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Overinspektør Inger Tolstrup har fra 1. 
december valgt at bruge sin tid anderledes, 
end hun har gjort i de sidste 10 år, hvor 
meget af hendes vågne tid har været 
anvendt på at arbejde for Frilandsmuseets 
ve og vel.

Med disse ord vil jeg på Nationalmuseets 
vegne sige hjertelig tak for en umådelig 
stor indsats, der har givet fortræffelige 
resultater på en lang række felter. Det 
gælder såvel en styrket vedligeholdelse 
af bygninger, haver og landskab som en 
udvikling af den forskning og formidling, 
der knytter sig til Frilandsmuseets 
enestående samlinger.

Ikke mindst formidlingsarbejdet har 
udviklet sig under Ingers ledelse. Nye 
formidlingsformer er taget i brug med 
mobiltelefoni, teater og meget andet; 
det er i sandhed en levende formidling, 
som vores gæster og brugere sætter pris 

på, og det kan da også aflæses direkte i 
besøgstallet som er højere end nogensinde 
før.

Hertil kommer, at Inger er en elsket og 
elskelig personaleleder og en dygtig 
fundraiser, der har kunnet skaffe 
økonomi til genopførelse af ”nye 
gamle” bygninger i stationsbyen. Dette 
hænger måske sammen med et andet 
kendetegn ved Inger og hendes arbejde i 
museumsverdenen: hendes stærke sociale 
og faglige netværk, og hendes evner til at 
skabe positive relationer både internt og 
eksternt. Alt dette har Nationalmuseet 
nydt godt af i mange år, og nu sender vi 
de varmeste ønsker for fremtiden. God 
vind og tak, Inger!

Lene Floris
Museumschef

Forsknings- og formidlingsafdelingen, 
Nationalmuseet

sTor Tak og god vind Til inger TolsTrup!

reCepTion
I forbindelse med overinspektør Inger Tolstrups fratræden

inviteres Frilandsmuseets Venner til afskedsreception

fredag den 28. november kl. 15-17
i Frilandsmuseets Restaurant

Vi glæder os til at se Jer
 Lene Floris Bent Knie-Andersen  
 Museumschef  Formand
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Tak for en sTor indsaTs

Overinspektør Inger Tolstrup har besluttet 
at forlade Frilandsmuseet med udgangen 
af november måned for at gå på pension 
efter at have været leder af Frilands- 
museet siden den 1. januar 1998.

Inger Tolstrup havde en god og grundig 
uddannelse bag sig, inden hun overtog 
ledelsen af Frilandsmuseet. Hun er magi-
ster i europæisk etnologi fra Københavns 
Universitet og var i årene fra 1982 til 
1997 leder af det kulturhistoriske, stats-
anerkendte lokalmuseum, Odder Muse-
um. Herfra blev hun i efteråret 1997 hen-
tet til at være enhedsleder for, som det 
dengang hed, Brede/Frilandsmuseet med 
virkning fra årsskiftet. Frilandsmuseet 
hørte på daværende tidspunkt til i Danske 
Afdeling, indtil denne fra og med 2003 
indgik i den nuværende Forsknings- og 
formidlingsafdeling. Samtidig ændredes 
stillingsbetegnelsen til overinspektør, 
således som det også tidligere havde 
været tilfældet med lederen af Frilands-
museet.
Gennem mere end ti år har Inger Tolstrup 
sat sit stærke præg på Frilandsmuseet. 
Hun har ihærdigt arbejdet med at ind-
samle, bevare og formidle repræsenta-
tive eksempler på dansk landbyggeskik. 
Mange nye bygninger er kommet til, ikke 
mindst i Andelsbyen eller som den nu 
hedder Stationsbyen. Hun har stået bag 
levendegørelse af museet, og besøgstallet 
er forøget fra år til år. 

Vi i Frilandsmuseets Venner har nydt godt 
af Inger Tolstrups gåpåmod, venlighed og 
store viden gennem de mange aktiviteter 
for Frilandsmuseets Venner, som hun har 
stået i spidsen for. Fra almindelige fore-
drag og ekskursioner til de store arrange-
menter i forbindelse med Frilandsmuseet 
jubilæum.

Vi har været glade for samarbejdet og 
sender en stor tak for de mere end ti år, 
der er gået, samt vore allerbedste ønsker 
om et godt otium.

Mikkel Venborg Pedersen er konstitueret 
som leder af Frilandsmuseet. Vi kender 
allerede, Mikkel Venborg Pedersen fra 
en række særlige arrangementer for Fri-
landsmuseets Venner og ekskursioner, og 
vi glæder os til et fortsat godt og positivt 
samarbejde til fordel for vort smukke  
museum.

Bent Knie-Andersen
Formand
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Da Frilandsmuseets jul er ved at blive 
en tradition - og en populær én med 8.-
10.000 besøgende - har vi heller ikke pillet 
så meget ved den.  Kom og oplev det 
stemningsfulde julesmykkede museum de 
to første weekender i december kl. 10-16 
med aktiviteter kl. 11-15.30. Juletræerne 
er pyntet og vil sammen med alle de andre 
juleaktiviteter vise forskelle mellem høj og 
lav, mellem forskellige egne af vores lille 
land og hvordan juletraditionerne i løbet af 
nogle årtier fuldstændig skiftede karakter for 
så til gengæld at stivne i en form vi stadig 
kender – og elsker.

Start turen år 1800 hos bonden på 
Lundagergården som har et velforsynet 
julebord dækket i stuen. Her er alt hvad der 
skulle til, når der var gæstebud i juledagene: 
klipfisk med røræg, juleskinke med 
grønlangkål, æbleskiver og pebernødder  
lavet af rugmel. Hos husmanden fra Taagense 
er der pyntet op med hvide hørduge lagt 
smukt rundt omkring for at pynte og lyse op 
i den mørke tid. På den fynske vandmølle 
er træet pyntet op med fint købepynt, 
som mølleren havde råd til. I mølleriet 
har møllerlavet travlt med at male mel. På 
hedegården fra Kølvrå står det ydmyge 
juletræ lavet af grangrene i en spand sand. 
Pyntet er lavet af tapetrester, valnøddeskaller 
m.m. En stor nyhed på hedegården er de 
store bunker af hoser som ligger som var de 
klar til at blive hentet af hosekræmmeren. 
Hoserne er strikket af Frilandsmuseets 
strikkelaug som siden i sommers har siddet 
med gloende strikkepinde og strikket hoser i 
de hvide og grå farver, som hedens får havde. 

rør bloT ikke ved min gamle jul… 

På herregården er der ild i brændekomfuret 
og julebag i ovnen. I hjørnestuen sidder den 
dygtige papirklipper som sammen med husets 
frue vil vise hvordan de fineste julehjerter 
foldes og klippes. På herregården er der 
også julecafé, hvor man kan slappe af med 
en kop kaffe eller juleglögg og æbleskiver. 
På gården fra Sønder Sejerslev står juletræet 
pyntet i rød-hvide farver for at signalere 
danskhed i tiden hvor de var under tysk 
administration. I brugsens forsamlingssal 
er der juletræsfest med dans og sang, og 
i brugsen kan der gøres gode juleindkøb. 
Museets teaterforestillinger med den vrisne 
gårdbo, den søde tjenestepige og bonden 
som ikke tror på at der eksisterer nisser er jo 
også en fast bestanddel af Frilandsmuseets 
jul. Forestillingen spilles flere gange i løbet 
af dagen. For de særligt interesserede er 
der omvisning kl. 11, 12, 13, 14 med start i 
forhallen.

Rigtig god fornøjelse og glædelig jul
Anja Jørgensen

Foto: Anker Tiedemann
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Frilandsmuseet. Mange af billederne er 
lagt ud på vores hjemmeside, og en del 
har været bragt i bladet her, men først og 
fremmest ser vi frem til at bruge dem i 
den kommende bog om Frilandsmuseet. 

Tusinde tak til alle for det gode 
samarbejde, for den værdifulde støtte og 
for de mange inspirerende møder.

Inger Tolstrup

Det har været ti spændende år på 
Frilandsmuseet. En tid med store 
udfordringer, hvor der er sket meget. 
Ikke mindst synes jeg, at samarbejdet 
med Frilandsmuseets Venner har været 
både værdifuldt og inspirerende. Den 
nærmeste kontakt har selvfølgelig været 
med formanden Bent Knie-Andersen og 
bestyrelsen. Vi har haft mange gode møder 
som har udmøntet sig i store projekter, 
som senest hjemtagningen af smede- og 
maskinværkstedet fra Rynkeby. Det har 
været både faglige og hyggelige møder.
Men der har heldigvis også været en 
meget god kontakt til foreningens mange 
medlemmer, dels til Generalforsamlinger 
og Julemøder – dels til særarrangementer – 
og ikke mindst med de mange medlemmer 
som lægger et stort værdifuldt arbejde i 
Frilandsmuseets frivillige lav.
Møllerlavet var her, da jeg kom, og deres 
entusiasme gav inspiration til at skabe 
nye lav. Køkkenhavelavet har vi kunne 
følge gennem flere år, og fra bar mark – 
næsten gold – er der vokset
en frodig – næsten paradisisk – have op. 

Strikkelavet er sidste skud på stammen. 
I løbet af sommeren og efteråret er der 
blevet bundet hoser i mængder – og 
resultatet kan ses på Kølvrå i juledagene. 
Og der er flere lav på vej, køkkenpigelav, 
smedelav, tømrerlav mv.

Også mange enkeltpersoner blandt 
medlemmerne har hjulpet. Her vil jeg gerne 
nævne Anker Tiedemann, som gennem 
de sidste år har gennemfotograferet 

farvel og Tusinde Tak!

Foto: Anker Tiedemann
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oftest anvendt til møjsommeligt arbejde 
i bondestuen: ”Man skulle gøre gavns 
Gerning og ikke være doven”, erindres 
det fra Falster i midten af det 19de 
århundrede. Aftenens timer blev taget i 
anvendelse til husflid, og man kom tidligt 
op om morgenen. ”Paa os Tjenestefolk 
blev der om Sommeren kaldt Kl. 4 om 
Morgenen og Kl. 6 om Vinteren …”, 
erindrer J. Olsen fra sin barndom på 
Vordingborgegnen, hvor han tjente på 
en mindre gård i 1840’erne. Samme 
billede får vi på Tåsinge, hvor man om 
sommeren ”…stod op Kl. 4 og arbejdede, 
til Solen gik ned, med Undtagelse af 
de nødvendige Spisetider og Hvil. Om 
Vinteren stod de op Kl. 5 og arbejdede 
hele Dagen og noget af Aftenen med”. 
Det kunne være en hård tørn for en knægt 
i voksealderen, erindrer Jens Christensen 
fra Nordfyn, som var i tjeneste på en gård 
omkring 1840, ”Jeg var meget Søvnig om 
Morgenen, det kunde skje, at jeg faldt om 
i Sengen, naar jeg var halv paaklædt og 
sov igen, det var dog sjælden”. Men det 
skete altså, måske fordi familien ”havde 
en Søn paa 1 Aar, han hed Niels, den 
skulde jeg passe udenfor om Middagen, 
for at Konen kunde faa Roe til at sove. 
Det passe mig ikke, jeg var tidlig op om 
Morgenen og trængte ogsaa til Ro om 
Middagen …”.

Det kunne jo gå, hvis een som Jens var 
kommet tidligt i seng, men, som nævnt, 
var det ikke altid tilfældet. En anden 
erindring beretter, at alle var i stuen om 
aftenen, og det skal huskes, at stuen også 

TidligT op og TidligT i seng ... ? 

var soverum for mange. Var der ikke 
andet at gøre, sad tjenestefolkene på 
sengene og spillede kort, og klokken ni 
gik husholdet i seng – børnene dog noget 
før, selvom det kunne være svært for dem 
at få nattero, når de voksne arbejdede eller 
sludrede. Man stod op om vinteren ved 
sekstiden og om sommeren ved femtiden. 
Men så sov man om sommeren også 
middagssøvn en times tid, ligesom ældre 
mennesker slumrede lidt i mørkningen 
ved dagens slutning, vel året rundt. Måske 
folkene bag det engelske ordsprog vil 
have opfattet dette som vel rigelig søvn: 
”dovenskab tager ni”, men sådan var det 
heller ikke alle steder. På et lignende sted 
som den nordjyske gård blev køerne først 
aftenmalket klokken ni, mens karlene 

Foto: Mikkel Venborg Pedersen

Slagbænken var et uundværligt møbel i bondens 
hjem og kunne findes i mange rum. Her kunne man 
om dagen gemme dyner og puder, om natten finde 
plads til et par børn eller tre. Slagbænken her i 
gården fra True rummede i 1830’erne antagelig to 
drenge med benene flettet ind mellem hinandens.
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TidligT op og TidligT i seng ... ? 

På Frilandsmuseet redes hver sæson 
over hundrede senge og sengesteder. 
De leder til mange gode spørgsmål hos 
publikum, der fornemmer, at opfattelsen 
af natten og søvnen var en ganske 
anden end i dag: Hvorfor er sengene så 
korte? Hvor mange sov man sammen? 
Hvordan var sengen redt op? Brugte man 
nattøj og sovepiller? Bad man aften- og 
morgenbøn? Hvornår stod man op – og 
hvornår gik man i seng? Det sidste skal vi 
kort se på i denne artikel, der bygger på 
seniorforsker Mikkel Venborg Pedersens 
projekt på Frilandsmuseet om Søvnens 
Kulturhistorie. Der er mere at læse i årets 
udgave af Nationalmuseets Arbejdsmark, 
og senere udkommer bogen I Søvnens 
Favn med de samlede studier. 

Hvornår gik vore forfædre til sengs, 
og hvor længe sov de? Det burde være 
enkle spørgsmål, men er i virkeligheden 
svære at svare på. I England sagde 
man i 1700-tallet, at ”naturen kræver 
fem, skik og brug syv, dovenskab ni og 
amoralitet elleve” timer, hvilket efter 
al sandsynlighed også var opfattelsen i 
Danmark. Omkring syv til otte timers 
søvn var passende. Det betyder – hvis vi 
kan fæstne lid til talemåder som disse, 
men de stammer dog fra folkekulturen 
selv – at morgenen begynder omkring 
klokken seks, lidt afhængig af, hvor vi 
er; der er en tendens til, at byens beboere, 
også dengang, står senere op, end man 
gør på landet. Bonden gik tilsvarende 
tidligt i seng.

Foto: Mikkel Venborg Pedersen

Omhængsseng i gården fra True. Sengen er redt op 
på traditionel vis med halm i bunden, underdyner, 
lagener, overdyner og mange puder. Omhænget fun-
gerede som gardiner om natten. Antageligt var det i 
1830’erne bonden selv, der var enkemand, som sov 
her.

Men hvad betyder tidligt i seng? Et andet 
engelsk ordsprog understregede, at ”en 
times søvn før midnat er værd tre timer 
efter”, hvilket dels antyder, at ’tidligt i 
seng’ nok har betydet noget andet end 
solnedgang, dels at inden midnat sker 
der en hel del. Nu var det ikke sådan, at 
de så bare sad og hang eller løb rundt på 
landsbyens gade og lavede gale streger. 
Ikke hele tiden, i hvert fald. Aftenen blev 
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månen være en hjælper for arbejde; 
enhver fisker ved, at fiskene bider lystigt 
i måneskin. Nattefiskeri kan jo dog også 
give lejlighed til en munter udflugt med 
medbragt øl og mad, og tilbage igen 
fortsatte karlene måske og spillede kort, 
hvis de ikke samledes foran smeden og 
fik en tår over tørsten. 

TidligT op og TidligT i seng ... ? 

Foto: Anker Tiedemann

De mange dyner kunne sikre varmen, når man var 
kommet i seng, men inden kunne den være iskold. 
Det var udbredt at varme en sten op på ovnen og 
tage den med i seng – senere blev varmedunken 
opfundet – men mange bondestuer kunne fremvise 
flotte varmebækkener som dette fra gården fra 
Ostenfeld.

Var det lørdag aften, havde de unge karle 
til tider andet at se til. I Norden, som i 
store dele af Europa, fandtes langt op 
mod vor tid den skik at ’ligge på tro og 
love’, dvs. at den unge udvalgte kvinde 
lørdag aften modtog besøg af sin frier, 
og de sad så som regel på sengen og talte 
sammen. Vi har i folkevisen ’Det var en 
lørdag aften’ endnu en kendt fortælling 
om denne skik; men ak, her kommer han 
jo ikke! Andre steder gjorde han, og var 
forholdet blevet fast og parret trolovet, 
så det endte med giftermål, så anså man 
allerede da sagen for afgjort. Denne skik 
døde tidligt ud i Danmark, men holdt sig 
i 1500- og 1600-årene, ja nogle steder 
senere i resten af Norden.

Til daglig handlede det ikke om frieri. Der 
var det arbejdet, som krævede sit, særligt 
om vinteren. Men på et tidspunkt inden 
midnat kom man da også til sengs, selvom 
også det ikke var så enkelt. Sengene 
skulle varmes med sten eller bækkener, 
og en storstilet jagt på lus og lopper blev 
indledt. Vinduer og døre blev lukket, så 
den fugtige, farlige, natteluft blev lukket 
ude, og, igen, ilden skulle sikres. Men 
så kunne man også give sig Gud i vold, 
bede sin aftenbøn og sove trygt under de 
mange lag fjer og dun i dynerne.

Mikkel Venborg Pedersen

For henvisninger og kilder til citater henvises til 
den kommende bog: I søvnens Favn

8

TidligT op og TidligT i seng ... ? 

røgtede hestene, og så var der grød og 
mælk som nadver. Derefter ”Sengetid for 
alle”, men i karlekammeret kunne det ske, 
at karlene sad længe i sengen og spillede 
kort med fødderne under dynens varme. 
Om morgenen i denne gård stod konen 
først op, mens den ældste karl kaldte på 
folkene. Davre, dvs. morgenmad efter 
morgenmalkning, var klokken fem om 
sommeren og klokken syv om vinteren. 
Inden man nåede så langt som til at gå i 
seng, så skulle mangt og meget ordnes. 
Først og fremmest blev huset lukket af 
for natten. Alle havde deres gøremål, men 
ansvaret hvilede på husbonds skuldre. 
Døre og porte skulle låses, dyr lukkes 
inde i stald, sti og hus, og i det omfang, 
bønderne havde hunde, skulle også de på 
plads på gården, så de kunne tjene som 
vagthunde. Selve det at bo i en landsby 
må i sig selv have givet en følelse af 
sikkerhed mod ufredsfolk og mørkets 
skabninger, men brand var til gengæld 
en bekymring, der hørte landsbyen til. At 
skøtte ildstedet var det sidste, der skulle 
ske, inden man gik til sengs. Dels for at 
sikre, at ilden kunne brænde over, dels for 
at den ikke skulle forårsage ildløs. 

For når alle samledes i stuen om aftenen 
til hver sin gerning, var der om vinteren 
ild på ovnen og flamme i kaminen, 
tællelyset var tændt eller man nøjedes 
med tranlampens spinkle og let osende 
flamme. Meget af arbejdet har man 
kunnet udføre i halvmørke; det lå i 
fingrene. Kvinderne skulle karte, spinde 
og strikke uldvarer og fremstille de 

Foto: Mikkel Venborg Pedersen

Karlekammeret i gården fra True lå ved siden af 
kostalden. Sengene er lavet med en kasse af fyr-
retræ, sat på fire utilhugne, blot afbarkede, trinde 
stolper af grantræ. Antagelig sov to karle i denne 
seng i 1830’erne.

kostelige hørtekstiler. Drenge og gamle 
mænd snittede rivetænder, reparerede 
småredskaber eller bandt halmsimer, dvs. 
tove af modsatrettede, snoede halmstrå, 
der blev anvendt i kilometervis både til 
tagtækning og andre steder, hvor man 
havde behov for reb. Og meget andet 
ved siden af; arbejde og socialt liv blev 
blandet, gamle folk fortalte og sikrede 
dermed, at traditioner og viden om livet 
og arbejdet blev givet videre.

Der skulle måske også vendes æbler, som 
om vinteren lå til opbevaring i storstuen, 
og dyrene skulle passes. Ligeledes kunne 
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markedeT fra frilandsmuseeT
i efTerårsferien var der eT forrygende marked og 

den sidsTe dag rundede vi 270.000  besøgende - ny rekord.

Foto: Anker Tiedemann

10

invitation til årets julearrangement

Traditionen tro inviteres Frilandsmuseets Venner til morgenmøde
med kaffe og kage i Frilandsmuseets Restaurant

lørdag den 6. december kl. 9-10

Herefter har Frilandsmuseet juleåbent fra 10 til 17.
Som sædvanligt vil en del gårde være pyntet til jul.

Der er juletræsfest i forsamlingssalen i Brugsen, 
 teater om ”Drillenissen” og 

julecafé mv. på hovedgården fra Fjellerup

Husk at butikken bugner af gode gaveideer, og at 
der er 10 % rabat på de fleste varer.

Der er juleåbent i weekenderne den 6.-7. og 13.-14. december

Husk
Tilmelding til julearrangement senest 

mandag den 1. december inden kl. 12.00
hverdage fra kl. 10.00-15.00 på tlf. 33 47 34 81 eller 

på E-mail til hanne.rossen@natmus.dk

Foto: Anker Tiedemann
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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:
Billedet på forsiden fra Frilandsmuseet, Danmarks 
største museum for landbyggeskik og kulturlandskab, med 
bygninger fra størstedelen af det gamle danske rige og med 
haver og landskaber omkring bygningerne.
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


