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Hvad laver vi i Slagterlauget?
 
              Tidligere slagteriarbejder Niels Jørgen Jensen fortæller om Slagterlauget 

 
 
Slagterlauget blev oprettet i 2005 og bestod dengang af fem butiksslagtere og syv slagteriarbejder. 
Vores opgave er at formidle slagterfaget for museets gæster. Vi stiller bl.a. op ved større aktiviteter 
som Julemarked og Landbrugsmessen samt forskellige andre aktiviteter på Museet. 
  
Man kan f.eks. være heldig og møde en af os frivillige i museets slagteriudstilling og lære, hvordan man 
laver en ægte frikadelle. Her fortæller vi gerne om vores egen historie fra livet i slagterfaget. Vi har 
nemlig et hav af gode historier, som kan give de besøgende et førstehåndsindtryk af, hvordan man 
arbejder med historiske redskaber og tilbereder slagtervarer, som man kunne finde i en slagterbutik i 
1950’erne. 
 
Vi vil rigtig gerne i kontakt med flere, som kender til det gamle slagterfag, og som gerne vil være med 
til at formidle de gode historier om slagterfaget. 
 
Er du interesseret, eller vil du bare gerne vide lidt mere, er du meget velkommen til at kontakte 
museumsinspektør Anette Stavensø Møller på mobil 2080 3128 eller via mail: asm@dgmuseum.dk. 
 
 

 
I Slagterlauget arbejder vi efter historiske opskrifter og fremstiller slagtervarer på gamle maskiner. Og 
vi fortæller gerne vores egen historie fra livet i slagterfaget. 



 
 
Markering af 40-års jubilæet  
 
På medlemsaftenen den 15. juni skal vi markere 
foreningens 40-års jubilæum. Det giver anledning 
til at stoppe op og se lidt tilbage i tiden. 
 
 

Lige fra den spæde start har Venneforeningen vist sin berettigelse som en hjælpende hånd for 
museet, når man har manglet penge eller frivillige til en lang række praktiske opgave, som ellers ikke 
ville blev løst. 
 
Museet er et statsmuseum, hvilket bl.a. kan bevirke, at ekstrabevillinger godt kan tage uforholds-
mæssig lang tid at få igennem. Og akut økonomisk hjælp fra Staten er i praksis næsten umuligt. Tit er 
det rimelige små midler, som f.eks. en bogudgivelse, der er blevet sikret gennem en hurtig bevilling 
fra Venneforeningen. 
 
I gennem årene har Venneforeningen støttet med mere end tre millioner kroner. F.eks. var det 
Venneforeningen som gav museet sin første bil i form af en varebil. Museets første kamera blev også 
anskaffet med penge fra Venneforeningen. Det er stadig sådan, at museet kommer med en ønskeliste 
eller en konkret ansøgning, som bestyrelse så tager stilling til. Og det bliver stort set altid et ja til 
museets ønsker. 
 
Da Dansk Landbrugsmuseum i 1969 flyttede fra Lyngby til Gl. Estrup havde museet ingen venne-
forening. Den blev først etableret 13 år efter, da gårdejer Aage Kirkegaard Jensen tog initiativ til at få 
stiftet en venneforening for museet. 
Aage Kirkegaard Jensens idé med venneforeningen var  
- at skabe en bredere tilknytning til egnen og dennes landbrugserhverv. 
- at drive museets kiosksalg, sådan at overskuddet ikke gik til Staten, men tilfaldt Venneforeningen,  
  som derved kunne bruge overskuddet til at støtte museet.  
- at Venneforeningen ved sine aktiviteter skulle have en betydelig PR-værdi for museet. 
- at være behjælpelig med at skaffe frivillige ved større arrangementer. 
- at støtte de laug, som museet var i gang med at etablere. 
 
Aage Kirkegaard Jensen fik overbevist Svend Nielsen, som var den daværende museumsleder, om 
ideen og på et møde den 27. november 1982 blev de fremlagte vedtægter vedtaget, og en bestyrelse 
på seks personer blev valgt. 
 
I gennem alle 40 år, har foreningen kæmpet med at få flere medlemmer. Ved 10-års jubilæet var der 
kun 240 medlemmer. Medlemstallet er dog støt og rolig steget gennem næsten alle årene. Dog med 
et mindre fald i de seneste år, alligevel imponerende i betragtning af at folk med tilknytning til 
landbruget er jævnt faldende. 
 
Vi er netop i gang med at forberede en jubilæumstale, hvor vi vil komme ind på flere af de 
væsentligste sager, hvor Venneforeningen virkelig har gjort en forskel. Så vi håber rigtig mange vil 
møde op og være med til at markere 40-års jubilæet. 

 



I maj måned blev en lille ny sektion i besøgsmagasinet indviet med 40 genstande fra Gartnerimuseet i 
Beder. Gartnerimuseet, der blev drevet af frivillige kræfter, lukkede for nogle år siden, og genstandene  
er nu overdraget til Det Grønne Museum.  

 
 Nyt fra Det Grønne Museum 

                             Ved direktør Anne Bjerrekær  
 
I disse dage er der uden for mit kontorvindue travlt på museets udearealer, 
hvor der for første gang i 3 år forberedes Landbrugsmesse. Vi glæder os 
rigtigt meget over, at det nu igen er muligt at samle så mange deltagere og 
besøgende på en weekend, og derfor har medarbejdere og frivillige også sat 
alle kræfter ind på at lave en rigtig god messe med mange nye tiltag. De 
fleste af vore laug trækker igen i arbejdstøjet og demonstrerer gamle håndværk. Og vores 
medarbejdere har lavet nye aktiviteter, der både rummer messedyst med aktiviteter som tovtrækning, 
styltegang mv. samt den store nye satsning Spisekammeret, hvor bl.a. nogle af Danmarks kendteste 
kokke vil udfolde sig og trylle med råvarer fra Djursland.  
 
Men det har efter 2 års pause ikke været let for messens bestyrelse at sparke den nye messe i gang 
igen, så der er også meget på spil. Vi er stadig meget afhængige af frivillig arbejdskraft, og lige nu 
krydser vi fingre for, at både godt vejr og mange besøgende vil give oplevelser og økonomi til at sikre 
messens fremtid som et festligt og tankevækkende mødested for by og land, hvor nutid møder 
historie.  
 



Lidt tættere på mit vindue - på museets arealer vest for vore stalde – er adskillige maskiner samtidig i 
gang med at flytte rundt på store mængder jord og sand. Her er Århus Universitets Food Institut i gang 
med at bygge 2200 m2 produktionsbygninger til deres nye forsøgsmarker for frugt og grøntsager. Vi 
har tilbudt dem at bygge på lejet jord hos os, og de har derudover købt 36 ha af nabojorden til deres 
spændende forsøg– og har allerede nået at så ærter på en del af arealet. Og vi glæder os rigtigt meget 
til at samarbejde med dem om at formidle udviklingen i vore fødevarer. Det bliver godt!  
 
Noget længere væk – faktisk helt i Oslo – uddeles d. 20. juni nogle fine nordiske fødevarepriser: 
EMBLA, Nordic Food Awards. Kryds gerne fingre for Det Grønne Museum, der med Madens Hus er 
nomineret til at repræsentere Danmark i kategorien ”Nordic Food Communicator”.  Læs evt. mere om 
priserne på https://emblafoodaward.com/   
 
Hvis jeg går over gårdspladsen til besøgsmagasinet, bliver jeg også glad. For her kunne vi tidligere i 
denne måned indvie en lille ny sektion i besøgsmagasinet med 40 genstande fra Gartnerimuseet i 
Beder. Museet, der blev drevet af frivillige kræfter, lukkede for nogle år siden, og de har nu overdraget 
genstandene til os. Næste gang du besøger os, så tag selv et kig på det store auktionsur, på 
æblesorteringsbordet, på den fine gartnerbil eller på de sjove stylter, der har været anvendt til 
tomatplukning. 
 
Nye genstande til museets samling er i øvrigt også på vej fra Glostrup, hvor en af museets 
medarbejdere i øjeblikket dokumenterer arbejdspladsen Kopenhagen Fur – og den nedlukning, det 
store auktionshus er i gang med. Dokumentationen sker i fortsættelse af museets tidligere arbejde 
med dokumentation af minkerhvervet. 
 
Går jeg lidt hen af gangen ved mit kontor, støder jeg (snart) på 3 nye medarbejdere. Rune Kronenberg 
er allerede godt i gang som museets nye kommunikationsmedarbejder – og lige om lidt starter også 
museets nye driftschef Lars Andersen. Og om en måned eller to får også en ny projektkoordinator 
plads på gangen. Koordinatoren skal de næste par år være tovholder på opbygningen af den nye store 
udstilling ”Det Grønne Museums Danmarkshistorie”, der på tværs af vore emner fortæller om 
udviklingen i perioden 2020-1950. Lige nu er vi i gang med at tilrettelægge processen sammen med  
A. P. Møller Fonden, der venligst har doneret hovedparten af de 18 millioner, som udstillingen er 
projekteret til at koste.  
 
Udstillingen kommer I helt sikkert til at høre mere om, men for nu vil jeg bare ønske jer alle en rigtig 
dejlig sommer med masser af museumsbesøg! 
 
 

De bedste hilsner 
Anne Bjerrekær, direktør 

 
  



Det Grønne Museums aktivitetsplan 

Vi arbejder løbende på programmet, men herunder er medtaget udvalgte aktiviteter.   
Siden www.detgrønnemuseum.dk opdateres løbende. 
 
Hver tirsdag: Gartnere arbejder i Guldkorn og i Polakhusets have 
Hver onsdag: Traktorværkstedet er bemandet  
Hver onsdag: Besøgsværter fortæller i Besøgsmagasinet 
Hverdage: Formidleren fortæller, kl. 13:00 (alle hverdage minus helligdage og ferier) 

Smedjen er pt. bemandet tirsdag til fredag, og fra 4/6 også lørdag og søndag.  
Sæsonen i Smedjen stopper den 21. oktober 
 
 

Aktivitetskalender frem til 18. december 

2. juni Årets gang: der tyndes roer i de Historiske Marker  
3. juni Historisk gourmetmiddag – historiske serveringer med smag på sommerens ingredienser  
  og madtraditioner. I samarbejde med Den Gamle Stald (kræver særskilt billet) 
4. juni Bigården er bemandet 
15. juni Bigården er bemandet 
25. juni Bigården er bemandet 
25.6.-7.8. Sommerferieaktiviteter 
30. juni Polakhuset åbner  
30. juni Årets gang: der tyndes roer i de Historiske Marker 
6. juli Bigården er bemandet 
16. juli Bigården er bemandet 
21. juli Årets gang: der tages tidlige kartofler op og hakkes roer i de Historiske Marker 
21. juli Der serveres Ricks kaffe i Polakhuset 
27. juli Bigården er bemandet 
28. juli Årets gang: der tages tidlige kartofler op og hakkes roer i de Historiske Marker 
28. juli Der serveres Ricks kaffe i Polakhuset 
4. august Årets gang: der tages tidlige kartofler op og hakkes roer i de Historiske Marker 
4. august Der serveres Ricks kaffe i Polakhuset 
6. august Bigården er bemandet 
10. august Korn: Historier og mad – markvandring og temafrokost 
13. august Årets gang: der høstes med selvbinder i de Historiske Marker 
13. august Der serveres Ricks kaffe i Polakhuset 
17. august Bigården er bemandet 
20. august Årets gang: der høstes med mejetærsker i de Historiske Marker 
20. august Der serveres Ricks kaffe i Polakhuset 
26. august Historisk gourmetmiddag – historiske serveringer med smag på efterårets ingredienser  
  og madtraditioner. I samarbejde med Den Gamle Stald (kræver særskilt billet) 
3. september  Levende Lørdag  
4. september Vædderlamskåring  



7. september Æbler og kål: Historier og mad – havevandring og temafrokost.  
  I samarbejde med Den Gamle Stald (kræver særskilt billet) 
17. september Pløjedag og Havens Dag (Pløjedag kræver særskilt billet) 
1. oktober Levende Lørdag 
15.10.-23.10. Efterårsferie: Med fokus på Jagt 
26. oktober Humle og husdyr: Historier og mad – havevandring og temafrokost.  
  I samarbejde med Den Gamle Stald (kræver særskilt billet) 
4. november Historisk gourmetmiddag – historiske serveringer med smag på vinterens ingredienser  

og madtraditioner. I samarbejde med Den Gamle Stald (kræver særskilt billet) 
5. november Levende Lørdag 
November DM i Vildtmad – endnu uafklaret. Se senere nærmere på www.detgrønnemuseum.dk  
26. november Mindre udstilling om jul  
26.-27. nov. Museets traditionsrige og hyggelige Julemarked  
30. november Jul: Historier og mad – vandring og temafrokost.  

I samarbejde med Den Gamle Stald (kræver særskilt billet) 
3.-4. december Weekend med juleaktiviteter  
10.-11. dec. Weekend med juleaktiviteter 
17.-18. dec. Weekend med juleaktiviteter 

  

Formidleren fortæller 
 

Alle hverdage uden for ferierne kan du møde en af museets  
formidlere, der kl. 13 står klar i Lysningen, der ligger midt  
i museet. Her giver de dig på 20 minutter fortællingen om  
en genstand eller historie, der optager dem lige for tiden.  
Det er det perfekte udgangspunkt til selv at gå videre på  
opdagelse i udstillingerne. 
 
Præcis hvad emnet for dagens Formidleren fortæller er,  
ved vi ikke før på selve dagen. Men vi har for eksempel  
fortalt om de nordsjællandske elge, du kan se i udstillingen 
STORT – Mennesket og skoven. Vi har også dykket ned i  
urterne i den historiske køkkenhave, oldermandsstaven i  
landbrugsudstillingen og buerne fra LYDLØS-udstillingen. 
 
Og skulle der presse sig et spørgsmål på, er du meget  
velkommen til at stille det. Nogle gange tager fortællingen  
en helt ny og spændende retning i samspil med gæsterne. 
 
Har du lyst til at gå på opdagelse i historien? Så kom og lad dig overraske! 

 



 

 
 

Invitation til  

Medlemsaften & 40-års jubilæum 
 

Onsdag den 15. juni 2022 kl. 19-21.30 
på Det Grønne Museum 

 Igen i år byder museet indenfor til en aften, hvor vi får et indblik i, hvad der 
rører sig lige nu. Men denne aften fejrer vi også, at det er 40 år siden, at 
Venneforeningen blev stiftet. 
 
Museets direktør Anne Bjerrekær vil sammen med Henning Millard byde 
velkommen, og derefter vil deltagerne blive delt i 3 grupper, der guides 
gennem tre forskellige emner: 
 
• Museumsinspektør Anette Stavensø Møller vil i  
ord og billeder præsentere sit forskningsprojekt  
”Kvinderne i landbruget”, som bliver et selvstændigt  
kapitel i bogen om Dansk Landbrug 1945-2020, der  
udkommer på Gads Forlag til november. 
 
• Museumsinspektør Bettina Buhl og restauratør  
Kim Thygesen fra Den Gamle Stald vil præsentere  
en helt ny serveringsoplevelse: ”Spis dig igennem  
historien”. For første gang kan man som dansk museumsgæst  
bogstavelig talt via én servering spise sig igennem Danmarkshistorien. 
Projektet er under udvikling, og Bettina og Kim vil fortælle om tankerne bag – 
og krydre fortællingen med kulturhistoriske madfortællinger.  
 
• Museumsinspektør Rune Clausen vil fortælle om sidste års arbejde med at 
nyregistrere museets store våbensamling. Og han har lovet, at han denne 
aften også vil fremvise nogle af de typeeksempler, som vi har i samlingen.  
 
Efter de små præsentationer serveres kaffe og 40-års jubilæumskage, og 
foreningens formand Henning Millard holder jubilæumstale med et 
tilbageblik på foreningens virke de foregående 40 år. 
       

Det Grønne Museums Venneforening 
Randersvej 4, 8963 Auning 
Telefon 86 48 34 44. Mail: info@dgmuseum.dk 
 


