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NYt fra overiNspektøreN

Sæsonen 2012 lakker så småt mod enden (som 
manden sagde, da han hældte fernis ned ad ryg-
gen) og det har indtil videre været en god sæson. 
Dels har der været mange besøgende på museet 
i år, og dels er der blevet taget rigtigt godt imod 
vores nye formidlingsinitiativer. Vores levende-
gørelse er i år undergået en forandring, idet vi 
har taget skridtet videre fra traditionel levende-
gørelse til egentligt teater krydret med kultur-
historisk oplysning. Vi har blandet vores aktører 
med professionelle skuespillere, og det er der 
kommet en spændende ny cocktail ud af. Skal 
vi dømme ud fra publikums reaktioner, har ini-
tiativet været en succes. I de kommende år vil vi 
derfor fortsat eksperimentere med nye måder at 
formidle historien og vores museum på.
Et andet nyt initiativ i 2012 har været de såkaldte 
“forelæsningsevents” om livet på landet i 
1700-tallet, som i august og september er løbet 
af stablen i Bernhard Olsen Teateret, vores nye 
teaterbygning i stationsbyen. Her har vi blandet 
genrerne foredrag, skuespil, oplæsning og musik 
i et forsøg på at gøre tingene på en anden og mere 
spændende måde. Det har været et forsøg, men 
responsen fra publikum har også her været så 
god, at det er noget, vi vil fortsætte med i frem-
tiden. I det hele taget giver den nye teaterbyg-
ning os en masse muligheder for at lave formid-
ling og teater på måder, som vi ikke tidligere har 
været i stand til. 
Næste gang teateret for alvor kommer i brug 
bliver, når vores juleforestilling ”Juleferie i 
Nøddebo Præstegård” igen i år løber af stablen i  
november og december måned.
I skrivende stund er vores arkitekter på teg-
nestuen i fuld sving med at hjemtage den gamle 
trælastlade i Marstal, som Hermod Lannung 
Fonden så generøst gav os midler til i foråret. 
Det er et stort arbejde, og indtil videre går tiden 
med alle de forberedende arbejder. Der skal 
ryddes op på pladsen i Marstal, for at vi over-
hovedet kan komme til, bygningen skal opmåles 
og bygningsdelene nummereres, der skal arrange-
res containere og transport, og i det hele er der 
en masse logistik forbundet med et sådant hjem-
tagningsarbejde. Vi regner med at være færdig i 
slutningen af oktober måned. På Frilandsmuseet 

vil trælastladen indtil videre henligge i containe-
re, indtil vi får klargjort den plads i stationsbyen, 
hvor den skal stå, og indtil vi får rejst midler til 
dens genopførelse. Hvornår vi får den at se i 
fuldt flor på museet, er derfor ikke nemt at sige, 
men nogle år vil der i hvert fald gå. Det vigtigste 
var i første omgang at få bygningen reddet, inden 
den gik til.
Også på den landskabsmæssige side har 2012 
været et travlt år. I foråret modtog vi som be-
kendt en lang række æbletræer fra den nedlagte 
Veilstrups Æblehave, som vi har genplantet her 
på museet, ligesom vi er blevet færdig med den 
landskabsmæssige renovering af spisepladsen 
bag ved restauranten. Vi er meget glade for  
resultatet, og vores publikum har nu fået en ny 
og fin plads, hvor de kan slappe af, indtage deres 
frokost mv.
Arbejdet med tømningen af vores magasin i 
det gamle landbrugsmuseum på den anden side 
af Kongevejen går også strygende. Faktisk går 
det så godt, at vi er foran vores tidsplan, og den 
slags sker ellers ikke så tit. Der bliver virkeligt 
gået til den: Museumsgenstandene skal først 
fremfindes, så skal de renses og fotograferes, 
hvorefter de bliver pakket ned for at blive kørt 
bort i containere. Det er et kæmpearbejde. Det er 
også et slid, men det skal jo gøres, for at vi kan 
komme på plads i de nye magasiner, som ad åre 
vil blive opført til os. Nedpakningen foregår som 
et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseets 
enkelte enheder, hvor alle hjælper alle, og det har 
været meget positivt at se, hvor gnidningsfrit og 
glat, det er forløbet. En stor tak til alle deltagere 
i dette gigantiske projekt skal lyde herfra. Alt i 
alt har 2012 indtil videre været et rigtigt godt år. 
Det er efterhånden svært at bevare pessimismen.

Peter Hernningsen  
Overinspektør
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Frilandsmuseets Venner har til formål at støtte 
Frilandsmuseet. Dette sker ved, at foreningens 
medlemmer også er aktive i de forskellige 
laug, der virker på museet, men selvfølgelig 
primært ved at skaffe midler, der kan an- 
vendes ved gennemførelse af forskellige pro-
jekter på Frilandsmuseet.
Hertil anvendes medlemmernes kontingent 
samt de midler, der ved julemødet og gene-
ralforsamlingen indsamles. Indsamlingen 
af disse midler har dog primært til formål at 
opfylde de krav, som skattemyndighederne 
stiller for at godkende, at bidragsgivere har 
skattefradragsret for de ydede bidrag.
Noget, der vejer tungt, er, når Frilandsmuseets 
Venner modtager legater og lignende. Legater 
og fondsstøtte kan enten være til et bestemt 
formål eller til generel støtte af foreningens 
arbejde. Det var en stor glæde, da Frilands-
museets Venner i sensommeren fra advokat 
Benni Mikkelsen uansøgt modtog en til- 
deling på 50.000 kr. fra Furi Appel og Gunnar  
Niskers Fond til Almennyttige Formål. 
Midlerne skal anvendes efter bestyrelsens 
skøn.
Fonden uddeler hvert år legater til almennyt-
tige, almenvelgørende og humanitære fonde 
og institutioner. Legatet kan ikke søges, og 

tildeling sker uden ansøgning og efter besty-
relsens skøn. Frilandsmuseet har mange pro-
jekter i gang i disse år. Bernhard Olsen Teatret 
er blevet gjort færdigt, Øresundsvejens Sta-
tion er hjemtaget og opstillet på fundament, 
men der er endnu ikke midler til færdig-
gørelse, og den gamle trælastlade fra Marstal 
er ved at blive hjemtaget.
Frilandsmuseets Venner yder også støtte til 
andre formål som bogudgivelser om museet 
eller til indkøb og drift af de legevogne, fami-
lier med børn anvender på museet.
Så en stor tak til Furi Appel og Gunnar  
Niskers Fond til Almennyttige Formål og 
andre der bidrager til foreningens virke. De 
modtagne midler vil blive anvendt til glæde 
for museet.

Bent Knie-Andersen
Formand

NYt fra formaNdeN

Øresundsvejens Station blev 
opført i 1907, tegnet af DSBs 
hovedarkitekt Heinrich Wenck. 
Den lå på den private Ama-
gerbane, som blev oprettet til 
både person- og godstransport.  
Amagerbanen var livsnerven 
for de mange store og små fir-
maer og fabrikker, som skød 
op på Amager i første halvdel 
af 1900-tallet. Stationen blev  
revet ned på grund af metrobyg-
geriet. Frilandsmuseet overtog 
stationen, som nu skal  genop-
føres i museets stationsby. (Foto: 
Erik K. Pedersen).
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Sensommerstemninger på Frilandsmuseet (Foto: Klaus Møller)
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Inge-Mette Petersen

Juleferie i Nøddebo præstegård

Traditionen tro opfører vi i år en juleforestil-
ling for hele familien. Dramatikeren Line Knut-
zon har med ”Juleferie i Nøddebo Præstegård”  
fabuleret vildt og originalt over den klassiske 
roman af Henrik Scharling fra midten af 1800- 
tallet. De kendte og elskede figurer bliver kastet 
ud i halsbrækkende komiske konfrontationer 
med tilværelsens groteske mærkværdigheder, 
som måske er tættere på virkeligheden end den 
snehvide julekort-idyl. En ægte juleklassiker for 
hele familien.Vi tilbyder Frilandsmuseets Venner 
muligheden for at købe billetter til forestillingen 
til særpris. 
I får billetterne til 50 kr. for både børn og vok-
sne (normal pris 165 kr.). Forestillingen spiller 
fra 24. november til 22. december og tilbuddet 
gælder tirsdag til torsdag kl. 17.30. 
Gør oplevelsen endnu mere unik ved at lade os 
lave et særarrangement for jer inden forestillin-
gen. Som noget nyt udlejer vi det lille besty-
relseslokale over Brugsens forsamlingssal som 
rammen for en lille julekomsammen. Vi kan til-
byde, at grupper på 8 til 15 personer får lokalet 
med kaffe/te og æbleskiver samt teaterbilletter 
for 195 kr. pr. person. For større gruppe kontakt 
os for inspiration, muligheder og priser.

De bedste julehilsner
Frilandsmuseets Teaterafdeling

 

Det færdige Bernhard Olsen 
Teater, klar til at danne rammen 
om årets juleforestilling. Teatret 
er istandsat med støtte fra 
Nordea-fonden, der har bevilget 
2 mill. kr. til formålet (Foto: 
Frilandsmuseet).

Juleferie i Nøddebo Præstegård.
Medvirkende: Heidi Colding-Hansen, Lise 
Koefoed, Brian Hjulmann, Peter Darger, Filippa 
Suenson og Anders Baggesen
Musikere: Nikolaj Hess, Jenno og Martin Seier 
Instruktion: Lars Knutzon  
Dramatiker: Line Knutzon  
Komponist: Nikolaj Hess 
Scenografi: Jeppe Eisner 
Kostumer: Anette Hansen 
Dramaturg: Bent Holm 
(Foto: Frilandsmuseet).
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gamle sorters dag i brede

Ved Brede Værk ligger, som de fleste af vores 
gæster allerede ved, en dejlig park, hørende til 
den tidligere direktørbolig, Brede Hovedbyg-
ning, opført i 1795. Parken er altid åben for besø-
gende i dagtimerne, hvor også havens staudebed, 
orangeri og gartnerboligens nytækkede eksteriør 
kan beses i havens nordlige ende.
Brede Parks ældste del er terrasserne mod vest. 
De er anlagt endnu før, den romantiske stem-
ningspark dannede mode i Nordsjælland i den 
sidste del af 1700-tallet. På disse terrasser vokser 
æble- og pæretræer, hvis frugter museets gæster 
længe har kunnet samle op og smage på ved 
denne tid på året.
Flere af terrassernes gamle træer er dog de sidste 
år sygnet lidt hen. Derfor var det meget kærkom-
ment, da Frilandsmuseet valgte at placere 40 af 
de gamle danske sorter fra Veilstrups Æblehave 
i Brede i maj 2012. Æblehaven har stået hos 
Plantedirektoratet i Sorgenfri og blev flyttet til 
Frilandsmuseet og Brede, da direktoratet flyt-
tede til København. Vi fik dermed 84 æblesorter 
at vise til vores gæster, hvoraf 75 er nye på mu-
seet. Æblehaven er udvalgt og podet af Pometet, 
Københavns Universitet. De gamle æblesorter 
stammer fra hele Danmark og repræsenterer 
perioden fra cirka 1650 til 1995. Mange af 
træerne er sjældne og vil derfor fungere som sik-
kerhedskopi for Pometet, der er en del af Nor-
dens Genbank, NordGen.

De 40 nyplantede små æbletræer svarer til 
sorter, der kunne have stået i Brede under fa- 
brikkens virksomme tid. De er alle velsmagende 
sorter ældre end 1910, såsom Dronning Louise, 
Signe Tillich, Yduns Æble, Guldborg m.fl. Alle 
træerne vil komme til at bære deres navn på små 
nyopsatte skilte på sorten hver især.
Omend de unge træer endnu ikke bærer frugt, 
har Nationalmuseet Brede Værk valgt at markere 
de velkomne nye stammer ved at være med på 
Frilandsmuseets Gamle Sorters Dage, således 
at vi i Brede afholder én Gamle Sorters Dag, 
nemlig søndag den 7. oktober fra kl. 12 - 15. 
Her vil besøgende i selve parken kunne se og 
smage friskpresset æblemost fra en nyanskaffet 
æbleperse betjent af museets personale.
Kl. 12.30 og 13.30 er der omvisning indenfor i 
Brede Hovedbygning og Arbejderboligen, Brede 
33.
Omvisningerne starter ved æbleaktiviteten i 
Parken. Billetter til omvisningerne koster 50 kr. 
Reservation mulig indtil 30. september på tlf. 
33473800.
Kom og smag på de modne friskmostede æbler - 
velkommen i Brede Park den 7. oktober.

Signe Lykke Littrup

NB: Brede Værks udstillinger i øvrigt lukkes for 
vinteren fra 1. oktober. Gamle Sorters Dag er  
sæsonens enestående og sidste aktivitet.

Fru. Daverkosen og gartner 
Hans Mortensen i haven i Brede 
omkring 1915 (Foto: Frilands-
museet).
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gamle sorters dage på frilaNdsmuseet

Så er det igen blevet efterår. Æblerne modner, og 
det betyder blandt andet, at det er tid til Gamle 
Sorters Dage på Frilandsmuseet. I år bliver det 
den 6. og 7. oktober kl. 11-15.30.
Baggrunden for dette arrangement er, at Frilands-
museet og Brede Værk dyrker gamle nordiske 
sorter af frugt, korn og grøntsager, der måske kan 
blive moderne igen. Flere af dem viser sig nem-
lig både at smage godt og være gode at dyrke. På 
Gamle Sorters Dage kan museets gæster se, dufte 
til, smage på - og få mere at vide om historien. 
Arrangementet sidste år var en stor publikums-
magnet med knapt 4.000 gæster, så i år gentager 
vi succesen og udvider til to dage. 
Der er mange ting på programmet. Ligesom sid-
ste år vil man kunne smage forskellige gamle 
æblesorter fra museets haver. Der er både mad- 
og spiseæbler, æbler til at bruge nu – og dem, 
der smager bedre til jul. Der er både kendte og 
mindre kendte sorter. Med de sidst tilkomne fra 
Veilstrups Æblehave ved det gamle Plantedirek-
torat i Sorgenfri er vi oppe på i alt 143 æblesorter 
på Frilandsmuseet og Brede Værk. Som noget 
nyt har vi i år inviteret eksperterne fra Pometet 
til at fortælle om æblerne.
Noget nyt er også ølbrygningen. I Fjellerups 
bryggers vil Jørgen Jensen vise, hvordan han 
omdanner byg til malt. Sorten hedder Imperial 
og har vokset på museets marker i år. Det er en 
sort fra 1913, der er taget op af Nordens Gen-
bank for at blive prøvet af til moderne øl. Den 

virker lovende. Jørgen vil også vise sit arbejde 
med at samle og dyrke forvildede gamle humle-
sorter fra området ved Æbelholt Kloster, og man 
kan mærke, dufte til og smage på de mange pro-
cesser fra råvarer til drikkeklart øl. 
Går man udenfor på Fjellerup Østergaard, kan 
man opleve det gamle tærskeværk i arbejde med 
at skille korn fra strået, så vi får Lyngby he-
dehavre til vores dyr og svedjerug til at male i 
vandmøllen. I herregårdshaven viser Havelauget 
rundt blandt rød amarant og havesyre, og hos 
Frøsamlerne kan man høre, hvad der gemmer sig 
bag navne som ’lollandske rosiner’ og ’hundrede 
for én’. Man kan også se, hvad der gemmer sig 
i bistaderne ved herregården, når Sven Branner 
viser frem og fortæller om biernes rolle i natu-
rens mangfoldighed.   
Til ganen er der smagsprøver af frisk æblesaft 
presset på mostpersen – en kopi af den, der står 
på gården fra Lundager - og brød bagt af sved-
jerug. Gamle retter som sulevælling og bagt 
æblekage kan man smage i Fjellerups køkken, 
hvor Køkkenlauget fremtryller retter fra antikke 
opskrifter, mens brændekomfuret knitrer. Bliver 
man lækkersulten, kan man købe æblekage og 
kaffe i gården.
For mig er Gamle Sorters Dage et af højdepunk-
terne i mit arbejde med at formidle den levende 
kulturarv, og i år bliver arrangementet i oktober 
samtidig begyndelsen til mit nye Ph. d.-projekt. 
I de næste tre år skal jeg undersøge, hvordan vi 

bedst muligt fortæller om de 
gamle sorter, så museums-
gæsten forstår, at de er råstof-
fet til udvikling af fremtidens 
fødevarer.  

Louise Windfeldt
 hortonom og fagjournalist

Ved husmandshuset fra Årup 
på Fyn dyrkedes humle. Fyn 
var berømt for sit gode øl, men 
humlen anvendtes ikke blot 
lokalt, der skete også salg, så 
humlen anvendtes ved ølbrygn-
ing i Jylland (Foto: Klaus 
Møller).
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Fru. Daverkosen og gartner 
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Historisk marked på 
frilaNdsmuseet i efterårsferieN

Hvis man mødte en af de oprindelige beboere 
i de fleste af Frilandsmuseets bygninger, ville 
man som dansker i dag opleve, at det sprog, de 
talte, ikke er det samme som det sprog, vi taler 
i dag. Nogle gange ville vi måske ikke umiddel-
bart kunne forstå, hvad der blev sagt. Det sprog 
vikingerne talte, er helt uforståeligt for nutidens 
danskere. Vi skal faktisk helt op i 1500-tallet, før 
nutidens danskere kan forstå det sprog, der blev 
talt i datidens Danmark.
Der er blandt forskerne bred enighed om, at dansk  
har udviklet sig fra vikingernes oldnordiske 
sprog, som igen var udviklet af fællesgermansk, 
der er stamsproget til moderne engelsk, tysk, 
nederlandsk og skandinavisk. 
Dansk fik imidlertid som sprog først sit folkelige 
gennembrud så sent som i 1800-tallet.
Man kan sammenligne det danske sprog med 

den danske jul. Julen har rødder tilbage til Jesu 
fødsel, men den måde, vi i dag fejrer jul på, med 
juletræ og julegaver, stammer fra 1800-tallet. 
Det samme gælder det danske sprog. Det var i 
1800-tallet, at det danske sprog for alvor blev 
udbredt blandt alle i Danmark.
1864 er det centrale årstal. Her tabte Danmark 
Sønderjylland til tyskerne, og nederlaget ind-
ledte en national æra. Indbyggerne blev pludselig 
meget opmærksomme på, at de var danskere og 
skulle tale dansk. 
Det blev også starten på et langsomt opgør 
med de mange stærkt varierende lokale mål, 
der fandtes i Danmark. Der findes ansatser til 
rigsdansk udtale allerede i 1600-tallet, men ud-
viklingen af rigsdansk er en længere proces. Det 
danske sprog udvikler sig hele tiden. Sproget er 
dynamisk og redefineres konstant.

Historisk marked på plænen bag gården fra Ostenfeld – mellem Fuglevad vindmølle og Centralpladsen 
(Foto: Boum Pyndiah).

sproget deNgaNg og Nu
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Historisk marked på 
frilaNdsmuseet i efterårsferieN

Hvad er børnenes efterårsferie uden Frilands-
museet? Når løvet falder, og fuglene drager mod 
syd, lukker Frilandsmuseet op for endnu en her-
lig familiebegivenhed, et landsbymarked som 
det kunne have taget sig ud i 1800-tallets sidste 
årtier. 
Vi vil gerne præsentere et marked med lidt af det 
hele. Vi skaber et historisk marked med gøglere, 
fusentaster og bondeknolde. Du kan vælte dåser, 
gå på stylter eller få en tur i luftgyngen. Frilands-
museets stolthed, den mekaniske tyr Bertram, 
som kan slås for panden, er naturligvis også truk-
ket af stalden, ligesom der vil være kraftprøve og 
muligheder for at prøve en væltepeter. Igen i år 
kan børnene glæde sig til den lille børnekarrusel 
på Frilandsmuseet. Karrusellen blev brugt i en 
Pipi film ’Pipi i Tivoli’. Den er nu blevet til en 
hestekarrusel med Balinesiske træheste, kreeret 
af maleren Jeppe Eisner.
Musikken skal vi ikke glemme: Både trom-
mer, guitar, lirekasse og sang vil bidrage til den 
gode stemning og danne baggrund for en ægte 
markedsstemning. Biavlerne fra Brede vil være 
til stede og fortælle om kunsten at lave honning. 
De vil give smagsprøver og sælge det søde klis-

ter, ligesom en grøntsagsbod vil være at finde 
i vrimlen. Til at tilfredsstille den søde tand er 
der salg af marmelade, honninghjerter og lune 
æbleskiver. Melder sulten sig for alvor, kan der 
købes og indtages smørrebrød fra museet kro-
stue i Ostenfeldgårdens stemningsfulde og unik-
ke staldrum, hvor der er dækket op ved festligt  
efterårspyntede langborde. 
Som noget nyt i år vil der være korte teater- og 
klovneforestillinger og besøg af Copenhagen Art 
Ensemble, som også spiller musik.
Alle aktiviteter foregår mellem kl. 11.00 og 
15.00  på plænen bag gården fra Ostenfeld –  
mellem Fuglevad vindmølle og Centralpladsen.
Desuden maler Frilandsmuseets Møllerlaug rug-
mel i Ellested Vandmølle søndag d. 14. og d. 21. 
oktober kl. 11 – 15. Køkkenlauget laver mad på 
brændekomfuret på gården fra Fjellerup d. 13., 
14., 20. & 21. oktober kl. 11 – 15. Kom og få en 
smagsprøve!
Det er gratis at besøge museet, men udvalgte 
aktiviteter kræver betaling, så husk kontanter!

Boum Pyndiah

Historisk marked med gøglere, fusentaster og bondeknolde på Frilandsmuseet i efterårsferien (Foto: Boum 
Pyndiah).
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Ændringer kan forekomme

dato aktivitet tid og sted
oktober – november – december

6. og 7. oktober Gamle sorters dag.
Kom og se, duft og smag på de gamle sorter Kl. 11.00 –15.30

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 (tirsdag - 
torsdag)

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

dato aktivitet tid og sted
oktober

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 – 30. september samt 7. oktober.
 (Mandage lukket)

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner
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Når folk spørger mig, 
hvordan jeg har det med 
at arbejde i Museums-
butikken, kan jeg ikke 
lade være med at smile 
og svare ganske kort: 
Jeg elsker at være der. 
Jeg startede i butikken 
på Frilandsmuseet den 

første august i år. Jeg har tidligere været ansat i 
forskellige dagligvare butikker, så selve arbejdet 
med kundebetjening, opfylding af varer, kasse-
optælling med videre var ikke fremmed for mig, 
men det var omgivelserne i højeste grad. 
Jeg har altid interesseret mig for historie og har 
en bachelor i historie. At arbejde i butikken, 
med Frilandsmuseet som omgivelse og centrum, 
er som at være hjemme for mig. Skønt mit job 
umiddelbart ikke rummer så meget historie, 
rent fagligt er det alligevel en fordel med min 
historiske baggrund, når publikum spørger mig  
angående museet. 
I starten var det noget af en omvæltning for mig 
med en masse nye kolleger, jeg skulle holde styr 
på, nye måder at gøre tingene på og en behagelig 
overraskelse over, at vores kunder virker mere 
glade og afslappede, end jeg har været vant til, 
da jeg arbejdede med dagligvarer. Jeg skulle dog 
lige vende mig til udfordringen med at skulle 
kunne svare på næsten alt mellem himmel og 
jord og på samme tid yde en god service. 
Nu er jeg kommet til at elske det og den uforud-

sigelighed, der er ved jobbet. Selve omgivelserne 
kunne næsten ikke blive bedre. Jeg synes, vi har 
en flot lys butik med varer, der er af den bedste 
kvalitet, og som er med til at give en god sam-
menhæng med Frilandsmuseet. Skønt jeg er ny 
og ikke har været med til at opbygge den nye 
butik, bliver jeg stolt af den ros, jeg tit møder fra 
vores kunder, og vil gøre mit bedste for at bevare 
det positive omdømme, butikken har fået. Jeg 
nyder at have et arbejde med en så herlig udsigt 
hver dag. At kunne se ud af vinduet til de gamle 
gårde og dyrene på folden. At se hvordan sen-
sommeren blev til efterår, og hvordan publikum, 
store som små, forventningsfulde går forbi vores 
vinduer ned til gårdene. 
Jeg startede i højsæsonen og kan tydeligt mærke, 
at der ikke kommer så mange besøgende, som da 
skolerne havde ferie. Nogen dage er der mere af 
lave end andre, men jeg synes altid, det er spæn-
dende når turister fra andre landsdele og lande 
giver et lille indblik i, hvor de kommer fra, eller 
hvilken del at Frilandsmuseet de interesserer sig 
mest for. Det er sjovt at se så mange forskellige 
mennesker, der vælger at besøge museet og læg-
ger vejen forbi vores butik. Jeg er på ganske kort 
tid blevet glad for at være der og for den positive 
stemning i butikken. Jeg glæder mig hver dag 
til at møde på mit arbejde, og se hvad dagen vil 
bringe. Jeg brænder for at yde en god service og 
føler mig hjemme på Frilandsmuseet. Kort sagt: 
Jeg elsker at være der!

Malene Dannefer

fra deN aNdeN side af skraNkeN

Museumsbutikken (Foto: 
Boum Pyndiah).
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adresse for frilandsmuseets venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 41206401
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:
Hestevognstur på Frilandsmuseet (Foto: Klaus Møller).
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