
NYT 5
NOVEMBER  2015

SELSKABET FRILANDSMUSEETS VENNER

FRILANDSMUSEETS VENNER

75 ÅR



 3

Sådan har overskriften været i flere 
år, når Helsingør Stift har inviteret 
nogle af sine mange konfirmander til 
konfirmandevent. Efter at have forsøgt 
os med konfirmandevent i Helsingør 
i forbindelse med Kronborg og Dom-
kirken, med Frederiksborg Slot og 
Taastrup Teater, har valget de sidste 
mange år været let. For Frilandsmu-
seet har, alt det vi gerne vil have. God 
plads til mange konfirmander, gode 
transportmuligheder, bus-parkering 
og noget, der ligner Jerusalem og 
omegn ca. år 30. For et af formålene 
med vores konfirmandevent er at 
give konfirmanderne en oplevelse af 
fortællingerne om Jesus og dem, han interagerede 
med, liv og  krop. Og hertil passer Frilandsmuseets 
omgivelser fremragende. Man føler sig næsten, som 
var man selv til stede, da det skete, når omgivelser 
og kostumer spiller med i fortællingerne. 
Fredag eftermiddag, lørdag formiddag og lørdag 
eftermiddag tjekker 3 x 300 konfirmander og en 
god bunke præster og andre voksne, ind på Fri-
landsmuseet, ved Brede-indgangen. Her bliver de 
mødt af frivillige klædt i middelaldertøj! Det er det 
nærmeste, vi kommer på at kunne leje kostumer, der 
kunne minde om påklædningen på Jesus’ tid. I og 
udenfor husene og i staldene er der placeret 10 pos-
ter bemandet af frivillige. Konfirmanderne deles i 
10 hold, et til hver post – og så går det ellers løs i 2 
timer med at besøge alle 10 poster på skift. 
På posterne hører de først historien om et møde med 
Jesus. Det er f. eks. kvinden, som skulle have været 
stenet, der fortæller om, hvordan Jesus satte mæn-
dene på plads med ordene om, at den, der er ren, kan 
jo kaste den første sten. Kvinden står ved siden af en 
kurv fyldt med sten, som kunne have været brugt. 
Konfirmanderne udfordres så med tanker om rig-
tigheden i at skulle stenes, når man har gjort noget 
forkert – eller om tilgivelse er en mulighed. 
Et andet sted, møder de Thomas som ikke troede på, 
at Jesus var stået op af graven igen. Thomas ville 
– hvis han på nogen måde skulle tro på det, have 
lov til at stikke sine fingre ind gennem naglehullet i 
Jesus’ hånd. Efter at have hørt den historie gennem-
fører konfirmanderne og de voksne en tillidsøvelse, 
liggende på gulvet i en stald på spejderunderlag og 
hundetæpper, så det er lidt mere behageligt.
Maria Magdalene møder de også, hun genkendte 

ikke Jesus, da hun så ham efter sin opstandelse, 
først da han sagde hendes navn. Tilbage i år 2015 
udfordres konfirmanderne i at genkende stemmer 
og musik fra deres egen tid, som afspilles fra en 
iPad.
Paulusposten er død. Dvs. den er ikke bemandet. 
Her fortælles kort om Paulus og om hans berømte 
ord, om at af tro, håb og kærlighed, er kærlighed den 
største. Konfirmanderne får besked om, at sende en 
sms og eller et billede til en af deres nærmeste med 
beskeden om, at af tro, håb og kærlighed, er kær-
lighed den største. 
Hele vejen igennem opfordres konfirmanderne og 
de voksne til at tage billeder, og hashtagge dem 
#konfevent15 og #paulusogkærligheden – så kan de 
nemlig se hinandens billeder, og hele verden kan se, 
hvad de har gang i på Frilandsmuseet.
I år, den 25. og 26. september 2015, var 6. gang vi 
var på Frilandsmuseet. 2 dage med den skønneste 
efterårssol og dejligt vejr. At gå rundt på Frilands-
museet i middelaldertøj er ret sjovt. Flere gange i 
løbet af dagene bliver vi spurgt om de sjoveste ting, 
fordi folk tror vi er ansat på museet. Og efterhånden 
kan vi svare på en del. Ofte stikker andre gæster 
også hovedet ind i husene og staldene og spørger, 
hvad vi laver! Og alle melder tilbage, at det er da 
en super god ide. 
Det synes præsterne og konfirmanderne vist også, 
de bliver i hvert fald ved med at melde sig til og 
komme tilbage til arrangementet!
 

Charlotte Chammon
En af arrangørerne og 
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GLIMT FRA EFTERÅRSMARKEDET

Invitation til årets 
julearrangement
Traditionen tro inviteres Frilandsmuseets Venner til morgenmøde 

med kaffe og kage samt foredrag ved museumschef Peter 
Henningsen i Frilandsmuseets Restaurant.

Lørdag den 28. november kl. 9.00 – 10.00

Herefter har Frilandsmuseet juleåbent fra kl. 10.00 til 
kl. 16.00 denne weekend såvel som næstfølgende. 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, udendørs 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 28. – 29. november og 5. – 6. december.
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Kongeloven gav den enevældige konge ubegræn-
set magt. Han var kun bundet af to betingelser: han 
skulle bekende sig til Den augsburgske Trosbeken-
delse, og han måtte ikke dele riget. 
Loven blev affattet både på latin og på dansk, men 
kun den danske udgave blev underskrevet. Så det 
var den danske formulering, der var gældende.
Tanken om at kongen havde sin magt fra Gud, men 
at der eksisterede et særligt forhold mellem monar-
ken og folket, var almindeligt udbredt i den interna-
tionale litteratur og i forståelsen af de europæiske 
enevælder. At kongen havde særlige religiøse for-
pligtelser er derimod specielt dansk og skriver sig 
tilbage til reformationen, hvor kongen indførte pro-
testantismen og tog magten over kirken. 
Kongen havde været i tvivl om, hvordan reglerne 
for arvefølge burde fastslås, og havde rådspurgt 
regeringskancelliet i Glückstadt, om han skulle ud-
stede et testamente, eller om han skulle udstede en 
arvelov. De havde rådet ham til at udstede en evig-
gyldig offentlig arvelov. Generalfiskal Søren Kor-
nerup havde udarbejdet et latinsk udkast til en kort-
fattet lov med titlen ”Lex Regia Frederici Tertii”, 
men den var nærmest at betragte som en forordning, 
gældende for slægten, og ikke en egentlig lov. 
Det var Kongeloven, hvis endelige udformning 
kom til at ske i et samarbejde mellem Frederik III 
og hans kammersekretær Peder Schumacher.
Peder Schumacher var født i 1635 som søn af en 
fra Tyskland indvandret københavnsk vinhandler. 
Han blev uddannet ved Københavns Universitet 
og siden ved universiteterne i Dresden, Leiden 
og Oxford. Peter Schumacher havde opholdt sig i 
England, da monarkiet genindførtes der i 1660 og i 
Frankrig ved Ludvig XIV’s personlige magtoverta-
gelse i 1661. I 1662 var han kommet i Frederik III’s 
tjeneste som leder af dennes bibliotek og arkiv.
Ved Frederik III’s død i 1670 trådte arvebestem-
melserne i Kongeloven fra 1665 for første gang i 
kraft, og den 24 årige Christian V kunne bestige 
tronen som Danmark-Norges anden enevoldskonge. 
Da han havde arvet tronen, skulle han ikke krones, 
men salves. Det skete i Frederiksborg Slotskirke den 
7. juni 1671. I forbindelse med tronskiftet blev 
Kongeloven oplæst, hvilket den også blev ved tron-
skiftet i 1699, hvor Frederik IV overtog magten. 
Selv om Kongeloven var indarbejdet i Danske Lov 
fra 1683, blev den først publiceret i 1709.
Efter overleveringen skulle Frederik III på sit 
dødsleje have rådet sønnen til at støtte sig til Peder 

Schumacher. ”Gør en stor mand af ham, men gør 
det langsomt”, skulle kongen have sagt. Det er nok 
en anekdote, som først langt senere berettedes af 
Ludvig Holberg, men Christian V gjorde en stor 
mand af Peter Schumacher, der i 1673 blev adlet 
som greve af Griffenfeld og udnævnt til rigskansler.
Griffenfeld var en dygtig administrator og orga-
nisator, der fornyede rigets administration ud fra de 
ambitioner, han selv havde været med til at opstille 
i Kongeloven. Men han var også forfængelig og var 
desuden modtagelig for bestikkelse – også udover, 
hvad der i samtiden tolereredes. Det afgørende 
brud med kongen kom dog over Den skånske Krig. 
Kongen ville krigen for at vinde de tabte landsdele 
tilbage, men Griffenfeld frarådede. Efter hans opfat-
telse ville Danmark ikke opnå noget, hvis man ikke 
havde Frankrig med sig. Det kom som bekendt til at 
holde stik. Selv om Danmark generobrede det meste 
af Skåne, forlangte den franske konge, der var al-
lieret med Sverige, Roskildefredens bestemmelser 
om afståelse af Skåne, Halland og Blekinge opret-
holdt, så Danmark intet opnåede.
Griffenfeld var dog allerede inden fredsslutnin-
gen blevet bragt til fald. Han havde i hemme-
lighed opretholdt forbindelse med franskmændene, 
hvilket i 1676 førte til, at kongen lod ham fængsle 
og anklage for højforræderi. En ransagning af 
Griffenfelds papirer afslørede bl. a., at han i sin 
dagbog havde noteret: “Kongen svarede den fran-
ske gesandt som et barn” hvilket føjede yderligere 
majestætsfornærmelse til anklagerne.
Griffenfeld dømtes ikke for højforræderi, men al-
ligevel til at have ære, liv og gods fortabt. Han blev 
imidlertid på retterstedet benådet med livsvarigt 
fængsel. Han sad først i fængsel på Kastellet og 
senere på øen Munkholm, ud for Trondheim. Han 
døde i 1699 og blev begravet i Vor Frue kirke i 
Trondheim, men hans datter, Charlotte Amalie, der 
var gift med baron Friderich Kragh til Stensballe, 
fik ved et kup kisten hentet og anbragt i et kapel i 
Vær kirke ved Horsens, der hørte under godset.  
Hovedforfatteren til Kongelovens skæbne blev ikke 
gunstig, men hans værk kom til at bestemme rigets 
styre, indtil Frederik VII i 1849 underskrev Grund-
loven. Arvereglerne endda helt til de blev ophævet 
med tronfølgerloven i 1853, der gjorde prins Chris-
tian af Glücksborg og hans slægt til arvinger til den 
danske trone. I 184 år regeredes på basis af de be-
stemmelser, der trådte i kraft, da Kongeloven blev 
underskrevet for 350 år siden.   
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Tirsdag den 14. november 1665, for 350 år siden, 
underskrev kong Frederik III en lov, der ordnede 
rigets forhold, og som både i national og interna-
tional sammenhæng må betragtes som unik.
Fem år tidligere havde han både fået indført ene-
vælden i Danmark-Norge og gjort riget til et arve-
kongedømme. Nu beseglede han denne position, 
hvor al magt i riget, både i form af den lovgivende, 
den dømmende og den udøvende myndighed, sam-
ledes hos en person, kongen,ved at underskrive 
Kongeloven.
Frederik III havde ellers, da han var kommet på 
tronen i 1648, måttet acceptere betydelige ind-
skrænkninger i sin magt gennem en meget streng 
håndfæstning. Baggrunden for at han nu kunne 
gennemføre ændringerne var, at der efter krigene 
mod Sverige, de såkaldte Karl Gustav-krige, var en 
bred opfattelse inden for gejstligheden samt borger– 
og bondestanden af, at der måtte ske ændringer i 
landets styreform og ikke mindst i adelens magtbe-
føjelser.
Et i 1660 indkaldt Stændermøde, der skulle have 
drøftet udskrivning af skatter til betaling af krigs-
gælden, kom hurtigt til at dreje sig om overgang fra 
valgkongedømme til arvekongedømme. Præster, 
borgere og bønder var for, og også adelen accep- 
terede under pres denne ændring af forholdene. 
Modvilligt, fordi den dermed opgav sin ret til at 
udpege nye konger samt indgå håndfæstninger med 
disse.
Efter vedtagelse af indførelse af arvekongedømmet, 
skulle et nedsat udvalg bestående af repræsentan-
ter for de fire stænder beslutte, hvordan riget skulle 
styres. Udvalget kunne ikke enes, og overlod det 
til kongen at træffe beslutning herom. Kongen øn-
skede indledningsvis sin håndfæstning ophævet. 
Dette gav dog nogle problemer, da man ikke kunne 
finde originalen. Ophævelsen kom derfor til at ske 
gennem stændernes påtegning på en kopi af hånd-
fæstningen. 
Reglerne omkring rigets styre kom til at fremgå af 
Enevoldsarveregeringsakten, som kongen udstedte 
året efter, og som er kaldt enevældens dåbsattest, 
idet det var her det nedfældedes, at riget skulle have 
et enevældigt styre. I løbet af nogle uger var doku-
mentet underskrevet af repræsentanter for alle fire 
stænder og fik dermed juridisk gyldighed som en 
slags midlertidig grundlov, der overdrog al magt til 
kongen, en lex regia – betegnelsen for det romerske 
folks overdragelse af den betingelsesløse magt til 
kejser Augustus.

I 1665 udstedte kongen så Kongeloven, der kom til 
at regulerede rigets styre og arveforholdene for ikke 
mindre end ni monarker.
Kongeloven er enestående i international sammen-
hæng, fordi det er den eneste nedskrevne forfatning 
for en enevældig stat. I andre europæiske lande, 
hvor der blev indført enevælde, skete dette i form 
af monarkens overtagelse af enevældig magt, men 
uden nogen form for lovgivning herom.
Indledningen til Kongeloven beskriver, hvorledes 
Gud både har afværget de store farer, landet stod 
i under svenskekrigene 1657-1660, og hvorledes 

det også skyldes ham, at stænderne afstod fra de-
res valgret og løste kongen fra sin ed og skænkede 
ham og hans slægt arveretten til tronen og alle ”jura 
majestatis”, den absolutte magt og suverænitet. Ind-
ledningen postulerede endvidere, at dette var sket, 
uden at kongen på nogen måde tilskyndede hertil.
Udover indledningen bestod loven af en række 
forfatningsbestemmelser, en afdeling med formyn-
derstyrebestemmelser, bestemmelser om kongens 
regeringstiltrædelse og salvning og endelig en af-
deling med arverets- og arvefølgebestemmelser.
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KONGELOVEN 



 7

FRA JULESTUE TIL JULEFROKOST

Det er gået vildt for sig ved ungdommens julestuer. 
Der indgik hvert år mængder af klager om druk, 
slagsmål, hor og allehånde uorden i forbindelse med 
julestuerne og de blev i 16- og 1700-tallet forbudt 
af flere omgange. I Holbergs komedie ”Julestuen” 
fra 1724, siger Jeronimus da også ”Gid jeg havde 
en Daler for hver Piges Jomfrudom, der er gaaet af 
Stabelen ved saadanne Lejligheder”. Den pietistiske 
præst Erik Pontoppidans brød sig heller ikke om al-
muens spise- og festvaner i julen og udgav i 1736 
et lille kampskrift om “Fylderier og natlige svirre-
gilder”. Ifølge Pontoppidan mente bønderne, at “jo 
mere umådeholdent man i Julefesten gjorde sin Vom 
til Gode, des frugtbarere et År blev man lyksalig- 
gjort med” og at det nærmest var en “Forseelse ikke 
at svømme i Floder af stærkt øl og Flommefedt”.
Julestuerne kunne naturligvis ikke forhindres, men 
de fik med tiden en pænere form og med knap så 
meget druk. De unge legede fortsat i julestuerne, 
men legene var mindre dristige og kropsnære. Det 
blev til fornøjelige lege som panteleje, blindebuk, 
sangleje, ordsprogslege og dans til spillemands-
musik. Afholdsbevægelserne så dagens lys, og pris-
en på alkohol steg dramatisk, hvilket formodentligt 
var med til at sætte en dæmper på gemytterne. De 
unge var begyndt at se hinanden i de mange idræts- 
og ungdomsforeninger som så dagens lys i slutnin-
gen af 1800-tallet og måske havde de endda været 

på højskole. Lokalpatriotismen blev afløst af en na-
tional stolthed og ikke mindst en standsbevidsthed, 
og det blev ikke helt så naturligt at tæske løs på en 
ligemand. Skikken med en tæskeudflugt forsvandt 
og blev afløst af mere uskyldige udflugter hvor 
karlene, når de havde fået tilstrækkeligt indenfor 
vesten, kunne tage på besøg i en julestue i nabobyen 
med det formål at prøve kræfter på forskellig vis, 
ikke nødvendigvis at slås. Julefest i ungdoms-
foreningerne blev pæn og ordentlig, julelegene blev 
afløst af ”folkedans” eller lancier og udviklede sig 
senere til en børnefest med stort juletræ, julemand, 
godteposer og børnelege i forsamlingssalen, mens 
de voksne og gamle drak kaffe og så på. Efter anden 
verdenskrig blev julefrokoster på arbejdspladserne 
almindelige. Et glas sherry på chefens kontor på sid-
ste arbejdsdag inden juleferien, blev afløst af store 
frokoster med rigeligt at spise og drikke og efterføl-
gende dans til den lyse morgen med alle former for 
tømmermænd til følge. Julefrokosten er blevet den 
årlige anledning til at bekræfte fællesskabet ved at 
opføre sig løssluppent og tilsidesætte gængse regler 
og omgangsformer.

Anja Jørgensen
Frilandsmuseet

Nippe strå

6

Sulekar og øltønder var fulde, det var koldt og 
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sammen af de andre i selskabet. ”Nippe strå” var en 
populær leg, hvor et ganske lille stykke strå skulle 
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på skift tage et stykke tøj af, alt efter hvad der blev 
sunget i verset – med tilpas mange vers i sangen, 
kunne alle være temmelig afklædte til sidst. Et fast 

indslag i julestuerne kunne være julebukken, dvs. 
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om karle, som blev opfordret af gårdmændene til 
at drage til nabobyen og tæske karlene som var til 
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udvalgt, og gårdmændene kunne bidrage ved at 
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man julestuen og de to hold karle skulle nu forsvare 
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FRA JULESTUE TIL JULEFROKOST

Blindebuk
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være godkendt til at skattefrihed for gaver kan 
opnås, kræves at mindst 100 personer hvert 
år ud over kontingent yder en gave på mindst 
200 kr. Det er vigtigt for Frilandsmuseets 
Venner at denne godkendelse opnås, så hjælp 
venligst hermed. Ved ydelse af gaver opgiv 
venligst CVR- eller CPR-nummer.
Samtidig med indbetalingen kan National-
museets Arbejdsmark bestilles til favørpris.

Med dette nummer af NYT fremsendes 
medlemskort for år 2016. Medlemskortet er 
selvfølgelig kun gyldigt, såfremt kontingent 
betales.
På opkrævningen findes to medlemskort. Det 
skyldes, at det nye samarbejde, der er indledt 
med de nordiske frilandsmuseer, kun giver 
adgang for et medlem pr. medlemskort. Da 
mange har løst parmedlemsskaber, skal disse 
derfor have to medlems-
kort.
 I en række tilfælde har 
Frilandsmuseet ikke 
navne på begge parmed-
lemmer, det ene medlem-
skort vil derfor i disse til-
fælde ikke være udfyldt 
med navn, men være 
blankt. Det vil derfor i 
2016 være tilladt, at par-
medlemmerne selv ud-
fylder det blanke med- 
lemskort.
Til gengæld vil vi 
gerne bede om, at 
begge navne ved 
parmedlemsskab op-
gives på giroindbeta- 
lingskortet. Begge 
navne vil derefter 
for 2016 blive påført 
medlemskortene.
Ud over kontin-
gent giver girokor-
tet mulighed for 
at der kan ydes en 
gave til Frilands- 
museets Venner. 
For at Frilands- 
museets Venner kan 

KONTINGENT 2016

573-7788Selskabet Frilandsmuseets VennerKongevejen 1002800  Kgs. Lyngby

573-7788Selskabet Frilandsmuseets VennerKongevejen 1002800  Kgs. Lyngby

Kontingent   kr.Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark  kr.Frivilligt bidrag (gave > 200 kr.)  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 2016

 

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 2016 er kun gyldigt, når kontingent er betalt.
Udfyld selv kontingentbeløb på nedenstående giroindbetalingskort før 
indbetaling. Ved betaling af parmedlemsskab bedes begge navne påført gi-
roindbetalingskortet. Ud over kontingent giver girokortet mulighed for at der 
kan ydes en gave til Frilandsmuseets Venner. For at Frilandsmuseets Venner 
kan være godkendt til at skattefrihed for gaver kan opnås, kræves at mindst 
100 personer hvert år ud over kontingent yder en gave på mindst 200 kr. Det 
er vigtigt for Frilandsmuseets Venner at denne godkendelse opnås, så hjælp 
venligst hermed. Ved ydelse af gaver opgiv venligst CVR- eller CPR-nummer.
Samtidig med indbetalingen kan Nationalmuseets Arbejdsmark bestilles til 
favørpris. De nærmere regler for medlemskab fremgår af medsendte num-
mer af medlemsbladet.
Vel mødt på Frilandsmuseet til en spændende sæson 2016.Med venlig hilsenFrilandsmuseets VennerKongevejen 1002800 Kgs. LyngbyTlf.: 41206401

E-mail: venner@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.Frivilligt bidrag (gave > 200 kr.) kr.

Medlemskort 2016

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 2016

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 > 200 kr.).

573-7788
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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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Udfyld selv kontingentbeløb på nedenstående giroindbetalingskort før 
indbetaling. Ved betaling af parmedlemsskab bedes begge navne påført gi-
roindbetalingskortet. Ud over kontingent giver girokortet mulighed for at der 
kan ydes en gave til Frilandsmuseets Venner. For at Frilandsmuseets Venner 
kan være godkendt til at skattefrihed for gaver kan opnås, kræves at mindst 
100 personer hvert år ud over kontingent yder en gave på mindst 200 kr. Det 
er vigtigt for Frilandsmuseets Venner at denne godkendelse opnås, så hjælp 
venligst hermed. Ved ydelse af gaver opgiv venligst CVR- eller CPR-nummer.
Samtidig med indbetalingen kan Nationalmuseets Arbejdsmark bestilles til 
favørpris. De nærmere regler for medlemskab fremgår af medsendte num-
mer af medlemsbladet.
Vel mødt på Frilandsmuseet til en spændende sæson 2016.Med venlig hilsenFrilandsmuseets VennerKongevejen 1002800 Kgs. LyngbyTlf.: 41206401

E-mail: venner@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.Frivilligt bidrag (gave > 200 kr.) kr.

Medlemskort 2016

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 2016

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 > 200 kr.).



 11

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

Dato Aktivitet Tid og sted

17. november – 20. december
Et Juleeventyr
Charles Dickens klassiker fra 1843 i ny musikalsk 
gendigtning

Hverdage kl. 9.30 og 11.15
Weekender kl. 13.00 og 15.30
Priser fra 70-120 kr.
Billetter bestilles på teaterbilletter.dk

28. november Frilandsmuseets Venners julemorgen Kl. 09.00 
Frilandsmuseets Restaurant

28. – 29. november  
og 5. – 6. december

Jul på Frilandsmuseet
Oplev julens mange forberedelser og den festlige 
fejring med julehjerteværksted, julecafeer, juletræer 
og julemad samt udendørs teater om drillenissen

Kl. 10.00 – 16.00
Over hele museet – også møllerne er åbne

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af Frilandsmuseets Venner

AKTIVITETSKALENDER FOR FRILANDSMUSEET 
OG BREDE VÆRK 2015

Opskrift paa Æbleskiver – fra 1811 
2 Æg, 50 Gram Sukker, 5 Deciliter Sødmælk, 2 
Deciliter Kærnemælk, ½ Deciliter Piskefløde, 
100 Gram Smør, 50 Gram Gær, 500 Gram  
Hvedemel, 1 Teskefuld Salt.
Sødmælk, Piskefløde og Kærnemælk blandes 
sammen med Smørret og lunes stille i en Gryde. 
Gryden tages af Varmen og Gæren kommes i. 
Æg, Sukker og Salt piskes grundigt i en Skaal. 
Herefter blandes det i Mælkeblandingen sam-
men med Hvedemelet. Det hele røres blankt 
og fint. Dejen stilles til hævning i 40 Minutter. 
Bages i Æbleskivepanden i Smør eller Fedt.

Opskrift på Gode Raad fra Madam Mangors 
Kogebog for smaa Husholdninger
500 g hvedemel, 250 g smør, 4 æg og 250 g 
puddersukker æltes til en hård dej, hvoraf et 
lidet stykke lægges i midten af jernet og bages. 
Jernet må smøres til hver kage. Heraf bliver 24 
kager.

Æbleskivepande fra Kølvrå Gode Raad fra Ostenfeld 
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Så nærmer julen sig og en tur rundt i museets byg-
ninger kan fortælle meget om julens forskellige 
bagværk og nogle af redskaberne brugt til frem-
stilling af lækkerierne i tiden før komfuret blev al-
lemandseje.
I køkkenet på gården fra Ejdersted står i tallerken-
rækken nogle fine kagestempler.  I det sønderjyske 
har de som bekendt generelt været rigtigt glade for 
bagværk, men i julen var der ekstra fokus på søde 
sager.  Det var dyrt at bage! Sukker og krydderier 
fra kolonierne var fine sager, så hver kage var et 
lille tidskrævende kunstværk. Den faste dej blev 
rullet ud og derefter stemplet med det meldryssede 
stempel.  Denne form for bagværk har forudsat en 
velegnet ovn, dvs. en mindre ovn som den der findes 

under ildstedet på Ejderstedgården. Da juletræerne 
blev almindelige i løbet af 1800-tallet, udgjorde 
spiselige sager en stor del af pynten og måske blev 
disse smukke stemplede kager også hængt på træet. 
De velkendte udstukne julekager i mange faconer 
blev almindelige i takt med jernkomfurernes udbre-
delse.
De store buttede bageovne har ikke fungeret godt 
til småkager. Dog blev pebernødder, som er en af 
de rigtigt gamle former for julekager, bagt i de store 
bageovne. Pebernødderne blev lavet af sigtebrøds-
dej blot tilsat lidt krydderier og honning.  Lange 
pølser af dej blev skåret i små stykker og bagt i bun-
den af bageovnen. Det åbne ildsted var fortrinligt 
til andre at julens søde klassikere som æbleskiver.  

Vi ser tit de fine velpolerede 
æbleskivepander af kobber, 
men de findes også i mere yd-
myge versioner som jernpan-
den på hedegården fra Kølvrå. 
Æbleskiver blev også bagt i 
høsttiden men vi forbinder 
dem primært med julen hvor 
de kunne udgøre en stor del 
af tjenestefolkenes julerente 
– juleløn som de kunne tage 
med hjem til deres egen fami-
lie i juledagene.
En anden juledelikatesse var 
gode råd og vafler. Forskellen 
er tykkelsen hvor gode råd er 
meget tynde og sprøde og ofte 
med et fint detaljeret mønster. 
Vaflerne er tykkere og mere 
enkle i mønsteret. Dejen blev 
hældt i jernet som blev klap-
pet sammen og anbragt direk-
te i ilden på ildstedet.
Forestil jer, når I går rundt i 
bygningerne, duften af gode 
råd, vafler, pebernødder og 
æbleskiver i rummene, og det 
bliver meget nemmere at for-
nemme menneskene, som har 
boet her og siddet og hygget 
sig med lækkerierne – præcis 
som vi gør nu. 

Anja Jørgensen
Frilandsmuseet

JULENS BAGVÆRK

Honningkageform fra Ejdersted
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Opskrift paa Æbleskiver – fra 1811 
2 Æg, 50 Gram Sukker, 5 Deciliter Sødmælk, 2 
Deciliter Kærnemælk, ½ Deciliter Piskefløde, 
100 Gram Smør, 50 Gram Gær, 500 Gram  
Hvedemel, 1 Teskefuld Salt.
Sødmælk, Piskefløde og Kærnemælk blandes 
sammen med Smørret og lunes stille i en Gryde. 
Gryden tages af Varmen og Gæren kommes i. 
Æg, Sukker og Salt piskes grundigt i en Skaal. 
Herefter blandes det i Mælkeblandingen sam-
men med Hvedemelet. Det hele røres blankt 
og fint. Dejen stilles til hævning i 40 Minutter. 
Bages i Æbleskivepanden i Smør eller Fedt.

Opskrift på Gode Raad fra Madam Mangors 
Kogebog for smaa Husholdninger
500 g hvedemel, 250 g smør, 4 æg og 250 g 
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Jernet må smøres til hver kage. Heraf bliver 24 
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Æbleskivepande fra Kølvrå Gode Raad fra Ostenfeld 
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Forsideillustration:
Børn foran præsteenkesædet fra Steenstrup, færdiggjort udvendigt.  
Foto: Boum Pyndiah og Frilandsmuseet.
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Adresse for Frilandsmuseets Venner

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
Hans Peter Houlberg
Uffe Thorlacius  
Henrik Victor Nørgaard
Trine Irmang Østengaard
Per Kristian Madsen
Museumsdirektør
Camilla Mordhorst 
Vicedirektør 
Peter Henningsen 
Museumschef

Bestyrelsen for Frilandsmuseets Venner
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Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer

Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 41206401
Email: venner@natmus.dk


