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DIN FOR EVIGT

Intet mindre end evigheden er temaet for 
Nationalmuseets kommende udstilling 
”Din for evigt. Fortiden på værksted” 
som åbner den 8. oktober.
I de sidste par år har Nationalmuseet op-
talt, fremfundet og tilstandvurderet i titu-
sindvis af  ENB-genstande dvs. udvalgte 
genstande fra museets samlinger, som har 
fået prædikatet Enestående National Be-
tydning. De udvalgte genstande er både 
pragtstykker, men også mere almindelige 
genstande, som alle er af stor  betydning 
for eftertiden. På Frilandsmuseet er ud-
valgt ca. 8.000 genstande, hvoraf langt 
de  este er udpeget, fordi de er hjemtaget 
sammen med en af museets bygninger.  
Der er givet en ekstra bevilling til kon-
servering af disse genstande.
Nationalmuseets Bevaringsafdeling har 
lavet udstillingen “Din for evigt”, som er 
bygget op omkring en række åbne værk-
steder, hvor publikum kommer  tæt på 
konservatorerne og de genstande, de arbe-
jder med. Udstillingskonceptet er dermed 
helt anderledes end normalt. Der bliver 
rig lejlighed til at komme i dialog med 
museets fagfolk – ikke kun med konser

vatorerne, men også med inspektørerne 
fra de forskellige enheder.
Hver dag i udstillingens åbningstid  kan 
man også møde en af Nationalmuseets 
mange inspektører. Det foregår fast kl. 
15.00. 
Fra Frilandsmuseet deltager museums-
inspektørerne Rikke Ruhe og  Mikkel 
Venborg Pedersen. De kan mødes  kl. 
15.00 i Egmonthallen  på National-
museet på nedenstående med stjerne 
markerede datoer:  

Det  ne svenske papirmaleri,  en såkaldt  bonad,  som kan ses på den svenske tvil-
lingegård fra Göinge, er en af  de mange ENB-genstande på Frilandsmuseet .

2008
Oktober : den 17. og  26. *  
November:  den 7., 12.,  21. og  30. * 
December : den 11. og  23.*

2009
Januar:  den 2., 13., 18., 23. * og 28.  
Februar: den  11. og 21.
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Efteråret er over os. Efter en regnfuld au-
gust har vi nydt solskinsdagene i septem-
ber. og vi håber at vejret holder resten af 
sæsonen. Ikke mindst til det store marked 
i efterårsferien. Det bliver et marked med 
mange  ere telte og aktiviteter end tidli-
gere, og det glæder vi os til. Ved udgangen 
af august lå besøgstallet på 200.491 mod 
189.857 sidste år. Så der er tale om en pæn 
stigning. 
Vejrguderne viste sig fra den pæne side, 
da vi havde et velbesøgt vennearrange-
ment  med  havelauget  den 19. august. 
Trods ivrige kålorme har haven aldrig 
stået  ottere, og der var mange roser til 
det  ittige laug. 
Det har været dejligt med to måneders or-
lov til at skrive om Frilandsmuseet, og der 
er blevet taget mange nye, stemningsmæt-
tede billeder sammen med Anker Tiede-
mann. Også Brede Værk skal med og helst 
med billeder fra den store nye industriud-
stilling, der  åbner i Brede i slutningen af 
maj 2009.

Velkommen til Lene Floris
ny museumschef på Nationalmuseet

I forbindelse med Per Kristian Madsens 
skifte til direktørposten på Nationalmu-
seet er mag.art. i europæisk etnologi, Lene 
Floris blevet udpeget som chef for Forskn-
ings- og Formidlingsafdelingen, 
Lene Floris har tidligere været ansat på 
Nationalmuseet. I en årrække, fra 1987 til 
1997, var hun ansat først som museums-
inspektør på Frilandsmuseet, siden som 
leder af formidlingsenheden på National-
museets daværende afdeling for Nyere 
Tid. Siden 1997 har Lene Floris været 
leder af Holbæk Museum.
Lene Floris har en bred faglig museums-
baggrund indenfor både forskning og 
formidling. Forskningen har været cen-
treret om emner af etnologisk karakter, 
bygningskultur og forskning i formidling. 
Derudover er det blevet til en lang række 
populærvidenskabelige bøger og artikler, 
udstillinger, skabelse af nye udstillings-
steder bl.a. sidste skud på stammen: et 
museum for Bedre Byggeskik i Holbæk.
Til de formelle ansættelser skal knyttes 
talrige bestyrelsesposter – og senest et 
succesfuldt formandskab i Organisationen 
Danske Museer, som Lene Floris var med 
til at starte.

Inger Tolstrup
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Arrangement for Vennernes Strikkelaug
Onsdag den 29. oktober 

afholdes et særarrangement
for medlemmerne af Vennernes Strikkelaug.

Vi ser nærmere på udvalgte genstande fra museets tekstilmagasiner,
og der vil selvfølgelig være flere smukke eksempler

på forskellige typer strik fra museets gemmer.

Vi slutter af med en kop kaffe.

Mødested: 
Landboskolen, Højskolevej 19

Kl. 15.00

Tilmelding ikke nødvendig.

Venlig hilsen
Rikke Ruhe og Anja Jørgensen

Hør om Ejdersted på Ipod

I sidste nummer af  NYT fortalte vi om 
de lydomvisninger, som medlemmerne 
kan  benytte sig af ved at låne en Ipod 
i informationsskranken. Nu bliver 
omvisningerne om Stadager, Kalvehave 
og Ellested suppleret med en helt 
ny omvisning om Ejdersted. Her 
fortælles der både om den fantastiske 
gårds konstruktion, og om det daglige 
familieliv for ca. 200 år siden hos nogle 
af det daværende Danmarks allerrigeste 
bønderslægter. Alle lydomvisningerne er 
lavet af etnolog Bodil Grue-Sørensen.
Husk at medbringe medlemskort ved lån 
af Ipod.
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29 strikkefriske kvinder har meldt sig 
ind i lauget og Frilandsmuseet har fået 
afleveret omkring en snes hoser. Mange 
flere er i vente, og der skal også mange 
til, som det tydeligt ses af nedenstående 
foto af uldkræmmer Laust T. Jensen fra 
Ørregård.
Hoserne strikkes i ren uld, og nogle af 
dem strikkes rigeligt store, så de kan 
blive valket og tørret fint på hoseblokke. 
Premieren bliver i julen, hvor hoserne 
vil være at se på Kølvrågården, bundtet 
som om de ligger klar til afhentning af 
hosekræmmeren.
Planen er at komme i gang med de lange 
herreunderbenklæder som også var 

FRILANDSMUSEETS STRIKKELAUG 
- ER BLEVET TIL ET HÅNDARBEJDSLAUG OG ER RIGTIGT GODT I GANG!

Uldkræmmer Laust T. Jensen fra Ørregård. 
Herning Museum

almindelige at strikke med henblik på 
salg. 
Vi har også fundet gode strikkeopskrifter 
frem fra 1930’erne. Her er tale om 
avancerede og meget tidstypiske strik 
som badmintonvest, drengeslipover og 
badedragt.
Endelig er det et stort ønske at få bemandet 
de brugbare væve i museumsbygningerne, 
så håndværket kan blive formidlet, og så 
der kan produceres godt klæde til syning 
af dragter og andet.
Frilandsmuseet vil til efteråret invitere 
laugets medlemmer til en sammenkomst 
hvor vi kigger på ting fra museets magasin 
og søsætter de nye strikkeprojekter.
Og der er naturligvis plads til flere 
håndarbejdsinteresserede venner i 
lauget og nej, man behøver ikke at være 
hurtigstrikker. Laugets administrative 
kontaktperson Kirsten Gamst Jensen, vil 
sammen med museets kontaktpersoner 
sørge, for at nye medlemmer kommer 
godt i gang.
Tag kontakt til: 
Rikke Ruhe 33 47 34 83 
rikke.ruhe@natmus.dk eller 
Anja Jørgensen 33 47 38 56 
anja.jorgensen@natmus.dk 
Og til slut en stor tak for den overvældende 
interesse for projektet! Opbakningen har 
været over al forventning. Mange tak for 
det.

Anja Jørgensen
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KOM TIL HISTORISK MARKED PÅ 
FRILANDSMUSEET I EFTERÅRSFERIEN 

I børnenes efterårsferie er der markedsstemning 
på Frilandsmuseet! Et efterårsmarked er 
genskabt, som det kunne se ud i 1800-tallet, 
hvor folk myldrede til for at købe, sælge og 
blive underholdt. Markedet var en folkefest 
med frit spil for plattenslagere, fusentastere 
og bondeknolde. Efterårsferiens marked er et 
resultat af et samarbejde mellem Frilandsmuseet 
og Dyrehavsbakken som i første omgang 
kulminerede i et flot kildemarked i Dyrehaven 
i juni og som nu slutter året af med et historisk 
efterårsmarked på Frilandsmuseet.
Oplev loppecirkus og Mester Jakel teater eller 
akrobater og gøglere. Kom og slå søm i, vælt 
dåser, bliv spået i hånden eller lyt til tidens 
schlagere som vil strømme ud af Rottekongen 
Cibrinos lirekasse. Frilandsmuseets stolthed, 
den mekaniske tyr som skal slås for panden, er 
naturligvis også trukket af stalden.  Der vil være 
gamle luftgynger, keglen i bagslag og det muntre 
køkken. Spåkonen forudser igen en spændende 
fremtid for dem som tør.
Med andre ord, herskaber, grevskaber og 
klædeskaber: underholdning i verdensklasse!
Skulle man blive lækkersulten, kan der købes – 
og dekoreres – et honningkagehjerte, naturligvis. 
Biavlerne vil sælge deres lækkerier og fortælle 
om kunsten at fravriste bierne de søde sager. 
Der bliver også solgt frugt, grønt og alskens 
kramvarer samt kaffe og øl mv.
Alle aktiviteter foregår fra 12. til 19. oktober, 
kl. 11.00 til 15.30 på plænen bag gården fra 
Ostenfeld, lige ved den nye centralplads. Der vil 
være betaling for udvalgte aktiviteter.

På efterårsmarkedet kan man blandt meget andet se det 
morsomme loppecirkus, høre Judy synge markedsviser og slå 
tyren for panden. 
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Frilandsmuseets hjemmeside har i snart 
mange år informeret om aktiviteter, 
fortalt om samlinger og forskning og 
givet information om alt det praktiske. 
Men hjemmesiden kan meget mere !
Man kan melde sig til et nyhedsbrev, 
så man nogle gange om året bliver 
mindet om de aktiviteter, der foregår på 
Frilandsmuseet. Se: 
http://www.frilandsmuseet.dk/sw25856.asp
På Kokkepigens Blog kan man følge 
arbejdet i herregårdskøkkenet og selv 
prøve kræfter med de morsomme, aparte 
eller klassiske opskrifter fra historiens 
køkkener. Man kan også dele opskrifter 
med andre læsere eller stille spørgsmål 
om historisk mad og madkultur til 
museets dygtige kokkepige. Se: 
http://kokkepigen.natmus.dk/

På hjemmesiden kan man i øvrigt  
downloade den nye Ejderstedomvisning 
til sin egen computer eller MP3-afspiller. 
Se: 
http://www.frilandsmuseet.dk/sw50659.asp

BRUG MUSEETS HJEMMESIDE ! 

Inge-Mette Pedersen  i køkkenet på hovedgården 
fra Fjellerup.  Hun besvarer spørgsmål på 
Kokkepigens Blog, som er bleven en stor succes. 
Foto: Anker Tiedemann
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broderskab, de såkaldte hollandske 
kedelførere, som stammede fra den lille 
by Luiksgestel i Brabant. Broderskabet 
udnyttede de opnåede privilegier til 
at fremstille kobbervarer på deres 
kobberværker og sælge disse direkte ved 
huse og gårde. To og to vandrede de med 
varelageret af potter og kedler ud i landet, 
hvor deres produkter med to korslagte 
hamre og bogstaverne C K M F hurtigt 
blev kendt for deres gode kvalitet. I stedet 
for de solgte varer modtog de gammelt 
kobbertøj, der blev forarbejdet på deres 

fabrik. Kedelførerselskabet havde først sit 
hovedkvarter i Flensborg, hvor også dets 
fabrik lå, men i 1764 købte selskabet en 
ejendom i Horsens, som blev deres nye 
administrationscentrum og udgangspunkt 
for handelen. En gang om året mødtes alle 
kedelførerne i Horsens for at gøre salget 
op. Samlingen, der varede en måneds 
tid, blev også brugt til at straffe brud på 
selskabets regler. Det kunne dreje sig om 
dårlig handelsmoral eller dovenskab. Man 

blev altid straffet på lønnen, og det kunne 
indebære nedsættelse til f.eks. halv løn for 
årets arbejde. Nye kedelførere, der blev 
hvervet i Brabant, havde en læretid sammen 
med en ældre broder, og de rejste for hvert 
år en ny rute gennem Danmark. Fra 1821 
blev det forbudt disse brødre at gifte sig. 
I 1839 købte selskabet også kobberværket 
Haraldskær ved Vejle, der tidligere havde 
tilhørt Horsens-købmanden Gerhard de 
Lichtenberg, og samtidig havde man et 
stykke ind i 1800-årene fremgang, hvad 
angik omsætning. Helt fra første færd 

mødte selskabet dog modstand fra danske 
håndværkere, og især kobbersmedene 
mente sig udsat for urimelig konkurrence. 
I 200 år kom der besøg af de hollandske 
keddelførere en gang om året. Da tiden for 
deres privilegium var ved at være omme 
gjorde kedelførerne opmærksom på, at nu 
kom de ikke mere. Nu måtte folk forsyne 
sig, med hvad de trængte til og manglede. 
Efter 200 år bragtes et spændende islæt i 
livet på landet til ophør. 

8

I 1422 udstedte Erik af Pommern 
en købstadsforordning, der gav 
købstædernes håndværkere monopol på 
udøvelse af håndværk. Dette blev fulgt 
op ved recessen i 1537, hvor Christian 
III påbød alle håndværkere på landet, der 
ikke var grovsmede, tømrere, murere, 
skindere eller skræddere, der syede 
vadmel, at flytte ind til købstæderne. Få 
år senere, ved recessen i 1558 bestemtes 
det, at der på landet kun måtte findes 
grovsmede, tømrere, murere, skindere, 
skræddere, der syede vadmel og simple 
skomagere, og denne bestemmelse blev 
gentaget i privilegierne for den borgerlige 
stand i 1661. Kommerceforordningen af 
1681 føjede til de håndværk, der måtte 
drives på landet, bødkere, teglbrændere, 
hjulmagere, pottemagere, der fremstillede 
jydepotter og sorte potter, hjulmænd 
samt vævere, der vævede vadmel, blår 
og hampelærred. Dette stadfæstedes i 
Danske Lov i 1683, hvor det i 3-13-23 
blev forbudt håndværkere at nedsætte 
sig på landet, med mindre de tilhørte de 
tidligere angivne fag.  
Statsmagten søgte således i princippet 
at skabe en klar arbejdsdeling mellem 
land og by. Håndværket skulle udøves 
i byerne, og kun de fag, der ikke kunne 
undværes i landdistrikterne, måtte 
forefindes der. Påbudene blev dog aldrig 
fuldt ud overholdt, og der fandtes til 
stadighed håndværkere på landet, der 
egentlig ifølge forordningerne skulle 
drive deres håndværk i købstæderne. 
Disse håndværkere betjente beboerne på 
landet, men også i et vist omfang byernes 

borgere. Det var typisk tale om husmænd, 
enten med eller uden jord, der drev en 
eller flere former for håndværk. Selv om 
håndværket samledes i byerne, må det 
antages, at antallet af håndværkere på 
landet, i hvert fald i 1600- og 1700-tallet, 
oversteg antallet af håndværkere i byerne. 
Adelen opnåede i perioder også privilegier 
til at have egne håndværkere ansat på 
godserne og havde det til tider også i fag, 
der egentlig hørte til i købstæderne. 
Skellet mellem håndværk på land og 
i by opretholdtes i princippet, til der 
med næringsloven af 1857 blev indført 
ligestilling, men i 1800-tallet udvandedes 
reglerne efterhånden, og fra 1827 fik 
amtmændene ret til at give bevillinger til 
udøvelse af de fleste håndværk på landet. 
På i hvert fald et område blev der dog 
gjort en undtagelse fra reglerne. Det 
drejede sig om handlen med kobbertøj og 
lignende. Her blev der givet hollænderne 
tilladelse til at forestå denne handel 
over hele riget – både i by og på land. 
Tilladelsen gik tilbage til Københavns 
belejring i 1659, hvor svenskerne havde 
indesluttet byen, men hvor den hollandske 
admiral Opdam med en flåde kom byen 
til hjælp. Hollændernes hjælp var ikke 
uden bagtanke – man ønskede ikke, at 
begge sider af Øresund skulle høre under 
samme magt – men der skulle selvfølgelig 
betales for hjælpen, og da riget efter 
krigene mod svenskerne fattedes penge, 
blev betalingen, at hollænderne i 200 år 
fik tilladelse til at handle på landet med 
forskellige varer, navnlig kobberkedler.
Handlen blev varetaget af et katolsk 

DE HOLLANDSKE KEDELFØRERE 
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hvor deres produkter med to korslagte 
hamre og bogstaverne C K M F hurtigt 
blev kendt for deres gode kvalitet. I stedet 
for de solgte varer modtog de gammelt 
kobbertøj, der blev forarbejdet på deres 

fabrik. Kedelførerselskabet havde først sit 
hovedkvarter i Flensborg, hvor også dets 
fabrik lå, men i 1764 købte selskabet en 
ejendom i Horsens, som blev deres nye 
administrationscentrum og udgangspunkt 
for handelen. En gang om året mødtes alle 
kedelførerne i Horsens for at gøre salget 
op. Samlingen, der varede en måneds 
tid, blev også brugt til at straffe brud på 
selskabets regler. Det kunne dreje sig om 
dårlig handelsmoral eller dovenskab. Man 

blev altid straffet på lønnen, og det kunne 
indebære nedsættelse til f.eks. halv løn for 
årets arbejde. Nye kedelførere, der blev 
hvervet i Brabant, havde en læretid sammen 
med en ældre broder, og de rejste for hvert 
år en ny rute gennem Danmark. Fra 1821 
blev det forbudt disse brødre at gifte sig. 
I 1839 købte selskabet også kobberværket 
Haraldskær ved Vejle, der tidligere havde 
tilhørt Horsens-købmanden Gerhard de 
Lichtenberg, og samtidig havde man et 
stykke ind i 1800-årene fremgang, hvad 
angik omsætning. Helt fra første færd 

mødte selskabet dog modstand fra danske 
håndværkere, og især kobbersmedene 
mente sig udsat for urimelig konkurrence. 
I 200 år kom der besøg af de hollandske 
keddelførere en gang om året. Da tiden for 
deres privilegium var ved at være omme 
gjorde kedelførerne opmærksom på, at nu 
kom de ikke mere. Nu måtte folk forsyne 
sig, med hvad de trængte til og manglede. 
Efter 200 år bragtes et spændende islæt i 
livet på landet til ophør. 
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efterladt på et relativt fladt, ikke alt for 
stort plateau. Stenen der er ca. 3 meter i 
længde, er halvt begravet i jorden.
Der knytter sig en særlig historie til 
stenen. Anholts beboere var altid på jagt 
efter steder, hvor der kunne opdyrkes, og 
selv om det lille plateau lå på toppen var 
det relativt jævnt og kunne bruges hertil 
– hvis stenen kom bort.
Det arbejdede man på længe. Stenen 
blev forsøgt hugget i stykker, men det 
lykkedes ikke. Den blev forsøgt trukket 

væk af de heste, der også anvendtes når 
redningsbåden, der stod midt på øen, 
skulle trækkes til vandet på øens ene 
eller anden side. Men det lykkedes heller 
ikke.
Et lyst hoved fandt til sidst på, at man 
kunne begrave den og derved skabe et 
plateau, der kunne dyrkes.
Det gik man i gang med, og stenen blev 
halvt gravet ned, inden man gav op.
Så i dag ligger stenen og minder om 
tidligere tiders nøjsomme liv.

Størstedelen af 
Anholt er ørken
og kun området 

mellem Nordbjerg 
og Sønderbjerg er 

dyrkbart.

Blledet til venstre:
Den begravede 
sten

10

Anholt er Danmarks mest isolerede 
ø og livet på den 22 km2 store ø, der 
er domineret af Nordeuropas største 
ørken, har i generationer været nøjsomt. 
Ørkenens rødlige sand byder på barske 
livsbetingelser for både planter og dyr. 
Der kræves en helt særlig hårdførhed 

og opfindsomhed at vokse her og finde 
føde. Det har det også gjort for beboerne. 
De fleste af øboerne har gennem tiden 
ernæret sig af fiskeri og lidt jordbrug, 
men jorden var sandet, og det var svært 
at opnå et ordentligt udbytte. Der var som 
oftest også tale om lidt husdyrhold, men 
altid af beskeden størrelse.
Ud over ørkenen domineres øen af de 
to store ”bjerge”, morænebakkerne 
Nordbjerg og Sønderbjerg.
Fra bjergene har man en storslået udsigt 
over havet, hvor man kun i klart vejr kan 
ane Djursland eller den svenske kyst.
Øverst på Sønderbjerg ligger en stor sten. 
Stenen er oprindeligt ført dertil af isen og 

STENEN PÅ BJERGET
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Adresse for Frilandsmuseets Venner

NYT 

OBS!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 
restaurant og butik.

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

Illustration på forsiden:
Møllen fra Læsø
Foto: Anker Tiedemann

Medlemsrabat i butik og restaurant

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

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
Inger Tolstrup
Overinspektør på Frilandsmuseet. Sekretær for bestyrelsen 
Tlf: 3347 3480

Bestyrelsen for Frilandsmuseets Venner


