Frederiksbergmuseerne
Årsberetning 2019

Tak
Frederiksbergmuseerne modtager driftsstøtte fra Kulturministeriet/
Slots- og kulturstyrelsen samt vores hovedtilskudsyder Frederiksberg
Kommune. Derudover har museet i løbet af 2019 modtaget 1.6 mio. kr.
fra fonde, puljer og sponsorer.
Vi vil gerne takke følgende for at kunne realisere Frederiksbergmuseernes
mange udstillinger og formidlingstiltag:

Fonde og puljer

Partnerskaber, sponsorer og samarbejder

-

-

-

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene formål
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Det Obelske Familiefond
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
FrederiksbergFonden
Frederiksberg Kommune, Kultur- og fritidsudvalget
Frimodt-Heineke Fonden
Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudulf
Collstrops Mindefond
Grosserer L F Foghts Fond
Knud Højgaards Fond
Nordeafonden, Lokalpuljen
Oticon Fonden
Politiken Fonden
Slots- og Kulturstyrelsen
Statens Kunstfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet

-

Arbejdernes Landsbank
ART2030
Alvilda
Copenhagen Jazzfestival
Copenhagen Phil
Danske Populær Autorer
Danske Revyvenner
Dansk Litteraturforening
Forlaget Alice
Forlaget Carlsen
Golden Days
Kulturnatten
Storm P. Museets Venner
Golden Days / Bloom Festival
Wonderful Copenhagen, Vækstforum Hovedstaden,
Greater Copenhagen, Region Hovedstaden
Forskningens Døgn
Spil Dansk
Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond

Fotografer

Frivillige
Derudover skylder vi en stor tak til vores ca. 30 frivillige, som er
med til at registrere vores samlinger, som arrangerer, assisterer og
fotograferer til vores arrangementer og som passer Bakkehusets
have. Jeres hjælp og store engagement er højt værdsat!
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Andreas, lifebybobbyb,
Linda Kastrup,
Palle Bo Nielsen,
Stuart McIntyre,
Torben Eskerod
samt museets ansatte.
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Forord
At være et kulturelt mødested ligger i Frederiksbergmuseernes dna. I guldalderen samledes
tidens store personligheder i stuerne på Bakkehuset hos ægteparret Rahbek. I en tid præget
af samfundsmæssige spændinger, tabet af den
danske flåde, statsbankerotten og Københavns
bombardement opstod en guldalder. Den kunstneriske og kulturelle debat blomstrede, kunsten
og naturvidenskaben supplerede og forstærkede
hinandens potentialer og i midten af århundredet blev demokratiet indført. At Danmark nu i
skrivende stund, sammen med resten af verden,
står overfor ikke alene en langstrakt klimakrise,
men en akut krise forårsaget af Covid-19, kalder
på en gentænkning af vores forhold til hinanden,
til naturen og samfundets indretning. En situation som gør kunst og kultur, og vores rolle som
museum, mere central end nogensinde.
Frederiksberg Kommunes renovering af Bakkehuset betyder at vi har en historisk mulighed for,
i en nutidig form, at genindrette og gentænke
husets anvendelsesmuligheder og genskabe
det sociale liv og rum for store tanker som
Rahbek´erne skabte på Bakkehuset. Bakkehuset
skal igen danne rammen om aktuelle debatter,
fokuserede dialoger og ikke mindst nærværende
og reflekteret samvær med hinanden omkring
kunstens centrale rolle i en fælles fremtid.
Frederiksbergmuseernes aktiviteter har gennem de sidste år forgrenet sig ud i mange dele
af samfundet. Nøgleordene for vores mange
samarbejder er gensidig nysgerrighed, fælles
værdigrundlag og fokus på fællesskaber, nærvær
og lokalt engagement. Med afsæt i vores formidlingsopdrag udvikler vi allerbedst sammen med
andre; med vores besøgende, institutioner, festivaler og virksomheder. I 2019 har vi indgået et
strategisk partnerskab med Arbejdernes Landsbank og sammen med dem sat fornyet fokus på
museernes mange engagerende, inddragende og
fællesskabsorienterede aktiviteter.
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Frederiksbergmuseerne sætter tydelige
aftryk, vores lokale forankring er med til at
styrke vores nationale betydning og sikre os
bevågenhed, også ud over landets grænser.
Vores aktivitetsniveau er højt, ikke mindst i
forhold til familiearrangementer. Også i vores
udstillingsdesign lægger vi vægt på, at der
skal være plads til oplevelse og fordybelse på
tværs af generationer. SUPERFLEXs udstilling
It is not the end of the world i Cisternerne
var et yderst relevant, og sanseligt dragende
indlæg i en aktuel global klimadagsorden.
Storm P. Museet præsenterede to flotte
scenografiske helhedsoplevelser og Alhambras
udendørs arrangementer trak flere og flere
mennesker til hen over sommeren, og sammen
med den nye indendørs scene har vi succes
med at formidle den immaterielle kulturarv i
levende formater. En stadig større del af vores
aktiviteter skaber vi sammen med engagerede
borgere og andre samarbejdspartnere. Tanker
og udviklingsmetoder som indgår i vores
arbejde med at samtænke Storm P. Museet
og Alhambra for på sigt at skabe en samlet
national platform for humor og satire.
Sidst, men ikke mindst, blev 2019 året hvor
Frederiksbergmuseerne, takket være et en øget
midlertidig bevilling fra Frederiksberg Kommune,
fik konsolideret arbejdet med den faglige museumsdrift. Vi er nu i stand til at efterleve museumslovens krav med en forstærket indsats ift.
formidling og samlingshåndtering, hvilket giver
plads til fortsat udvikling og nytænkning på alle
planer til glæde for alle vores mange gæster.

Direktør Astrid la Cour
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Besøgende
Ud over vores faste udstillinger og 11 særudstillinger udbød vi mere end 30 undervisningsforløb
for alle klassetrin og inviterede til mere end
200 åbne arrangementer, workshops, foredrag,
historiske byvandringer m.m. Vores formidlingsarbejde blev understøttet og udbredt af de knap
400 medieomtaler, vi havde i 2019.

Årligt besøg inkl. havegæster

I 2019 havde Frederiksbergmuseerne i alt
123.635 gæster. Nedgangen ift. 2018 skyldes
hovedsagelig nedlukning af Bakkehuset fra
august. Det samlede besøgstal fordeler sig
således:

SPM

ALH

BHM

CIS

MØS

I alt

18.534

9.441

18.456

67.943

9.259

123.633
25.569

Heraf under 18

4.730

1.372

1.391

17.958

118

Heraf uden for undervisning

1.603

507

482

5970

103

8.665

I undervisning

3.127

865

909

11.988

15

16.904

Seniorer

3.866

802

1540

3.739

1368

11.315

3%

4%

2%

37%

-

24%

1728

1300

1019

1649

1080

6.776

Udenlandske gæster ift. årligt besøg
Årligt antal åbningstimer

Udvikling i besøgstal 2009 - 2019
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Diagramtekst: Nedgangen i besøgstal i 2019 skyldes hovedsageligt,
at Bakkehuset lukkede i august pga. renovering. Besøgstal er inkl.
besøgende i Bakkehusets historiske haveanlæg og Orangeri (11.437),
samt deltagere til Alhambras arrangementer i museets have (2.083).
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Cisternerne
Med science fiction-elementer skabte det danske kunstnerkollektiv SUPERFLEX et surrealistisk fremtidsscenarie i Cisternerne. De mørke
underjordiske cisterner var iscenesat som en
tidsrejse ind i en fremtid, hvor klimaforandringerne havde sat sine spor. De besøgende måtte
skifte til gummistøvler i et neonbelyst omklædningsrum, for derefter at fortsætte ind i det
oversvømmede mørke, med levn fra en fjern
fortid: vores egen nutid.

Gennem året samarbejdede vi med ART 2030,
en non-profit-organisation, der arbejder for
at koble FN’s 2030 Agenda for bæredygtig
udvikling og de 17 verdensmål. I løbet af året
inviterede vi til en række events, herunder
workshops, hvor man kunne lave sin egen
evighedshave og derigennem blive klogere på
økosystemer; hvordan vand, ilt, kuldioxid og
næringssalte bevæger sig i et lukket kredsløb,
der drives af sollyset.

I det anderledes klima i Cisternerne oplevede
man ikke alene udstillingen med synssansen,
men med hele kroppen. Et af de elementer,
man mødte dybt inde i Cisternerne, var et
delvist oversvømmet landskab af toiletter.
Frarøvet deres oprindelige funktion, fremstod
de som en skulpturel form, ikke ulig det tidligere
vandreservoir. Installationen var en eksakt kopi
af toiletterne fra sekretariatet for the
United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) i Bonn, Tyskland,
og stod i Cisternerne som et portræt af menneskets overforbrug og globale kamp for at
modsvare den skade, det har medført. Med
udstillingen It is not the end of world vendte
SUPERFLEX det dystopiske scenarie, hvor
menneskeheden ikke længere eksisterer, til
en mere nuanceret fortælling. Som titlen anslår,
bliver de fremtidige klimaændringer muligvis
enden på menneskeheden, men ikke nødvendigvis verdens ende. Planeten skal nok klare sig
uden os.

Ved udstillingens afslutning blev de mange
gummistøvler, sponsoreret af Viking, via
organisationen Save X Humanrights, sendt til
flygtninge lejre i Bosnien.

I forbindelse med udstillingen blev udgivet
et illustreret katalog med tekst af den danske
sci-fi forfatter Peter Adolphsen.
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”Postapokalyptisk underverden. Virkelig sansemættet og
intens oplevelse at gå rundt i de oversvømmede cisterner.”
Tripadvisor, april 2019

“Unique & atmospheric space showing unusual, thoughtprovoking work.”
Facebook-anmeldelse, august 2019

“An unexpected gem in the middle of beautiful Søndermarken.
The coolest place in Copenhagen. No, really! As it’s underground
it stays at a pretty constant temperature. The space is fantastic
for really atmospheric, innovative shows and 2019’s It Is Not The
End Of The World is no exception”
Facebook-anmeldelse, Tim Jones 2019
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Møstings
Hus
Udstillingsåret i Møstings Hus blev indledt med
soloudstillingen Into the Funnel of Melancholy
af billedkunstneren Michael Würtz Overbeck.
Med en imponerende transformation af de
vante rum udfoldede Overbeck en udstilling, der
gennem installation, objekter, skulptur og video
tog metaforisk og psykologisk karakter af en
indre odyssé. Udstillingen fik fire flotte hjerter
af Politikens Mathias Kryger og den fængende
overskrift: ”Tag dit depressive jeg med – og få
en smuk oplevelse.”

”Møstings Hus, et lille hyggeligt
museum i smuk bygning med både
flygel og skiftende udstillinger. Og
med de sødeste ansatte around.”
Koncertpianist Katrine Gislinge,
Politiken, 6. marts 2020

2019 var også året, hvor billedhuggeren Hanne
Varming fyldte 80 år. Det fejrede vi i Møstings
Hus med en retrospektiv udstilling, hvor man
kunne udforske billedhuggerens absolut foretrukne motivkreds gennem årene: Familien.
Udstillingen var meget velbesøgt med et arrangementsprogram, som bl.a. bød på foredrag
af mag.art Rasmus Kjærboe, der fortalte om
Hanne Varmings kunstpraksis og forhold til
traditionen. Udstillingen fik rosende ord og
4 hjerter i Politikken. På den efterfølgende
udstilling Nivå arbejdede billedkunstneren
Morten K. Jacobsen med en æstetisering af det
selvbiografiske. Her blev en anderledes fortælling om familieliv og opvækst udfoldet gennem
landskabsmalerier, stedsspecifikke objekter,
informationstavler, video og nøgterne sammenstillinger fra familiealbummet. Resultatet
var et fokuseret og velfortalt miks af patosfyldt
sentimentalitet og kølig stringens.
I sensommeren viste vi udstillingen Careless
Nature af billedkunstneren Maria Finn, der med
afsæt i to henlagte og overgroede grunde i
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henholdsvis København og Malmö, satte fokus
på natur og urbanitet og samtidig fremstillede
disse glemte ikke-steder som mulige, positive
fremtidsscenarier. I udstillingsperioden blev
der afviklet tegneworkshop for børn, og Maria
Finn blev Ugens Kunstner på Kunsten.nu. På
den efterfølgende udstilling af billedkunstneren Louise Haugaard kunne man bl.a. opleve
feriebilleder fra turistparadiset Puerto Rico
de Gran Canaria og en installation bestående
af mere end 400 håndklæder. Udstillingstitlen
Den Demente Konge var lånt fra filosoffen Nick
Bostrom og rummede en række værker, der
fabulerede over en menneskelig demens, som
det manglende blik for konsekvenserne af vores
handlinger. I løbet af udstillingsperioden var der
flere performances.

Året sluttede med Kristoffer Ørums soloudstilling Putins Næse, der havde karakter af en
hæsblæsende associationsrække, hvor personlig
identitet, det levede liv og kunsten flød sammen
med storpolitik og digitale sfærer. Udstillingen
bestod bl.a. af stencils malet med rødbedesaft,
3D-printede næser og rødbeder, et webcam og
skærme i forskellige størrelser med næsegenkendelse, tekster og animation. Putins Næse er
et flerårigt projekt, der i udstillingsperioden blev
præmieret af Statens Kunstfond.
I løbet af året lagde førstesalen på Møstings
hus rammer til flere forskellige events og
arrangementer. Blandt andet Frederiksberg
Festspil med klassiske koncerter med kendte
og markante danske musikere.
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Bakkehuset

”Tak for et uovertruffen indblik i en af danmarkshistoriens litterære hjørner”
Gæstebog, anonym 2019.

“Fantastisk smuk udstilling. Smuk, smuk have også!
Så fin og forårsfrisk”
Gæstebog, anonym 2019.

Med sommerudstillingen Skrivende kvinder
inviterede Bakkehuset indenfor til te, dans, bal
og brevskrivning. Udstillingen kastede lys over
den berømte engelske forfatter Jane Austen
og hendes danske pendant Thomasine Gyllembourg. Austen og Gyllembourg var næsten
jævnaldrende, men mødte aldrig hinanden. Til
gengæld er der mange ligheder imellem de to
forfatterskabers tematikker. I hver sit land oplevede de, hvordan omstændighederne for det at
skrive og leve et traditionelt kvindeliv rummede
mange udfordringer. De to forfattere var med til
at udvikle idealerne for deres romanheltinder i
første halvdel af 1800-tallet på overgangen fra
det gamle fornuftsægteskab til det moderne
kærlighedsægteskab. Udstillingen gav derfor et
indblik i de to forfatterskaber og viste tableauer
fra to af de sociale rum, som spillede en stor
rolle for borgerskabets kvinder: teselskabet
og ballet. Både Austen og Gyllembourg skrev
mange breve igennem livet og begge skrev
de hele brevromaner. På udstillingen var der
derfor indrettet et lille skrivehjørne ”sub rosa”,
hvor publikum kunne skrive breve med pen og
blæk. Til udstillingen var der indlånt værker fra
henholdsvis Københavns Museum, Det Kongelige Teater, Teatermuseet i Hofteatret og seks
private udlånere.

Året bød også på en række andre arrangementer, bl.a. om litteraturen i film- og sangtekster
med velbesøgte foredrag om Joni Mitchells
sange, gamle folkeviser i moderne syrerock og
samtaler med manuskriptforfatterne Maren
Louise Käehne og Ina Bruhn.

”What a wonderful exhibition you have created.
So much history and beauty – truly stunning. Jane
Austen has long been one of my favorite authors, and
today I learned about T. Gyllembourg, who is sure to
become one as well. Thank you for showcasing talented
women and introducing me to a new piece of history.”
Gæstebog, Rachel, 2019.

Bakkehusets formidling i den faste udstilling blev
udvidet med et nyt initiativ: Det personlige blik.
Gennem seks små hæfter blev der åbnet for en
mangfoldighed af synsvinkler og subjektive fortællinger om stedet fra kredsen omkring Bakkehuset. Man kunne følge i fodsporene på værten
Knud Lyne Rahbek eller værtinden Kamma
Rahbek, eller træde et skridt længere ud og se
på Bakkehuset fra niecen Marie Louise Oehlenschlägers, veninden Friederike Bruns, lejeren
Just Mathias Thieles eller digtersvogeren Adam
Oehlenschlägers perspektiv.

I forbindelse med udstillingen var der koncert
med musik fra Jane Austens og Thomasine
Gyllembourgs miljøer, foredrag om romantikkens forfatterinder og workshops med tricks til
syning af empirekjoler. I haven var der danse fra
tiden i autentiske empirekjoler. Og Karen Lise
Mynster læste op fra Thomasine Gyllembourgs
dramatiske skilsmisse fra forfatteren
P. A. Heiberg.
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Energirenovering af Bakkehuset

Anden fase i Bakkehusets revitalisering

I 2019 påbegyndte en stor og omfattende flytteproces forud for Frederiksberg Kommunes
energirenovering af Bakkehuset. Forberedelserne til udflytningen startede op i foråret med
mængdeberegninger, metervis af opmålinger af
inventar og museumsgenstande og planlægning
af udflytningen. Flytningen var en kærkommen lejlighed til at få ryddet op i alle kroge af
den gamle ejendom, og i over fire måneder var
ansatte og frivillige i sving med både sortering,
oprydning, pakning af flyttekasser og midlertidig afvikling af hverdagsopgaver.

Frederiksbergmuseerne har de seneste år
arbejdet med en revitalisering af Bakkehuset.
Siden indvielsen af det romantiske haveanlæg
og orangeriet i 2017, har vi oplevet en stor stigning i interessen fra lokale såvel som danske og
udenlandske turister.

Flytteprocessen indebar pakning af 300 flyttekasser og et forbrug af 2000 m bobleplast,
45 ruller pakketape og kørsel af flyttelæs i fem
omgange af både kontorinventar og museumssamling.

Kamma og Knud Lyne Rahbek skabte på Bakkehuset et socialt liv - et rum for store tanker
og kreativt samvær i guldalderen. Dette liv vil
vi genoplive gennem nutidsspejlinger af den
historiske tid og ånd. Målet for Bakkehuset er
at samle alle generationer omkring en aktiv
formidling af guldalderen og de tanker, der
udsprang af en tid, som var - og stadig er af afgørende betydning for vores samfund.

Det er med stor forventning vi glæder os til at
flytte ind og nyindrette i 2020.

I forbindelse med Frederiksberg Kommunes
energirenovering af Bakkehuset, benytter vi nu
den historiske mulighed til at nyindrette museet
og revitalisere både formidlingen og Bakkehusets anvendelsesmuligheder.

I forbindelse med Berlingskes Byens Bedste
nominering af Orangeriet i kategorien ”Årets
åndehul” 2019, er vi blevet styrket i visheden
om, at de centrale nøgleord for Bakkehusets
potentiale er den sanselige interaktive formidling, nærværet, samværet, roen, autenticiteten
og inddragelsen af haven. Det er derfor disse
ord, der danner afsæt for næste fase af revitaliseringen, som bl.a. vil rumme en familieafdeling,
der tager udgangspunkt i H. C. Andersens kendte eventyr, samt en nyindretning af førstesalen
i Bakkehusets sydlige fløj. Her vil vi indrette fire
stuer, der ud fra en community-baseret tankegang efter britisk forbillede skal involvere og
anvendes af både professionelle og almindelige
borgere gennem brugerskabte udstillinger, foredrag, workshops og andre aktiviteter. Dette for
at styrke museets position som et fagligt og socialt relevant tilhørssted, hvor man kan fordybe
sig og komme igen og igen.
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Storm P.
Museet
2019 var 70-året for Storm P’s død. Det var
samtidig 100-året for hans rejse til USA, hvilket
var en oplagt anledning til at skabe en udstilling
om Storm P’s vigtige forhold til USA. En udstilling, som samtidig kunne vække til refleksion
over Danmarks historiske forhold til USA, før
som nu. Det resulterede i særudstillingen
Storm P. og Drømmen om Amerika, der 9. maj
afløste den populære udstilling Langt, langt
borte i skoven, Tegninger og grafik af Louis
Moe. Udstillingen fortalte historien om Storm
P’s fascinerende rejse til et turbulent Amerika
anno 1919, set med kunstnerens satiriske blik.
Udstillingen blev også en biografisk rejse ind i
Storm P’s sind, hvor mødet med drømmenes
land blev noget nær et mareridt. På mange måder blev Amerikarejsen afgørende for Danmarks
største humorist - som en dannelsesrejse, der
lagde grundstenen til den Storm P., vi kender
i dag. Der udkom et katalog i forbindelse med
udstillingen, og der blev afholdt flere arrangementer med udgangspunkt i særudstillingen,
bl.a. et debatarrangement i samarbejde med
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Årets anden store særudstilling var Valhalla,
historien bag succesen. Valhalla er til dato en
af de mest populære tegneserier nogensinde
i Danmark, og også en international succes.
I 2019 var det 40 år siden, det første album
udkom og Thor og Loke og de andre nordiske
guder fik en fornyet plads i bevidstheden
hos en hel generation af børn og unge.

Som ikonisk værk med bred populær appeal,
tegnekunst på højt plan og ikke mindst
forankring i en dansk humoristisk tegne- og
fortælletradition var det oplagt for Storm P.
Museet at skabe denne udstilling. Udstillingen
viste et stort udvalg af Peter Madsens bedste
originaltegninger og skitser til serien. Gennem
korte filminterviews kom man i øjenhøjde med
kunstnerne selv samt Jakob Stegelmann og
vikingekspert Jeanette Varberg. Udstillingens
både overdådige og fint afstemte scenografi
gav eventyrlige, rumlige oplevelser for både
børn og deres voksne. Bl.a. kunne man ligesom
tordenguden Thor prøve kræfter med at løfte
Udgårds Lokes magiske kat.

I samarbejde med Storm P. Museets Venner
blev der inviteret til onsdagssaloner med
udgangspunkt i udstillingerne. Sommerens
koncerter i Storm P’s gårdhave blev en stor
succes med akustisk blues og ragtime fra
tiden omkring Storm P’s rejse. Gårdhaven
var også rammen om Storm P. Prisen uddelt
af Storm P. Museets Venner. I 2019 gik prisen
til skuespiller, gøgler og cirkusdirektør Søren
Østergaard. Prisen blev traditionen tro uddelt
på Storm P’s fødselsdag den 19. september.
En særlig musikalsk gæst var Bisse, der gav
en minikoncert i anledning af sin pladerelease
på albummet Tanzmaus, hvis cover prydes
af Storm P’s maleri, Klovnens Begravelse.
I 2019 fik Frederiksberg to nye vartegn i
form af gavlmalerier med Storm P. motiver;
et på Platanvej og hele to ved Nordens Plads.

”Meget spændende at opleve Storm P’s
mange facetter, udover de sjove ting.
Han var jo virkelig en multikunstner.”
Om den faste Storm P. udstilling i museets
gæstebog, anonym, 2019

”Fremragende kuratering og iscenesættelse
– mange fine detaljer, passende afstemt,
gode effekter m.m.”
Om særudstillingen Storm P. og Drømmen om
Amerika i museets gæstebog, anonym, 2019
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Alhambra.
Museet
for humor
og satire

På Alhambra formidler vi 170 års humor og
satire på scenen og dermed en central del af
den immaterielle kulturarv i Danmark. Vi har
fokus på, at det er museets indhold, som skal
definere den måde, Alhambra er museum på
– og ikke omvendt. Derfor foregår en meget
central del af museets faglige formidling live
gennem arrangementer, sceneoptræden, aktiv
brugerinddragelse og faglige debatter og talks.
Om sommeren i haven og i de kolde måneder
indenfor.
Alhambra kunne i 2019 indvie en ny scene i
museet, som nu i højere grad fremtræder som
en del af museet og byder folk velkommen med
en lysende trappe. Det har derudover været et
stort løft for museets mange sceneoptrædener,
at vi nu også har professionel lys- og lydteknik,
som udvider mulighederne og samtidig gør det
lettere at betjene. Ved samme lejlighed blev butiksområdet også ændret. Ligesom sortimentet i
butikken i højere grad blev kurateret, så varerne
har relation til teater samt humor og satire.
Med arrangementsrækken Stjernerne over
Alhambra har Museumsinspektør Rikke
Rottensten fortalt om Marguerite Viby, Stig
Lommer og en lang række andre stjerner.
Og under overskrifter som Liva Weels
Frederiksberg, og Teaterfolkene på Solbjerg
Kirkegaard har hun været vært for en række
populære byvandringer. Interessen vokser
stødt for museets sommerarrangementer
med alsang og sommerdans, og det begynder
nu at ligne en rigtig god tradition for mange.
Et stort arrangement om den unikke danske

”Jeg meldte mig til brugerteamet, fordi jeg,
som frederiksbergborger, gerne ville ud i
lokalsamfundet på en sjov og givende måde.
Det har levet op til forventningerne.”

festsangstradition, anført af sangerinde og
foredragsholder Karen-Marie Lillelund var
ligeledes en stor succes. Haven foran Alhambra
er nu på anden sæson for alvor indtaget.
På Alhambra mødes vores kol-kor på andet år og
synger revyviser, og i samarbejde med Alhambras brugerteam har vi også i år kunnet tilbyde
gratis brugerdrevne arrangementer, hvor fællesskab og det at grine sammen er kernen. Det
har bl.a. resulteret i Alhambras mest besøgte
udendørsarrangement i 2019, Leg i Historien,
hvor besøgende på tværs af generationer, sprog
m.m. havde en fantastisk dag sammen.

“The thing I loved the most is dressing me
and my boyfriend up with wigs and scarfs”
Gæstebog, Alice from Italy, 2019

Inge, ifm. brugerteam-evaluering, Januar 2019

“Megafedt museum! Meget spændende
og sjovt! Takker <3”

18
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Gæstebog, Tiktok & mille1vic, 2019

”Det var en rigtig sjov aften, med fantastiske sange. Karen-Marie Lillelund bandt
sangene sammen med dejlige humoristiske
anekdoter. Hun er bare skøn. Tak for en
dejlig aften.”

”Fast gæst gennem mange år. Altid dejligt
at komme her.”

Jytte Amundsen Facebook, august 2019

Gæstebog, Tove Rasmussen, 2019
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Vision om et samlet
Museum for Humor
og Satire

På baggrund af et notat udarbejdet af ledelse
og medarbejdere besluttede bestyrelsen for
Frederiksbergmuseerne i 2019 at arbejde videre
på visionen om et samlet Museum for Humor og
Satire.
Med Storm P. Museet og Alhambra rummer
Frederiksbergmuseerne allerede Danmarks
to statsanerkendte museer for humor og satire.
Med disse to solide byggesten har vi en enestående mulighed for – gennem samarbejder og
partnerskaber – at opbygge et samlet Museum
for Humor og Satire som vil etablere sig som en
markant kulturinstitution, der sætter aktuelle
tendenser og debatter i perspektiv.
Museets vision er at positionere humor og
satire nationalt som en central faktor i vores
fælles historie, i nutiden, og som en central del
af den fremtid, vi sammen er med til at skabe.
Humor og satire har rod i en folkelig tradition,
som vi vil værne om, men det er samtidig en
helt central forudsætning for et Museum for
Humor og Satire, at vi sikrer en substantiel
kerne af forskning på feltet og dermed også
positionerer området i museumslandskabet.

20
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Museets udstillinger og arrangementer skal
bygge på viden, som både er fagligt forankret
og formidlingsmæssigt er i stand til at gå i
dialog med publikum – og samtidig udfordre og
overraske. Derfor skal udstillinger og arrangementer dels bygge på en dyb faglighed og dels
på formidlingsmæssige greb, der tager udgangspunkt i en nysgerrig og interagerende tilgang til
publikum.
Hvert år vil museet arrangere en stor særudstilling, som sætter fokus på humoristiske eller
satiriske tendenser, fænomener, problemstillinger eller dilemmaer. Vi vil tage udgangspunkt i
aktuelle problemstillinger, som kan beriges med
historiske perspektiver og humorens alment
menneskelige aspekter.
Museum for humor og satire skal fortsat samle
alle generationer omkring en aktiv formidling
af en levende kulturarv, og grunden er allerede
lagt til et museum, hvor fokus er på fællesskabet og de sociale og kunstneriske relationer,
der opstår mellem mennesker, hvor latter,
nærvær og eftertænksomhed spiller sammen,
og nye fællesskaber opstår.

FREDERIKSBERGMUSEERNE ÅRSBERETNING 2019
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Børne og
familieaktiviteter

I vinterferien inviterede Storm P. Museet børnefamilier til at bygge et fantasifuldt, hængende
træunivers med ugler og skovvæsner, inspireret
af museets Louis Moe udstilling Langt, langt
borte i skoven. Arkitekt Julie Dufour og billedkunstner Serine Sinding Yde stod klar med en
masse forskellige materialer samt tips og tricks
til børnenes egne versioner af et eventyrligt,
mystisk og dragende skovscenarie.
Forårssæsonen blev skudt i gang for hele familien med den årlige event ”Påske på Bakkehuset”.
Her kunne man i forårets og påskens tegn forarbejde små fuglereder i den kreative workshop
hos designkollektivet All About A. Der blev klippet gækkebreve og malet påskeæg i workshoppen, der var æggetrilningskonkurrence, og man
kunne gå på æggejagt i den historiske have.
Som noget nyt blev ”Den Lille Kulturnat”
lanceret, en kulturnat som henvender sig til de
allermindste kulturgæster. På Bakkehuset var
der kreativ workshop og højtlæsning i det bløde
hjørne ved skuespiller Mie Brandt. På Alhambra
indtog tryllekunstnerne David Tholander og Morten Deurell scenen og på Storm P. Museet kunne
man designe og bygge vindmøller og Signe
Sennewald fra Skuespillerakademiet læste skøre
historier fra Storm P’s Den omvendte verden.
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På en af sommerens første, rigtig varme dage,
spillede Copenhagen Phil en fantastisk koncert
i Bakkehusets have. Den dansk/russiske sopran
Yana Klein blev ledsaget af Copenhagen Phils
blæseroktet, der spillede arier af Mozart og
værker af Carl Nielsen for et begejstret publikum. Senere på sommeren var Bakkehuset
venue for Copenhagen Jazz Festival, med ni
swingende koncerter for børn og voksne i den
stemningsfulde have. Særligt familiekoncerterne trak et meget stort publikum til. I Alhambras have kunne man hen over sommeren lære
at gøgle med Cirkus Panik og i sensommeren
tiltrak arrangementet Leg i historien alle aldre
til en dag med spil og legeting helt tilbage fra
1500-tallet.
I skolernes efterårsferie inviterede Frederiksbergmuseerne på en mytologisk familieaktivitet, med udgangspunkt i Valhalla-udstillingen og
de gamle nordiske guder. Den store Efterårsjagt
foregik på alle besøgssteder og sluttede af i
Valhalla-udstillingen på Storm P. Museet, hvor
man kunne bygge sit eget Yggdrasil.
Vores workshop inspireret af Valhalla udstillingen gik efterfølgende videre til Rigshospitalets
børneafdeling.

FREDERIKSBERGMUSEERNE ÅRSBERETNING 2019

23

Undervisning
I 2019 har vi på Frederiksbergmuseerne haft to
samarbejdsprojekter på undervisningsområdet.
I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste
gennemførte vi først på året det tværfaglige forløb Magt, modmagt og afmagt for 31
skoleklasser på mellemtrinet. Under forløbet
besøgte klasserne både Alhambra og Storm P.
Museet og undersøgte de perspektiver på magt,
afmagt og modmagt, som de to satiriske og
humoristiske samlinger byder på. På Alhambra
optrådte eleverne også på scenen. Hjemme i
klassen blev temaet efterbearbejdet ud fra en
eksistentiel vinkel.
I efteråret samarbejdede vi med to lokale
daginstitutioner, Børnehuset Fasangården og
Børneinstitutionen Mariendal, om at udvikle et
forløb til daginstitutionernes grupper af 5-årige
om humør, mimik og gestik, udtryk og aflæsning. Et forløb, der skal være med til at gøre
dem skoleparate. Det har været berigende samarbejder med det pædagogiske personale fra
de to lokale daginstitutioner. Forløbet Halløj humør er nu klar til at blive udbudt til institutioner
i 2020 og består af en forberedelsesdel, som
foregår hjemme på institutionen på baggrund
af et materiale, samt et besøg på Alhambra
med vejledning af en museumsformidler. Halløj
Humør handler om, hvordan man aflæser og
udtrykker forskelligt humør via mimik og gestik.
Børnene bliver klogere på både aflæsning af andres humør og udtryk af eget humør. Hjemme
i institutionen arbejdes der med at identificere
humør ud fra Storm P’s tegninger samt at
skabe fortællinger og spille små scener, hvor
figurernes humør er i fokus. Under besøget på
museet arbejder vi med det at være ”på”, dvs. at
få andres opmærksomhed, og det at være ”af”,
dvs. at lytte til de andre og give de andre sin
opmærksomhed. Under museumsbesøget laver
vi også en spejlingsøvelse, og afslutningsvis kan
børnene fremvise udtryk af humør på Alhambras scene.
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På Storm P. Museet har der derudover været
udviklet undervisningsforløb og -materialer til
årets tre forskellige særudstillinger, om ondskabens symbolik i relation til Louis Moes værk,
om Storm P. og Drømmen om Amerika og om
Valhalla og tegneseriens fortolkning af den
nordiske mytologi.
Igen i 2019 har vi gennemført obligatoriske bånd
for kommunens 6. og 8. klasser, henholdsvis
”Romantikkens brevskrivning” på Bakkehuset og
”Billedfortællinger” på Storm P. Museet, som del
af et længere forløb i samarbejde med Frederiksberg Filmværksted.
Som altid figurerer Frederiksbergmuseernes
undervisningstilbud på Skoletjenestens hjemmeside og på den lokale Laeringsuniverset.dk,
og fra 2019 også på den landsdækkende Åben
Skole portal skolenivirkeligheden.dk.
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Forskning

Samlingsvaretagelse

Postdoc stilling

Forskningspublikationer

Ny Carlsbergfondet har muliggjort, at Frederiksbergmuseerne i samarbejde med IT Universitetet primo 2020 kan opslå en postdoc-stilling
med ansættelse medio 2020. Formålet er at
afprøve potentialet for autentiske sanselige
oplevelser i mødet mellem den digitale og den
stedsspecifikke museumsoplevelse. Hovedfokus
vil ligge på Bakkehusets historiske stuer og den
immaterielle kulturarv på Alhambra.

Professor på institut for Kulturvidenskaber ved
SDU, Anne Scott Sørensen har fulgt Bakkehuset gennem en årrække. Forskningsprojektet
har haft til formål at undersøge, hvordan Bakkehuset som sted er indgået i den kulturelle
erindring og siden er vokset til et genius loci
for ’dansk guldalder’, for endelig som museum
at blive del af en national erindringspolitik og
kulturarvsforvaltning. Projektet indgår som et
forskningsmæssigt udgangspunkt for Frederiksbergmuseernes igangværende udvikling
af Bakkehuset. Bogen ”Bakkehuset – et ikon i
dansk Guldalder” forventes udgivet i 2020.
Museumsinspektør Nikolaj Brandts forskningsprojekt, Storm P’s mørke side, som er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen, er i gang.
Afleveringsfristen er forlænget til januar 2021.

Den øgede midlertidige driftsbevilling fra
Frederiksberg Kommune har stor betydning
for Frederiksbergmuseernes efterlevelse af
museumslovens krav indenfor formidling og
samlingsvaretagelse. Driftsbevillingen har blandt
andet muliggjort ansættelse af samlingsinspektør Connie Hansen. Ud over varetagelse af det
samlingsfaglige ansvar, fungerer hun som en
vigtig faglig hjælp og sparring ift. de mange og
meget forskelligartede genstande som museets
samling og arkiv rummer. I årets løb har museets
samlingsarbejde især drejet sig om Bakkehusets
samling, og i forbindelse med den store renovering af Bakkehuset er alle museumsgenstande
på Bakkehusets magasin blevet nedpakket til
langtidsopbevaring i syrefri æsker og silkepapir.
I processen er genstandene desuden blevet

fotodokumenteret, pladsregistreret, lister
med konserveringskrævende og uregistrerede
genstande er udarbejdet, en større oprydning
i registreringsdatabasen SARA er foretaget,
og en ny struktur for Bakkehusets kommende
magasin er lagt. Desuden har Connie Hansen og
Rikke Rottensten brugt en del tid i slutningen
af 2019 på at gennemgå de mange opbevarede
og usorterede arkivkasser fra Alhambra, som er
deponeret på Frederiksberg Bibliotek.
Frederiksberg Stadsarkiv og Frederiksbergmuseerne har fortsat et tæt samarbejde omkring digitalisering af kulturarven. Idet puljen i
2019 var midlertidigt reduceret, bestod materialedigitalisering hovedsageligt af afslutning
af mindre scanningsopgaver.

I Livets Drømmespil - Den onde Samvittighed. 1915-20.
Publiceret i Exlex nr. 11, 2. årgang, d. 13. marts 1920. Her med
titlen "DEN SPANSKE OG LÆGERNE" samt teksten "- Nu er det
vist paa Tide, at jeg holder mig skjult en Generation, ellers ender
det med, at jeg blir opdaget!". En reference til lægevidenskabens
arbejde med at identificere og bekæmpe Den spanske syge.
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Registrering
Frederiksbergmuseernes samlinger registreres
med uvurderlig hjælp fra museets frivillige registratorteams: På Storm P. Museet er der 342
færdige registreringer i SARA af tegneseriestriber fra kunstsamlingen og 640 registreringer
i Cicero af trykte materialer fra Robert Storm
Petersens bibliotekssamling. På Alhambra er
der gang i oprydning, sortering og grundlæggende registrering af personarkiver, bl.a. Knud
Pheiffers 17 arkivkasser samt forberedelse af
registrering af kunstsamlingen, herunder 2
færdige registreringer i SARA.

er især kendt som kvinden, der sad bag klaveret,
når Osvald Helmuth optrådte, og hun var også
en central del af ABC Teatrets stab. Donationen,
som kom fra hendes svigerdatter og barnebarn,
har allerede været brugt i formidlingssammenhæng på museet.
I forbindelse med nedlukningen af Radio24syv
er den berømte ballon af Martin Rossen tilgået
museet. Den Korte Radioavis fik fremstillet og
brugt den som en happening i september 2019,
ifm. Donald Trumps planlagte besøg i Danmark.

Bevaring
På Bakkehuset har der været store mængder af
korrektioner i tidligere registreringer af kunstværker i SARA. Derudover 10 registreringer i
Cicero af bøger samt transskribering og kommentering af breve af Jens Baggesen og Harald
Jerichau fra Bakkehusets brevsamling.

Indsamling
Bakkehuset har udvidet sin samling med en
meget smuk æske med gouachemaleri i låget,
udført af den berømte kunstner Johan Christian Dahl (1788-1857). Æsken var i mange år
i privat eje, men er nu vendt tilbage til museet
ved donation. J.C. Dahl har, så vidt vides, aldrig
udført lignende æskemalerier, og derfor betragtes æsken som helt unik. Den kvadratiske æske
af pap med dekorerende guldborter af papir og
spejl i bunden har mange ligheder med Kamma
Rahbeks æsker. Det er imidlertid uvist, hvem
der lavet æsken med Dahls maleri. Dahl besøgte
Bakkehuset i 1826 i forbindelse med, at Kamma
Rahbek året før havde stiftet en lille tegneskole
i sin dagligstue. Dahl var nær ven af Kamma
Rahbeks bror, Stephen Heger, og han var på
dette tidspunkt internationalt kendt for sine romantiske landskabsmalerier og nøjagtige naturstudier. Udover æsken med Dahls gouache har
Bakkehuset erhvervet en meget fin sølvæske,
som er udført af Kamma Rahbek og dekoreret
med guldborter udvendigt. Lågets yderside har
en forgyldt cirkel i kniplingsmønster. Lågets
indre er smykket med et smukt gouachemaleri
af et fantasilandskab.
På Alhambras område er der tilgået museet
en lille, meget fin donation af fotos, noder og
personlige papirer, der har tilhørt akkompagnatøren og kapelmester Inger Christrup. Christrup
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Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond har givet en ekstrabevilling til særskilte konserveringsopgaver på udvalgte Storm P. værker.
Konserveringen vil blive foretaget i 2020.
Støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til
samlingsbevaring har muliggjort en gennemgribende restaurering, konservering og bevaring af
Friederike Bruns stambog, som ellers var i akut
fare for nedbrydning. Stambogen er meget unik
og har stor kultur- og kunsthistorisk betydning.
Bogen består af 180 sider i tværfolieformat, og
den er indbundet i brunt kalveskind. På siderne
er der indklæbet værker i form af papirklip,
gouachemalerier, kobberstik og tegninger, som
er udført af danske og udenlandske kunstnere
i perioden fra 1790 til 1850. Stambogen er
udstyret med et mærke med ordlyden ”Au coq
honoré, Rue du coq, Paris”, der henviser til en
boghandel i Paris, hvor Friederike Brun antageligt købte bogen i 1790.
Forfatterinden og salonværtinden Friederike
Brun opholdt sig i Rom i længere perioder i
årene 1795-1796, 1802-1803 og 1807-1810.
Under disse ophold fik hun kontakt med mange
forskellige personer, herunder den danske
arkæolog Georg Zöega, billedhuggeren Bertel
Thorvaldsen, kunstneren J.L. Lund, de tyske
malere Asmus Jacob Carstens, Joseph Anton
Koch og Johan Christian Reinhart samt den
schweizisk-østrigske maler Angelica Kaufmann.
Disse møder resulterede ofte i hilsener i form
af tegninger og kobberstik, der blev klæbet ind
i stambogen. Efter Friederike Bruns død i 1835
fortsatte hendes efterkommere med at sætte
værker ind i stambogen. Barnebarnet Fritz
Bruns hustru, Wilhelmine Frølich, var søster
til maleren Lorenz Frølich, og hans værker er

rigt repræsenteret i stambogen. Udover de her
nævnte malere indeholder stambogen også
værker af repræsentanter for næste generation f.eks. Johan Th. Lundbye, Thorvald Læssøe, Wilhelm Marstrand og Martinus Rørbye.
Stambogens forskellige blade viser dermed
mange aspekter af det internationale og danske
kulturliv i perioden fra 1790 til 1850.
I forbindelse med projektet er værkernes overflader blevet renset og udrettet, gamle hængsler
og klæbestof fjernet, og værkerne er blevet
monteret i syrefrie passepartouter med japanpapir. Alt arbejdet er udført af konservatorværkstedet PAPIRKONS i Helsingør.
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Samarbejder og
partnerskaber

Arbejdernes Landsbank

Forskningens Døgn

FRB:Dage

I 2019 etablerede Frederiksbergmuseerne
et strategisk partnerskab med Arbejdernes
Landsbank, som de kommende år vil fungere
som hovedsponsor for museerne. Nøgleordene
for samarbejdet er fysisk nærvær og lokalt
engagement til glæde for både de besøgende,
Frederiksbergmuseerne og banken. Vi har en
løbende, tæt dialog om udviklingen af de rette
formater og har det første år – med stor succes
– inviteret til både udstillingsbesøg, omvisninger,
serveringer og sommerdans i Alhambras have.

Som del af Forskningen døgn inviterede
Cisternerne til en aften på Frederiksberg
Slot, hvor Ph.d. i bioetik Mickey Gjerris
sammen med Jakob Fenger fra SUPERFLEX
diskuterede højaktuelle temaer og spørgsmål
om klimaforandringerne og vores forhold til
naturen. Samtalen blev modereret af direktør
for ART 2030, Luise Faurschou.

Der var leg og gøgl i haven hos Alhambra under
årets FRB:DAGE, hvor Cirkus Panik lærte de
fremmødte at jonglere, køre på éthjulet cykel
og andre cirkuskunstner. Bagefter var der
fællesspisning i Lorrys have og om søndagen
byvandring om det historiske forlystelsesliv på
Frederiksberg.

Frederiksbergmuseerne har derudover løbende
samarbejder med lokale kulturaktører samt
byens mange festivaler, heriblandt:

Frederiksberg Stadsarkiv
Frederiksbergmuseerne og Frederiksberg
Stadsarkiv kunne i foråret 2019 præsentere
første app-baserede rute, hvor man via Useeums app kan se ruten Allégade. Den rummer
10 fortællinger som Frederiksbergmuseerne og
Stadsarkivet i fællesskab har opbygget. Ud over
billeder og tekst er formidlingen også baseret på
tekniske løsninger såsom gps-baseret billedgenkendelse og brug af videoklip mv. fra den digitaliserede filmsamling. Næste tiltag er en rute for
første del af Frederiksberg Allé.
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Bloom
Årets Bloom Festival blev skudt i gang med en
flot åbningsreception på Bakkehuset. I løbet
af festivalen kunne man i Cisternerne opleve
lydkunstneren Jacob Kirkegaard værk ’Opus
Mors’, der undersøger fire af de tilstande, den
døde menneskekrop sædvanligvis gennemgår
efter dødens indtræden. Derudover kunne man
opleve ”Morgue”, hvor reallydsoptagelser fra et
lighus blev til et unikt korværk, der blev opført
af Allegro koret.
Komponisten Louise Alenius´ stedsspecifikke
korværk ”Rite of Nothing”, som blev opført i
Cisternerne ifm. Bloom Festivalen i 2018, blev i
2019 videreudviklet til den digitale musikalske
og scenografiske oplevelse: ”Rite of Nothing Imprint of Voices”. Udstyret med hovedtelefoner
med indbygget tracker, fik en eksklusiv gruppe
på 6 personer af gangen Cisternerne for sig selv
i ca. en halv time, hvor man sad alene, omringet
af stearinlys og 3D-lyden af korværket.
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Golden Days

STRØM og Copenhagen Phil

Temaet for årets Golden Days var 1989, som
var et epokalt vendepunkt i verdenshistorien.
I Cisternerne læste forfatteren Peter Adolphsen
sin tekst Jordens tale til menneskeheden op
midt i SUPERFLEX udstillingen. I anledning af
udstillingen Storm P. og Drømmen om Amerika
inviterede Storm P. Museet tidligere minister
Søren Pind til at fortælle om sit store idol
Ronald Reagan. På Alhambra fortalte forfatter
Christian Mongaard og Rikke Rottensten om
Olsenbanden, som var yderst populære i DDR.

Cisternerne indgik et unikt samarbejde med
Copenhagen Phil og Strøm festival for at fejre
den lokale, prisbelønnede komponist og musiker
Fuzzy, en af Danmarks mest unikke, nulevende
kunstnere, i anledning af at hans 80 års fødselsdag. Dette skete med uropførelsen af værket Underjordiske klange og tilstande, et værk skrevet
specielt til Cisternernes særegne rum, som ifølge
Fuzzy var tænkt som en foranderlig lydverden,
man bevægede sig ind og ud af. Værket var
komponeret til messingblæsere og slagtøjsspillere fra Copenhagen Phil, men indbefattede også
computere, 14 højttalere og en billedside skabt af
fødselaren selv.

Copenhagen Pride
Regnbue, sommerfugl eller rockstjerne? Pride
Parade slangede sig gennem Allégade foran
Alhambras have. Derfor stod sminkørerne klar
med glimmer og farvestrålende ansigtsmaling i
haven, før gaden blev én stor fest.

Spil Dansk
Spil Dansk gentog succesen fra sidste år og
inviterede til WALKaSONG - vandring og sang
i Frederiksbergs teatre, museer og parker.
Musikere fra Danmarks Underholdningsorkester
forenede Frederiksbergs borgere i fællessange
fra hele den danske sangskat på alle Frederiksbergmuseerne. Derudover gentog vi succesen
fra sidste år med Fællessang i Cisternerne hver
aften i Spil Dansk Ugen.

Kulturnatten
På Storm P. Museet var der tegneworkshop
med Peter Madsen, og sammen med Henning Kure fortalte han om deres arbejde med
Valhalla-tegneserien. Alhambra havde inviteret
improgruppen Specialklassen til at underholde
og aktivere publikum med optrædener undervejs i Kulturnatten. Man havde også chancen for
at se og høre om nogle af de perler, der normalt
er gemt på museets arkiv.
I Møstings Hus kunne man opleve skuespiller
Anya Sass og scenograf og dukkemager Rolf
Søborg udfolde en poetisk og universel fortælling om et menneskeliv fra fødsel til død. Først
på aftenen var der maskeworkshop. I Cisternerne var der genbrugsværksted i SUPERFLEX
udstillingen, og man kunne vælge sin egen
verdensmåls-tatovering. DJ Ras Money (aka
Raske Penge) sørgede for en god stemning i
Søndermarken trods tung regn.

32

FREDERIKSBERGMUSEERNE ÅRSBERETNING 2019

FREDERIKSBERGMUSEERNE ÅRSBERETNING 2019

33

Inklusion, social- og
sundhedsområdet

Frederiksbergmuseerne har fokus på, at en
stor del af vores aktiviteter skabes sammen
med forskellige borgere, men også gennem
sundhedsfaglige partnerskaber. Vores mål er at
invitere til aktiviteter, hvor trivsel og livskvalitet
er i centrum for nye fællesskaber.
Vores forebyggelsestiltag mod ensomhed er
fortsat eftertragtet hos mange Frederiksbergborgere. Tiltaget er skabt i tæt samarbejde
med Frederiksberg Sundhedscenter og er
dermed lokalt forankret, men vi er samtidig
også anerkendt på landsplan for vores arbejde.
Vi får forespørgsler fra Københavns Universitet
om vores arbejde på området, og i Slots- og
Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelse
blev vores netværksgrupper brugt som case i
relation til museer som rum for sociale fællesskaber. Formidlingsinspektør Cecilie Monrad
holdt i den sammenhæng oplæg om området
på Historiske Dage i Øksnehallen. Astrid la Cour
holdt desuden oplæg om Frederiksbergmuseernes arbejde på social- og sundhedsområdet på
Vækst med kultur konferencen, der blev afholdt
på Børsen i november.
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Vi er fortsat aktive i kommunens netværk for
psykisk sårbare, Kulturstilladset. Og i et tæt
samarbejde med sundhedscentret markerede vi i
oktober Verdens Mentale Sundhedsdag gennem
en festival med aktiviteter og workshops på alle
Frederiksbergmuseerne. Ved slutningen af året
uddelte vi, som del af julehjælpskasserne, Frederiksbergmuseernes fællesbillet som en ekstra
julegave til trængte familier.
For demensramte udbyder vi en række erindringscaféer for både patienter og deres pårørende. Trods information om tilbuddet på bl.a.
patientforeningens pårørendedag i Kedelhallen,
samt Ældresagens gratis tilbud om kørsel, har
det været svært at nå de hjemmeboende. Til
gengæld har caféerne været besøgt af beboere
fra kommunens plejecentre.

FREDERIKSBERGMUSEERNE ÅRSBERETNING 2019

35

Orangeri,
webshop og
udlejninger

Berlingskes Byens Bedste 2019 nominering
af Bakkehusets orangeri i kategorien Årets
åndehul var en stor anerkendelse og et markant
højdepunkt i vores arbejde med at skabe en
nutidig kvalitetsrestaurant i en fredfyldt historisk
tidslomme. Vores gæsters samlede oplevelse af
besøg i museum, have og Orangeri står centralt
for udviklingen. Med køkkenchef Fie Berlin i
spidsen har vi, helt fra start, valgt selv at drive
caféen, for på den måde at sikre den formidlingsog kvalitetsmæssige sammenhæng med museet.

Udlejninger
På alle Frederiksbergmuseerne driver vi udlejningsvirksomhed til diverse foreninger, institutioner, enkeltpersoner og virksomheder, der
afholder workshops, photoshoots, lanceringer,
receptioner o.a., særligt Møstings Hus har været
anvendt i 2019.

Påske på Bakkehuset markerede Orangeriets
sæsonåbning og præsentation af årets menukort. Der blev til dagens anledning serveret
særlige påskespecialiteter sammen med den nye
”Rahbek Pils”, brygget af Frederiksberg Bryghus.
Ud over mange glade restaurantgæster bød året
på forskellige arrangementer og samarbejder.
F.eks. salg af brunch-bokse, Jazz-bokse o.a. ifm.
Jazzfestivalen. Som del af partnerskabet med
Arbejdernes Landsbank har Orangeriet desuden
været vært for særlige arrangementer med servering udenfor åbningstid.
Gode kvalitetsleverandører er centralt for den
vedvarende udvikling af Orangeriet, og derfor er
Hart Bageri nu leverandør af rug- og hvedebrød.
Fra 2019 har Orangeriet haft egenproduktion
af kager og rugbrødschips, hvilket ud over god
kvalitet, har haft positiv betydning ift. madspild.
Bakkehusets store energirenoveringsprojekt
betød en kort sæson for Orangeriet, der lukkede
allerede d. 31. august.
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Webshop

”En frokostoplevelse i særklasse. Som at
træde ind i en tidslomme.... en skjult oase
som byder på fantastisk smørrebrød. Alt
var super, super lækkert m gode råvarer
og betjeningen var i top. Vi kommer igen.”
Tripadvisor, tinabinaa, juli 2019

I forlængelse af udvidelser af museernes butiksog merchandisesortiment arbejder vi nu på
yderligere aktivitet på Frederiksbergmuseernes
fælles webshop, som med udgangen af 2019 har
været i luften i godt et år. Den afløste Storm P.
Museets webshop og benyttes fortsat fortrinsvis
til køb af Storm P. postkort, plakater og bøger.
Webshoppen omsatte i 2019 for 76.000 kr. fordelt på 360 ordrer og knap 1.000 vareenheder.
Top 3 er fortsat plakaten med Storm P’s Tilbage
til naturen, postkort med Storm P’s Juleaften og
Frederiksbergmuseernes fællesbillet.
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Årets resultat

Virksomhedsoplysninger
og arbejdsgrundlag

Indtægter
2018

2019

Tilskud fra Frederiksberg Kommune

8.040.196

8.707.173

Tilskud fra staten

1.033.333

1.409.166

Tilskud fra fonde, puljer og sponsorer

3.438.083

1.633.404

Entréindtægter

4.701.006

4.083.856

Cafe, butik og udlejning
Indtægter i alt

1.849.538

1.443.553

19.062.156 kr.

17.277.152 kr.

Udgifter
2018

2019

9.486.252

9.750.993

Driftsudgifter

905.290

1.354.478

Samlingens bevaring og forvaltning

260.763

385.528

Udstillinger

3.934.835

1.951.180

Formidling

1.106.868

775.522

Personale

Cafe, butik og udlejning
Administration
Husleje
Udgifter i alt

Årets resultat

769.201

639.751

1.793.599

1.381.231

1.061.707

1.011.972

19.318.515 kr.

17.250.655 kr.

-256.359 kr.

26.497 kr.

Frederiksbergmuseerne er et selvejende kunstog kulturhistorisk museum. Museet modtager
driftsstøtte fra Frederiksberg Kommune og
Staten under museumslovens kapitel 6.
Frederiksbergmuseerne drives som en enhed, der
består af to dele; Storm P. Museet, Bakkehuset
og Alhambra udgør den statsanerkendte del, og
Cisternerne og Møstings Hus udgør den ikkestatsanerkendte del. De to sidstnævnte enheder
er således ikke underlagt museumslovens krav.

Frederiksbergmuseerne består af fem
besøgsadresser:
•
•
•
•
•

Bakkehuset, Rahbeks Allé 23
Cisternerne, Søndermarken
Storm P. Museet, Pile Allé 2
Alhambra, Allégade 5
Møstings Hus, Andebakkesti 5

Ansvarsområder
Museets kunst- og kulturhistoriske ansvarsområde er:
• Tegneren Robert Storm Petersens værker, og i forlængelse
heraf den danske tradition for humor og satire
• Den danske revyhistorie, kabaret- og humorscenen
• Kamma og Knud Lyne Rahbek og de personer fra Guldalderen,
der fra 1780-1830 kom på Bakkehuset
Bestyrelse
Christian Have, formand, udpeget af CBS
Lise Hækkerup, næstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune
Nikolaj Bøgh, udpeget af Frederiksberg Kommune
Morten Jung, udpeget af Frederiksberg Kommune
Maria Eichhorn, udpeget af Frederiksberg Kommune
Jesper Troels Jensen, udpeget af Frederiksberg Erhverv
Peter Nørgaard-Larsen, udpeget af Statens Museum for Kunst
Julie Sommerlund, udpeget af Københavns Universitet
Ulrikka Gernes, udpeget af Danske Skønlitterære Forfattere
Ledelse
Astrid la Cour, direktør
Personale
Museets årsværk svinger en del i løbet af året pga. sæsonansættelser.
Frederiksbergmuseerne havde i 2019 ansat godt 21 årsværk fordelt på
52 personer. Heraf er 10 fastansat på fuldtid, 6,3 på deltid (heraf 1,4 i
tidsbegrænsede ansættelser). De resterende 5 årsværk er timelønnede.
Revision
Ernst & Young
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