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Så er det JuL iGen

Traditionen tro slår Frilandsmuseet portene op 
for to travle juleweekender – som vanligt de to 
første weekender i december – kl. 10 - 16.
Som bekendt skal man ikke pille ved den gamle 
jul, og det gør vi så heller ikke, i hvert fald kun 
ganske lidt, og kun til det bedre!
Hele idéen med juleweekenderne er at give store 
og små nogle gode timer med fokus på både 
at have det skægt og at lære noget om julens 
forberedelser og fejring, som det kunne have 
foregået, da museets bygninger var beboede af 
husmænd, fæstebønder, møllere, brugsuddelere, 
herregårdsforpagtere m.fl. Julen var og er sta-
dig, en skønsom blanding af skikke tilbage fra 
hedenskabens tid, katolicismen og den nyere 
protestantisme. Traditionerne er også kommet til 
os fra Tyskland, England og USA. I sandhed en 
spændende historie og vi står nu med et fantas-
tisk blandingsprodukt, som vi trofast kalder den 
gode gamle Jul!
Vi bestræber os på at tilbyde aktiviteter til alle. 
Til de helt små er der teater om drillenissen, og 
til de lidt større vil vi foreslå juletræsfest i for-
samlingssalen. De madinteresserede vil nyde 
skueborde med bondens julemad, maling af mel 

i møllerne, julens småkager på brændekomfuret 
og plukning af julegåsen i herregårdsbrygger-
set. De kreative må ikke gå glip af juleklippe-
værksted på herregården, og alle æstetikere vil 
nyde juletableauerne og de pyntede juletræer. 
De nysgerrige og videbegærlige skal gå med på 
omvisninger om julens forberedelser, fejring og 
overtro. Lækkersultne er de fleste nok i julen, og 
til os er der honninghjerter, æbleskiver i Stadager 
og Meyers julecafé på herregården. De købe-
lystne har vi også tænkt på! Museumsbutikken 
bugner af lækre julegaver, og husk at Frilands-
museets Venner får 10 % rabat! Også butikken 
fra 1930-erne i Stadager er åben med salg af 
alskens husgeråd, bolcher og friskmalet kaffe.
Kort sagt nogle dage med et tæt program for hele 
familien. Husk fornuftigt tøj og varme støvler 
måske en lommelygte, hvis I bliver helt til luk-
ketid. Det kan blive rigtigt mørkt og uhyggeligt!
Se mere på www.natmus.dk og kig ikke mindst 
på kokkepigens blog, hvor julens opskrifter og 
meget mere kan findes.
God fornøjelse!

Anja Jørgensen
Museumsinspektør

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

Lørdag den 3. 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 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 3.-4. og 
10.-11. december

tiLmeLdinG
Tilmelding til julearrangement senest mandag 
den 29. november inden kl. 12.00 hverdage 
fra kl. 10.00-15.00 på tlf. 33473481 eller på 
e-mail til hanne.rossen@natmus.dk

invitation til årets julearrangement
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Sæsonen 2011 er ved at nærme sig sin afslut-
ning. Dog er der endnu to spændende punkter 
på programmet for Vennerne. Det ene er den 
særlige visning af teaterforestillingen Julefe-
rie i Nøddebo Præstegård. Teaterforestillingen 
finder sted den 15. november kl. 17.30 (og 
ikke som tidligere annonceret den 12. novem-
ber). Tilmelding skal ske til Hanne Rossen på 
tlf. 33473481 eller pr. mail til hanne.rossen@
natmus.dk.
Den kulørte vaudeville-komedie varer 70 min. 
uden pause. Der er tale om en ny og frisk ud-
gave af den gamle danske familieklassiker. I 
skønne omgivelser med stænk af sne og gran 
fremtrylles en anderledes og skæv udgave af 
Ved nytårstide i Nøddebo Præstegård. Line 
Knutzon har foretaget en fræk dramatise- 
ring af Scharlings roman fra 1861. 150 års  
jubilæet fejres i historisk rigtige omgivelser, 
der emmer af fortryllelse og nisser, som de så 
ud, dengang de havde det rigtig godt. 
Forestillingen spiller frem til 11. december, og 
kan man ikke overvære forestillingen den 15. 
november, er der særlig entre for medlemmer 

af Frilandsmuseets Venner, når medlemskort 
forevises.
Det andet særlige arrangement, der henstår 
i 2011, er Frilandsmuseets Venners traditio-
nelle julearrangement lørdag den 3. decem-
ber kl. 9 i Frilandsmuseets Restaurant. Også 
her er tilmelding nødvendig. Den skal ske til 
Hanne Rossen på tlf. 33473481 eller pr. mail 
til hanne.rossen@natmus.dk.
Med dette nummer af Nyt udsendes også kon-
tingentopkrævningen for 2012. Vi vil være 
taknemmelige, hvis alle betaler ved hjælp af 
girokortet så hurtigt som muligt. Det er også 
muligt at give et medlemskab som gave. Benyt 
den særlige kupon i dette nummer af bladet.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg ønske alle 
medlemmer af Frilandsmuseets Venner og 
deres familier en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. Vel mødt til en ny og spændende sæson 
på Frilandsmuseet når portene slås op til påske 
2012. 

Bent Knie-Andersen
Formand

nyt fra formanden

SÆrarranGement
for medLemmerne

invitation til teaterforestillingen ‘Juleferie i nøddebo Præstegård’
 

Teaterforestillingen finder sted den 15. november kl. 17.30 
(og ikke som tidligere annonceret den 12. november). 

tirsdag den 15. november kl. 17.30

Mødested: Højskolevej 17 (parkering ved Kongevejen)

tilmelding
 Tilmelding skal ske til Hanne Rossen på tlf. 33473481 

eller pr. mail til hanne.rossen@natmus.dk
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Det var dagen, hvor vejrguderne lod sig vise 
fra den bedste side med solskin, ikke for varmt 
og ikke for koldt, med andre ord helt ideelt for 
en dansedag i Frilandsmuseets vidunderlige 
frie omgivelser.

Allerede foran indgangen til museet før åbnin-
gen kl. 10 viste en dansegruppe sin formåen 
ved på værdig vis at danse de gamle kendte 
bondedanse iklædt smukke dragter, som 
folkedanserne bruger det. På denne måde blev 
der budt velkommen til en danseglad dag på 
Frilandsmuseet.
Ved Stubmøllen blev der danset i leg og dans 
med børn i alle aldre, der dygtigt og profes-

sionelt blev ledet af danseinstruktør Inge S.  
Aaberg fra Jyllinge og hendes dygtige musi-
ker Lars Panduro.
De voksne dansegrupper optrådte i deres 
folkedansedragter ved gadekæret ved Ørbæk 
smedjen samt på Centralpladsen og i forsam-
lingshuset i Stationsbyen. Efter hver danse-
gruppes optræden var der dans med publikum. 
Et fornøjeligt indslag for alle deltagere.
Om eftermiddagen samledes danserne på fest-
pladsen, her havde hver folkedansergruppe sit 
eget danseprogram. Det var en fornøjelse at se 
de danseglade mennesker, hvor alle aldre var 
repræsenteret. Det unge hold ”Danseben”, der 
flere gange har været kåret som Danmarks-
mestre, dansede livligt i deres lette kostumer, 
som bestod af hvide bluser og skjorter.

Dagens danse sluttede af med 1800-tallets 
store selskabsdanse, hvor damerne var iklædte 
lette sommerkjoler og stråhatte og mændene 
i hvide skjorter og sorte bukser. Dansene var 
fra H. C. Lymbyes valse og polkaer, rigtig god 
musik spillet af Værløse Folkemusikanter.
Som afslutningsdans blev der danset Les Lan-
ciers med publikum.
En god dag på Frilandsmuseet i festlige farver 
og godt humør, hvor der blev danset både i 
folkedragter og uden, ligesom der udvistes 
et alsidigt danserepertoire fra før og nu, der 
på en smuk måde passede ind i de historiske 
landskaber og huse.

danSenS daG På friLandSmuSeet 

Dans foran Frilandsmuseets indgang før åbningen (Foto: 
Anton Frederiksen, Bagsværd).

Dans foran Tågeruphuset (Foto: Anton Frederiksen, 
Bagsværd).

H. C. Lumbyes Britta-polka (Foto: Anton Frederiksen, 
Bagsværd).
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mad tiL JuL

Inge-Mette Petersen

 

Rikke Ruhe

En af de helt store succeser på Frilandsmuseets 
hjemmeside er kokkepigens blog. Kokkepigen 
står på hovedet i gamle kogebøger, husmo-
dermanualer og i folketraditionen for at bringe  
historiske opskrifter til dit nutidskøkken. Hun 
skriver om mad fra bønder og borgere, store som 
små husholdninger og giver dig opskrifter fra 
mange forskellige perioder i Danmarkshistorien.
Hun bringer nye opskrifter og historier ca. en 
gang om ugen. Opskrifter og råvarer er næsten 
altid tilpasset sæsonen, højtiderne eller skik og 
brug, lige fra forsommerens mange mælkeretter 
eller tidlige rabarbersaft til efterårets slagtemad 
og tunge vildtretter.
Kokkepigen er i virkeligheden to personer, 
som i flere år har beskæftiget sig med historisk 
madlavning og madkultur. De deler skrivearbej-
det imellem sig, men de har nogle personlige 
yndlingsperioder, som de hver især formidler. 
I mere end ti år har museumspædagog og cand.
pæd. Inge-Mette Petersen undervist et utal af 
skoleklasser og grupper i gammeldags madlav-
ning, madkultur og kulturhistorie ved det varme 
brændekomfur på Frilandsmuseets lille her-
regård, Østergård.
Den anden er museumsinspektør Rikke Ruhe, 
der i syv år har haft ansvaret for Frilandsmuseets 
hjemmeside, og hun skriver både indhold til net-
tet og artikler rundt omkring om en lang række 
kulturhistoriske emner.
Hun kender rigtig meget til mellemkrigstidens 
og 1900-tallets madkulturelle historie og kan 
sagtens finde på at servere benløse fugle og 
brødbudding for sine gæster derhjemme.
De to damer henter deres inspiration i de gamle 
opskrifter fra kogebøgerne. En af de morsomste 
af slagsen er en kogebog, der blev skrevet på 
vers af præsten Johan Ludvig Møller og udgivet 

i 1830 med titlen ”Kogebog paa Vers”. 
Johan Ludvig Møller var født i København i 
1807 og tog teologisk embedseksamen og blev 
præst og lærer på Fyn og Tåsinge, hvor han døde 
i 1854.
Kogebogen var oprindelig trykt med gotisk 
skrift, men er i 1995 genoptrykt med ikke-gotisk 
skrift og noder. Der er 31 opskrifter i bogen, så 
man kan lave ålefrikase til ”Mallebrok er død i 
krigen” eller små hurtige sukkerbrød til ”Ach, du 
lieber Augustin”. Hvis man er til forloren skild-
padde sker det på melodien ”En fuglefænger er 
jeg da”.
Kogebogens opskrifter rækker vidt – over varme 
retter, desserter, kager, småkager og likører. Der 
er for eksempel retter som rulleål, krumkage, 
prinsessebudding og kirsebærlikør.
En af retterne er æblekage, der kan laves på me-
lodien ”Vift stolt på Kodans bølge”:

Først kommes i en pande
en lille skive smør.
Så meget som en kande 
af æbler skrælles bør.
En kopfuld mandler søde
(ej bitre bruges her)
du i en morter støde
med 13 æg udtvær.

Rør det af alle kræfter
i to kvarter til dej.
Kom æbler i derefter
til sidst – det glemmes ej.
Nu sukker, kardemomme, 
alt efter egen smag,
du må i dejen komme;
omrør det alt i mag.
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Yngre personer kender sjældent en spånkurv.
Men i perioden ca. 1870 – 1970 var en spånkurv 
en fast bestanddel af de kurve, der var i an-
vendelse såvel i by som på land. De fleste er 
nu for længst borte – de tjente sit formål i sin 
tid og blev erstattet af nye. En bonde sagde til 
den omrejsende svenske kurvesælger omkring 
1900 at: ”…hele værelset er fuldt af kurve, 
men mad skal De have”.  De blev brugt til 
frugt, til at samle æg i, som købmandskurv, 
som emballage for varer til torvet, som det ses 
på et billede fra Grønttorvet i København fra 
1910.
Storhedstiden var måske tiden før og efter 
1. verdenskrig, og i og med at Frilandsmu-
seet har etableret stationsbyen, er det blevet 
oplagt, at en spånkurv hist og her burde indgå. 
Vi er jo derved præcis rykket ind i en tid med 
spånkurve. 
Spånkurve af den art fremstilles stort set ikke 
mere og slet ikke i det antal. Det var en fa-
briksvare, ikke et kunsthåndværksprodukt, 
sådan som de kurve må opfattes, som i dag 
kendes fra Sverige, Finland og Balt-staterne, 
hvor der endnu kan findes materialer til dem: 
Spåner af fyrretræ med 100 år på bagen.
I ’Dansk Husmoder Leksikon’ fra 1949 finder 
man denne enkle definition skrevet af en fa-
brikant E.V.A. Nissen: “Spånkurve fremstilles 

af 4-10 centimeter brede fyrretræsspåner, der 
flettes, presses i form og foroven holdes sam-
men af en noget kraftigere spån, der er fikseret 
med metaltråd. S. er forsynet med tilsvarende 
hank. Oprindeligt fremstillet i Sverige i sim-
pel form og udførelse, nu også i Danmark. S. 
er den i handelen billigste form for hushold-
ningskurve.”
“Presses i form” skal blot forstås som at den 
formes af de to spåner, indre og ydre, som for-
oven holder spånerne sammen. Det kan dis-
kuteres, om den svenske kurv var mere sim-
pel, eller rettere det var den ikke, den skånske 
og den danske kurv var ganske identiske. 
Spånkurve fra Dalerne blev ofte udført uden 
brug af søm, og spånen var ikke høvlet men 
‘revet’ langs årene, mens kurvene fra Skåne 
og altså den danske aflægger var med høvlede 
spåner.
Spånkurvene i Danmark var dels importerede 
fra Skåne, dels fremstillet her, i Lillerød fra 
1902-1970. I kortere perioder også andre ste-
der, men det ved vi meget lidt om.
I Lönsboda i Skåne er en tidligere spånkurve-
fabrik indrettet til museum, ligesom legetøjs-
giganten BRIO, der startede som kurvefa-
brik, i sit museum i Osby har viet et hjørne til 
spånkurvene.

Per-Olof Johansson

Kender du en SPånKurv?

Spånkurve både som emballage 
og til at bære hjem i. I 
baggrunden ses to vogne fulde af 
spånkurve. Spånkurvene fandtes 
i mange størrelser i længder fra 
15 cm til 55 cm. Med låg og uden. 
O. 1910 kunne man købe 100 
stk. blandede for 12 kroner, mens 
en kurv som på billedet kostede 
11 øre!
Københavns Grønttorv ca. 1910 
(Foto: Københavns Bymuseum).
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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 2012. 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, 
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573-7788Selskabet Frilandsmuseets VennerTuborg Boulevard 32900  Hellerup
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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
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bevis for, hvilket beløb De har betalt.

. . ,
. . ,
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Indbetaler (2 navne, hvis par-medlemsskab)

Afrives inden betaling

Navn: 
Adresse:
Postnr. & by:

Hermed fremsendes medlemskort og kontingentopkrævning for året 2012 

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 2012 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 2012.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 2012

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:
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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 12.indd   1

11/10/11   10:06:17
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Yngre personer kender sjældent en spånkurv.
Men i perioden ca. 1870 – 1970 var en spånkurv 
en fast bestanddel af de kurve, der var i an-
vendelse såvel i by som på land. De fleste er 
nu for længst borte – de tjente sit formål i sin 
tid og blev erstattet af nye. En bonde sagde til 
den omrejsende svenske kurvesælger omkring 
1900 at: ”…hele værelset er fuldt af kurve, 
men mad skal De have”.  De blev brugt til 
frugt, til at samle æg i, som købmandskurv, 
som emballage for varer til torvet, som det ses 
på et billede fra Grønttorvet i København fra 
1910.
Storhedstiden var måske tiden før og efter 
1. verdenskrig, og i og med at Frilandsmu-
seet har etableret stationsbyen, er det blevet 
oplagt, at en spånkurv hist og her burde indgå. 
Vi er jo derved præcis rykket ind i en tid med 
spånkurve. 
Spånkurve af den art fremstilles stort set ikke 
mere og slet ikke i det antal. Det var en fa-
briksvare, ikke et kunsthåndværksprodukt, 
sådan som de kurve må opfattes, som i dag 
kendes fra Sverige, Finland og Balt-staterne, 
hvor der endnu kan findes materialer til dem: 
Spåner af fyrretræ med 100 år på bagen.
I ’Dansk Husmoder Leksikon’ fra 1949 finder 
man denne enkle definition skrevet af en fa-
brikant E.V.A. Nissen: “Spånkurve fremstilles 

af 4-10 centimeter brede fyrretræsspåner, der 
flettes, presses i form og foroven holdes sam-
men af en noget kraftigere spån, der er fikseret 
med metaltråd. S. er forsynet med tilsvarende 
hank. Oprindeligt fremstillet i Sverige i sim-
pel form og udførelse, nu også i Danmark. S. 
er den i handelen billigste form for hushold-
ningskurve.”
“Presses i form” skal blot forstås som at den 
formes af de to spåner, indre og ydre, som for-
oven holder spånerne sammen. Det kan dis-
kuteres, om den svenske kurv var mere sim-
pel, eller rettere det var den ikke, den skånske 
og den danske kurv var ganske identiske. 
Spånkurve fra Dalerne blev ofte udført uden 
brug af søm, og spånen var ikke høvlet men 
‘revet’ langs årene, mens kurvene fra Skåne 
og altså den danske aflægger var med høvlede 
spåner.
Spånkurvene i Danmark var dels importerede 
fra Skåne, dels fremstillet her, i Lillerød fra 
1902-1970. I kortere perioder også andre ste-
der, men det ved vi meget lidt om.
I Lönsboda i Skåne er en tidligere spånkurve-
fabrik indrettet til museum, ligesom legetøjs-
giganten BRIO, der startede som kurvefa-
brik, i sit museum i Osby har viet et hjørne til 
spånkurvene.

Per-Olof Johansson

Kender du en SPånKurv?

Spånkurve både som emballage 
og til at bære hjem i. I 
baggrunden ses to vogne fulde af 
spånkurve. Spånkurvene fandtes 
i mange størrelser i længder fra 
15 cm til 55 cm. Med låg og uden. 
O. 1910 kunne man købe 100 
stk. blandede for 12 kroner, mens 
en kurv som på billedet kostede 
11 øre!
Københavns Grønttorv ca. 1910 
(Foto: Københavns Bymuseum).

FMV - 5 - nov11.indd   7 18/10/11   9:20:23



 9
Ligdøren på gården fra True – den lukkede dør længst til højre (Foto: Boum Pyndiah).

En af Frilandsmuseets gårde indeholder en 
ekstra dør, som kun sjældent anvendtes. Der 
er tale om gården fra True, der indtil 1870 
var fæstegård under Brabrand præstegård lidt 
uden for Århus. Jorderne i Østjylland var gode 
og solide, og det smittede af på de østjyske 
fæstebønder. Bonden på True var velhavende 
med en god og solid gård, for egnen mang-
lede heller ikke træ til husbygning. Derfor er 
østjyske bygninger ofte bygget med rigt tøm-
mer af en høj kvalitet. 
Det er også tilfældet med gården fra True, 
der på Frilandsmuseet vises, som den så ud i 
1700-tallet. Den er opført af svært, sorttjæret 
bindingsværk. Tavlene er delvist lerklinede, 
delvist murede og efter østjysk skik farvede, 
her røde.  
Gården bestod i slutningen af 1600-tallet kun 
af tre længer: stuehuset mod nord, en lade 
mod vest og en stald mod øst. Disse bygninger 
blev senere udvidet, og med sydlængen fra før 
1783 blev anlægget lukket omkring gårdsplad-
sen. Stuehuset rummer boligen. I vestlængen 
findes lo til tærskning og lade til opbevaring 
af kornet, i østlængen er der kostald, foderlo 
og vognport samt karlekammer og værksted 
til træarbejde. Sydlængen rummer hestestald, 
og her findes også gårdens gadeport.
Stuehuset er indrettet med dør ind til brygger-
set gennem en lille forstue. Gennem hoved-
døren i midten af stuehuset er der adgang gen-

nem en lille forstue først til kakkelstuen og 
dernæst til storstuen.
I storstuen er der også en dør til det fri, en 
såkaldt ligdør, som kun anvendtes, når et lig 
skulle bringes ud af huset til kirkegården. 
Den døde måtte ikke tages ud gennem en af 
de sædvanligt brugte døre, men gennem en 
særlig dør, der blev lukket hurtigt, efter at den 
afdøde var ført ud. Så kunne den døde ikke gå 
igen efter datidens overtro.
Nogle steder var der ikke isat særlige ligdøre, 
men forberedt i bindingsværket, så der kunne 
laves et hul i muren, som liget kunne føres ud 
af. Det blev så muret til igen, når følget var 
kørt til kirken.
Også et andet af Nationalmuseets huse har 
en ligdør. Det er Nationalmuseets Kom-
mandørgård i Toftumm på Rømø.
Her ligger storstuen (pisel) og ligstuen ved 
siden af hinanden i husets østlige ende. Pise-
len blev ikke brugt til daglig. Den rummer 
udskårne skabe og bemalede standkister til 
opbevaring af linned, klæder og andre vær-
digenstande. Piselen blev brugt, når der var 
gilde i huset. Det var her, dansen gik ved bryl-
lupper og andre fester.
Piselens vægge er beklædt med mange hun-
drede hollandske fliser i blå og hvid fajance. 
Motiverne er forskellige fra hinanden og viser 
scener fra bibelen, landskaber eller maritime 
scenerier.

LiGdøre
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sendt til gavemodtageren 
inden jul.
Udfyld nøjagtig adresse 
for gavemodtager(e).

åretS
JuLeGaveidé

FMV - 5 - nov11.indd   8 18/10/11   9:20:25



 9
Ligdøren på gården fra True – den lukkede dør længst til højre (Foto: Boum Pyndiah).

En af Frilandsmuseets gårde indeholder en 
ekstra dør, som kun sjældent anvendtes. Der 
er tale om gården fra True, der indtil 1870 
var fæstegård under Brabrand præstegård lidt 
uden for Århus. Jorderne i Østjylland var gode 
og solide, og det smittede af på de østjyske 
fæstebønder. Bonden på True var velhavende 
med en god og solid gård, for egnen mang-
lede heller ikke træ til husbygning. Derfor er 
østjyske bygninger ofte bygget med rigt tøm-
mer af en høj kvalitet. 
Det er også tilfældet med gården fra True, 
der på Frilandsmuseet vises, som den så ud i 
1700-tallet. Den er opført af svært, sorttjæret 
bindingsværk. Tavlene er delvist lerklinede, 
delvist murede og efter østjysk skik farvede, 
her røde.  
Gården bestod i slutningen af 1600-tallet kun 
af tre længer: stuehuset mod nord, en lade 
mod vest og en stald mod øst. Disse bygninger 
blev senere udvidet, og med sydlængen fra før 
1783 blev anlægget lukket omkring gårdsplad-
sen. Stuehuset rummer boligen. I vestlængen 
findes lo til tærskning og lade til opbevaring 
af kornet, i østlængen er der kostald, foderlo 
og vognport samt karlekammer og værksted 
til træarbejde. Sydlængen rummer hestestald, 
og her findes også gårdens gadeport.
Stuehuset er indrettet med dør ind til brygger-
set gennem en lille forstue. Gennem hoved-
døren i midten af stuehuset er der adgang gen-

nem en lille forstue først til kakkelstuen og 
dernæst til storstuen.
I storstuen er der også en dør til det fri, en 
såkaldt ligdør, som kun anvendtes, når et lig 
skulle bringes ud af huset til kirkegården. 
Den døde måtte ikke tages ud gennem en af 
de sædvanligt brugte døre, men gennem en 
særlig dør, der blev lukket hurtigt, efter at den 
afdøde var ført ud. Så kunne den døde ikke gå 
igen efter datidens overtro.
Nogle steder var der ikke isat særlige ligdøre, 
men forberedt i bindingsværket, så der kunne 
laves et hul i muren, som liget kunne føres ud 
af. Det blev så muret til igen, når følget var 
kørt til kirken.
Også et andet af Nationalmuseets huse har 
en ligdør. Det er Nationalmuseets Kom-
mandørgård i Toftumm på Rømø.
Her ligger storstuen (pisel) og ligstuen ved 
siden af hinanden i husets østlige ende. Pise-
len blev ikke brugt til daglig. Den rummer 
udskårne skabe og bemalede standkister til 
opbevaring af linned, klæder og andre vær-
digenstande. Piselen blev brugt, når der var 
gilde i huset. Det var her, dansen gik ved bryl-
lupper og andre fester.
Piselens vægge er beklædt med mange hun-
drede hollandske fliser i blå og hvid fajance. 
Motiverne er forskellige fra hinanden og viser 
scener fra bibelen, landskaber eller maritime 
scenerier.

LiGdøre

FMV - 5 - nov11.indd   9 18/10/11   9:20:25

573-7788
Selskabet Frilandsm

useets Venner
Tuborg Boulevard 3

2900  H
ellerup

573-7788
Selskabet Frilandsm

useets Venner
Tuborg Boulevard 3

2900  H
ellerup

G
avem

odtager:

H
vis parm

edlem
sskab navn 2:

Adresse:

Postnum
m

er                           By:

 
O

verførsel fra kontonum
m

er

Beløbsm
odtagers kontonum

m
er og betegnelse

Beløbsm
odtagers kontonum

m
er og betegnelse

M
eddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til m
askinel aflæ

sning – U
ndgå venligst at skrive i nedenstående felt

U
nderskrift ved overførsel fra egen konto

Post D
anm

arks kvittering

G
ebyr for indbetaling betales kontant KvItterING

GIro
INDbetALING

Kroner
Ø

re

D
ag

M
åned

År
Sæ

t X
4030S 2009-10 D

B 334-26809 

Betalingsdato
eller

Betales nu
Kroner

Ø
re

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske 
Bank m

odtager betalingen. Når De betaler kontant på et post-
hus m

ed term
inal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 

bevis for, hvilket beløb De har betalt.

.
.

,
.

.
,

8
7

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 firmaer 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

FMV - 5 - nov11.indd   8 18/10/11   9:20:25



 11

Ændringer kan forekomme.

dato aktivitet tid og sted
november – december

15. november Forpremiere på Nødebo Præstegård –  samt besøg 
med Peter Darger bag kulisserne

For medlemmer af  Frilandsmuseets 
Venner. Tilmelding
Mødested: Højskolevej 17,  kl. 17.30

16. november –  
11. december

Nøddebo Præstegård – klassikeren i en moderne 
version af Line Knutzon  
I museets skuespilhus i Stationsbyen.

Tirsdag-fredag kl. 17.30. Lørdag og 
søndag kl. 12.00 og 14.00. Entré 
Særlig entré for medlemmer af Frilands-
museets Venner

3. december Julearrangement Kl. 9.00 – 10.00 Frilandsmueets  
Restaurant. Tilmelding

3. december – 4. december 
og 10. december –  
11. december 

Juleaktiviteter med skueborde, nisseteater, julecafé 
og juletræsfest

Kl. 10.00 – 16.00 museet åbent  
Kl. 11.00 – 15.30 aktiviteter

Museet holder åbent kl. 10.00 – 17.00 i hele sæsonen (lørdag den 16. april – søndag den 23. oktober)
Mandage lukket, dog åbent 25. april, 13. juni og 17. oktober.

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner

aKtiviteter friLandSmuSeet 2011

marKed På friLandSmuSeet
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I stuen findes også en smukt udskåret og rigt 
bemalet ligdør, som fører mod øst ud til haven. 
Døren blev, som navnet antyder, kun brugt ved 
begravelser. Det var her man førte den dødes 
kiste ud af huset. Døren skulle straks lukkes 
bag kisten, når den var kommet ud. Ellers ville 
den døde vende tilbage og gå igen. 
Særlige ligdøre var almindeligt forekom-
mende i stuehusene i den sydvestlige del af 
Jylland. Det er en frisisk skik, som optræder 

LiGdøre

Ligdøren i Nationalmuseets Kommandørgård i Toftumm 
på  Rømø set indefra (Foto: Nationalmuseet).

på gårdene hele vejen ned langs kysten til 
Holland.

Ved siden af storstuen ligger et lille gæstekam-
mer, der blev benyttet som ligstue ved døds-
fald. Her stod den fint pyntede kiste med liget 
af den afdøde inden begravelsen. I dag står der 
en himmelseng i rummet. Den har for mange 
år siden erstattet en indbygget alkove.

Den tilmurede ligdør på den netop restaurerede Jollmands 
Gaard på Nordals.

Jeg startede i praktik den 8. august på frilands-
museet som dyrepasser. Jeg er blevet rigtig glad 
for at være her på museet, man oplever nogle 
spændende ting. Jeg arbejder sammen med Tania 
som passer dyrene. Hun har lært mig forskellige 
ting om dyrene.  Jeg kan rigtig godt lide at være 
her og det er ærgerligt at min praktik stopper 
den 28. oktober.  Jeg har fodret og givet vand til 
dyrene, lavet hegn, flyttet dyr, blandet foder og 
ruget kyllinger ud. Vi kører rundt i elbil når vi 
fodrer, da vi skal have meget foder og vand med. 
Dyrene her på museet er vildt søde og nogen af 
dem er meget kælne og det gør det sjovere at ar-
bejde med dem. 
Når vi flytter dyrene gør vi det på forskellige 
måder ud fra hvilke dyr vi skal flytte. Hvis vi 
skal flytte fårene så kører vi i elbilen og den 
der ikke kører sidder med en spand med foder 
i og ryster den så dyrene kan høre hvad der er 
i; det er det samme med gederne. Når vi skal gå 
med køerne binder vi et reb i deres grime og går 
med dem. Hver gang vi kører forbi med elbilen 

hos fårene begynder de at bræge og løbe hen til 
fodertruget for de har jo lært at om morgenen så 
kommer vi med elbilen og fodrer.  Fårene/ged-
erne får hel byg, hvede og fåre T (det sidste er 
kraftfoder). Køerne får valset byg og sojaskrå, 
grisene får valset byg og sojaskrå blandet med 
vand så det ligner havregrød. Til slut ville jeg 
bare sige at denne her praktikplads har givet mig 
meget erfaring omkring husdyr.  Rosa

i PraKtiK På friLandSmuSeet

Rosa (Foto: Tania Roed Christensen) 
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Ændringer kan forekomme.

dato aktivitet tid og sted
november – december

15. november Forpremiere på Nødebo Præstegård –  samt besøg 
med Peter Darger bag kulisserne

For medlemmer af  Frilandsmuseets 
Venner. Tilmelding
Mødested: Højskolevej 17,  kl. 17.30

16. november –  
11. december

Nøddebo Præstegård – klassikeren i en moderne 
version af Line Knutzon  
I museets skuespilhus i Stationsbyen.

Tirsdag-fredag kl. 17.30. Lørdag og 
søndag kl. 12.00 og 14.00. Entré 
Særlig entré for medlemmer af Frilands-
museets Venner

3. december Julearrangement Kl. 9.00 – 10.00 Frilandsmueets  
Restaurant. Tilmelding

3. december – 4. december 
og 10. december –  
11. december 

Juleaktiviteter med skueborde, nisseteater, julecafé 
og juletræsfest

Kl. 10.00 – 16.00 museet åbent  
Kl. 11.00 – 15.30 aktiviteter

Museet holder åbent kl. 10.00 – 17.00 i hele sæsonen (lørdag den 16. april – søndag den 23. oktober)
Mandage lukket, dog åbent 25. april, 13. juni og 17. oktober.

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner

aKtiviteter friLandSmuSeet 2011

marKed På friLandSmuSeet

FMV - 5 - nov11.indd   11 18/10/11   9:20:26



12

adresse for frilandsmuseets venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 33473481
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

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:
Vinter på Frilandsmuseet (Foto: Anker Tiedemann)
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