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Nyt fra overiNspektør peter HeNNiNgseN

Vi nærmer os afslutningen på et begivenhedsrigt 
år, hvor Frilandsmuseets stab har haft mere end 
rigeligt at se til. Foruden arbejdet med vores som-
merteater og de publikumsmæssige aktiviteter som i 
øvrigt hører sæsonen til, så er det især arbejdet med 
at tømme det gamle landbrugsmuseum og driftde-
poterne på området bag Virumgård, som har fyldt 
meget. Landbrugsmuseet er nu tømt for museums-
genstande. Tilbage står kun at fjerne de genstande, 
som vi agter at indstille til kassation. Disse gen-
stande er i skrivende stund ved at blive transporteret 
ned til Frilandsmuseets Stationsby, hvor de bliver 
placeret i det store telt over for brugsen fra Stad-
ager, som vi rejste i sensommeren. Her vil de blive 
gennemgået af museets medarbejdere, fotograferet, 
registreret og indført på lister, som skal indsendes til 
Kulturministeriet, som skal godkende kassationen, 
før den kan finde sted.
Sideløbende hermed vil hallerne bag Virumgård 
blive tømt for byggematerialer og andet grej, som 
hører vores byggeafdeling til. Dette arbejde kan 
dog først løbe af stablen, når vores nye driftdepot 
står klar omkring 1. december. Det er den bygning, 
som vi lige nu er ved at rejse i området ved Landbo-
skolen. Men det er ikke den eneste bygning, som vi 
er i gang med at rejse. Også vores nye værksted til 
håndværkerne skyder i disse dage i vejret, og det vil 
forhåbentlig stå klar i det ydre ved årsskiftet.
Med hensyn til museumsbyggeriet er der også gang 
i den. Efter efterårsferiens afslutning påbegyndte  
vi arbejdet med fundamentet til vores hus fra Sten-
strup, som kommer til at ligge over for gården fra 
Lundager. Vi regner med at kunne indvie huset 
i foråret 2015. Vi er desuden meget glade for, at 
Carsten Brebøls fond, som har ydet støtte til husets 
rejsning, også har sagt til ja til at bekoste en bog om 
huset. Det er dejligt, når vi kan få noget dokumenta-
tion af vores bygninger på tryk.
En anden glædelig ting er, at vi er blevet tilbudt et 
næsten komplet interiør til bygningen. Stiftelsen 
Minors Minde i Marstal - der er et landbohjem fra 
tiden omkring 1850 – skulle nemlig sælges, og det 
var derfor et åbent spørgsmål, hvad der skulle ske 
med husets indbo. Vi tilbød at købe det, og den 
fond, der står bag stiftelsen, valgte heldigvis at sige 
ja til vores tilbud. Det betyder, at vi ikke alene kan 
møblere huset fra Stenstrup med alt nødvendigt in-
ventar og køkkengrej mv., men også at vi får huset 
monteret med rigtige alkover, som jo hører til i byg-
ninger fra denne periode.

Fra bygningsfronten skal det også nævnes, at det er 
lykkedes museet at rejse penge nok til, at vi i 2014 
kan gå i gang med at genopføre Øresundsvej Sta-
tion, som ellers har stået på stand by, siden den kom 
til Frilandsmuseet i 2006. Indtil videre har vi penge 
nok til at færdiggøre stationen i sin ydre skikkelse, 
men så er bygningen i hvert fald sikret for fremtiden, 
og det er trods alt det vigtigste. Vi er dog allerede så 
småt gået i gang med stationsarbejdet, idet vi her i 
efteråret er ved at rejse en gammel remise, som skal 
høre til det samlede stationskompleks.
Nu ikke mere om bygninger for denne gang. Der 
vil blive rigelig med lejlighed i årene fremover til at 
komme ind på arbejdet med både Stenstruphuset og 
stationen fra Øresundsvej.
Til sidst et par ord om vores efterårsmarked, som 
igen i år var en stor succes og som også igen i år var 
fyldt med nye aktiviteter, som tydeligvis faldt i pub-
likums smag. Markedet vokser år for år og kan vel, 
sammen med vores julemarked og sommerteater, 
betragtes som et af Frilandsmuseets flagskibe. Vi 
er i hvert fald glade for det og meget stolte af det. 
Et andet velbesøgt arrangement var den Fordisme-
festival, der løb af stablen på Brede Værk over to 
weekender i september måned, og hvor publikum 
på underholdende vis kunne lære om fænomenet 
Ford og hans opfindelse af samlebåndet, som med-
virkede til at gøre bilproduktionen mere rationel 
og dermed bilen til allemandseje. Det var et uhyre 
succesrigt arrangement, som samlede omkring 7000 
besøgende, og som viste, at man sagtens kan trække 
publikum til Brede, hvis blot der er noget spæn-
dende på plakaten.

Peter Henningsen
Overinspektør

2

Efteråret er ved at blive til vinter, og Frilandsmuseets sæson 2014 nærmer sig slutningen. Kun resterer der 
de to weekendåbninger 30. november - 1. december og 7. december – 8. december. Og ikke at forglemme 
Frilandsmuseets Venners festlige julemorgen lørdag den 30. november kl. 9.00 i Frilandsmuseets Restau-
rant. 
Sæsonen 2014 har været god – vejret har været med os – og der har været mulighed for at følge 
med i de mange aktiviteter på Frilandsmuseet, ikke mindst at følge de mange nyopførelser der er i 
gang på museet, samt de spændende teaterforestillinger, der har været opført.
Med dette nummer af bladet udsendes kontingentopkrævningen for 2014. Hjælp med at indbetale 
kontingent så hurtigt som muligt – og brug også gerne et medlemskab af Frilandsmuseets Venner 
som julegave.
Tak for en god sæson – og på gensyn i 2014.

                   Bent Knie-Andersen

Bortset fra de to traditionelle weekender i decem-
ber er Frilandsmuseet lukket indtil foråret, og  
museets faste stab arbejder efter deres vinterplan med  
vedligeholdelse af Frilandsmuseets historiske byg-
ninger og deres indhold af inventar, møbler og andre 
effekter. Desuden er der aktiviteter omkring genop-
førelsen af huset fra Stenstrup (Sydfyn) vest for den 
fynske smedie og så nybyggerierne til værksteder  
samt driftsmagasin, der opbygges ved Landbo-
skolen på Højskolevej.
I Møllerlauget ligger vi heller ikke på den lade side, 
man mødes, hvis man har tid og lyst, nogle timer 
hver mandag hele vinteren igennem, hvor vi så vidt 
muligt besøger alle Frilandsmuseets syv møller. Her 
ser vi efter, om der skulle være skader eller efter-
ladenskaber fra fugle eller andre gæster fra naturen, 
og så gælder det i øvrigt om at bevæge møllerne 
og deres teknik, dvs. at vandhjul og møllevinger 
drejes, så ’det der var nede kommer op i luften’. 
Vi sørger derved for, at intet sætter sig i lejerne. 
Lejerne holdes smurte hele vinteren med animalsk 
eller mineralsk fedt, eller med en blanding heraf, alt 
efter museets anvisninger. Stubmøllerne fra Karl-
strup og Læsø krøjes (drejes) om stubbene, der også 
skal holdes smurte med oksetalg (afsmeltet okse-
fedt) blandet med bivoks!  Bivoksen gør at talgen 
ikke flyder væk i sommervarmen. Fuglevad mølle  
(hollandsk mølle) krøjes, hvilket vil sige at hele hat-

ten, med vingerne, bevæges omkring den lodrette 
akse. Fuglevad mølles hat hviler og drejes på otte 
træklodser på en jernring, der ligger vandret øverst 
på selve møllekroppen, også denne jernring og dens 
kontakt med træklodserne skal holdes velsmurt. 
Alle tre vindmøller kan i princippet drejes hele  
vejen rundt, men det kan de så ikke alligevel – der 
er nogle kabler til brandalarmen, som vi skal huske 
hver gang!  
Møllerlauget har også nogle gode traditioner, f.eks. 
holder vi julefrokost i slutningen af november, 
vinter-mandagsdeltagerne spiser gule ærter i januar, 
og vi afvikler Laugets generalforsamling, det årlige 
Laugs-stævne, i februar. Som et kuriosum kan det 
nævnes, at vi ved disse sammenkomster bl.a. nyder 
syltede rødbeder, der er groet i Museets muld, og 
rugbrød bagt af mel, som vi selv har malet på vand-
møllen fra Ellested på Fyn.
Plads til nye i Møllerlauget: Går du rundt med en 
møller i maven er du velkommen i Lauget, se mere 
på hjemmesiden: www.moellerlaug.dk   
Ellers skal man være velkommen til at kontakte 
Oldermanden - der kræves ingen forkundskaber om 
mølleri for at deltage, kun lyst og vilje!

Nils Kristian Zeeberg 
Møllerlauget

Nyt fra formaNdeN

Hvad laver møllerlauget om viNtereN?



 3

Nyt fra overiNspektør peter HeNNiNgseN

Vi nærmer os afslutningen på et begivenhedsrigt 
år, hvor Frilandsmuseets stab har haft mere end 
rigeligt at se til. Foruden arbejdet med vores som-
merteater og de publikumsmæssige aktiviteter som i 
øvrigt hører sæsonen til, så er det især arbejdet med 
at tømme det gamle landbrugsmuseum og driftde-
poterne på området bag Virumgård, som har fyldt 
meget. Landbrugsmuseet er nu tømt for museums-
genstande. Tilbage står kun at fjerne de genstande, 
som vi agter at indstille til kassation. Disse gen-
stande er i skrivende stund ved at blive transporteret 
ned til Frilandsmuseets Stationsby, hvor de bliver 
placeret i det store telt over for brugsen fra Stad-
ager, som vi rejste i sensommeren. Her vil de blive 
gennemgået af museets medarbejdere, fotograferet, 
registreret og indført på lister, som skal indsendes til 
Kulturministeriet, som skal godkende kassationen, 
før den kan finde sted.
Sideløbende hermed vil hallerne bag Virumgård 
blive tømt for byggematerialer og andet grej, som 
hører vores byggeafdeling til. Dette arbejde kan 
dog først løbe af stablen, når vores nye driftdepot 
står klar omkring 1. december. Det er den bygning, 
som vi lige nu er ved at rejse i området ved Landbo-
skolen. Men det er ikke den eneste bygning, som vi 
er i gang med at rejse. Også vores nye værksted til 
håndværkerne skyder i disse dage i vejret, og det vil 
forhåbentlig stå klar i det ydre ved årsskiftet.
Med hensyn til museumsbyggeriet er der også gang 
i den. Efter efterårsferiens afslutning påbegyndte  
vi arbejdet med fundamentet til vores hus fra Sten-
strup, som kommer til at ligge over for gården fra 
Lundager. Vi regner med at kunne indvie huset 
i foråret 2015. Vi er desuden meget glade for, at 
Carsten Brebøls fond, som har ydet støtte til husets 
rejsning, også har sagt til ja til at bekoste en bog om 
huset. Det er dejligt, når vi kan få noget dokumenta-
tion af vores bygninger på tryk.
En anden glædelig ting er, at vi er blevet tilbudt et 
næsten komplet interiør til bygningen. Stiftelsen 
Minors Minde i Marstal - der er et landbohjem fra 
tiden omkring 1850 – skulle nemlig sælges, og det 
var derfor et åbent spørgsmål, hvad der skulle ske 
med husets indbo. Vi tilbød at købe det, og den 
fond, der står bag stiftelsen, valgte heldigvis at sige 
ja til vores tilbud. Det betyder, at vi ikke alene kan 
møblere huset fra Stenstrup med alt nødvendigt in-
ventar og køkkengrej mv., men også at vi får huset 
monteret med rigtige alkover, som jo hører til i byg-
ninger fra denne periode.

Fra bygningsfronten skal det også nævnes, at det er 
lykkedes museet at rejse penge nok til, at vi i 2014 
kan gå i gang med at genopføre Øresundsvej Sta-
tion, som ellers har stået på stand by, siden den kom 
til Frilandsmuseet i 2006. Indtil videre har vi penge 
nok til at færdiggøre stationen i sin ydre skikkelse, 
men så er bygningen i hvert fald sikret for fremtiden, 
og det er trods alt det vigtigste. Vi er dog allerede så 
småt gået i gang med stationsarbejdet, idet vi her i 
efteråret er ved at rejse en gammel remise, som skal 
høre til det samlede stationskompleks.
Nu ikke mere om bygninger for denne gang. Der 
vil blive rigelig med lejlighed i årene fremover til at 
komme ind på arbejdet med både Stenstruphuset og 
stationen fra Øresundsvej.
Til sidst et par ord om vores efterårsmarked, som 
igen i år var en stor succes og som også igen i år var 
fyldt med nye aktiviteter, som tydeligvis faldt i pub-
likums smag. Markedet vokser år for år og kan vel, 
sammen med vores julemarked og sommerteater, 
betragtes som et af Frilandsmuseets flagskibe. Vi 
er i hvert fald glade for det og meget stolte af det. 
Et andet velbesøgt arrangement var den Fordisme-
festival, der løb af stablen på Brede Værk over to 
weekender i september måned, og hvor publikum 
på underholdende vis kunne lære om fænomenet 
Ford og hans opfindelse af samlebåndet, som med-
virkede til at gøre bilproduktionen mere rationel 
og dermed bilen til allemandseje. Det var et uhyre 
succesrigt arrangement, som samlede omkring 7000 
besøgende, og som viste, at man sagtens kan trække 
publikum til Brede, hvis blot der er noget spæn-
dende på plakaten.

Peter Henningsen
Overinspektør



 5

frilaNdsmuseet i efterårsferieN

4

Julegaver 
– eN NyHed med eN laNg Historie…

I år er der fokus på julegaver, når Frilandsmuseet 
holder juleåbent de to første weekender i december. 
I de julepyntede bygninger vil I støde på julegavens 
mange former og spændende historie.
Ingen tvivl om at alle har betragtet alt den gode jule-
mad som en julegave. På intet andet tids-punkt af 
året har der været så rigelige mængder sulemad og 
bagværk, og aldrig har så mange spist sig så mætte.
Før midten af 1800-tallet var julegaver noget hus-
bond gav sine tjenestefolk i form af julerente, som 
var noget spiseligt som brød og æbleskiver. Disse 
lækkerier kunne karlene og pigerne tage med hjem 
til deres familie, når de var færdige med at fejre 
selve julen på gården, hvor de tjente. Denne juleløn 
betød, at det også blev jul i de fattige hjem, som 
tjenestefolkene ofte kom fra. Traditionen kender vi 
stadig, når private virksomheder giver medarbej-
dere julegaver i form af vin, chokolade eller pynt 
til hjemmet.
Julegaver til børnene kunne dengang klares med 
en klump dej til pebernødder (rugbrødsdej tilsat 
krydderier og honning) så de kunne rulle deres egne 
pebernødderne. Den var nok ikke gået nu om dage!
Julen var en tid, hvor det var kutyme at give og 
uhørt at sende tiggere bort uden at lægge noget af 
julens bagværk og slagtemad i deres store poser. På 
herregårdene kørte man julemad og måske endda 
kaffebønner og chokolade ud til sognets gamle, 
syge og fattige. Herregårdene havde traditionelt et 
socialt ansvar for egnens udsatte og kunne også stå 
for udpræget praktiske julegaver til fattige børn i 
form af vanter, halstørklæder, sokker etc. Tingene 
kunne børnene få, når de var til juletræsfest på her-
regården, en oplevelse som blev husket resten af 
livet - hvilket sokkerne nok ikke blev.
At give familiens egne børn egentlige julegaver 
bliver udbredt i de højere lag på landet i løbet af 
1800-tallet. Gaverne lå uindpakket fremme, og hus-
faderen fordelte dem blandt børnene. Det har nok 
givet anledning til både spænding og stor skuffelse, 
hvis ikke fordelingen blev efter alles ønske. I ”Højt 
fra træets grønne top” fra 1847 hvor julegavetradi-
tionen endnu er ny, synger vi om julegaver til alle 
familien Fabers børn! Gaverne var meget køns-
specifikke; legetøj som tromme og sabel til dren-
gene og dukker til pigerne. Disse ting hang på træet 
og var en del af juletræspynten. Nogle gaver var 
mere i den nyttige afdeling og mindre velegnede til 
at hænge på træet, som f.eks. de famøse ”Fire Alen 
Merino” og andre beklædningsgenstande, som blot 

blev lagt på et bord. Honningkager, sukkerfigurer 
og kræmmerhuse med rosiner, nødder og konfekt 
var en del af juletræspynten, men også at betragte 
som julegaver.  Klunketidens trang til udsmyk-
ning alle vegne satte også sit præg på juletræet, 
som blev læsset til med sirligt pynt. Der var ikke 
længere plads til gaverne på træet, så de blev i stedet 
lagt under træet og blev nu til overraskelser pakket 
ind i farvestrålende papir.
Næste skridt blev, at også børnene forærede  
hinanden og de voksne julegaver f.eks. i form af 
hjemmegjorte ting som en strikket sjælevarmer til 
bedstemor, en tobakspung eller en pibesnor i perler 
til far eller en dukkebørsteholder til lillesøster. Der 
blev udgivet små hæfter til børn med arbejdsanvis-
ninger på de forskellige sirlige og arbejdskrævende 
projekter, som samtidig viste, at børnene, særligt 
pigerne, mestrede traditionelle kvindelige håndar-
bejdsteknikker.
Julen var blevet børnenes fest, og fra slutnin-
gen af 1800-tallet har de handlende forstået at 
udsende julekataloger, hvorfra børnene kunne 
skrive egentlige ønskesedler. Ikke mindst på  
grund af jagten på julegaverne er julen en stresset 
tid, som mange elsker at hade. Allerede tidligt i 
1900-tallet bliver der moraliseret om forkælede 
børn, de voldsomme udgifter til julegaver og at  
Jesusbarnet bliver glemt. Hvert år sætter vi os for at 
gøre det anderledes afslappet året efter, men hvad 
sker der…
Glem ikke at tage en findeleg til børnene. Turen går 
rundt til de julepyntede gårde, med spørgsmål om 
julegaver – præmier til de heldige vindere!

Museumsinspektør Anja Jørgensen
Frilandsmuseet
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luksus

Frilandsmuseets tidligere leder, Mikkel Venborg 
Pedersen, har skrevet en doktordisputats, der har 
fået navnet ”Luksus”. Hvis man ikke vidste bed-
re, skulle man tro, at det blot var en velskrevet 
og historisk fortælling, for den er letlæselig og 
spændende, men man skal ikke tage fejl af den 
dybtgående viden om emnet, der ligger bag. 
”Luksus” fortæller om handlen på kolonierne og 
om alle de varer, der herfra kom til Danmark. 
Ikke ved hjælp af handelsstatistikker, men ud fra 
forbrugerens synsvinkel. 
Mikkel Venborg Pedersen har valgt at beskrive 
forbruget i fem hjem, og med sit indgående 
kendskab til Frilandsmuseet, stammer de tre her-
fra. Brede hovedbygning, landsted for købmand 
og kobberværksejer Peter van Hemmert, opført 
og indrettet 1795-97. Den firlængede fynske 
fæstegård fra Lundager, der i 1924 blev genop-
ført på Frilandsmuseet, og gården fra Ejdersted i 
Slesvig, der oprindelig blev opført i 1650erne og 
flyttet til Frilandsmuseet i 1956. Hertil kommer 
den fynske herregård Lille Hesbjerg; den blev 
revet ned i 1920erne, men hvis paneler, døre og 
vinduer i 1936 blev opstillet på Nationalmuseet, 
hvor de repræsenterer en mindre herregård fra 
1790erne. Endelig er der lejligheden fra Mag-
stræde i København fra 1730erne, en fornem 
borgerlejlighed, opført af hofsnedker Schäffer 
og senere solgt til porcelænshandler Johan Gjer-
løff, hvor dele af interiørerne siden 1930erne har 
været udstillet på Nationalmuseet. 
Forbruget i de fem hjem undersøges dels gen-
nem de bevarede interiører dels gennem beva-
rede  skriftlige kilder, der giver mulighed for at 
belyse, hvordan luksusvarerne fandt deres plads 
og efterhånden blev til dagligvarer.
Men bogen går længere end beskrivelse af 
tidens forbrug, den fortæller også om 1700- 
tallets tænkning og videnskabernes udvikling. På 
et tidspunkt, hvor det dansk-norske rige var en 
væsentlig spiller på handelsområdet, og Køben-
havn var en handelsby af verdensformat.
Det omfattende billedmateriale skal også frem-
hæves, for det udgør en selvstændig del af 
fortællingen.
Alle med interesse for Frilandsmuseet – eller for 
den sags skyld blot med interesse for historie –  

bør ikke snyde sig selv for at læse dette for-
nemme arbejde.
Vi husker alle Mikkel Venborg Pedersen som en 
fremragende fortæller, så måske kan vi i næste 
sæson lokke ham til at holde et foredrag om sin 
bog.
Bogen kan erhverves i Frilandsmuseets butik 
samt hos alle boghandlere – her er en frem- 
ragende julegaveide! 

Mikkel Venborg Pedersen: Luksus
382 sider – rigt illustreret

Museum Tusculanums Forlag

Mikkel Venborg Pedersen
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spis dig geNNem Jul på frilaNd

Så er det atter snart tid til at trække i snestøvlerne, spænde pelshuen fast og tage en rundtur på det julede 
friland. Udover salg af varme drikke på området til at holde den værste kulde på afstand, vil der i år 
være tre udskænkningssteder med noget for en hver smag og pengepung.
Mød de tre værter her:

fru Brugsuddeler violet vagn kristensen
Med min sædvanlige snilde og sans for detalje – 
som de fleste vil kende fra mange muntre aftener 
i forsamlingshuset – vil jeg i Julens anledning 
byde velkommen i mit Konditori, hvor jeg vil 
servere tidens festlige kager og varme drikke. 
Her vil der være mulighed for at sidde ned og 
få varmen bag forsamlingshusets duggede ruder, 
mens julesneen daler ned udenfor – ligesom den 
altid gjorde i de gode gamle dage.

krofatter schmutz
Ja, så har man set det med! Én har rykket smug 
kroen på landet, hvor godtfolk kommer i Julen, 
og ind i laden på gården fra Ostenfeldt. Jeg holder  
af den dunkle belysning, den skumle stemning 
og de øgede indtægtsmuligheder. Her serverer 
jeg god solid kost, og det skorter heller ikke på 
de våde varer til dem, der ikke har kvindfolk med 
til at holde tørsten stangen.

fru Juul
Velkommen i juleudskænkningen – en hyldest til 
alt der er Jul! Julepynt, julemusik, juledufte og 
julestemning vil fortrylle dit sind og bringe dig 
tilbage til din barndoms Jul. Vil vi servere både 
salt og sødt på den julede måde – og puste jule-
stemning efter dig med et magisk fingerkys.
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et JuleeveNtyr
Årets musikalske julechok for hele familien.
Ved juletid sidder den gamle, griske gnier Scrooge og tænker kun 
på at tjene penge. Han synes, julen er noget pjat. Mens han sidder 
der alene, dukker der en række overnaturlige væsner op. De giver 
ham et eventyrligt julechok, som tør hans forfrosne hjerte op og 
bringer medmenneskeligheden og magien tilbage i hans liv.
Frilandsmuseets juleforestilling er en hyldest til det uforudsigelige 
og til miraklerne i hverdagen. 
Oplev Charles Dickens’ elskede klassiker fra 1843 i en helt ny og 
musikalsk gendigtning af den prisbelønnede børne- og ungdoms-
forfatter Kåre Bluitgen, som har tilført historien fornyet kant og 
komik.
Tag hele familien med til en forrygende, uhyggelig, men også 
hjertevarm juleoplevelse. Bernhard Olsen Teateret på Frilandsmu-
seet danner den stemningsfulde ramme om denne nye juletradition 
med forestillinger for store og små.
frilandsmuseet tilbyder frilandsmuseets venner muligheden 
for at købe særbilletter på alle hverdage i spillerperioden.  
Normalpris 165 kr. særpris 50 kr. (gælder så længe der er 
ledige pladser og maks. 5 stk.) kontakt frilandsmuseets tea-
terafdeling på mail: teater@natmus.dk

manuskript: Kåre Bluitgen
medvirkende: Casper Crump, Benjamin Kitter, Jonas Krieg-
baum, Sidsel Siem Koch, Jesper Groth, Jenno & Una Skott
instruktør: Peter Darger 
scenograf: Anette Hansen 
dramaturg: Bent Holm
komponist: Nikolaj Hess
Produceret af Darger og Co. og Frilandsmuseet.

spilleperiode: 
22. november. – 22. december. 2013

Billettelefon: 
70 20 20 96

spilletider: 
Tirsdag - fredag kl. 17.30, lørdag og 
søndag kl. 12.00 og 14.00

forestillingens varighed: 
ca. 75 min. uden pause (for alle  
mellem 8 - 108 år)

Ved juletid sidder den gamle, griske gnier Scrooge og tænker kun på at tjene penge. Han synes julen er 
noget pjat, men så dukker der en række overnaturlige væsner op.

Det spøger på Frilandsmuseet. Mærk selv det 
kolde gys, når gyserforfatter Steen Langstrup i 
denne bog tager dig med på vandring blandt mu-
seets hjemsøgte gårde.
Den Grå Mand spøger på gården fra Vemb, 
mens Den Hvide Dame lister gennem stuerne på 
gården fra Lønne natten efter onsdag. Heste vrin-
sker, hvor ingen heste er. Violiner spiller i tomme 
stuer. Fornemmelsen af ikke at være alene er til 
tider ubehagelig flere steder.
Måske møder du selv et af spøgelserne — mange 

af dem ses nemlig også om dagen.
Bogen bygger på øjenvidneberetninger og gamle 
spøgelseshistorier, der er gået i arv blandt per-
sonalet. 
Steen Langstrup er en af Danmarks mest succes-
rige gyserforfattere. Han er prisbelønnet, filma-
tiseret, radiodramatiseret, samt oversat til flere 
sprog. 
Bogen kan købes i Frilandsmuseet og National-
museets butikker samt de fleste boghandlere.

Ny Bogudgivelse: 
spøgelserNe på frilaNdsmuseet

8

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 2014. 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 2014 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 2014

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

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 2014 

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 2014 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 bedes CVR- eller CPR-nummer 
angivet, så skattefradrag kan opnås.
Vel mødt på Frilandsmuseet til en spændende sæson 2014.Med venlig hilsen

Frilandsmuseets VennerKongevejen 1002800 Kgs. LyngbyTlf.: 41206401
E-mail: anne.oehlers@natmus.dk

Kontingentet udgør for 
Unge under uddannelse 100 kr.Enkeltmedlemmer  

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

Medlemskort 2014

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 2014

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) 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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Ændringer kan forekomme.
Hold dig opdateret på museets hjemmeside: http://natmus.dk/frilandsmuseet/

dato aktivitet tid og sted
22. november – 
22. december

Et Juleeventyr 
En klassisk julefortælling for hele familien

I Bernhard Olsens Teater 
Pris 165 kr.
Tirsdag-fredag kl. 17.30
Lørdag-søndag kl. 12.00 og 14.00
Særpris for Frilandsmuseets Venner:
50 kr. alle hverdage, så længe billetter 
haves

28. oktober –  
10. november

Spøgelsesture Kl. 17.30
Pris 60 – 100 kr.

30. november – 1. december 
7. – 8. december

Jul på Frilandsmuseet 
Kom og oplev julens forberedelser, mad, pynt, fest 
og den traditionsrige forestilling om drillenissen

Kl. 10.00 – 16.00

30. november frilandsmuseets venners julemorgen på  
frilandsmuseets restaurant

kl. 9.00

i 2013 holder frilandsmuseet åbent
De to juleweekender i december åbent kl. 10.00 – 16.00

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner

aktiviteter frilaNdsmuseet 2013

invitation til årets 
julearrangement

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

lørdag den 30. november kl. 9.00 – 10.00

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 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 30. november – 1. december og 7. – 8. december.

Husk
tilmelding til julearrangement senest mandag den 25. november inden kl. 12.00 hverdage fra kl. 
10.00 - 15.00 på tlf. 33 47 34 81 eller på e-mail til anne.oehlers@natmus.dk

573-7788
Selskabet Frilandsm

useets Venner
Kongevejen 100

2800  Kgs. Lyngby
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Selskabet Frilandsm
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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. 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).

årets
Julegaveidé
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Ændringer kan forekomme.
Hold dig opdateret på museets hjemmeside: http://natmus.dk/frilandsmuseet/

dato aktivitet tid og sted
22. november – 
22. december

Et Juleeventyr 
En klassisk julefortælling for hele familien

I Bernhard Olsens Teater 
Pris 165 kr.
Tirsdag-fredag kl. 17.30
Lørdag-søndag kl. 12.00 og 14.00
Særpris for Frilandsmuseets Venner:
50 kr. alle hverdage, så længe billetter 
haves

28. oktober –  
10. november

Spøgelsesture Kl. 17.30
Pris 60 – 100 kr.

30. november – 1. december 
7. – 8. december

Jul på Frilandsmuseet 
Kom og oplev julens forberedelser, mad, pynt, fest 
og den traditionsrige forestilling om drillenissen

Kl. 10.00 – 16.00

30. november frilandsmuseets venners julemorgen på  
frilandsmuseets restaurant

kl. 9.00

i 2013 holder frilandsmuseet åbent
De to juleweekender i december åbent kl. 10.00 – 16.00

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets venner

aktiviteter frilaNdsmuseet 2013

invitation til årets 
julearrangement

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

lørdag den 30. november kl. 9.00 – 10.00

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 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 30. november – 1. december og 7. – 8. december.

Husk
tilmelding til julearrangement senest mandag den 25. november inden kl. 12.00 hverdage fra kl. 
10.00 - 15.00 på tlf. 33 47 34 81 eller på e-mail til anne.oehlers@natmus.dk



adresse for frilandsmuseets venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 41206401
E-mail: anne.oehlers@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
Uffe Thorlacius  
Henrik Victor Nørgaard
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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oBs!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer

Forsideillustration:
Efterår på Friland. 

A
fs.: Frilandsm

useets Venner
Frilandsm

useet
K

ongevejen 100
+++4881+++
2800 K

gs. Lyngby


