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nyT FrA mikkel Venborg Pedersen

Årets sidste nyhedsbrev ind mod den tilstun-
dende Jul – er det allerede så vidt? Ja, det er 
det! – og nummeret indeholder både omtale af 
Julen og de efterhånden så traditionsrige jule-
weekender på Frilandsmuseet. Mange af os 
vil mødes til Vennernes julearrangement den 
5. December, hvilket jeg ser frem til. Det er en 
hyggelig og rar tradition at indlede juledagene 
på Frilandsmuseet på den måde.
Det har været en travl sæson med mange – 
rigtig mange – besøgende på Frilandsmuseet 
og Brede Værk. Det er en glæde i sig selv, men 
bedre er nu i gæstebøgerne at læse de mange, 
positive kommentarer fra de besøgende, der 
bemærker det hjælpsomme personale og det 
faglige niveau i museets arrangementer, både 
når det drejer sig om højsæsonens levende-
gørelse, pantomimerne, Håndværkets Dage, 
Havedage, dyrefortællinger, påsketraditioner 
osv. Det er og bliver kombinationen af den 
brede folkelighed, den faglige viden og den 
gode service, der skal kendetegne et besøg på 
Frilandsmuseet og Brede Værk. Det mener jeg 
godt, vi også i 2009 har kunnet leve op til.
Det kendetegner også julearrangementerne. 
Mange unge forældre med deres små i hånden 
og i selskab med egne forældre besøger Fri-
landsmuseet disse dage, hvor de ikke udsættes 
for kommercialiseringens mange fristelser, 
men får fortællinger om julens traditioner 
gennem tiderne, i forskellige geografiske egne 
og i forskellige sociale lag med sig hjem. 
Måske man er blevet inspireret til en anden 
slags pynt på juletræet, måske en ny slags 
småkager, måske har man blot nydt det fami-
liære samvær på museet i det tempo, som man 
selv sætter. Men det er heller ikke så lidt i vore 
moderne, travle tider.
Som noget nyt kan man afprøve et mobiltele-
fonbåret nissespil, udviklet i samme gruppe, 
som har stået for det populære undervis-
ningsspil ’Mulighedernes Land’, som Fri-

landsmuseet og firmaet Euman A/S har stået 
for. I løbet af 2010 vil flere udviklingsmu-
ligheder blive undersøgt, forsøgt og afprøvet 
på museets terræn.
Efter juleweekender er det tid for Frilands-
museets stab at tage sig af reparationer, større 
arbejder i terrænet, hegning, skovning og – på 
kontorerne – planlægning af næste sæson 2010 
på både Frilandsmuseet og Brede Værk. Igen 
ser vi frem mod en sæson fuld af begivenhe-
der, nye tiltag og gamle traditioner. 

Tak for 2009, vel mødt i 2010!

Mikkel Venborg Pedersen
Overinspk. (kst.), ph.d.
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Til Alle FrilAndsmuseeTs Venner

En rigtigt glædelig jul og et godt nytår til alle 
medlemmer af Frilandsmuseets Venner og 
deres familier.
Sæsonen 2009 er ved at nærme sig sin af-
slutning, men heldigvis varer det ikke længe, 
inden sæsonen 2010 starter – den 27. marts 
2010 slår museet igen portene op.
Sæsonen 2009 bød på en række spændende 
begivenheder på museet for Venneforenin-
gens medlemmer, og ikke mindst spændende 
var det, at der blev indgået en aftale med en 
række nordiske frilandsmuseer, så medlem-
mer af Frilandsmuseets Venner nu har gratis 
adgang til et betydeligt antal såvel danske som 
udenlandske museer.  
Med dette blad udsendes medlemskort og op-
krævninger for 2010. Betal venligst medlems-
kortet snarest muligt og giv gerne et ekstra 
bidrag til foreningen. For at Frilandsmuseets 
Venner kan opretholde sin skattefrihed for 
modtagne donationer, kræves det hvert år, at 
over hundrede personer giver en ekstra gave 
(ud over kontingentet) – stort eller lille - til 
foreningen. 
Anvend et medlemskab af Frilandsmuseets 
Venner som en julegave. Kontingentet er uæn-
dret 200 kr. for enkeltmedlemmer, 300 kr. for 
par og 1.000 kr. for firmaer og institutioner. 
Livsvarigt medlemskab koster 5.000 kr. Ved 
indsendelse af giroindbetalingskortet i dette 
nummer af NYT eller ved henvendelse til 
Hanne Rossen på tlf. 3347 3481 kan bestilles 
medlemskort og museumsguide fremsendt til 
gavegiveren inden jul, så medlemskabet kan 
anvendes som gave. 

Medlemskab af Frilandsmuseets venner giver 
desforuden uændret rabat i Nationalmuseets 
butik og Frilandsmuseets butik og restaurant.
Vel mødt på Frilandsmuseet til en ny sæson 
2010 – hvor museet åbner med mange nye 
spændende aktiviteter. Inden udsendes et nyt 
nummer af NYT fra Frilandsmuseets Venner 
med en samlet sæsonoversigt for særarrange-
menterne for medlemmerne af foreningen. 

Med venlig hilsen fra Frilandsmuseets Venners 
bestyrelse

Bent Knie-Andersen

Illustration på forsiden:
Forsidebillede: Juletræ omkring år 1900 i 
møllegården fra Ellested 
(Foto: Finn Brasen).
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nyT FrA møllerlAugeT

mand hver af de fire dage er ikke for meget. 
Efter den sidste maledag skal der gøres rent 
igen. Denne gang er det ikke kun kværnen, 
men hele mølleriet. Der ligger et fint lag mel 
overalt, og hvis vi skal undgå, at musene hol-
der fest, skal der støvsuges grundigt. Kværnen 
skal også renses igen, så der ikke sidder mel-
rester, der bliver til dej i vinterens løb.
Kan Møllerlauget så gå i vinterhi? Nej, ikke 
helt. En lille gruppe af medlemmerne mødes 
hver mandag hele vinteren igennem for at 
”røre” møllerne. Vi drejer vinger og vandhjul, 
så de ikke står og bliver skæve; møller har 
bedst af at blive brugt. Vi kigger også efter, 
om alt er, som det skal være i møllerne, eller 
om der er noget, der trænger til at blive re-
pareret.

Den sidste lørdag i februar mødes Møller-
lauget igen til det årlige laugsstævne. Andre 
vil kalde det en generalforsamling, men i 
Møllerlauget forsøger vi at holde nogle af 
de gamle laugsskikke i hævd. Vi har ikke en 
formand, men en oldermand, vi har ikke en 
bestyrelse, men oldermanden har to bisiddere. 
Oldermanden aflægger beretning om akti-
viteterne i det forløbne år og om planerne for 
det kommende år. Måske bliver der udnævnt 
nye møllersvende. Laugsstævnet slutter med 
frokost og møllerhygge. Og så er vi klar til en 
ny sæson.

Der er meget stor interesse blandt publikum for at få en lille pose friskmalet mel med hjem
(Foto: Peter Poulsen).
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nyT FrA møllerlAugeT

Mens disse linjer skrives er Møllerlauget 
ved at forberede sig til vintersæsonen. Første 
højdepunkt er vores julefrokost med ledsagere, 
derefter går vi i gang med forberedelserne til 
næste højdepunkt: Juleåbent i december. Det 
er en fast tradition, at vi maler mel på den 
gamle melkværn i Ellested på hver af åbnings-
dagene i julemåneden. Hvis der ikke er noget, 
der driller, kan vi nå at lave 5-600 kg rugmel 
af god kvalitet på de fire dage. Men så skal 
forberedelserne også være i orden, og der skal 
være vand nok i mølledammen!
Først skal kværnen gøres grundigt ren: Kube, 
skoslag og ringkar fjernes og rengøres med 
kost, støvsuger og klude. Hvis du ikke ved, 
hvad kube, skoslag og ringkar er, kan du 
besøge os i møllen og få det forklaret. Herefter 
kan den øverste møllesten lettes, så der kan 
blive rengjort mellem stenene. Kværnen sam-
les igen, og så går jagten ind på spindelvæv 
rundt omkring i hjørnerne. Spindelvæv er 
næsten usynlige – lige indtil de bliver fyldt 
med melstøv!

Vi skal selvfølglig også sørge for at have korn 
til kværnen og papirsposer til at putte melet i. 
Der er meget stor interesse blandt publikum 
for at få en lille pose med hjem – det er jo også 
en form for formidling. Der skal møbleres lidt 
om i møllen, så der både er plads til, at man 
kan komme ind og se, hvad der foregår og til 
køen af gæster, der venter på en pose mel.
Det kræver ekstra mandskab på disse dage. 
Der skal to mand (m/k) til at passe kværnen, 
1-2 til at fylde mel på poser, og så skal der 
også være nogen til at snakke med gæsterne. 
Desuden skal Karlstrup også åbnes, så 7-8 

Inden der males mel, skal der foretages grundig 
rengøring, her vendes møllestenen 
(Foto: Peter Poulsen).

Også når Frilandsmuseet er vinterlukket, skal 
møllerne i gang. Møllerlauget mødes hver mandag 
for at tilse møllerne (Foto: Peter Poulsen).
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nissen På FrilAndsmuseeT

til fælles. De holder altid med børn, dyr 
og julestemningen. De er en antitese til 
stressede, sure og nærige voksne, der 
ikke har sans for det farverige og ek-
straordinære i livet. Nisserne er også tit 
små anarkister, der har til opgave at stille 
spørgsmålstegn ved en etableret orden 
– og så er de altid i det godes tjeneste. 
Nisserne er også blevet til børnenes bed-
ste ven, deres beskytter, deres kamme-
rater og i mange tilfælde deres rejsefør-
ere ind i historien, til fjerne egne eller til 
andre riger. Hvem husker ikke Lille-Per i 
Nisseland?
Som kulturhistoriker er jeg glad for, at 
den danske nissetradition ikke er blevet 
slået ihjel af tiden. Snarere har den fundet 
sig et godt nyt hjem i fiktionen, som om-
former den og fører den videre til glæde 
for nye børnegenerationer, som vil kunne 
identificere sig med de nye typer af nisser, 
der nok skal dukke op. Jeg synes også om 
tanken om nisserne som et kollektiv. Der 
er aldrig kun en nisse, som der kun er en 
julemand. Nisserne kommer i flok, og de 
har deres egne, individuelle karaktertræk 
– og hvis julen atter en gang skal reddes, 
så er det rart at tænke på, at man har en 
hel hær af utrættelige hjælpere derude. 
Men nutidens godhjertede nisser har ikke 
altid set sådan ud – og de har ikke altid kun 
været knyttet til julen. Frilandsmuseets 
drillenisse bygger på de gamle beret-
ninger om gårdboer. Gårdboerne var små 
folk på gården – ikke synlige, men altid 
til stede som en slags gårdens levende og 
ældgamle ånd. Ikke nødvendigvis venligt 
indstillet overfor menneskene, og altid 
på dyrenes og umælende væsners side. 
Som med alt det ukendte derude i mør-

ket, skulle man også holde sig på god fod 
med gårdboen for at sikre sig lykken og 
heldet. Det var ikke ualmindeligt, at man 
ved særlige lejligheder ofrede forskel-
lige madvarer til gårdboen for at holde 
skikkelsen i godt humør. Skikken med at 
ofre mad kender man langt tilbage i his-
torien, og skikken har holdt sig til langt 
op i 1900-tallet på landet. Gårdboen hørte 
så at sige til gårdbygningerne og var der-
for altid meget ældre end de beboere, der 
boede på gården på et givent tidspunkt. 
Gårdboen havde været der før dem og 
ville også være der, når de var døde. På 
den måde knyttes gårdboens liv sammen 
med gårdens og bygningernes liv – man 
kan næsten tale om, at bygningerne med 
gårdboen fik en egen sjæl.
I Frilandsmuseets teaterstykke er det den 
mere krævende og drillende side af gård-
bohistorierne, som vi har taget til os i vor 
nisseskikkelse. Vores nisse vil have sit of-
fer af julegrød - koste hvad det vil. Den 
stædige bonde, der afviser gårdboens 
tilstedeværelse som tøjeri og overtro, 
får kærligheden at føle i form at mange 
drillerier. Konen, som holder på sit og 
bringer juleofret, får derimod ret til sidst, 
og balancen mellem mennesker og nisse 
oprettes igen til alles tilfredshed. En en-
kel fortolkning af de gamle forestillinger, 
som samtidig i sig bærer referencer til de 
nyere nisseskikkelser, som vor tids børn 
er fortrolige med. 
Alle ved, at nisser findes – og dem, der 
ikke tror på nisser, får sig aldrig en rigtig 
glædelig jul.

Rikke Ruhe
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De to første weekender i december har 
Frilandsmuseet som sædvanlig åbent for 
publikum. Museet har i mange år formidlet 
en af de mest markante og traditionsrige 
højtider i Danmark – julen. Gennem årene 
har temaer og formidling vekslet, ind- 
til vi nu efterhånden har fået opbygget et 
stort og flot juleprogram.  Frilandsmuseet 
vil gerne med sine mange juleaktiviteter 
sætte nutidens jul med dens blanding af 
nye og gamle skikke og traditioner ind i 
en historisk ramme – der er både ligheder 
og ikke mindst utallige forskelle mellem 
en moderne jul og så bondesamfundets 
fejring af årets gladeste højtid.
En af de skikkelser, der har taget turen 
med fra et bondesamfund præget af 
hårde arbejdshverdage afbrudt af gilder 
og højtider, hvor hverdagen for en stund 
blev sat ud af spillet gennem overdådige 
serveringer, særlige fortællinger og mas-
ser af ritualer knyttet til lykke og held – er 
nissen.
Nissen er ikke gået i glemmebogen på 
samme måde som åmænd, ellefolk eller 
havmænd. De er nu blevet til en historie 
om gamle dages kuriøse forestillinger, 
men de færreste vogter sig for dem ude i 
naturen. Men nissen – den lille grå gård-
bo, som ikke var helt menneskelig og 
ikke helt dyrisk, har formået at overleve 
som kulturelt fænomen. Nutidens børn er 
slet ikke i tvivl om, hvad nisser er, hvad 
nisser gør, eller at nisserne knytter sig 
til julen. Derfor har historierne om nis-
sen så god og stor gennemslagskraft, når 
vi lever dem ud ved hjælp af teatret på 
Frilandsmuseet. 
Gennem årene har forskellige medier 
fastholdt danskerne i en nissetradition, 

som ikke er særlig udbredt i resten af ver-
den. De fleste steder kender man og hold-
er af historierne om julemanden, og for 
f.eks. amerikanske børn er ”Santa Claus” 
den centrale figur. Han benytter sig ikke 
af nisser i sit amerikanske værksted – han 
bruger alfer! Julemandstraditionen er 
temmelig ny i Danmark, ikke mere end 
ca. 70 – 80 år, og den er kraftigt vokset 
gennem massemedier, der i lyd og bille-
der har bragt julemandsfortællinger til 
Danmark, især gennem amerikansk film 
og tv. Men her i landet har nisserne altid 
eksisteret som et alternativ til juleman-
den. Det er en tradition, som har holdt 
sig og omformet sig ved hjælp af de selv 
samme massemedier. Jeg tror ikke, at 
danske børn i så høj grad ville identificere 
sig med nisser og vide så meget om dem, 
hvis ikke de i snart flere generationer var 
blevet præsenteret for nissefortællinger i 
f.eks. billedbøger eller fjernsynets juleka-
lenderproduktioner.
”Jul i Gammelby” lærte 1970-ernes børn, 
at nisser er små, frække og anarkistiske, 
når de konfronteres med autoriteter. 
Nisserne stjal borgmesterens kæde og la-
vede rod i de voksenalvorlige regnskaber 
– og så kæmpede de for en generøs og 
storslået jul.
I 1980-ernes jul på slottet havde nis-
serne en mere alvorlig opgave. Her blev 
de til den sande kærligheds budbringere 
og vogtere i intrigerne omkring Prins 
Valentin og Prinsesse Miamaja.
I 1990-erne så man den rejselystne nisse 
Pyrus, der med sin kasket på sned og 
mange spørgsmål blev sindbilledet på 
nissen som gadefræk og uhøjtidelig. 
Men et har julekalendernes nisser dog 
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   invitation til 
   årets julearrangement

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

lørdag den 5. december kl. 9-10

Herefter har Frilandsmuseet juleåbent fra kl. 10 til kl. 16.
Som sædvanligt vil en del gårde være pyntet til jul.

Der er jul som i gamle dage med julemad på hovedgårdens brændekomfur, 
pyntede juletræer, skuebord med julemad og juletræsfest i forsamlingssalen i 

Brugsen, teater om ”Drillenissen” og 
julecafé med glögg og æbleskiver på hovedgården fra Fjellerup.

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

Der er juleåbent i weekenderne den 5.-6. og 12.-13. december

Husk
tilmelding til julearrangement senest mandag den 30. november 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

   invitation til 
   årets julearrangement

8

som vi gerne ser, at der ydes en gave 
ud over kontingentet – stor eller lille – 
til Frilandsmuseets Venner. Ved gaver 
over 500 kr. opgiv venligst CVR- eller 
CPR-nr, da dette har betydning for, at 
gavegivernes skattefrihed kan opnåes. 

Med dette nummer af NYT frem-
sendes medlemskort for år 2010. 
Medlemskortet er selvfølgelig 
kun gyldigt, såfremt kontingent 
betales.
På opkrævningen findes to 
medlemskort. Det skyldes, at 
det nye samarbejde, der er 
indledt med de nordiske 
frilandsmuseer, kun giver 
adgang for et medlem pr. 
medlemskort. Da mange 
har løst parmedlemsskaber, 
skal disse derfor have to 
medlemskort.
 I en række tilfælde har 
Frilandsmuseet ikke navne 
på begge parmedlemmer, 
det ene medlemskort vil 
derfor i disse tilfælde ikke 
være udfyldt med navn, 
men være blankt. Det vil 
derfor i 2010 være tilladt 
at parmedlemmerne 
selv udfylder det blanke 
medlemskort.
Til gengæld vil vi gerne 
bede om, at begge navne 
ved parmedlemsskab 
opgives på giroindbeta-
lingskortet. Begge 
navne vil derefter 
for 2011 være påført 
medlemskortene.
Ved indbetaling er der 
mulighed for at be-
stille Nationalmuseets 
Arbejdsmark til favørpris, lige-

konTingenT 2010

det nye samarbejde, der er 
indledt med de nordiske 
frilandsmuseer, kun giver 
adgang for et medlem pr. 
medlemskort. Da mange 
har løst parmedlemsskaber, 
skal disse derfor have to 

 I en række tilfælde har 
Frilandsmuseet ikke navne 
på begge parmedlemmer, 
det ene medlemskort vil 
derfor i disse tilfælde ikke 
være udfyldt med navn, 
men være blankt. Det vil 
derfor i 2010 være tilladt 
at parmedlemmerne 
selv udfylder det blanke 

Til gengæld vil vi gerne 

stille Nationalmuseets 

Navn: 
Adresse:
Postnr & by:

Medlemskort 2010

Medlemskortet giver adgang for en person til en række museer i Norden samt til Frilands-
museets Venners arrangementer. Endvidere ydes rabat i Nationalmuseets museumsbutik-
ker og på Frilandsmuseets restaurant i sæsonen. Kortet fremvises ved køb/bestilling.

Navn: 
Adresse:
Postnr & by:

Hermed fremsendes medlemskort og kontingentopkrævning for året 2010
Medlemskab af Frilandsmuseets Venner giver adgang til I Danmark
• Den Gamle By, Århus • Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby• Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby• Nationalmuseet og museer under detteI 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

Herudover modtager medlemmerne bladet Nyt fra Frilandsmuseets Venner. Mod 
et ekstra gebyr kan årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark erhverves til favørpris.
Kortet giver endvidere 10 % rabat i museumsbutikken på Frilandsmuseet og 
Nationalmuseet samt Frilandsmuseets Restaurant i sæsonen (ikke selskaber).
Medlemskortet for 2010 er kun gyldigt, når kontingent er betalt. 
Udfyld selv kontingentbeløb på nedenstående giroindbetalingskort før indbeta-
ling. Ved betaling af parmedlemsskab bedes begge navne påført giroindbeta-
lingskortet. De nærmere regler for medlemskab fremgår af medsendte nummer af 
Nyt.  Ved bidrag af gaver over 1.000 kr. bedes CVR- eller CPR-nummer angivet, så 
skattefradrag kan opnås.
Vel mødt på Frilandsmuseet til en spændende sæson 2010.Med venlig hilsen

Frilandsmuseets VennerKongevejen 1002800 Kgs. LyngbyTlf.: 3347 3480 og 3347 3481E-mail: hanne.rossen@natmus.dk

Kontingentet udgør for 
Enkeltmedlemmer  

   200 kr.Par                     
   300 kr.Firmaer/institutioner
1.000 kr. Livsvarigt medlemskab 5.000 kr.Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark 225 kr.

573-7788Selskabet Frilandsmuseets VennerTuborg Boulevard 32900  Hellerup

573-7788Selskabet Frilandsmuseets VennerTuborg Boulevard 32900  Hellerup

Kontingent   krÅrbogen Nationalmuseets Arbejdsmark  krFrivilligt bidrag (gave)  krCVR nr. / CPR nr. :

Medlemskort 2010

 
Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERINGGIRO
INDBETALING

Kroner
Øre

Dag Måned År Sæt X
4030S 2009-10 DB 334-26809 

Betalingsdato eller Betales nu
Kroner

Øre

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske 
Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et post-
hus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 
bevis for, hvilket beløb De har betalt.

. . ,
. . ,

8 7

Medlemskortet giver adgang for en person til en række museer i Norden samt til Frilands-
museets Venners arrangementer. Endvidere ydes rabat i Nationalmuseets museumsbutik-
ker og på Frilandsmuseets restaurant i sæsonen. Kortet fremvises ved køb/bestilling.

Endvidere er der mulighed for at yde et frivilligt bidrag (gave) til Frilandsmuseets Venner.Ved livsvarigt medlemskab betales ikke Kontingent, men livsvarige medlemmer kan bestille årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark og yde et frivillig bidrag (gave).

Indbetaler (2 navne, hvis par-medlemsskab)

Afrives inden betaling
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Frilandsmuseets Venners traditionsrige julearrangement er traditionelt meget 
velbesøgt. Her billeder fra julearrangementet 2008. 

juleArrAngemenTeT 2008
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Indbetaler

Giv et medlemskab af 
Frilandsmuseet Venner 
som julegave. Kontingen-
tet er uændret 200 kr. for 
enkeltmedlemmer, 300 
kr. for par og 1.000 kr. 
for fi rmaer og institutio-
ner. Livsvarigt medlem-
skab koster 5.000 kr. 

Ved betaling af giroind-
betalingskortet i dette 
nummer af NYT kan 
bestilles medlemskort og 
Museumsguide frem-
sendt til gavemodtageren 
inden jul.
Udfyld nøjagtig adresse 
for gavemodtager(e).

åreTs
julegAVeidÉ



 11

Frilandsmuseets Venners traditionsrige julearrangement er traditionelt meget 
velbesøgt. Her billeder fra julearrangementet 2008. 

juleArrAngemenTeT 2008
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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 
Mikkel Venborg Pedersen
Overinspektør (kst.) på Frilandsmuseet. 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


