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ejerskab        antal museer

Statsejede 8

Selvejende 84

Kommunalt ejede 22

Foreningsejede 8

I alt 122
 

ejerskab              antal museer

Driftsbevilling på Finansloven 7

§ 15-tilskud alene 95

§ 16-tilskud alene 5

§ 15 og § 16 tilskud 15

I alt 122

mill. kr. stat kommuner

Statslige museer 343 1

§ 15 museer 141 476

§ 16 museer 196 121

Kompensation for gratis entre til de statsanerkendte museer 18

Ø-tilskud 1

Konserveringscentre 12 0,2

I alt 711 598

Museerne har en økonomi, der delvis er finan-
sieret af staten og kommunerne samt ved egen-
indtægter. Museernes samlede omsætning var i 
2008 på 2,3 mia. kr., hvoraf egenindtjeningen 
androg godt 1 mia. kr. og statslige og kommu-
nale tilskud 1,3 mia. kr. 
De statsejede museers driftsbevillinger fast-
sættes årligt på Finansloven. Tilskuddene til 

de i tabellen omtalte § 15 museer, henvisende 
til § 15 i museumsloven, er museer, der har et 
klart afgrænset geografisk eller tematisk an-
svarsområde. § 16 museerne er museer med 
tematisk ansvarsområde af særlig betydning. 
Femten museer modtager både § 15 og § 16 
tilskud. Fire museer modtager Ø-tilskud.

Ud over de statsannerkendte museer er der ca. 
600 ikke-statsanerkendte museer og museums-
lignende institutioner i Danmark. De ikke-
statsanerkendte museer spænder fra ganske 
små institutioner til større museer som Davids 
Samling og Det National historiske Museum 

på Frederiksborg Slot. Der eksisterer en række 
museer under andre ministerier end Kultur-
ministeriet, hvoraf flere er universitetsmuseer, 
mens andre er såkaldte etatsmuseer, som er 
meget specialiserede museer med udspring fra 
eller tilknytning til en statslig virksomhed.

FMV - 5 - nov10.indd   3 05/11/10   9:36:42

2

Nyt museumslaNdskab på vej

midtvejsrapport fra arbejdsgruppe 
En arbejdsgruppe, bestående af afdelingschef 
Steen Kyed, departementet, direktør Steen 
Hvass, Kulturarvsstyrelsen, direktør Per Kris-
tian Madsen, Nationalmuseet, og direktør 
Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst, blev 
med henblik på at komme med anbefalinger til 
et nyt museumslandskab nedsat af Kulturmi-
nisteren ved årets begyndelse.
I en midtvejsrapport samler udvalget de fore-
løbige resultater af arbejdet. Større faglige 
miljøer og en mere systematisk arbejdsdeling 
på nationalt plan, det er afgørende for kvalitet 
og professionel udvikling af museumsland-
skabet, lyder et af de centrale budskaber fra 
arbejdsgruppen. 
Samfundet har med den seneste kommunal-
reform og en øget internationalisering foran-
dret sig i en grad, der gør det nødvendigt at 
vurdere, om museerne opfylder brugernes 
og samfundets krav og forventninger. Derfor  
igangsatte Kulturministeren et udrednings- 
arbejde, som skal pege frem mod et mere 
tidssvarende museumslandskab og eventuelt 
føre til en revision af museumsloven. 
Arbejdsgruppens endelige rapport skal afle-
veres i begyndelsen af næste år.

sigtelinjer
Arbejdsgruppens svar på udfordringerne er 
foreløbig at sikre højere grad af kvalitet og 
professionel udvikling i museernes samlede 
opgaveløsning. Derfor skal der stilles skarpt 
på effektiv løsning af opgaverne i det samlede 
museumsvæsen. Det skal føre til større faglige 
miljøer og en ny fordeling af opgaverne på na-
tionalt plan. Arbejdsgruppen lægger dermed 
op til, at de enkelte museer i højere grad end i 
dag kan fordele opgaverne imellem sig. Midt-
vejsrapporten rummer en række andre sigtelin-
jer for det fremtidige museumslandskab. 

mission 
For at fremme den nødvendige udvikling af 
museumsområdet er der grundlæggende be-
hov for at formulere en ny fælles mission og 
vision for museernes rolle i samfundet. Mu-
seerne bør blandt andet arbejde ud fra en selv-
forståelse om, at de er til for alle. Og de bør 
stræbe efter at være efterspurgte institutioner, 
der skaber værdi og udvikling i samfundet. 
Det kræver høj museumsfaglig kvalitet og 
professionalisering på alle niveauer. 

Inddragelse
Udredningsarbejdet er baseret på en åben 
proces med inddragelse af museerne, kommu-
nerne og en række af områdets aktører, som 
det også fremgår af midtvejsrapporten. Denne 
vigtige dialog og debat vil også præge arbej-
det frem mod den endelige udredning.

debat
Hvordan det fremtidige museumslandskab 
mere præcist bør se ud, og hvordan det kan 
realiseres, er en af arbejdsgruppens væsent-
ligste opgaver at konkretisere og kvalificere i 
løbet af efteråret.
Det samme gør sig gældende med det eksis-
terende tilskudssystem, som skal revideres i 
en retning, der understøtter den ønskede ud-
vikling.
Rapporten kan hentes på www.kum.dk, og der 
er også mulighed for at indsende kommentarer 
til Kulturarvsstyrelsen.

museerne i danmark
Rapporten indeholder en række interessante 
faktuelle oplysninger om museerne i Dan-
mark. Der er 7 statslige og 115 statsanerkendte 
museer. Disse fordeler sig som vist i tabellen.

Forsideillustration:
Luciaoptog finder ofte sted på frilandsmuseerne
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julepynt 
I de to første weekender i december har muse-
umsbutikken på Frilandsmuseet åbent samti-
dig med museet, og her sælger vi fint glaspynt 
importeret fra de små glashytter i Tyskland. 
Vores udvalg af juleark er alle optryk af gamle 
ark, nogle dog af lidt yngre dato. Desuden 
sælger vi helligtrekongers lys, julebøger, jule-
musik og har masser af ideer til gode julegaver 
til børn og voksne.
Skikken med at have et grantræ i stuen i julen 
kom til Danmark i begyndelsen af 1800-tallet, 
hvor det første træ blev tændt i København.  
Som de fleste andre skikke kom også denne 
til os fra Tyskland, hvorfra man også importe-
rede den første juletræspynt af glas i slutnin-
gen af 1800-tallet. 

pynt af glas
Dengang som nu blev glaspynt fremstillet 
som familiehåndværk, først og fremmest i 
Böhmen, hvor man i de mindre landbrug 
i vintertiden stadig producerer dette. Hver 
ejendom har en lille glashytte, hvor sædvan-
ligvis faderen blæser figurerne af sølvglas, 
dvs. halvt sølv og halvt glas, i forme, der går 
i arv, så de fleste af figurerne er nøjagtig som 
på vores bedsteforældres tid. Herefter deko- 
rerer resten af familien figurerne, som forsynes 
med ophæng, fjederfod og lign. og pakkes 
i æsker. Disse leveres så til en organisation, 
som sælger dem videre. 
Man har forsøgt at fremstille figurerne maski-
nelt, men det lader sig ikke gøre med et hel-
digt resultat, så vi kan her glæde os over et 
produkt, der er 100 % håndarbejde.

pynt af papir
Juletræspynt som kræmmerhuse i papir og top-
pynt i form af stork, nisse og senere en stjerne 
kom til Danmark fra Tyskland i 1800-tallet, 
hvor man fyldte godter i kræmmerhusene, 
som vi gør det i dag, ”Først skal træet vises, 
siden skal det spises”, som Peter Faber skrev!  
Fortrykte ark med pynten kunne snart købes, 
først kom toppynten og i 1860’erne de for-
trykte kræmmerhuse. 

Helligtrekongers lys
Ved Helligtrekongersaften d. 5. januar slut-
tede julen, og man fejrede dagen med grød 
og klipfisk. På festbordet stod det tre-grenede 
lys, som symboliserede de hellige tre konger, 
Caspar, Melchior og Balthasar, som var de tre 
vise mænd fra Østerland, der kom for at til-
bede den nyfødte frelser.
Lyset havde lidt krudt indstøbt i bunden, så 
man kunne følge julen til dørs med manér. 
Det er dog udeladt i de lys, man sælger nu om  
dage.                                                                    

Geske Svensson

juledageNe I museumsbutIkkeN 

Helligtrekongers lys
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jul på FRIlaNdsmuseet – tRadItIoNeN tRo!

Igen i år slår Frilandsmuseet portene op for 
besøgende de 2 første weekender i decem-
ber. Her vil der blive bagt småkager, klippet  
julepynt, danset om juletræ og spillet teater.  
Bonden fejrede julen i de 12 juledage mel-
lem juleaften og Helligtrekonger. Her blev der 
spist og drukket og fortalt historier. På gården 
fra True er julemaden sat frem, og der er pyn-
tet op med hvide tekstiler, som lyste op i den 
mørke tid. Det kan man også se på det lille hus-
mandssted fra Taagense. Historierne fortælles 
af bondepigen og gårdmanden rundt omkring 
på museet, der er omvisninger, og nissen drill-
er den sure gårdmand i teaterstykket på Lun-
dagergårdens gårdsplads. På Hallandsgården 
står brødhøjen og den nyrøgede skinke klar.
Senere blev juletræet en vigtig del af julens tra-
ditioner. I møllergården fra Ellested er træet i 
den fine stue fyldt med pynt af papir og glas, 
og i mølleriet har møllerne travlt med at male 
mel til jul. I den sønderjyske gård fra Sønder  
Sejerslev er juletræet pyntet i de nationale 
farver, og kaffebordet står klar med det tra-
ditionelle julebag. På herregården har fruen 
pyntet træet med det dyre købte julepynt, og 

der bliver klippet de fineste julehjerter i hjør-
neværelset, mens køkkenpigerne har travlt med 
at bage småkager og plukke julegåsen. I Brug-
sen er der også travlhed i butikken med indkøb 
af julepynt og andet godt, og forsamlingsalen 
danner atter ramme om den årlige juletræsfest 
for stor og små.
Nissen kan man også møde den gode gam-
le findeleg for de mindste og i den nyeste  
mobilteknologi. Findelegen for de mindste 
udleveres i forhallen, mens mobilspillet kan 
findes på Centralpladsen. Skulle man blive 
sulten eller tørstig undervejs, er der mulighed 
for at købe mad og drikke i julecaféen på den 
lille herregård Østergård og i gården fra Osten-
feld, i år bestyret af Meyers køkken. 
I kan altså igen i år få en dejlig dag på museet 
med masser af juleoplevelser fra de sidste 250 
år (dagsprogrammet udleveres i informationen),  
noget godt at spise og drikke og mulighed for 
at købe julegaver i museumsbutikken.
Vi ser frem til at se mange glade gæster på  
Frilandsmuseet og ønsker alle en glædelig jul!

Inge-Mette Petersen

Køkkenlauget har haft travlt i køkkenet med syltning og henkogning.
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   Invitation til 
   årets julearrangement

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

lørdag den 4. 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 4.-5. og 11.-12. december

Husk
tilmelding til julearrangement senest mandag den 29. 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
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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 
gavegiveren opnår skattefrihed. 

Med dette nummer af NYT fremsendes 
medlemskort for år 2011. Medlemskortet 
er selvfølgelig kun gyldigt, såfremt kon-
tingent betales.
På opkrævningen findes to medlemskort. 
Det skyldes, at det nye samarbejde, der 
er indledt med de nordiske frilandsmu-
seer, kun giver adgang for 
et medlem pr. medlemskort. 
Da mange har løst par-
medlemsskaber, skal disse 
derfor have to medlems-
kort.
 I en række tilfælde har Fri-
landsmuseet ikke navne på 
begge parmedlemmer, det 
ene medlemskort vil der-
for i disse tilfælde ikke 
være udfyldt med navn, 
men være blankt. Det vil 
derfor i 2011 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 2012 
være påført medlems-
kortene.
Ved indbetaling er 
der mulighed for at 
bestille Nationalmu-
seets Arbejdsmark 
til favørpris, ligesom 
vi gerne ser, at der ydes en gave ud 

koNtINgeNt 2011

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. :

 
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
Indbetaler (2 navne, hvis par-medlemsskab)

Afrives inden betaling

Navn: 
Adresse:
Postnr & by:

Hermed fremsendes medlemskort og kontingentopkrævning for året 2011 

Medlemskab af Frilandsmuseets Venner giver adgang tilI 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

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 Frilands-
museet og Nationalmuseet samt Frilandsmuseets Restaurant i sæsonen (ikke 
selskaber). Medlemskortet for 2011 er kun gyldigt, når kontingent er betalt.
Udfyld selv kontingentbeløb på nedenstående giroindbetalingskort før 
indbetaling. Ved betaling af parmedlemsskab bedes begge navne påført 
giroindbetalingskortet. De nærmere regler for medlemskab fremgår af med-
sendte 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 2011.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.

Medlemskort 2011

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:

Medlemskort 2011

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 ydeet frivilligt bidrag (gave) tilFrilandsmuseets Venner.Ved livsvarigt medlemskab betalesikke Kontingent, men livsvarigemedlemmer kan bestille årbogenNationalmuseets Arbejdsmark og ydeet frivillig bidrag (gave).

medlemskort 11.indd   1

25/10/10   16:05:23
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Kulturarvsstyrelsen gennemfører i samarbej-
de med museerne en national brugerundersø-
gelse. Undersøgelsen finder sted i perioden 
2009-2011. Brugerundersøgelsen omfatter 
alle statslige og statsanerkendte museer i Dan-
mark. Det betyder, at Frilandsmuseet deltager 
i undersøgelsen, og at en række frivillige fra 
Frilandsmuseets Venner medvirker ved dens 
gennemførelse
Målet med undersøgelsen er at give et natio-
nalt overblik over brugerne af de statslige 
og statsanerkendte museer. Undersøgelsen  
kortlægger, hvem museernes brugere er, deres 
tilfredshed med museerne samt brugernes 
besøgsmønstre. Undersøgelsesresultaterne 
forventes at give museerne mulighed for at 
målrette deres udstillinger, aktiviteter og ar-
rangementer i forhold til deres brugere. En 
del af undersøgelsen gennemføres som en 
spørgeskemaundersøgelse.
På Frilandsmuseet har medlemmer af hånd-
arbejdslauget bistået informationen med 
udlevering af skemaer og efterfølgende ind-
samling af disse. Skemaundersøgelsen foregår 
på nærmere fastsatte datoer, i gennemsnit ca. 
en gang ugentligt. I 2009 blev hver 40. besø-
gende over 14 år tilbudt at udfylde et under-
søgelsesskema. Dette er i 2010 ændret til hver 
16. besøgende.
Skemaet indeholder 24 hovedspørgsmål. Der 
spørges eksempelvis om, hvorfra kendskabet 
til museet stammer, hvor mange gange det ak-
tuelle museum samt andre museer besøges år-
ligt, og hvad den samlede museumsoplevelse 
har været. Endvidere spørges eksempelvis om 
museets service samt hvordan man transpor-
terede sig til museet. Endelig spørges der om 
nogle mere personlige forhold som eksem-
pelvis alder, køn og uddannelsesmæssig bag-
grund.

Mine oplevelser som assisterende frivillig 
medhjælper kan sammenfattes således: På 
dage med stort besøgstal er der ofte meget 
travlt med at tælle besøgende og udlevere ske-
maer. Det største antal skemaer, som jeg har 
udleveret på en dag, er 35 stk. i de 4 timer, jeg 
har været der. Langt de fleste besøgende, der 
får tilbudt at udfylde skemaet, er interesserede 
i at bidrage til undersøgelsen. Udenlandske 
turister bliver også spurgt, om de ønsker at 
deltage i undersøgelsen, så i løbet af sæsonen 
bliver skemaer udleveret på både tysk og en-
gelsk. Generelt har jeg også fået et indtryk af, 
at umiddelbart efter museets åbningstid er den 
relative travlhed ofte stor.  
Den samlede undersøgelse forventes afrap-
porteret i 2011. Interesserede kan læse mere 
om undersøgelsen og delrapporteringer på 
Kulturarvsstyrelsens hjemmeside.

Kirsten Malmolin
Medlem af Frilandsmuseets Venner
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svare på spørgsmål om gøglere og markedsliv. 
Spørgsmålene blev stillet af en stemme ind-
talt på mobilen, og svarene skulle findes ved 
at snakke med folkene på markedet og ved at 
bruge sine øjne og sin forstand. Spillet kørte 
alle dage i efterårsferien, og slagets gang blev 
styret af mig selv klædt på som Den skæggede 
dame. 
Spillet var, hvis jeg selv skal sige det, en stor 
succes. Tilbagemeldingerne fra både børn og 
forældre var positive. Den allerstørste ople-
velse var at se, børnene fra et fritidshjem, 
som ellers virkede uengagerede i deres besøg 
på markedet og mest opsat på at lave ballade, 
blive helt opslugt af spillet og gå op i det med 
liv og sjæl.
Under hele forløbet har jeg nydt godt af den 
åbne og positive stemning, der hersker blandt 
folkene på Frilandsmuseet. Og særligt under 

skæg, gøgl og kultuRFoRmIdlINg 

markedet har jeg været imponeret over det en-
gagement, som både ansatte og frivillige lagde 
for dagen. Jeg er dybt taknemmelig for den til-
lid, som museet har vist mig ved at give mig 
lov til at skrive manuskriptet. Dels har jeg nu 
et fantastisk projekt i bagagen, som jeg kan 
skrive mit speciale om, og dels har jeg fået 
værdifuld erfaring både med museumsformid-
ling og spildesign. Med ”Gøgler for en dag” 
har vi aktiveret over 300 børn i løbet af efter-
årsferien. Jeg er stolt af at have været med til 
at skabe en oplevelse for en aldersgruppe, som 
Efterårsmarkedet måske ellers mangler tiltag 
for, og som er blevet så positivt modtaget af 
de besøgende. 

Marie Holm-Andersen
specialestuderende & skægget dame

Marked i slutningen af 1800-tallet
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I januar tog jeg kontakt til Frilandsmuseet 
med en ambition om at stable et samarbejde 
på benene. I min egenskab af studerende ved 
Moderne Kultur og Kulturformidling ved 
Københavns Universitet har jeg ved flere 
lejligheder beskæftiget mig med levendegjort 
formidling og formidling gennem kropslig  
involvering. Jeg er fascineret af Frilands-
museets formidlingsmetoder og håbede at få 
mulighed for at lave et projekt, som kunne 
danne empirisk grundlag for min kommende  
specialeskrivning. 
Jeg var heldig. Efter en del snakken frem 
og tilbage fik jeg muligheden for at lave et 
læringsspil til Efterårsmarkedet, baseret på 
gps-teknologi - en form for formidling, som 
Frilandsmuseet har beskæftiget sig en del med 
de seneste år.  Jeg var lykkelig for den unikke 
mulighed. Ikke nok med at jeg kunne trække 

skæg, gøgl og kultuRFoRmIdlINg 

på mine mangeårige erfaringer med teater og 
rollespil i processen omkring skabelsen af 
spillet. Jeg fik også lejlighed til at beskæftige 
mig med spildesign til teknologisk baserede 
spil, hvilket jeg længe har drømt om. Oven i 
købet fik jeg den besked, at jeg blot skulle lave 
spildesignet og skrive manuskriptet til spillet, 
så ville andre folk tage sig af de praktiske og 
teknologiske aspekter. Meget fornemt!
Jeg gik således til opgaven med krum hals. 
Der blev brugt mange spændende timer på 
research, bl.a. i arkivet for Nationalmuseets 
etnologiske undersøgelser, da jeg på forhånd 
ikke havde den mindste smule viden om 
markeder i slutningen af 1800-tallet. 
Resultatet blev ”Gøgler for en dag”, et spil om 
gøglere for 8-12 årige børn. Børnene skulle 
til ’gøgler-optagelsesprøve’. Udstyret med en 
mobiltelefon skulle de rundt på markedet og 

Marie Holm-Andersen
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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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