Vognporten

Fredensborg
Museum

Mod Fredensborg

Fredensborg
Museum

Vognporten rummer en lang række forskellige genstande, der især har været
knyttet til landbohistorien. Men også andre genstande, f.eks. et af museets klenodier, en smuk rød brandsprøjte fra
1888, der engang blev anvendt på Fredensborg Slot.
I vognporten findes museets historiske legetøj til
fri afbenyttelse i
den store museumshave.
Der
kan man også se
og (prøve!) en
rekonstruktion af
den
berygtede
træhest, anvendt
ved afstraffelse
af bonden

Mod Hørsholm og København

Fredensborg Museum ligger i landsbyen
Avderød, syd for Fredensborg.
Busrute 375R stopper ca. 50 m fra museet. Der er gode p-forhold ved museet.

Ud over de faste udstillinger har
museet også en årlig
særudstilling.

Velkommen til et af
Nordsjællands mest spændende
og interessante museer
for både voksne og børn.

Ring 2341 5440 eller se
www.fredensborg-museum.dk

Muset er åbent
tirsdag - søndag kl. 13-16.
Mandag lukket.

for nærmere information.

Gratis adgang

Fredensborg Museum
Avderødvej 19– Avderød– 2980 Kokkedal
Tlf.: 4828 0176 eller 2341 5440

Mad og drikke må gerne
medbringes og nydes i
museets café eller i den
store museumshave.

Kunstfliser

Den historiske skolestue

Landbokulturen

En af museets fire permanente udstillinger omfatter bl.a. nogle meget sjældne
og smukke kunstfliser fra Humlebæk og
Nivå Flisefabrikker. Produktionen startede i 1936 og ophørte i 1981.

Noget af det mest populære på museet
blandt både børn og voksne er museets
historiske skolestue. Bedste- og oldeforældre kan her genopleve dengang de
skrev med pen og blæk eller måske på
skifertavler med griffel. Og børnene og
deres forældre kan prøve, hvordan det
var at gå i skole for mange år siden.

Her finder du ikke mindre en 250 forskellige genstande, der alle er udstillet
ud fra temaer med tilknytning til den historiske landbokultur i de to gamle kommuner, Fredensborg-Humlebæk og Karlebo.

Derudover spænder motiverne fra H.C.
Andersen eventyr til det frit fabulerende.
Der er fliser af “bordskåner”-typen,
“kakkelbords”-typen og deciderede vægmalerier. Det er en lille, men meget
spændende og oplevelsesrig udstilling.

Skolestuen er nemlig et historisk værksted, hvor man selv kan afprøve en del
af en skoledag, som den kunne forme
sig for mellem 60 og 80 år siden. Der er
også gamle skolebøger, som man gerne
må bladre i.

Udstillingen rummer genstande, der er
mere end 300 år gamle, og samlingen
omfatter genstande med relation til såvel husmoderens og tjenestepigernes
som til bondens og karlenes gøremål.

Besøg hele familiens museum og få en masse spændende og lærerige oplevelser

