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“Det lakker mod enden, som manden sagde, 
da han hældte fernis ned ad ryggen”. 
 Der er godt fire uger tilbage af Fri-
landsmuseets sæson 2010 (hertil kommer 
selvfølgelig de to juleweekender i december), 
og vi kan se tilbage på en meget succesrig sæ-
son. Til trods for et usædvanligt koldt og vådt 
forår og til trods for en manglende S-togslinie 
det meste af sommeren og det tidlige efterår, 
ligger vores besøgstal ikke desto mindre på 
stort set samme niveau, som det gjorde sidste 
år ved samme tid. Det er bedre, end vi turde 
have håbet på.
 Museets personale har i årets løb måttet 
løbe stærkt. Til tider endda rigtigt stærkt, men 
til alt held har vi en yderst velfungerende drifts-
afdeling, der gang på gang løser selv de mest 
umulige opgaver. Den store udfordring i år har 
været teaterstykket “Gøngehøvdingen”, som 
spillede efter museets ordinære åbningstid og 
som - til trods for at det er et helt nyt initiativ 
- har haft en gennemsnitlig belægningsprocent 
på omkring de 85. Det er flot. Det er faktisk 
meget flot. Afviklingen af “Gøngehøvdingen” 
krævede, at museets driftsfolk og håndvær-
kere var mere end almindeligt fleksible, og 
samtidig krævede det, at en lang række frivillige  
var rede til at stille op og hjælpe til. Det var de 
heldigvis, og de mange nye opgaver blev løst 
på en forbilledlig måde. Samtidig fik vi gjort 
os en række erfaringer, som vi kan drage nytte 
af i de kommende år. Teaterstykket var så stor 
en succes og gav så meget nyt liv på museet, 
at det bestemt er noget, vi vil fortsætte med. 
Det gælder både de små stykker, der spiller 
rundt omkring på museet og så de helt store 
stykker som “Gøngehøvdingen”. Fra min side 
skal lyde en stor tak til alle, der løftede i flok 
og demonstrerede, at der her på Frilandsmu-
seet hersker en helt særlig ånd, som vi kan 
være stolte af.
 Det er omkostningstungt at sætte et så 
stort stykke som “Gøngehøvdingen” op, så 
vi har derfor besluttet, at vi også lader styk-

ket spille næste år. Så kan alle de, der ikke 
nåede at se det i år, få chancen igen i 2011. Vi 
overvejer desuden, om vi kan få stykket ud på 
turné, men det er en anden historie.
 Et andet nyt initiativ i år har været korn-
og-kål-projektet, som har været støttet af 
Fødevarestyrelsen og ledet af Louise Wind-
feld.  Der har været en enorm interesse for 
dette projekt, som vi håber, kan fortsætte til 
næste år. Men det kræver eksterne støttekro-
ner, som vi først skal have rejst. I den forbin-
delse overvejer vi, om det er muligt, at indføre 
et egentligt sædskifte på museet, men det er 
en ting som kræver megen overvejelse, da det 
kan risikere at gå hen og blive meget drifts-
tungt. Men nu må vi se.
 I år har vi også forsøgt os med mobiltele-
fonspil og mobilguides i samarbejde med 
firmaet Euman. Også det er et spændende og 
nyt initiativ, som rummer uanede muligheder 
for en ny og anderledes formidling af museet. 
Indtil videre tyder alt på, at også dette projekt 
har været en succes, så det fortsætter vi også 
med i de kommende år.
 Alt i alt har det været et rigtigt godt år. 
Foråret var koldt, men sommeren til gengæld 
fantastisk. Nu mangler vi lige at få efterårs-
ferien, efterårsmarkedet og juleweekenderne 
med, og så må vi se, om vi ikke kan slå publi-
kumsrekorden fra sidste år. Det håber vi. Tak 
til alle, der har bidraget. 

Peter Henningsen

nyt fra overinspektør peter Henningsen
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nyt fra formanden

Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.

Mads Hansens høstsang fra 1868 passer godt 
til aktiviteterne på Frilandsmuseet. Her har de 
gamle høstmetoder netop været demonstreret, 
og rundt omkring på Frilandsmuseet bugner 
æbletræerne af nogle af de lokale og regionale 
æblesorter, som der fra gammel tid findes en 
blomstrende variation af i Danmark.
I 1800-tallet eksperimenterede både private 
såvel som professionelle gartnere livligt med 
æbleavl og krydsninger af sorterne. Nogle af 
dem blev til populære klassikere i hele landet 
som f.eks. Gråstenæblet (“Gravensteneren”) 
eller Filippa-æblet – medens andre forsvandt 
ud i glemslen. Frilandsmuseet har i de sene-
ste år haft et tæt samarbejde med Pometet 
på Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole, når 
haveanlæg ved nye bygninger har skullet have  
de korrekte historiske og lokale æblesorter. 
Pometet har bl. a. hjulpet med indretningen af 
den store æble- og frugthave ved museets lille 
herregård fra Fjellerup på Djursland.
Et pomet er en samling af sorter af frugttræer 
og -buske. Ordet er afledt af det latinske ord 
“pomum”, som betyder æble. Landbohøjsko-
lens Pometet, der ligger på Agrovej 1 i Taa-
strup, har en meget omfattende sortsamling 
- der er ca. 750 æblesorter, hvoraf ca. 250 er 
danske. Det er et meget stort sortantal, for in-
den for andre frugtarter ligger sortsantallet of-
test mellem 80 og 120. Pometet blev etableret 
på de nuværende lokaliteter i Taastrup i 1956. 
Samlingen har ikke kun frugtavlsmæssig 
interesse, men fungerer også som genbank 
og indgår i “Nordisk Genbank”, som har til 
formål at bevare genetiske ressourcer in-

den for plantearter tillempet til dyrkning i 
bestemte klimaområder. Og det er æblesor-
ternes kulturhistoriske interesse, det har været 
muligt at udtrykke på Frilandsmuseet, når 
bygninger og æblesorter er blevet passet sam-
men.  De æblesorter, der dyrkes i Danmark i 
dag, nedstammer hovedsagelig fra “Sødæble” 
eller “Almindelig æble”, der angives at være 
hjemmehørende i Europa og Vestasien. Vort 
hjemlige “Skovæble” indgår dog også i en 
del af de dyrkede sorter. Derimod har Paradis-
æbler, der stammer fra det nordøstlige Asien, 
ikke spillet nogen stor rolle for fremkomsten 
af de i Danmark dyrkede sorter.
Fra begyndelsen af 1900-tallet havde man altid 
et eller flere æbletræer i de små haver i min-
dre byer på landet. Æblerne blev bl.a. brugt 
til desserter som æblegrød eller til æblekage 
på kaffebordet. Mange forskellige arter er 
repræsenteret på Frilandsmuseet, i den fynske 
landsbyhave ved Lundagergården bærer træet 
med Ny engelske Pigeonæbler således altid 
overdådigt. De smukkeste røde pigeonæbler 
blev nogle steder gemt til jul – og sågar brugt 
som pynt på juletræet. I haven ved hjulmager-
huset fra Kalvehave står en rad af æbletræer, 
bl. a. med det lille og fint røde Jordbæræble, 
og i haven ved gården fra Bornholm findes 
den meget populære Belle de Booskop.
Så Frilandsmuseet er meget andet end huse og 
interiører. Hver årstid giver spændende ople-
velser på et af Danmarks smukkeste og mest 
spændende museer.

Bent Knie-Andersen

Forsideillustration:
Høst med le på Frilandsmuseet
(Foto: Anker Tidemann) 
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I landsbyen bor også en hel del husmænd og 
håndværkere for ikke at tale om piger, karle, 
børn og kvinder, men ingen af dem kan altså 
få betegnelsen ”byens mænd” og har altså 
ikke ret til medbestemmelse i bylauget. I dag 
bliver det et af de mere muntre møder, for sid-
ste uge dømtes Mads Hansen for at have lade 
sit kreatur græsse af naboens afgrøder, og som 
altid betales bøden i øl eller brændevin.
Ved aftens tide omkring solnedgang vender 
Jens og karlene atter hjem til gården.
Her har Maren, tjenestepigerne og gårdens 
børn haft travlt med at bage rugbrød. Det 
har været en lang dag, hvor de har stået bøjet 
over dejtruget i mange timer. De har æltet 50 
kg rugmel til dej. Bagefter har de omhygge-
ligt slået et korsets tegn i alle brødene for at 
beskytte dem mod onde magter, og de er ble-
vet bagt i den store ovn i bryggerset. Nu er der 
brød til husholdet til den næste måned.
Da Jens træder ind af døren, er lillepigen på 8 
år ved at feje asken ud af ovnens hulrum med 
en gåsevinge, så de kan lægge alle gården 
dyner og puder ind i den endnu varme ovn. På 
den måde kan de få slået al utøj ihjel. Lillepi-
gen er selv svøbt i et fugtigt linned så hun ikke 
brænder sig, mens hun arbejder halvt inde i 
den meget varme ovn.
I dag bagte kvinderne altså, men der er 
også mange andre gøremål på en selvforsy-
nende gård som Jens Andersens. Tidligt om 
morgenen står tjenestepigerne op for at gå ud 
på marken og malke køerne. De bærer mæl-
kespanden hjem på hovedet ved hjælp af den 
bløde malkekrands, så de ikke spilder tiden 
men også kan gå og strikke på vejen hjem.
Kvinderne skal også kærne smør, og de skal 
brygge den for dagligdagen så vigtige øl. Når 
alle i husholdet drikker øl morgen, middag og 
aften, bliver der fortæret en del. De slagter 
dyr, plukker fjerkræ og meget mere.
En halv time senere sætter hele husholdet 
sig til bords omkring langbordet i gårdens 
eneste opvarmede stue. Her serverer Maren 

og pigerne den daglige kost bestående af det 
sædvanlige brød, grød og øl. Alle er med ved 
bordet, Jens, Maren, Marens 3 børn, tjene- 
stepigen og karlene. For bordenden længst væk 
fra husbond sidder den lille nye karl, Niels på 
10 år, som kommer ovre fra husmand Han-
sens. I løbet af de næste 20 år skal han bo hos 
og arbejde for Jens, indtil han selv en dag skal 
overtage en gård og blive fæster. Niels glæder 
sig til den dag, han ikke er yngste karl mere. 
Han vil være forkarl – den ældste og dygtigste 
karl – for så må man sidde oppe ved siden af 
husbond ved langbordet. Det er dog ikke så 
meget prestigen, Niels længdes efter lige nu, 
men mere det store fælles grødfad, som er så 
frygtelig svært at nå med hans lille træske.  
Niels er dog heldig at få fat i den fælles øl-
kande, og han tager en ordentlig slurk, inden 
den bliver sendt videre over på kvindesiden af 
bordet, hvor Maren langer ud efter den. Hun 
tager en slurk og lader derefter diskret kanden 
hælde en lille smule, så der løber noget øl ned 
på gulvet. Det er til bjergfolket, som bor under 
det lerstampede gulv. De holdes godmodige 
ved en lille slat vådt og tørt engang imellem, 
og det er altid godt at holde sig gode venner 
med sådan nogle utilregnelige væsener. Man 
ved aldrig, hvad de ellers kan finde på af ube-
hageligheder.
Maren er i det hele taget i sit gavmilde humør i 
dag, og alle har derfor fået et lag fedt på deres 
rugbrød her til aften. Så er der lidt ekstra at 
tære på ved morgendagens arbejde.

en dag i Bonden Jens andersens Liv
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Etnolog Line Jørgensen har skrevet denne be-
retning om det daglige liv i en fæstegård på 
landet i 1700-tallet.
Klokken er 5 om morgenen, og omkring i 
gårdene og husene i landsbyen er beboerne 
ved at vågne op.
Jens Andersen, den nye fæster på den store 
firlængede gård midt i landsbyen, svinger 
benene ud af alkoven, hvor to af hans nye 
kones børn endnu ligger og sover. Maren, 
hans kone, står allerede bøjet over ilden i skor-
stenen og gør morgengrøden klar.
For blot en måned siden var Jens Andersen 
karl på gården ved siden af, men da den gamle 
fæster her på gården døde, fik han lov til at 
overtage fæstet. Han er nu selv blevet husbond 
og patriarkalsk overhoved for sit eget hushold 
med familie, piger og karle.
Da Jens Andersen som 35 årig træder ind i 
denne position som ny fæster, er det ikke kun 
gården med dens dyr og marker, han overtager, 
men også al gårdens inventar og den tidligere 

fæsters 20 år ældre kone. Og da Jens svinger 
benene ud af alkoven, er det også den gamle 
fæsters støvler, han trækker på.
Jens og Maren har kendt hinanden i mange år. 
De har boet tæt sammen i den lille landsby, og 
de har deltaget i meget af det samme arbejde 
og i de samme arbejdsgilder. Jens havde egent-

en dag i Bonden Jens andersens Liv

lig et godt øje til træskomagerens Mette, men 
han er nu glad for at være blevet gift med Ma-
ren, for hun er kendt for at være en god, dygtig 
og arbejdsom madmor. Med hende i huset vil 
gården ikke mangle noget - hvis altså bare han 
også gør sin del ude i markerne. ”Man skal 
kende en pige ved dejtrug, og ikke i en spring-
dans”, tænker Jens.
I dag skal der sendes hovbønder til ho-
vedgårdens marker, for at arbejde for gods-
ejeren. Jens er lettet over - efter selv at være 
blevet husbond - at kunne sende en af sine 
karle i stedet for at skulle af sted selv. Det er 
hårdt arbejde på godsejerens marker, og han 
kan ikke lade være med at tænke på alt det 
arbejde, der er at lave hjemme på sine egne 
jorder, men det må altså vente nogle dage, da 
alle gårdens 6 heste og eneste hjulplov altså 
skal sættes i arbejde på godsejerens marker.
Så Jens Andersen sender altså en karl af sted 
og går selv ud til bystævnet for at møde resten 
af byens mænd. Bystævnet er et gammelt træ 

med en masse store sten i en cirkel ude om-
kring. En sten for hver af byens mænd. Byens 
mænd er de andre fæstere i landsbyens gårde, 
og sammen sidder de med Jens i bylauget. By-
lauget er den styrende enhed i landsbyen, som 
tager beslutninger om det fælles arbejde især 
dyrkningen af bymarken – byens mark.

Landskab med optrækkende uvejr ved Gentofte sø malet af jens Juel ca. 1790. 
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Man hører altid at humanister tænker ens, at 
der er konsensus om, hvordan man forholder 
sig til stoffet og behandler det. Man tænker, 
”ja, ja det er sikkert rigtigt”, og tror egentlig 
ikke på det, for der er jo også så uendelig 
meget, der skiller, metodisk f.eks. 
Men det passer faktisk! Det er i et eller andet 
omfang fuldstændig ligegyldigt, om ens ud-
gangspunkt er musikvidenskab, historie eller 
etnologi, så længe mål og fokus er det samme.  
Ret enestående at opleve!
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
min allerstørste drøm var en praktikplads 
her, men intet nyt er som bekendt godt nyt, 
og så længe jeg ikke skrev og spurgte, var der  
ingen, der kunne afslå. Så jeg søgte først sent, 
da alverden havde takket pænt nej til min til-
stedeværelse, og hele min tilgang til spørgsmå-
let om at finde en praktikplads havde antaget 
et fatalistisk skær.
At det rent faktisk lykkedes synes stadig for 
godt til at være sandt.
Jeg er havnet i nervecentret: Formidlings-
afdelingen. Der hvor alt visualiseres og bliver 
til håndgribelig virkelighed. Der hvor abstrakt 
tankegang, kreativitet og skarpe realiteter 
mødes og flettes sammen. Initiativet og virke-
lysten er til at føle fra det øjeblik, man træder 
ind ad døren.  
Helt konkret har jeg fået lov at være tovholder 
for børnelauget i forbindelse med efterårs-
markedet.  Oplære dem i historiske sanglege 
som også publikumsbørn skal inddrages i. Det 
har krævet research og planlægning: Hvad har 
man leget ved 1800-tallets slutning? Hvilke 
lege er realistiske at inddrage andre i på gan-
ske kort tid? Hvad kan lade sig gøre uanset om 
man er 8 eller 30 deltagere? Hvad kan lade sig 
gøre på vådt og glat underlag? Hvilke lege kan 
i overført betydning relatere sig til markedets 
indhold? osv. osv. 
Jeg har skrevet et rundvisningsoplæg, denne 
artikel, ordnet en masse småting og, nåh ja 
”kan du sy en havfruehale?”, blev der spurgt. 

Det kan jeg vel godt - man stiller sig ikke 
tvivlende overfor et element i et af livets store 
eventyr. ”Sig at du kan, hvis du tror, at det kan 
lade sig gøre, du kan altid finde ud af, hvordan 
du vil gribe det an bagefter!” siger min morfar. 
Det er en god gennemprøvet opskrift, som da 
også viste sig at være brugbar endnu engang.
Det hele foregår på hverdage fra 9 til 17, så-
dan cirka, og er fuldstændig vidunderligt at 
opleve og være en del af. 
Hvor fantastisk er det ikke at sidde med sin 
computer foran sig og kunne iagttage gæssene,  
der vralter rundt i gården og truer alle forbi-
passerende, hver dag at høre hanen gå amok 
i kykliky mellem 14.25 og 15.00, uden at der 
tilsyneladende er nogen grund dertil. At rydde 
op i et skur som er fyldt med gamle og nye 
sager, som måske får en funktion lige om lidt.  
Og i det hele taget bare at være fuldt til stede 
i denne parallelverden af viden om og indsigt 
i ting, som det omgivende samfund synes at 
have glemt og fortrængt.
Alle er nørder hver på deres felt, og jeg har 
fået lov at ”nørde” med i otte uger, med det 
udgangspunkt som er mit: Musikken. Er det 
ikke herligt?     
Det giver så meget mening, det som foregår 
her! I alle aspekter. Alt er sat ind på at for-
midle, pleje og bevare den kultur, som aldrig 
kommer igen, og det meningsfyldte i det gen-

praktikant på friLandsmuseet
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Flere oplysninger om arrangementerne kan ses på www.natmus.dk. Ret til ændringer forbeholdes.
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er dækket op ved festligt efterårspyntede lang-
borde. 
Frilandsmuseets historiske marked laves i  
samarbejde med Bakken, der bl. a. stiller  
boder og telte til rådighed. 
 Boum Pyndiah

Alle aktiviteter foregår 
mellem kl. 11.00 og 15.30 
(GPS-spil dog kun til kl. 
15.00) på plænen bag 
gården fra Ostenfeld – 
lige ved Centralpladsen. 
Udvalgte aktiviteter 
kræver betaling, så 
husk kontanter (Foto: 
Christina Lund ).
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Efter års søgen er det lykkedes arkæologer 
at finde det sted, hvor Hærvejen passerede 
Dannevirke. Udgravningerne har blotlagt en 
port i en vold af kampesten, som har været tre 
meter høj og tre meter tyk. Porten har været 
den eneste åbning i Dannevirke, og gennem 
den har passeret konger, bønder, handelsfolk, 
vandringsmænd, oksekærrer, kreatur-flokke 
og soldater. 
Dannevirke ligger en snes kilometer nord for 
det danske riges gamle sydgrænse ved Ej-
deren og er betegnelsen for en række volde 
tværs over Sønderjylland fra Hedeby Nor i 
øst til Hollingsted ved floden Trenen i vest. 
Moserne mod vest og syd og skovene mod øst 
dannede sammen med Dannevirke en naturlig 
grænse mod syd. Den ældste del af Danne-
virke, Hovedvolden, er dateret til perioden 
mellem 690 og 737. 
I de følgende århundreder blev voldene i 
Dannevirke-anlægget forlænget og forbedret, 
og Valdemar den Store udbedrede Dannevirke 
i årene 1170 til 1180 med en teglstensmur, 
den såkaldte Valdemarsmur, et af Danmarks 
første bygningsværker i tegl. Der er fundet 
teglstensovne i omegnen, mens mørtelen er 
blevet sejlet fra Grenåkanten på Djursland til 
Slesvig og derefter i oksekærre transporteret 
ud til Dannevirke. 

Som følge af delingen af Sønderjylland mist-
ede Dannevirke dog sin militære betydn-
ing og først i 1863, da den danske regering 
med Novemberforfatningen søgte at knytte 
Sønderjylland tættere til kongeriget i forhold 
til Holsten, fik Dannevirke atter strategisk be-
tydning. Befæstningen udbyggedes med nye 
skanseanlæg på den 70 km. lange strækning 
fra Østersøen i øst til Vadehavet i vest, idet 
der anlagdes dæmninger i Trene- og Rheide Å 
dalen, så den helt kunne oversvømmes. I mar-
sken ved Frederiksstad anlagdes 15 skanser. 
Ved krigsudbruddet den 1. februar 1864 var 
moserne foran Dannevirke frosset til, ligeledes 
Slien og de vestlige åer; spærringerne var der-
for værdiløse, og hele den danske hær var tru-
et af en total omringning. Det lykkedes hæren 
under ledelse af general de Meza at gennem-
føre et tilbagetog fra Dannevirke natten mel-
lem den 5. og 6. februar, dels til Nørrejylland, 
dels til flankestillingen ved Dybbøl.
Fundet af stedet, hvor Hærvejen har krydset 
Dannevirke, ville have interesseret Bernhard 
Olsen, Frilandsmuseets skaber, der som løjt-
nant deltog i krigen i 1864. Hans interesse for 
området gav sig bl. a. udtryk i, at gården fra 
Ostenfeld ved Husum i Sydslesvig, der blev 
erhvervet 1899, var en af de første bygninger 
på Frilandsmuseet.

Ledet i dannevirke

Den genfundne 
1300 år gamle 
port i Dannevirke. 
Porten ligger tæt ved 
Dannevirkemuseet.

FMV - 4 - okt10.indd   9 04/10/10   15:30:28

Frilandsmuseets stolthed, den mekaniske tyr 
Bertram (Foto: Anker Tiedemann).

dato aktivitet tid og sted
oktober-november-december

Alle søndage og sidste onsdag 
i måneden

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11.00 – 15.30

Alle onsdage og sidste søndag 
i september

Bondens haver Kl. 14.00 – 15.00

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

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

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

Kl. 11.00 – 15.30
Ved Ostenfeld

4. december Julearrangement Kl. 9.00 – 10.00

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

aktiviteter friLandsmuseet 2010

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

publikum
Kl. 10.00 – 17.00

Søndage Omvisning i Brede Hovedbygning fra 1795 
og i arbejderbygningerne fra mellemkrigs-
tiden. Gratis for medlemmer

 Kl. 12.00, 13.00 og 14.00

aktiviteter i Brede 2010

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

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner

Ændringer kan forekomme.

nemsyrer hver eneste dag og hvert eneste til-
tag. Stort som småt. 
Og når man så oven i købet er omgivet af rare 
mennesker, der tager imod en som fuldgyldigt 
medlem af gruppen, og ikke blot som prakti-
kant på gennemfart. Folk som helt åbenlyst el-
sker deres arbejde og finder stor mening deri, 
hvad kan man da forlange mere? 

Elia W. Bagger
praktikant september og oktober 2010.

praktikant på friLandsmuseet
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Det er seks år siden, at jeg startede med at 
have Dyreformidling.
Der er sket meget siden ”dengang” i starten, 
hvor jeg stod med en ged og stort set kun for-
talte om den, og nævnte de andre dyr vi havde 
på Museet til i dag, hvor jeg har min egen 
vogn med ”gammelt legetøj” og forskellige 
redskaber såsom gåserangle, hønsefødder, 
opvaskebørste, bagepensel med mere.
Jeg er så heldig, at publikum som regel synes, 
at det er sjovt og spændende, det jeg fortæller 
om. Det er oftest vuggestuer, børnehaver og 
skoleklasser, men der kommer også bedste-
forældre med børnebørn og familier i almin-
delighed.

Nu er jeg jo glad for at snakke! Jeg mindes 
en sommerdag, hvor omkring 50 børn sad i 
en rundkreds omkring mig. Der havde lige 
været brandalarm, og jeg måtte give geden til 
en voksen. Så spurtede den derudad. Børnene 
var til gengæld ret tålmodige, og de var der 
stadigvæk, da jeg kom pustende tilbage 15 
minutter senere.
Jeg forsatte, hvor jeg slap. Men der gik kun 
fem minutter, før der var en dreng på 6 år, der 
rakte hånden i vejret. ”Ja, hvad vil du spørge 
om?” Jo han ville høre, hvornår jeg var færdig 
med at snakke og holdt mund, så han kunne 
komme videre, for nu var han GODT NOK 

’Bondens dyr’ på friLandsmuseet

træt af at høre på mig! Ha, ha man får nogle 
sandheder at vide!
Min yndlingsfortælling her om efteråret er 
den om gedebukken som, når han kommer i 
brunst, ruller tissemanden ud og tisser sig selv 
i munden, skægget og på forbenene. Jo mere 
han stinker, des større chancer har han hos 
gederne, og det synes børnene jo er ret sjovt.
Engang var der en lille dreng, som kiggede 
op på sin far, som havde fuldskæg, og spurgte 
ham, om han også havde prøvet det?  Det har 
jeg moret mig over siden hen.
Der var også en gang sidste år, hvor den 
samme pædagog kom hver dag i en uge. Hun 
havde forskellige klasser med hver dag, og det 

var dejligt, at hun kunne lide fortællingen.
Jeg har faktisk kun haft én dårlig oplevelse. 
Det var for 5 år siden, da en meget påståe-
lig dame syntes, at alt, hvad jeg prøvede at 
fortælle, var noget være møg, som hun ikke 
rigtigt kunne bruge til noget.
Jeg glæder mig til næste år, hvor jeg forhå-
belig har fået fat i nogle flere ”gammeldags” 
dyreredskaber, så jeg kan udvikle lidt på 
temaet. Ellers er I velkomne til at kigge forbi og 
høre historier om gammel overtro, talemåder, 
og hvad man egentlig brugte dyrene til.

 Tania Roed Christensen
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Sommerens store formidlingssatsning med 
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og én, som stod 
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med at stille frem og  
tilbage, lade pi-
stoler, hænge sven-
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lyd frem etc. Og 
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teater efter Lukketid

hjælp, men så sandelig også med liv, som får 
alle os ansatte på museet til at reagere og te os 
lidt mere spændstigt og åbent. Og dem, som 
virkelig fik mig til at smile, og jeg i den grad 
kom til at sætte pris på, er alle de frivillige 
hjælpere fra Frilandsmuseets Venner. Uden 
dem ville forestillingen være endt i rent kaos. 
Hver spilleaften (23 gange) stod der glade og 
umådeligt venlige frivillige og guidede de ca. 
150 publikummer hen til spillestedet ved de 
svenske gårde. Museet har her et smilende og 
hjælpsomt ansigt ud af til, men så sandelig 
også ind af til. Museet har gennem samar- 
bejdet fået mange gode råd til bl.a., hvordan vi 
kan blive bedre til at tage imod og sige farvel 
til publikum. Stor tak og stor respekt til alle 
som har hjulpet på den ene eller den anden 
måde.

Peter Dager

Foto: Anker Tiedemann
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adresse for frilandsmuseets venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3347 3480 og 3347 3481
E-mail: hanne.rossen@natmus.dk

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

frilandsmuseets venner har gratis adgang til 

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

i norge
• Maihaugen, Lillehammer
• Norsk Folkemuseum, Bygdø, Oslo
• Sverresborg, Trondheim

i finland
• Klosterbacken, Turku/Åbo

i sverige
• Jamtli, Östersund
• Kulturen, Lund
• Gamle Linköping, Linköping
• Skansen, Stockholm

Bent Knie-Andersen
formand
Jes Damsted
kasserer
Vagn Andersen
Johannes Green
Hans Peter Houlberg
Lis Kjærulff
Hegert Vad
Lene Floris 
Museumschef
Per Kristian Madsen
Direktør for Nationalmuseet 
Peter Henningsen 
Overinspektør på Frilandsmuseet og Brede Værk. 
Sekretær for bestyrelsen Tlf: 3347 3480

Bestyrelsen for frilandsmuseets venner
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Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer
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