Museet Færgegården i Frederikssund åbnede for ølhanerne:

ØL I 4000 ÅR
– brug sanserne på Museet Færgegården
Øl er meget mere end blot en læskende drik. Øl er en vigtig del af folkekulturen og
en indgang til forståelse af historien. Historier er der da også mange af i Museet
Færgegårdens nye særudstilling ”Øl i 4000 år”. Hvorfor var det engang almindeligt,
at børn drak øl? Hvordan bryggede stenaldermanden øl? Gavner det virkelig øllet
at putte en hængt mands finger ned i brygget? Og hvorfor er der en død mand
med på udstillingen?
Vi på Færgegården har bestræbt os på at lave en udstilling, hvor man kan bruge
sanserne: Man kan føle og smage på forskellige maltsorter, opleve den særlige
duft af humleblomster, se filmklip fra et bonde-bryggers, som det tog sig ud hos
vores oldemor, og høre stemmer og lyde fra nutidens festlige beverdinger.
På receptionsdagen den 14. marts var udstillingslokalet propfuldt af mennesker, og
vi håber selvfølgelig, at folk har lyst til at lægge vejen forbi vores udstilling i de
kommende måneder. Der vil være forskellige aktiviteter ind over sommeren og
efteråret. Fx kommer Frederikssund Håndbryggerlaug forbi lørdag den 7. juni og
præsenterer publikum for gode smagsprøver af deres eget bryg, og den 14. juni vil
der være mulighed for at klappe en bryggerhest og dennes nyfødte føl.
Vi lukker først endeligt ned for øludstillingen i midten af november. Så må publikum
trøste sig med, at det så til gengæld er sæson for det store ølindtag i Danmark –
jule(bryg)tiden…
På gensyn og med venlig hilsen
Christina Brandt
Museet Færgegården
Færgelundsvej 1
3630 Jægerspris
Tlf. 47 31 25 11
www.museet.frederikssund.dk
ÅBNINGTIDER:
Juni, juli & august
Tir-søn kl. 10-16
Øvrige måneder (undtaget jan-feb-mar)
Tir-fre kl. 10-16
Søn kl. 13-16

BILLEDTEKSTER:
Brunt værtshus – i udstillingen har vi med hjælp fra lokale
værtshuse bygget et scenarium op, som det tager sig ud i de
gamle, mørke, og nu truede værtshuse fra før cafeernes
indtog.
Isefjord Bryggeri – på
Roskildevej
100
i
Frederikssund har der ligget
forskellige bryggerier. Det
sidste bukkede under for mastodonterne,
Tuborg og Carlsberg, i 1947.

Montre med oldsager – i tidligere tider troede
man visse steder, at øl brygget på en hængt
mands finger gav et godt bryg. Her en montre
med knogler, tænder mm.

Udstilling
perspektiv
–
øltønder,
tappemaskiner, proppemaskiner, den brune
bodega og smagsprøver af humle og malt
præger øludstillingen.

