eller brædder. Holdene tog 
plads på vejen med god afstand imellem. 
Det hold, der skulle starte, var forsynet med 
en solid jernring, i diameter omkring 10-15 
cm. En af dem trillede nu ringen, så kraf-
tigt han kunne, hen af vejen mod det andet 
hold, der lynhurtigt smed deres våben ned på  

Legene på Landet for 100 år siden
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jeg selvfølgelig skulle prøve den ned ad den 
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far en gang i mellem fortalte os lidt, bl.a. om 
sine unge år på Fyn. Vi kiggede lidt skeptiske 
på ham, når han fortalte om, hvordan karlene 
blev beordret til snekastning og undertiden 
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Vi er ved søen på Frilandsmuseet. Anne-Sofie 
er den første, der fortæller. Hun fortæller, at 
Frilandsmuseet blev grundlagt af en mand ved 
navn Bernard Olsen. Han grundlagde det i år 
1901.
Efter det viser hun os en gammel gård, der har 
ligget på Fyn, i Lundager. Vi starter i gården. 
Hun fortæller, at der har ligget en kæmpe mød-
ding, lige hvor vi står. Dengang var det godt at 
have en stor mødding. Møddingen blev både 
brugt til gødning og toilet, og hvis møddin-
gen var stor, vidste folk, at man havde mange 
dyr, og dyr var lig med penge. Bagefter skulle 
vi gætte, hvor mange vi troede, der boede på 
gården for omkring 150 år siden. Der boede 
ca. 10 personer, og så valgte hun 10 af os, der 
skulle være bondemand, madmor, osv...
Derefter går vi ind i gårdens bryggers. Her er 
det Bettina, der fortæller. Hun fortæller, at de 
ikke drak vandet fra brønden, for det kunne 
de blive syge af. Så derfor lavede de selv øl. 
Børnene drak også øl, men det var tyndt øl, de 
bryggede, for man skulle ikke være fuld, når 
man gik i marken. I bryggerset bagte de også 
brød. De bagte kun brød en gang om måneden, 
så det var vigtigt, at der ikke kom sprækker i 
brødet, for det fik det til at mugne hurtigere. 
På gården lavede de også selv tøj, og for at 
tøjet kunne holde i længere tid, dyppede man 
det i tis. Man var også nød til at lave alt selv, 
for man gik sjældent til marked for at handle.
Nu viser Linda os ind i husets spisestue. 
Hun fortæller, at det var madmor, der lavede 
maden, men tit havde hun en lille pige, der 
hjalp hende i køkkenet. Når man spiste, spiste 

Besøg på friLandsmuseet

Børnene hjælper saddelmageren 
(Foto: Anker Tiedemann).

man ikke fra egen tallerken, men fra fadet. 
Kvinderne sad som regel ikke ved bordet, 
men serverede maden. Ved bordet sad man i 
en slags rækkefølge. Bondemanden sad for 
bordenden, så sønnerne, osv...
De havde heller ikke deres egen seng, men 
sov omkring 4 personer i hver seng. De sad op 
og sov, så døden ikke kunne tage dem. Den-
gang troede man på natur mytologi, det vil 
sige bjergfolk og en person ved navn Maren. 
Maren kunne både være rigtig smuk, men 
også ond og uhyggelig. Ordet mareridt stam-
mer også fra Maren.
Elisabeth viser os en anden gammel gård 
fra Fyn. I den boede der engang husmænd. 
Husmænd ejede ikke det hus, de boede i, men 
det gjorde rige mænd, der havde meget jord. 
Husmændene var tit gode til håndværk, og det 
var det, de tjente til føden på. Det var også den 
måde, de betalte til ejeren for at bo på gården. 
Der var også meget af planten humle på Fyn, 
som blev brugt til ølbrygningen, så den tjente 
husmændene også godt på.
Til sidst går vi ind i Frilandsmuseets skolestue 
og snakker om det, vi har set og hørt i dag. 
De spørger, om vi synes, det har været sjovt at 
få undervisning på Frilandsmuseet? Vi svarer 
selvfølgelig ja :-)
Til sidst siger vi farvel og går tilbage til skolen.

Katharina 5.a
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Det hele begyndte en dag i efterårsferien 
2011. Jeg og min lillesøster var på ”mormor-
dag” hos vores mormor Gitte. I de ferier vi 
er hos vores mormor, plejer vi at gå på Fri-
landsmuseet til middelalderby eller andre 
hyggelige temaer. Det gjorde vi også den 
dag i efterårsferien. Vi havde gået rundt på  
middelaldermarked og prøvet ting og sager. 
Så skulle vi lige forbi butikken på museet, og 
der kom jeg og min søster til at forelske os lidt 
i en gang tændstikker, der kunne blive til en 
mølle med tid og koncentration. Men pakken 
var for dyr, og vores mormor ville ikke betale 
for den, når det ikke var i forbindelse med en 
fødselsdag eller lignende. Så havde ekspedi-
enten set os og kom hen til os. Hun fortalte, at 
hun syntes, det var ærgerligt, at der ikke var 
en model, for der var ikke så mange kunder, 
der ville købe den, når ikke de kunne se, om 
det kunne lade sig gøre. Hun spurgte os, om vi 
ville have den gratis, men på den betingelse at 
den skulle bo på Frilandsmuseet, når den var 
færdig. Det ville vi selvfølgelig mægtig gerne. 
Sådan blev det, og vi traskede hjem med en 
pakke under armen. 
Så begyndte arbejdet, og det skulle vise sig 
at blive ret besværligt og svært. Tegningerne, 
man skulle lave den efter, var ikke så beskri-
vende; og det tog lang tid at sidde og lime hver 
eneste lille tændstik på og derefter sidde og 
vente til det tørrede. Min lille søster bakkede 
ud af projektet ret tidligt. Det var simpelthen 
for tidskrævende og svært. Jeg blev ved, og 
jeg ville nå målet. Så fik jeg hjælp af min søde 
far, der også havde bygget sådan nogle model-
ler, da han var dreng. Han havde nogle gode 
fif, og der var nogle ting på møllen, der skulle 
sikres og støttes med andre materialer end 
dem, der var med i pakken. På et tidspunkt 
en mørk novemberaften vi sad og arbejdede 
på møllen, slap limen op. Der var det igen 
en fordel at have en far, som bygger ting og  
sager, og som lå inde med noget trælim. 
Kort tid før jul blev vi færdige og tørrede de 
sidste sveddråber af panden. Det havde været 

Historien om tændstikmøLLen

hårdt, men sjovt arbejde. Den var blevet rigtig 
flot, og jeg vil indrømme, at jeg var lidt stolt. 
På det tidspunkt var Frilandsmuseet selvføl-
gelig for længst blevet vinterlukket, så vi af-
talte med damen, vi havde fået møllen af, at 
vi kom med den, når Frilandsmuseet åbnede 
til foråret. Gennem julen stod den fint i vores 
nisselandskab på vores gamle skænk i stuen. 
Mange, som kom på besøg, syntes, den var 
flot. Den passede fint i landskabet og fik da 
også en lille møllernisse. Så blev det hen på 
foråret, og den skulle på udstilling i den ny-
byggede butik på museet. De blev glade for 
den, og der står den så højt på en hylde ved 
siden af en æske tændstikker. Nu kan folk se, 
at det kan lade sig gøre at bygge den, hvis 
man har en god tålmodighed, kan lide at lave  
pusleting og måske får lidt hjælp af en sød far. 

Hilsen fra Astrid (14 år) 
og lillesøster Klara (11år).
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dato aktivitet tid og sted
august - september - oktober

Søndage i august Brede Hovedbygning og arbejderboligen. 
Omvisning

Kl. 12.00, kl. 13.00 og kl. 14.00
Entré - Gratis for medlemmer

2., 9., 16., 23. og 
30. september

Hør om danskernes vej fra landbokultur til 
Industrisamfund.  Omvisning

Kl. 13.00
Gratis

1., 2., 15. og 
16. september

’Den Professionelle Husmor’
Der gives smagsprøver på det hjemmesyltede 
marmelade og saft, og I teltet ved parken sælges 
æbleskiver, syltetøj og kaffe.
Desuden er ’Mælkepoppen’ åbent i Forhallen

Kl. 11.00 – 15.00

Gratis

16. september
Museumsløbet.
Se og hør om hverdagsbiler i forstaden, 
motorvejskultur og søndagsudflugter

Kl. 12.00 – 15.00

24. maj – 23. september Det moderne danske køkken 1950 – 2012.
Særudstilling Kl. 10.00 – 16.00

6. og 7. oktober
Gamle sorters dag
Smag på mosten i Brede park og arbejderhave.
Åben arbejderbolig og omvisning

Kl. 12.00 – 15.00

aktiviteter Brede 2012

Ændringer kan forekomme

Museet holder åbent kl. 10.00 – 16.00 i perioden 1. maj – 1. oktober
 (Mandage lukket)

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner
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Ændringer kan forekomme

dato aktivitet tid og sted
Juli – august – september – oktober – november – december

5. juni – 30. august
Bondens dyr.
Museets dyrepasser fortæller de små museums-
gæster om bondens dyr

Tirsdag, onsdag og torsdag
Kl. 10.30 – 11.00
Ved Rømø

3. juli – 12. august
Liv på landet.
Fortællinger om livet i de gamle huse med skue-
spillere, håndværkere og gartnere

Kl. 11.00 –15.00

4. juli – 30. september
Bondens have. 
Museumsgartnerne fortæller om bondens have 
netop nu. For de voksne museumsgæster

Onsdage og sidste søndag i måneden
Kl. 14.00 – 15.00

15. juli – 26. august Brødrene Lange.
Teater-krimi for hele familien af Line Knutzon

Kl. 17.00
Entré
Særlig entré for medlemmer af  
Frilandsmuseets Venner

15. og 16. september Håndværkets dage.
Fokus på godt håndværk og gode materialer

Kl. 10.00 – 15.00
Stationsbyen

6. og 7. oktober Gamle sorters dag.
Kom og se, duft og smag på de gamle sorter Kl. 11.00 –15.00

14. oktober – 21. oktober Efterårsferie med historisk marked, aktiviteter, salg 
og gøgleri Kl. 11.00 – 15.00

24. november – 22. 
december

Nødebo Præstegård.
Se eller gense juleklassikeren af Line Knutzon

Kl. 17.30
Entré
Særlig entré for medlemmer af  
Frilandsmuseets Venner

1. december Julearrangement Kl. 9.00 – 10.00

1. og 2. december  
samt 8. og 9. december 

Juleaktiviteter for hele familien. 
Kom og oplev julens forberedelser, mad, pynt, fest 
og dens traditionsrige forestilling om drillenissen

Kl. 11.00 – 15.00

Museet holder åbent kl. 10.00 – 16.00 i hele sæsonen (dog kl. 10.00 til 17.00 i perioden 3. juli til 12. august) 
Mandage lukket

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner

aktiviteter friLandsmuseet 2012

FMV - 3 - aug12.indd   10 8/2/12   10:49 AM



 11

dato aktivitet tid og sted
august - september - oktober

Søndage i august Brede Hovedbygning og arbejderboligen. 
Omvisning

Kl. 12.00, kl. 13.00 og kl. 14.00
Entré - Gratis for medlemmer

2., 9., 16., 23. og 
30. september

Hør om danskernes vej fra landbokultur til 
Industrisamfund.  Omvisning

Kl. 13.00
Gratis

1., 2., 15. og 
16. september

’Den Professionelle Husmor’
Der gives smagsprøver på det hjemmesyltede 
marmelade og saft, og I teltet ved parken sælges 
æbleskiver, syltetøj og kaffe.
Desuden er ’Mælkepoppen’ åbent i Forhallen

Kl. 11.00 – 15.00

Gratis

16. september
Museumsløbet.
Se og hør om hverdagsbiler i forstaden, 
motorvejskultur og søndagsudflugter

Kl. 12.00 – 15.00

24. maj – 23. september Det moderne danske køkken 1950 – 2012.
Særudstilling Kl. 10.00 – 16.00

6. og 7. oktober
Gamle sorters dag
Smag på mosten i Brede park og arbejderhave.
Åben arbejderbolig og omvisning

Kl. 12.00 – 15.00

aktiviteter Brede 2012

Ændringer kan forekomme

Museet holder åbent kl. 10.00 – 16.00 i perioden 1. maj – 1. oktober
 (Mandage lukket)

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner
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adresse for frilandsmuseets venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 33473481
E-mail: emilie.juul.simonsen@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, 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
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

Bestyrelsen for frilandsmuseets venner
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Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer

Forsideillustration:
Frilandsmuseet er ikke mindst for børn. 
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