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

Lørdag den 1. december kl. 9-10

Herefter har Frilandsmuseet juleåbent fra kl. 
10.00 til kl. 16.00
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 1.-2. og 
8.-9. december

tiLmeLdiNg
Tilmelding til julearrangement senest onsdag 
den 28. november inden kl. 12.00 hverdage 
fra kl. 10.00-15.00 på tlf. 41206401 eller på 
e-mail til emilie.juul.simonsen@natmus.dk

invitation til årets julearrangement

Frilandsmuseet har ombygget den gamle gym-
nastiksal til et intimt teater, så der i fremtiden 
kan spilles teater året rundt. Forestillingerne skal 
være musikalske og humørfyldte, og der skal 
eksperimenteres med gøgl og kropslig komik, 
men også med udvidet foredragsvirksomhed.
Teatersalen blev helt officielt åbnet fredag den 
28. oktober med besøg fra Nordea-fonden.
Salen blev bygget omkring år 1900 som gym-
nastiksal til Grundtvigs Højskole og i 1928 
overdraget til Landboskolen. Her blev den brugt 
af landbrugseleverne indtil 1954 hvor Landbo-
skolen flyttede, og Nationalmuseet overtog byg-
ningen. Salen er en træbygning i typisk Valle-
kilde-stil og formodentlig tegnet af arkitekten 
Andreas Bentsen.
Nordea-fonden, der støtter aktiviteter, der frem-
mer gode liv med fokus på sundhed, motion, na-
tur og kultur, har støttet med 1.965.000 kroner til 

indretningen af teatret. Istandsættelsen af selve 
bygningen har Frilandsmuseet selv bekostet, og 
der har været tale om mange måneders intensivt
arbejde for museets håndværkere. Det er derfor 
en stor glæde, at bygningen er blevet så smuk, 
stemningsfuld og velfungerende. Den er fyldt 
med - godt gemt – avanceret lys og lyd.
Peter Darger, der har ansvaret for Frilandsmu-
seets teateraktivitet, glæder sig til at tage den nye
teaterbygning i brug. Han har efterhånden mange 
års erfaring med at bruge Frilandsmuseets 
naturlige scenografi, muligheder som teaterle-
dere oftest kun kan drømme om. Men den nye 
teaterbygning vil give Peter, og dermed museets 
gæster, mange helt nye muligheder. Ikke mindst i
de kolde mørke vintermåneder, hvor den stem-
ningsfulde teatersal vil danne ramme om jule-
teater, foredrag og meget mere.

BerNhard oLseN teateret 
friLaNdsmuseets NYe teater
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En spændende sæson på Frilandsmuseet er 
ved at være ovre. Dog er der to spændende 
aktiviteter tilbage for Vennerne. Den ene er 
Frilandsmuseets Venners traditionelle julear-
rangement lørdag den 1. december kl. 9.00 
i Frilandsmuseets Restaurant. Tilmelding 
er nødvendig; det skal ske til Emilie Juul  
Simonsen på tlf. 4120 6401 eller på mail til  
emilie.juul.simonsen@natmus.dk. Den anden 
er forestillingen ”Juleferie i Nøddebo Præs-
tegård”, der spiller i det netop færdiggjorte 
Bernhard Olsen Teater i perioden 24. novem-
ber til 22. december. Medlemmer af Frilands-
museets Venner kan se forestillingen tirsdage 
til torsdage til reduceret pris – 50 kr. mod nor-
malt 165 kr.
Sæsonen 2012 har været en sæson med mange 
fornyelser. Åbningstiderne ændredes, både 
den daglige og sæsonens på grund af de be-
sparelser, Frilandsmuseet som en del af National- 
museet blev ramt af. Museet har dog 
også oplevet posi- tive begivenhe-
der som overta- gelse af Veil-
strups Æble- have, flot 

fondsstøtte til renovering af Bernhard  
Olsen Teatret og hjemtagningen af den gamle 
trælastlade fra Marstal.
Med dette blad udsendes kontingentop-
krævning for 2013 sammen med medlems-
kort for den kommende sæson. Vi håber, at 
så mange som muligt indbetaler kontingent så 
hurtigt som muligt. Med i dette blad er også 
en girokupon, hvis man vil benytte anlednin-
gen til at forære et medlemskab af Frilands-
museets Venner som julegave.
Kontingentet er for den kommende sæson 
uændret, men bestyrelsen har besluttet at 
indføre et særligt kontingent for unge under 
uddannelse; det er på 100 kr. Kontingent for 
enkeltmedlemmer er uændret 200 kr., 300 kr. 
for par, 1.000 kr. for firmaer og institutioner. 
Livsvarigt medlemskab koster 5.000 kr.
Medlemskab af Frilandsmuseets Venner giver 
gratis adgang til en række frilandsmuseer i 
Norden, rabat i Museumsbutikkerne på Fri-
landsmuseet og på Nationalmuseet samt Fri-
landsmuseets Restaurant i sæsonen.
Så vel mødt på Frilandsmuseet til juleakti-
viteterne – og en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår til alle medlemmer af Frilandsmuseets 
Venner og deres familier.

Bent Knie-Andersen
Formand

NYt fra formaNdeN
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retten tilhørte de store jordejere, så vildt sås 
sjældent på bordet hos bønder og borgere. Men 
en hjort eller et lignende jagtudbytte var ikke en 
usædvanlig gave fra herremanden til en fæster, 
der skulle have fest i sit hus.
De fleste af de frugter, som vi kender og dyrker 
i dag, eksisterede også dengang. De udgjorde i 
tørret eller syltet tilstand sammen med nødder et 
væsentligt kosttilskud i løbet af vinteren, hvor 
kosten, som tiden skred frem, blev af sparsom og 
ringe kvalitet. Et godt måltid sluttedes ofte med 
æbler og eventuelt pærer og nødder.
Blandt grøntsagerne var især dem, der egnede sig 
til tørring og derfor kunne opbevares hele vin-
teren meget almindelige. Det var f. eks. ærter og 
bønner. Desuden spiste man grønkål og hvidkål, 
ligesom løg, roer og ærter også var almindelig 
brugt.
Siden bondestenalderen har brød spillet en 
væsentlig rolle i den daglige kost. Den mest al-
mindelige type korn, der dyrkedes, var byggen. 
Af den lavede man malt, som anvendtes til øl-
fremstilling. I en tid, hvor vandets kvalitet ofte 
var meget ringe, brønde lå ikke sjældent tæt på 
møddinger, var det hjemmebryggede oftest ret 
tynde øl den væsentligste drikkevare. Den salte 
kost krævede store mængder væske, så der skulle 
meget til hver dag. Byggen indgik også i mindre 
grad i brødbagningen.
Rugen var knap så udbredt som byggen, men 
den var næsten enerådende som brødkorn. Me-
dens havren blev betragtet som dyrefoder, var 
hvedebrødet en mere sjælden brødtype på landet. 
I byerne var hvedebrød en relativ kostbar brød-

type, der fortrinsvis efterspurgtes af byernes for-
nemmere befolkning.
Mælk og de produkter, der kunne fremstilles 
af det, spillede en væsentlig rolle i den daglige 
kost. Køerne gav ikke eller kun lidt mælk i de 
lange vintermåneder, men til gengæld kunne 
smørret og osten opbevares det meste af vin-
teren og gav derfor et væsentligt tilskud i disse 
ernæringsmæssigt magre måneder.
Man skal ikke forestille sig, at måltiderne bestod 
af en luns kød med en humpel brød til. Allerede 
tidligt udvikledes krydring af maden. Det var 
ikke specielt stærke krydderier, snarere hvad vi 
i dag kender fra julemaden som sylte med rød-
beder og and med rødkål og syltetøj. Den meget 
salte mad indgød til eddikespiser som syltet kål 
og syltede rødbeder. Sennep var almindeligt på 
ethvert bord, og man tilsatte en rig variation af 
især lokale krydderier til de meget populære 
sammenkogte retter. Sukker og andre sødemidler 
især i form af honning eller tørrede frugter an-
vendtes i rigt mål til både kød- og fiskeretter.

Helleflynder og andre store fisk fra Norge 
(Efter: Olaus Magnus 1555)
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Inge-Mette Petersen

hvad spiste maN på gårdeNe

Frilandsmuseets ældste gård er gården fra Os-
tenfeld, hvor de ældste dele er dateret til 1580. 
Gården er dog bygget om og udvidet flere gange 
bl.a. i 1680-erne og begyndelsen af 1700-tallet. 
Der er i tidens løb indtaget mange måltider i 
gården, men hvad spiste gårdboerne egentlig på 
den tid, da gården oprindelig blev opført? 
Gården stammer tilbage fra en tid kun få år efter 
reformation, der markerede afslutningen på 
næsten 600 års tilslutning til den katolske kirke. 
Dette forhold prægede stadig spisevanerne. 
I den katolske tid havde der været fastetider, 
hvor fisk var den eneste tilladte spise, og også 
efter reformationen fortsatte fisk med at være en 
væsentlig ingrediens i kostplanen. Store dele af 
Europa var fortsat katolsk, så også her fortsatte 
efterspørgsel efter fisk. Man spiste alle de typer 
af både ferskvands- og saltvandsfisk, som vi 
kender som spisefisk i dag, men også arter som 
lampretten var uhyre almindelige.
Da fisk er en letfordærvelig vare, var det nød-
vendigt at anvende konserveringsmetoder, så 
den kunne holde til den ofte lange og besvær-
lige transport fra fangstpladserne til forbrugerne. 
Den mest almindelige konservering var saltning, 
og denne metode 
brugtes til alle 
typer fisk. I mid-
delalderen havde 
der stået store 
forekomster af sild 
gennem Øresund, 
sild der ikke alene 
var blevet kon-
sumeret på hjem-
memarkedet, men 
som også var solgt 
til udlandet i stort 
omfang. Selv om 
de store sildestimer 
gennem Øresund 
forsvandt, blev der 
fortsat fanget sild, 
og eksporten opret-
holdtes også efter 
reformationen i 
væsentligt omfang.

En anden populær konserveringsmetode var tør-
ring. Selv om den egner sig bedst til magre fisk 
som torsk og rødspætter, anvendtes den dog også 
til andre typer fisk. Meget populære tørrede fisk 
var stokfisk fra Bergen samt rav og rækling, som 
var henholdsvis tørrede helleflynderfinner og 
tørrede strimler af fiskens kød.
Kød var selvfølgelig den væsenligste ingrediens 
i måltiderne. Mens man i byerne spiste langt 
mere oksekød end svinekød, havde bønderne en 
mere ligelig fordeling af de to kødtyper. Såvel 
bybefolkningen som landbefolkningen spiste  
desuden en del lam og får. Slagtningen foregik 
om efteråret, på det tidspunkt hvor dyrene var 
fedest, og hvor man havde behov for at skaffe sig 
af med overskudsproduktionen, inden den foder-
mæssigt vanskelige vinter for alvor satte ind. Det 
betød, at mange kun fik frisk kød i perioden op 
mod jul, for hvad der ikke kunne fortæres inden 
for en kort periode nedsaltedes eller tørredes til 
forråd for resten af året.
Fjerkræ gav ud over friske æg også en mulighed 
for frisk kød hele året. Hønsene levede i vidt om-
fang af affald fra husholdningerne.
Vildt var også en meget yndet spise, men jagt-
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BrugsBevægeLseN og stadager Brugs

Frilandsmuseets brugs, Stadager Brugs, lå oprin-
delig i den lille by Sundby på Falster. Brugsen 
daterer sig tilbage til 1889, hvor en kreds af 
gårdmænd, skolelæreren og den lokale godsejer 
gik sammen og stiftede Stadager Brugsforening. 
Foreningen tog navn efter sognet, hvor Sundby 
lå. 
I begyndelsen var brugsforeningen ikke stort 
mere end et lokale i en af byens gamle huse, men 
i 1907 fik man opført en helt ny bygning i gule 
sten med et flot butikslokale, stort kælderlager, 
uddelerbolig og forsamlingssal. Det er denne 
bygning, der er flyttet til Frilandsmuseet.
Ideen omkring kooperative butikker opstod og 
blev udført i begyndelsen af 1800-tallet i Tysk-
land og England, men vel at mærke i byerne.
I Danmark etableredes den første egentlige 
brugsforening i 1866 i Thisted. Manden bag 
brugsen var byens præst, Hans Chr. Sonne. Det 
var arbejderne i byen, der var i pastor Sonnes 
tanker. Industriarbejderne havde svært ved at 
holde sulten fra døren, så etablering af brugs-
foreninger var en kærkommen hjælp, og de 
første brugser i Danmark etableredes da også i 
byerne.
Fra slutningen af 1870-erne skete der pludselig 

en markant ændring. Nu etableredes brugserne 
på landet, og det gik hurtigt, så der i løbet af få år 
var mere end 2.400 brugser i Danmark.
Op til 1862 havde købstæderne haft privile-
gium på at drive handel, men dette år indførtes 
næringsfrihed, så det blev muligt at drive såvel 
handel som håndværk på landet. Der indførtes 
dog ”læbælter” omkring købstæderne, så der kun 
måtte drives handel i en vis afstand fra disse. Men 
en brugsforening var jo ikke en detailhandelsfor-
retning. Det var en forening, hvor en række per-
soner var gået sammen om at foretage indkøb. Så 
med denne fortolkning blev der oprettet brugs-
foreninger inden for købstædernes læbælter.
Købstæderne klagede, og regeringen gav dem 
medhold. Men Højesteret gav brugserne med-
hold og med et Venstre-flertal imod sig i Rigsda-
gen, havde Estrup ingen mulighed for at ændre 
næringsloven.
Venstre og bondebevægelsen tog Højesterets-
dommen til sig, og snart bredte brugserne sig 
på landet. Snart kom der også forsamlingshuse, 
andelsmejerier og andre former for kooperative 
fællesskaber til, byggende på samme idegrund-
lag som brugsbevægelsen.
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til Frilandsmuseets Venner. Ved gaver  
opgiv venligst CVR- eller CPR-nr, da 
dette har betydning for, at gavegiveren 
opnår skattefrihed. 

Med dette nummer af NYT fremsendes 
medlemskort for år 2013. Medlemskor-
tet er selvfølgelig kun gyldigt, såfremt 
kontingent 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 parmedlems-
skaber, 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 2013 være tilladt, 
at parmedlemmerne selv 
udfylder det blanke med- 
lemskort.
Til gengæld vil vi gerne 
bede om, at begge navne 
ved parmedlemsskab 
opgives på giroindbeta- 
lingskortet. Begge navne 
vil derefter for 2014 
blive 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 over kontingentet – stor eller lille –  

KoNtiNgeNt 2013

573-7788Selskabet Frilandsmuseets VennerKongevejen 1002800  Kgs. Lyngby

573-7788Selskabet Frilandsmuseets VennerKongevejen 1002800  Kgs. Lyngby

Kontingent   kr.Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark  kr.Frivilligt bidrag (gave)  kr.CVR 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
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Indbetaler (2 navne, hvis par-medlemsskab)

Afrives inden betaling

Navn: 
Adresse:
Postnr. & by:

Hermed fremsendes medlemskort og kontingentopkrævning for året 2013 

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 2013 er kun gyldigt, når kontingent er betalt.
Udfyld selv kontingentbeløb på nedenstående giroindbetalingskort før 
indbetaling. Ved betaling af parmedlemsskab bedes begge navne påført 
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Vel mødt på Frilandsmuseet til en spændende sæson 2013.Med venlig hilsen
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E-mail: emilie.juul.simonsen@natmus.dk
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   200 kr.Par                     
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1.000 kr. Livsvarigt medlemskab 5.000 kr.Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark 225 kr.

Medlemskort 2013

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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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) tilFrilandsmuseets Venner.Ved livsvarigt medlemskab betales ikke kontingent, men livsvarige medlemmer kan be-stille årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark og yde et frivillig bidrag (gave).
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BrugsBevægeLseN og stadager Brugs

Frilandsmuseets brugs, Stadager Brugs, lå oprin-
delig i den lille by Sundby på Falster. Brugsen 
daterer sig tilbage til 1889, hvor en kreds af 
gårdmænd, skolelæreren og den lokale godsejer 
gik sammen og stiftede Stadager Brugsforening. 
Foreningen tog navn efter sognet, hvor Sundby 
lå. 
I begyndelsen var brugsforeningen ikke stort 
mere end et lokale i en af byens gamle huse, men 
i 1907 fik man opført en helt ny bygning i gule 
sten med et flot butikslokale, stort kælderlager, 
uddelerbolig og forsamlingssal. Det er denne 
bygning, der er flyttet til Frilandsmuseet.
Ideen omkring kooperative butikker opstod og 
blev udført i begyndelsen af 1800-tallet i Tysk-
land og England, men vel at mærke i byerne.
I Danmark etableredes den første egentlige 
brugsforening i 1866 i Thisted. Manden bag 
brugsen var byens præst, Hans Chr. Sonne. Det 
var arbejderne i byen, der var i pastor Sonnes 
tanker. Industriarbejderne havde svært ved at 
holde sulten fra døren, så etablering af brugs-
foreninger var en kærkommen hjælp, og de 
første brugser i Danmark etableredes da også i 
byerne.
Fra slutningen af 1870-erne skete der pludselig 

en markant ændring. Nu etableredes brugserne 
på landet, og det gik hurtigt, så der i løbet af få år 
var mere end 2.400 brugser i Danmark.
Op til 1862 havde købstæderne haft privile-
gium på at drive handel, men dette år indførtes 
næringsfrihed, så det blev muligt at drive såvel 
handel som håndværk på landet. Der indførtes 
dog ”læbælter” omkring købstæderne, så der kun 
måtte drives handel i en vis afstand fra disse. Men 
en brugsforening var jo ikke en detailhandelsfor-
retning. Det var en forening, hvor en række per-
soner var gået sammen om at foretage indkøb. Så 
med denne fortolkning blev der oprettet brugs-
foreninger inden for købstædernes læbælter.
Købstæderne klagede, og regeringen gav dem 
medhold. Men Højesteret gav brugserne med-
hold og med et Venstre-flertal imod sig i Rigsda-
gen, havde Estrup ingen mulighed for at ændre 
næringsloven.
Venstre og bondebevægelsen tog Højesterets-
dommen til sig, og snart bredte brugserne sig 
på landet. Snart kom der også forsamlingshuse, 
andelsmejerier og andre former for kooperative 
fællesskaber til, byggende på samme idegrund-
lag som brugsbevægelsen.
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BrødBagNiNg i 1929 ved gårdeN fra KøLvrå

Gården fra Kølvrå er en typisk, jysk hedegård. 
Den lå tæt på Karup og lå i vejen, da Flyvestaion 
Karup blev anlagt under besættelsen. 
Frilandsmuseet havde allerede erhvervet gården 
i 1932, men da krigen kom, skulle nedtagning 
og flytning pludseligt gå hurtigt. I 1943 blev 
gården åbnet på museet. 
Gården er bygget omkring 1860, og den har huset 
forskellige hårdføre og jævne hedebondefamilier.
Omkring midten af 1800-tallet var den et par 
generationer beboet af familien Lauth, rundet af 
det lille tyske mindretal på den jyske hede.
I midten af 1700-tallet tog en række tyske fami-
lier mod Frederik V’s tilbud om at komme til 
Danmark. Kongemagten ville gerne have be-
folket og opdyrket den jyske ufrugtbare hede. 
De tyske bønder blev lokket af løfter om skat-
tefrihed og egen jord. Den første gruppe af disse 
tyskere udvandrede fra Frankfurt den 28. august 

1759 til fods til den jyske hede. Virkeligheden 
midt i hedens ingenting var barsk og hård for 
de første generationer, som skulle bygge land-
brug op af ingenting under særdeles vanskelige 
forhold. Mange begyndte at dyrke kartofler, som 
blev solgt på markedet i Viborg – deraf navnet 
kartoffeltyskerne.
En del familier overlevede, og til 1870 blev der 
prædiket på tysk i den lille kirke i landsbyen 
Frederiks midt på heden.
I løbet af 1800-tallet blev gården solgt videre 
nogle gange, og i slutningen af 1800-tallet var 
gårdens ejer tillige vandrelærer på egnen. Han 
gik nogle faste runder på egnen og nåede ud til 
de fjerne kroge, som ikke havde skole.
Nationalmuseets billedserie viser brødbagning 
i en lyngovn ved gården fra Kølvrå ved Karup, 
fotograferet i 1929.
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Giv et medlemskab af 
Frilandsmuseet Venner 
som julegave. Kontin-
gentet er 100 kr. for unge 
under uddannelse, 200 
kr. for enkeltmedlem-
mer, 300 kr. for par og 
1.000 kr. for firmaer og 
institutioner. Livsvarigt 
medlemskab 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).
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Ændringer kan forekomme

dato aktivitet tid og sted
November – december

24. november – 22. 
december

Juleferie i Nøddebo Præstegård.
Se eller gense juleklassikeren af Line Knutzon

Kl. 17.30
Entré 50 kr.
Særpris for medlemmer af  
Frilandsmuseets Venner (tirsdag - 
torsdag)

1. december Julearrangement Kl. 9.00 – 10.00

1. og 2. december  
samt 8. og 9. december 

Juleaktiviteter for hele familien. 
Kom og oplev julens forberedelser, mad, pynt, fest 
og dens traditionsrige forestilling om drillenissen

Kl. 11.00 – 15.00

Museet holder åbent kl. 10.00 – 16.00 i hele sæsonen (dog kl. 10.00 til 17.00 i perioden 3. juli til 12. august) 
Mandage lukket

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner

aKtiviteter friLaNdsmuseet 2012

juLeferie i NøddeBo præstegård

Husk at Frilandsmuseets julesucces Juleferie 
i Nøddebo præstegård har premiere den 24.  
november – så skynd dig at købe dine billetterne 
nu.
Medlemmer af Frilandsmuseets Venner kan købe 
billetter for kun 50 kr. (normal pris 165 kr.) tirs-
dag – torsdag kl. 17.30.
Så tag en tur i det nye Bernard Olsen Teateret og 
kom i rigtig julehumør!
Billetter købes hos Emilie Juul Simonsen: 
emilie.juul.simonsen@natmus.dk
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Ovnen klargøres

Ovnen ildes

Brødene bages

Brødene tages ud

Brødene køler af i sengen

Dejen æltes

Rugbrødene formes

Beboerne med gårdens køer og stude 1929
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adresse for frilandsmuseets venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 41206401
E-mail: emilie.juul.simonsen@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, Aarhus 
•  Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby
•  Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby
•  Nationalmuseet og museer under dette

i Norge
•  Maihaugen, Lillehammer
•  Norsk Folkemuseum, Bygdø, Oslo
•  Sverresborg, Trondheim

i finland
•  Klosterbacken, Turku/Åbo

i sverige
•  Jamtli, Östersund
•  Kulturen, Lund
•  Gamle Linköping, Linköping
•  Skansen, Stockholm

Bent Knie-Andersen
formand
Jes Damsted
kasserer
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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