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En succesrig højsæson er overstået, og det er tid 
til at gøre status. Det gode sommervejr betød, at 
mange valgte at lægge vejen forbi vores museum, 
ligesom det gode vejr også betød, at vi kun havde 
en enkelt aflysning på vores sommerteaterforestil-
ling om 1864. Nogle gange kan vejret også blive for 
varmt, således at folk hellere vil på stranden, men 
hvis blot varmen varer længe nok, så plejer de fleste 
at blive trætte af at flyde rundt på stranden og så er 
det, at de alligevel kommer ud på Frilandsmuseet, 
selv om der til tider var stegende hedt herude.
Årets sommerforestilling om nederlaget i 1864, der 
var skrevet af forfatteren Erling Jepsen og instru-
eret af Søren Iversen, blev en stor succes. Der var 
tale om et skarpt stykke med både historisk indhold 
og aktuelt bud til nutiden om den måde, den dan-
ske stat behandler sine såkaldte udkantsområder 
på. Erling Jepsen stillede f.eks. det provokatoriske 
spørgsmål, om Sønderjylland i grunden ikke havde 
været bedre tjent med at være en del af Nordtysk-
land end en glemt udkant i det sydlige Danmark. 
Det kan man mene om, hvad man vil, man bare det 
at rejse spørgsmålet skaber debat og maner til efter-
tanke – og begge dele plejer man at blive klogere af, 
og det er ingen skade til.
I den kedelige ende af skalaen brændte National-
museets fredede gartnerbolig bagest i Brede park. 
Branden viste sig at være påsat, men gerningsmæn-
dene er indtil videre undsluppet. Bygningen er 
fredet, og det betyder, at den skal genopbygges, og 
det vil den også blive. Vi skal blot lige tænke os 
om, før vi går i gang, for vi vil gerne sikre os, at 
den bliver genopbygget på en måde, så den bliver 
anvendelig til andet og mere end blot en fredet gart-
nerbolig, som lever et henslumrende liv i udkanten 
af vort museumsområde.
På den mere positive front kan vi melde om, at det 
går planmæssigt med opførelsen af dels huset fra 
Stenstrup i den fynske del af museet og dels Øre-
sundsvej station i Stationsbyen. Stenstruphuset 
planlægger vi at have færdigt til juni næste år, mens 
det kommer til at vare noget længere, før Øresunds-
vej station kan åbnes for publikum. I første omgang 
har vi nemlig kun økonomi til at færdiggøre byg-
ningen i det ydre. I foråret 2015 påbegynder vi også 
genrejsningen af den gamle trælastlade fra Marstal, 
som vi hjemtog i 2012. Den vil blive rejst i stations-
byen, lige over for Bernhard Olsen Teateret, på det 
sted, hvor der i dag er rejst et telt til opmagasinering 
af bygningsdelene til Øresundsvej station. 

Vi er for tiden også ved at rejse penge til at hjemtage 
et gammelt vognskur fra Sorgenfri, som skal bruges 
til at huse vor samling af hestevogne og kaner. Når 
(7-9-13) det lykkes os at rejse pengene og hjemtage 
skuret, er det meningen, at det skal placeres nede 
ved Fjellerup Østergård på den vej, der går mellem 
gården og området ind mod festpladsen. Her er det 
også tanken, at vi vil rejse en gammel kornlade fra 
Høvelte, som vi hjemtog tidligere i år. Byggeprojek-
ter har vi nok af her på Frilandsmuseet, men det er 
jo også det, som det hele handler om.

 
Peter Henningsen

Museumschef

Øresundsvej station kort før nedrivningen i 2005. 
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Sommeren er ved at gå på hæld, men lad os glædes 
over en fantastisk sommer med mange muligheder for 
besøg på Frilandsmuseet. Der har også i løbet af som-
meren været mange aktiviteter, som medlemmerne 
af  Frilandsmuseets Venner har kunnet  deltage i. 
I løbet af efteråret er der også mange spændende 
begivenheder. Endnu er sommeren ikke helt ovre, 
og senere byder efterårsferien også traditionelt på 
mange interessante begivenheder på museet. Efter-
årsferiens marked er normalt et tilløbsstykke, og det 
håber vi også, at det bliver i år.  Og hvis vi skuer helt 
frem til juleåbningen de to første weekender i slut 
november, begyndelsen af december, har vi også 
noget at glæde os til.
Frilandsmuseets Venners traditionelle julemorgen 
finder sted den 29. november på Frilandsmuseets 
restaurant kl. 9.00.
Vi glæder os her til at samles til den hyggelige 
julemorgen, men i år vil Frilandsmuseets tidlige 
leder Mikkel Venborg Pedersen som en ekstra  

attraktion komme og fortælle om sin nylig forsva-
rede doktordisputats, hvor flere af Frilandsmuseets 
bygninger indgår som cases. Mikkel Venborg Ped-
ersens disputats hedder: ”Luksus - Forbrug og kol-
onier i Danmark i det 18. århundrede”.
I takt med at europæerne fra omkring år 1600 og 
de næste århundreder frem begyndte at dominere 
store dele af kloden gennem handel og kolonisering,  
fyldtes de europæiske hjem af flere genstande, ting 
og sager, der blev bragt hjem fra den store verden. 
Eksotiske varer som silke, bomuld, te, kaffe, cho-
kolade, indigo, rødtræ, mahogni, palisander, ana-
nas, mango, sukker, vanilje og meget mere fandt i 
løbet af det 18. århundrede vej ind i europæernes 
– og dermed også danskernes – hverdagsliv. 
Med kolonier i Tranquebar og Serampore i In-
dien, handelsstation i det kinesiske Canton, forter 
på Guldkysten af Afrika og De vestindiske Øer i 

Caribien samt de gamle bilande mod nord: Island, 
Færøerne og Grønland tog også Danmark del i 
den europæiske ekspansion. Det dansk-norske rige 
var en væsentlig spiller på handelsområdet, og 
København blev en handelsby af verdensformat. 
I bogen ”Luksus” undersøger Mikkel Venborg 
Pedersen, hvad den europæiske ekspansions va-
rer og vaner samt forbrug af luksusvarer betød 
i det daglige liv hos fem familier – i byen og på 
landet. Blandt de fem hjem, der af forfatteren sættes  
under lup, er to gårde på Frilandsmuseet og Brede 
Hovedbygning nord for København, hvor man 
omkring år 1800 kunne få serveret ægte skild-
paddesuppe importeret fra Vestindien og drikke 
te i det kinesisk indrettede lysthus. “Luksus” er 
en unik kulturhistorie og samtidig en undersø-
gelse af, hvor væsentlige træk i vores nutidige, 
internationaliserede verden egentlig stammer fra. 
Det bliver et foredrag af karat. 
Så velkommen til et spændende efterår på Frilands-
museet.

Bent Knie-Andersen
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Nyt teaterstykke om 1. Verdenskrig og krigens  
absurditet på Frilandsmuseet. Spiller i Bernhard  
Olsen Teateret fra den 10. til den 27. september.
Der er ingen ende på rædslerne, når man tager fat i 
1. Verdenskrig. Døde unge mennesker i millionvis. 
Det er en historie så trist, at man på en eller anden 
måde må finde noget at grine af. Et håb af en art. 
Noget menneskelighed i al umenneskeligheden. Det 
er ambitionen med ”Paradis i Helvede”, der er årets 
tredje forestilling på Frilandsmuseet.
Morten Eisner spiller det lille komiske menneske 
i det store propagandamaskineri. Som dansksindet 
sønderjyde indkaldes han til tysk krigstjeneste og 
sendes i krig i 1914 uden at forstå hvorfor, men han 
er også Sprechstallmeisteren, der overlegent styrer 
slagets og verdens gang i ”Cirkus Krieg”.
Vi har valgt en skizofren tilgang, hvor Morten Eis-
ner spiller begge hovedpersoner, og der er tale om 
to helt modsatrettede figurer. Krig overskrider for-
nuften, og skal vi forstå, hvordan man bliver opild-
net til at ødelægge og slå ihjel, så skal følelser og 
sanser påvirkes og forføres. Magten forklarer sig 
rationelt over for folket, men spiller samtidigt på 
frygten, hadet og det heroiske, for at få os til at lade 
geværet. Den dobbelthed vil stykket gerne tydelig-
gøre ved de her to karakterer, fortæller instruktør 
Peter Darger.
Det formmæssige greb er at lade det groteske møde 
det følsomme og fabulerende i bedste Dario Fo-stil. 
Publikum ledes det ene øjeblik ned i skyttegravens 
brutalitet og meningsløshed og i det næste over i 
latteren og den ukuelige tro på en bedre verden. Hu-
mor, musik og inddragelse af publikum er centrale 
elementer i stykket.
Frilandsmuseets Teater har allieret sig med forfatter 
Kåre Bluitgen for at få ordene til at spille sammen 
med musikken, der til ”Paradis i Helvede” er kom-
poneret af Jenno og fremføres af denne og Victor 
Dickers-Eisner. Desuden vil sange af bl.a. natio-
nalskjalden Jeppe Aakjær indgå. Den maleriske og 
dramatiske skyttegravs-scenografi er lavet af kunst-
neren Jeppe Eisner.
”Paradis i Helvede” indgår i Golden Days Festiva-
len 2014, hvis tema er 1. Verdenskrig.

uddrag fra stykket
Ude fra vest lyder en stadig rullende torden. 
Tusinder af kanoners malmmunde. Men der er én 
stemme, man ikke hører her: Guds. Han er flygtet. 
Men Han har efterladt sine små her. Der er ingen 
medaljer til Gud. Ikke engang en fupindsprøjtning 
eller en nødforbinding. Til Ham er der kun had langt 
ind i Helvede. Uden krigen ingen dybere filosofe-
ren, uden krigen ingen store medicinske fremskridt 
for menneskeheden. Uden krig ingen plastikkirurgi.

fakta: ”Paradis i helvede” 
Spilleperiode: 10. til 27. september. Onsdag-fredag 
kl. 19.30, lørdag kl. 16.00   
Varighed: 65 minutter 
Alder: fra 13 år

På og bag scenen 
Sprechstallmeister og soldat/klovn: Morten Eisner 
Musikere: Jenno og Victor Dickers-Eisner 
Komponist: Jenno 
Scenograf: Jeppe Eisner 
Tekster: Kåre Bluitgen 
Instruktør: Peter Darger 
Ide: Morten Eisner og Peter Darger 
Dramaturg og tekstbearbejdning: Anna Lawaetz 
Research: Signe Lykke Littrup 
Lys: Mathias Hersland 
Lyd: Ida Jacobsen 
Arrangør: Peter Darger & Co

Bestil billetter på www.billetten.dk  
Priser fra 95 kr. - 165 kr.
Særligt tilbud til Frilandsmuseet Venner, 50 kr. 
onsdag og torsdag, dog max 5 stk. pr. medlem.
Stykket spiller i Frilandsmuseets smukke Bernhard 
Olsen Teateret, Højskolevej 17, 2800 Lyngby.

Paradis i helvede
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Intentionen er, at publikum ikke skal se 1. Verdens-
krig som noget fjernt og uvedkommende. Mange 
kender kun krigen fra skolens historiebøger, hvor 
krigen ofte betragtes fra en vinkel hvor Danmark 
var en lilleput-nation, og krigen en makro-histo-
risk begivenhed, som primært involverede ”de 
andre”. Det vil ikke være stormagtspolitik, som 
publikum skal forholde sig til, men de følger som 
stormagtspolitikken i sidste ende fik for individer. 
Den fortælling er mulig her på Frilandsmuseet, 
netop fordi vi her fortæller historierne om de ”al-
mindelige” mennesker. Når der samtidig i formid-
lingen ikke udelukkende appelleres til fornuften, 
men også til følelser og sanser, muliggøres en 
oplevelse, hvor publikum indlever sig og husker 
med sanserne frem for kun med hjernen; en skarp 

lugt af kål vil måske senere få dem til at tænke på 
”steckrübenwinter” (vinteren 1916/17 – den vinter, 
hvor i mange tyske byer kålroer var den primære 
fødekilde) og et håndskrevet brev vil måske minde 
dem om den eneste forbindelse mellem soldat og 
hjem. Det er sansning frem for opremsning af facts, 
der skal give publikum fornemmelse for fortidens 
levede liv. Det vil give en oplevelse og forståelse 
som de, bevidst eller ubevidst, tager med sig.  
Åbne omvisninger vil finde sted lørdag den 13. og 
søndag den 14. september kl. 10.30, 12.00 og 13.30. 

Anna Katrine Bønnelycke
Specialestuderende

Russiske krigsfanger, der blev sat til landarbejde på gården fra Sdr. Sejerslev (Foto: Frilandsmuseet).
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2014 er, som bekendt, 100-året for 1. Verdens-krigs 
udbrud. Fra mange sider er der derfor fokus på kri-
gen. Og i særdelshed Danmarks rolle i den; Golden 
Days’ festivalprogram er fyldt med begivenheder 
og foredrag, der omhandler Danmarks neutralitet og 
rolle som ”puslinge-land”. 
Krigen bliver betragtet som en ”kickstarter for 
fremtiden” med den op-blomstring i litteratur og 
kultur, der fulgte i kølvandet på den (se f.eks.:  
http://goldendaysfestival.dk/festival-2014).
Derfor vækker det forundring hos mange, når man 
nævner, at det jo ikke var hele Danmark, der havde 
neutralitetens beskyttende kappe svøbt om sig. 
Den del af Danmark, som vi i dag kalder Sønder-
jylland, men som også hedder Nordslesvig, havde 
siden 1864 været tysk. En stor del af befolkningen 
var dog stadig dansksindet. Men det ændrede ikke 
på, at majoriteten af den mandlige befolkning måtte 
trække i uniform og drage mod fronten i løbet af kri-
gen. Disse skæbner drukner tit i stormagtspolitik og 
slagmarksberetninger, når krigen bliver genfortalt. 
Men det er netop disse historier, der er omdrejning-
spunktet for efterårets 1. Verdenskrigs-tematiserede 
omvisninger på Frilandsmuseet. Det er med den 
sønderjyske gård fra Sdr. Sejerslev, som kulisse, at 
krigens hverdag vil blive formidlet.
Omvisningen tager sin begyndelse i den for-
bløffende varme sommer i 1914. Den spændte situ-
ation i Europa kunne efter sigende mærkes i luften 
som et truende tordenvejr, men de færreste regnede 
med en krig – dét var sådan noget man legede med 
i Sydafrika, som en seminarielærer fra Tønder 
bemærkede. Men krig blev der, og det fik stor be-
tydning for de dansksindede syd for grænsen. De 
var ikke grebet af samme nationalistiske krigsiver 
som deres indfødte landsfæller, men måtte alligevel 
mønstre. 
Blandt disse var brødrene Jensen fra Hvidding. 
Deres breve er samlet i bogen Nyt fra Vestfronten, 
og beretningen om brødrene danner en rød tråd 
gennem omvisningen. Her fortælles historien om 
Laurits, der når at besøge sin brors grav i Frankrig, 
inden han selv falder. Og om Niels, der i et brev 
til søsteren prøver at forestille sig, hvordan det vil 
være at komme hjem igen, når nu ”de andre” ikke er 
der mere. Dette kommer han dog aldrig til at opleve, 
for han falder selv på Vestfronten en måned senere, 
netop 22 år gammel.
Disse historier danner selvfølgelig baggrund for 
at fortælle om de dansksindede ved fronten. Om 

feltpostpakker hjemmefra, anspændt venten og 
flugt over grænsen. Men de binder også et bånd til 
”hjemmefronten” – de ventende. De, der afsendte 
feltpostpakkerne, strikkede sokkerne og søgte at 
holde modet oppe hos soldaterne ved fronten. Men 
de skulle jo også have en hverdag til at fungere; en 
hverdag hvor man manglede sine kære, manglede 
arbejdskraft og med tiden også selv de mest basale 
forsyninger. 
I tilrettelæggelsen af omvisningen er der lagt stor 
vægt på følelser som noget fællesmenneskeligt. Kri-
gens følelser er på mange måder basale: Nervøsitet, 
frustration og sorg. Men også håb og glæde. Følel-
ser, som de fleste vil kunne relatere til.
Mange af ”krigens følelser” kommer til udtryk gen-
nem breve og beretninger, og det er gennem disse, 
publikum vil få en fornemmelse for krigens hverdag 
og skæbner.

Vi kan jo selvsagt ikke vise publikum et slag, 
der raser eller den ægte sorg, en moder må 
føle ved beskeden om sin søns død. Men, som  
Rentzhog skriver i Open Air Museums, kan vi til-
byde “glimses full of emotional tension, which 
allows visitors to imagine the reality, and what it 
meant to the people of the time” (Rentzhog, Sten, 
Open Air Museums, Carlssons Bokförlag, Stock-
holm 2007). Og det er netop dét, et poetisk mu-
seum som Frilandsmuseet kan. Ved hjælp af breve, 
beretninger, tableauer og frem for alt levende for-
midling, er det muligt at vække fortiden for pub-
likums indre øje. Det er ikke en ”hands-on”-op-
levelse (hvor publikum må røre og prøve), men en 
”emotions-on”, hvor publikum får mulighed for at 
identificere sig med- og leve sig ind i de levede liv. 

KrigeNs Poesi

Anna og Søren Clausen foran Sdr.Sejerslev  
(Foto: Frilandsmuseet).
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Kvindeforføreren og 
tyveknægten Fernando 
forsøger at lokke 
bondekonen Maren til at give 
ham hendes smykkeskrin. 
Fra teaterstykket “Gode 
gerningers løn”.

De to karle Martin og 
Gustav skriftes til at 
fortælle køkkenpigen Emilie 
molbohistorier foran den lille 
herregård, Hovedgården fra 
Fjellerup. Fra teaterstykket 
“Molbohistorier”.

Fællessang med sangforeningen 
Lærken foran den gamle Brugs i 
stationsbyen. Fra stykket ”Fællessang 
med sangforeningen Lærken’’.

8

Danmark var i 2014 velsignet med en fantastisk juli måned, der bød på skyfri himmel og hede sommerdage. 
Frilandsmuseet var også mærket af vejret, men på trods af de lokkende, danske strande fandt gæsterne stadig 
frem til museet og alle dets aktiviteter. Her følger en billedserie med billeder fra sommerens aktiviteter, skue-
spil og flotte natur. Alle billeder er taget af specialestuderende Elisabeth Holm Nielsen.

Tekst: Rebekka Thornbech 
Foto: Elisabeth Holm Nielsen.

Billedserie fra sommereN 2014 

Bondepigen Magda fra den den jyske 
hede fortæller om alle de mange 
overnaturlige væsner der er at 
finde i naturen, såsom lygtemænd, 
ellefolket og slattenpatten. Fra 
vandreforestillingen med Eva og 
Magda.

Bondekonen Eva fra den jyske hede 
fortæller, hvordan man undgår at 
blive taget af lygtemændene ved 
at vende noget om såsom et stykke 
beklædning, et smykke eller lignende. 
Fra vandreforestillingen med Eva og 
Magda.

Stakkels Pouline gør sig klar til at få 
solgt alle sine ejendele på auktion for 
derefter at flytte ind på fattiggården. 
Fra teaterstykket ”Pouline på 
kassen”.
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dato aktivitet tid og sted
12. august – 19. oktober Åbent på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

12. august – 28. september Åbent på Brede Værk Kl. 10.00 – 16.00

10. – 27. september Teaterforestillingen  
”Paradis i Helvede” i forbindelse med Golden Days

Onsdag – fredag kl. 19.30 og  
lørdag kl. 16.00
Pris: 165 kr.
Særpris for Frilandsmuseets Venner:  
50 kr., max 5 stk. pr. medlem,  
kun onsdag – torsdag

13. september Foredrag af museumsinspektør Inge Adriansen 
”1914 - Mennesker i krigens malstrøm” med 
musikalske indslag fra forestillingen ”Paradis i 
Helvede” og sønderjysk kaffe og kage - i forbindelse 
med Golden Days

Kl. 14.00
Pris: 75 kr.

1. september – 19. oktober Brede Værks hovedbygning og arbejderbolig Søndage kl. 12.00, 13.00 og 14.00
Pris: 50 kr.
Gratis for medlemmer af Frilandsmuseets 
Venner

12. – 19. oktober Efterårsmarked på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

18. – 19. oktober Håndværkets og Gamle Sorters dage Kl. 11.00 – 15.00

26. oktober – 
16. november

Spøgelsesture på Frilandsmuseet Kl. 17.30 alle dage undtagen mandag
Pris: 100 kr. for voksne, 70 kr. for børn
Særpris for Frilandsmuseets Venner:  
75 kr. for voksne, 50 kr. for børn,  
kun tirsdag – torsdag

14. november – 
21. december

Teaterforestillingen  
”Et juleeventyr”

Tirsdag – fredag kl. 17.30 og weekender 
kl. 12.00 og 14.00
Pris: 165 Kr. for voksne, 95 kr. for børn 
Særpris for Frilandsmuseets Venner:  
50 kr., max 5 stk. pr. medlem,  
kun tirsdag – torsdag

29. november Julemorgen for Frilandsmuseets Venner 
Foredrag ved Mikkel Venborg Pedersen

Frilandsmuseets restaurant kl. 9.00

29.– 30. november og 
6.–7. december

Jul på Frilandsmuseet Kl. 10.00 – 16.00

29. – 30. november og 
6. – 7. december

Gratis juleteater på Frilandsmuseet Kl. 11.00 – 15.00

aKtivitetsKaleNder for frilaNdsmuseet 
og Brede værK 2014

Ændringer kan forekomme. Hold dig opdateret på museets hjemmeside: http://natmus.dk/frilandsmuseet/

Mandage lukket med undtagelse af mandag den 13. oktober. 
Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner
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Sommer på Friland.

Konen med æggene.
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adresse for frilandsmuseets venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 41206401

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
Karin Høier 
Hans Peter Houlberg
Uffe Thorlacius  
Henrik Victor Nørgaard
Lene Floris 
Vicedirektør
Per Kristian Madsen
Museumsdirektør 
Peter Henningsen 
Museumschef

Bestyrelsen for frilandsmuseets venner
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restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer

Forsideillustration:
Sommer på Friland.
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