Frederiksbergmuseerne
Årsberetning 2020

Tak
Frederiksbergmuseerne modtager driftsstøtte fra
Kulturministeriet/Slots- og kulturstyrelsen samt
vores hovedtilskudsyder Frederiksberg Kommune.
Derudover vil vi gerne takke følgende for at kunne
realisere Frederiksbergmuseernes mange udstillinger
og formidlingstiltag:

Fonde og puljer

Partnerskaber, sponsorer og samarbejder

-

-

-

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal
Arne V. Schleschs Fond
Augustinus Fonden
Beckett Fonden
Bestles Fond
Det Obelske Familiefond
Fonden for Husflid og Håndarbejde
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Frederiksberg Fonden
Grosserer L. F. Foghts Fond
Knud Højgaards Fond
Konsul George og hustru Emma Jorcks Fond
Max Fodgaard Fonden
Ny Carlsbergfondet
Slots- og Kulturstyrelsen
Statens Kunstfond
Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond

Arbejdernes Landsbank
Boatkits
Danske Revyvenner
Dansk Litteraturforening
Frederiksberg Festspil
Frederiksberg Forsyning
Golden Days / Bloom Festival
Hay
Hotel Alexandra
Stella Polaris
Storm P. Museets Venner
Strøm Festival
Wonderful Copenhagen / Vækstforum Hovedstaden /
Greater Copenhagen

Fotografer

Frivillige
Derudover skylder vi en stor tak til vores mange
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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Palle Bo Nielsen,
Torben Eskerod,
Stuart McIntyre,
Andreas Omvik,
David Stjernholm,
Per Lange,
Flemming Bo Jensen,
Laura Stamer
samt museets ansatte.
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Forord

Denne årsberetning skrives i en tid, hvor museerne igen er lukkede, og hvor der hersker en fortsat
usikkerhed om pandemiens udvikling. Samtidig
er kulturens betydning for det enkelte menneske
og for fællesskabet og sammenhængskraften i
samfundet tydeligere end nogensinde.
Gennem hele den krise, som Covid-19 har forårsaget, har vi oplevet en enestående velvilje fra
Frederiksberg Kommune. Såvel politikere som
forvaltning har handlet med tillid, opbakning og
økonomisk støtte til vores drift og udvikling i
Frederiksbergmuseerne. Udover statslige hjælpepakker har Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet desuden ydet ekstraordinær støtte
til os i 2020, ligesom Arbejdernes Landsbank
som vores hovedsponsor er med hele vejen.
Vi er meget taknemlige for den store opbakning. Den har betydet, at det har været muligt
at skabe trygge rammer for museumsoplevelsen
midt i en verdensomspændende pandemi, at vi
har haft mulighed for at gennemføre projekter
for sårbare medborgere og fortsætte vores
mange udviklingsprojekter.
Vi har genåbnet Bakkehuset efter en gennemgribende restaurering og kan nu invitere indenfor i
en lille eventyrlig familieafdeling og en førstesal
med nutidens bud på Rahbekparrets saloner. I
Cisternerne er en mangeårig drøm om et udstillingsprojekt med Tomás Saraceno gået i opfyldelse med en udstilling som kun kan opleves
sejlende i en båd på et natsort underjordisk hav.
På Storm P. Museet og Alhambra har vi skabt
den første fælles udstilling og taget et stort
skridt frem mod et samlet museum for humor
og satire. Som et afgørende led i denne udvikling
har Ny Carlsbergfondet bevilget hele to postdocprojekter i samarbejde med hhv. IT-Universitetet
og Københavns Universitet.
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På trods af at 2020 har været præget af usikkerhed og svære beslutninger, har medarbejderne i Frederiksbergmuseerne i den grad
formået at bruge tiden konstruktivt. Derfor kan
vi se frem til et 2021 fyldt med udviklingsprojekter. Vi har brugt krisen til at give Frederiksbergmuseerne et 360 graders eftersyn, og vi er nu i
fuld gang med at udvikle vores formidlings- og
arrangementsformater i mere fleksible retninger.
Vi skal være klar til at agere i en ny virkelighed
med ændret gæsteadfærd, nye præferencer og
rejsemønstre. Vi arbejder bl.a. på i højere grad
at rykke aktiviteter uden for museets mure,
og i forlængelse heraf er vi udvalgt som en del
af Wonderful Copenhagens initiativ Kickstart
Kulturturismen, som sætter kulturen i centrum
for en kickstart af storbyturismen i Danmark ifm.
Covid-19-pandemien.
Vi har brugt krisen kreativt til at se på vores visuelle identitet og hvordan vi digitalt interagerer
med vores brugere for dermed at styrke og optimere vores arbejde på dette område. Blandt andet er vi, i et partnerskab med fire andre museer,
i gang med at udvikle ny online kulturformidling,
rettet mod nye brugere. Når det er sagt, så er
vores museer og udstillingssteder stadig unikke
rammer for autentiske sanselige oplevelser og
fællesskab, så behovet for det fysiske møde er
på ingen måde blevet mindre, tværtimod. Og vi
glæder os usigeligt til igen at åbne dørene for
alle vores mange brugere!

Astrid la Cour
Direktør
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Besøgende
I 2020 havde Frederiksbergmuseerne i alt
61.196 gæster. Den markante nedgang på 51%
sammenlignet med året før skyldes naturligvis først og fremmest Covid-19 og de deraf
følgende nedlukningsperioder og restriktioner.
Alle enheder lukkede ned sammen med resten
af Danmark fra den 12. marts. Vi genåbnede
Møstings Hus og Cisternerne den 2. juni,
derefter åbnede Storm P. Museet og Alhambra grundlovsdag, og den 8. juni genåbnede
Bakkehuset efter en gennemgribende energirenovering. Museumsåret sluttede allerede den
17. december, hvor alle kulturinstitutioner stod
overfor endnu en lockdown.
Udover Covid-19 skyldes nedgangen i besøgende
i 2020 også Cisternernes særlige udstilling af
Tomás Saraceno, som man skal opleve fra små
både; en foranstaltning, som viste sig særdeles
velegnet til et år med fokus på forsamlingsforbud og afstandskrav.

Fraværet af de internationale besøgende var
ligeledes markant. Under 1% var udenlandske gæster i 2020. Til sammenligning har de
internationale gæster de øvrige år tegnet sig
for 40% i Cisternerne og 25%, hvis vi ser på
Frederiksbergmuseerne samlet.
Covid-19 har naturligvis også begrænset mulighederne for at samle besøgende til arrangementer. Trods mange aflysninger blev det alligevel
til en betydelig mængde workshops, foredrag,
middage, historiske byvandringer m.m., og vores
formidlingsarbejde blev understøttet og udbredt
af stor medieopmærksomhed, såvel lokalt som
nationalt og internationalt.
Årsagen til at årets resultat er positivt, på trods
af den alvorlige krise, skyldes dels kompensation
fra statslige hjælpepakker og private fonde, dels
midlertidige prisstigninger i Cisternerne grundet
den begrænsede kapacitet.

Det samlede besøgstal fordelte sig således i 2020:
SPM

ALH

BHM

CIS

MØS

I alt

Årligt besøg

9.235

4.326

18.029

24.576

5.027

61.196

Heraf under 18

2.425

260

621

2.583

200

6.089

Heraf i undervisning

1.411

79

446

207

20

2.163

Seniorer

1.162

97

601

320

2.163

1.368

950

844

795

5.167

Årligt antal åbningstimer

1.210

Diagramtekst: Nedgangen i besøgstal i 2020 skyldes Covid-19, aflysning af
en række arrangementer og events samt den særlige karakter af udstillingen i
Cisternerne. I Cisternerne sælges alene to typer billetter; voksen og børn/unge.
Besøgstal er inkl. besøgende i Bakkehusets historiske haveanlæg og Orangeri
(14.120), samt deltagere til Alhambras udendørs arrangementer (320).
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Et år præget
af Corona
Under forårets nedlukning savnede vi naturligvis alle de mange brugere, der normalt besøger
vores udstillinger og deltager i vores talrige arrangementer. Derfor satte vi med det samme en
række digitale og analoge tiltag i gang. Allerede
en uge efter nedlukningen gjorde vi Storm P.
Museets udstilling om den populære tegneserie Valhalla tilgængelig for alle virtuelt i 3D på
hjemmesiden, hvilket blev populært for både
skolebørn og deres voksne.
Derudover lavede vi fra Orangeriet digital
formidling i form af konceptet Opskrifter fra
fadeburet, hvor vi præsenterede retter fra
madhistorien og gav eksempler på opskrifter,
man selv kunne efterprøve derhjemme under
nedlukningen.

Der var live-session med Jada under lysekronen
i Møstings Hus og i et samarbejde med Ekstra
Bladet blev en koncert med Steen Jørgensen
live-streamet fra Cisternerne. En koncertoplevelse, som understregede den enestående
(efter)klang i de underjordiske kamre.
I august måned indgik Alhambra i et nyt scenekunstformat ved navn Scenior Vision. Projektets
kongstanke er at optage og vise forestillinger,
fortællinger og andet i naturlig størrelse på
pleje- og aktivitetscentre, dvs. for folk, der ikke
længere selv kan opsøge teatre og museer. Alhambras bidrag i den første sæson var historien
om revykomedien Dyveke, fortalt af museumsinspektør Rikke Rottensten akkompagneret af
en skuespiller og en sanger, der optrådte med et
par af revyens berømte sange. Forestillingen blev
vist på 22 plejehjem med meget positiv respons.

Også julen 2020 blev ganske anderledes. På
Bakkehuset skabte vi julestemning på en ny
måde og i et nyt format på Facebook i form af
en digital julekalender i 24 afsnit med lydfortællinger om julens temaer. Her kunne man blandt
andet høre om modtagelsen af det første juletræ i København i 1811, om børnebogsklassikeren Peters Jul, Adam Oehlenschlägers juletraditioner og H.C. om Andersens ”juleskavanker”.
Alhambra bidrog også på Instagram med 24
sjove og underholdende historier i december.

Ekstraordinære Covid-19bevillinger fra fonde
Helt ekstraordinært bevilgede Augustinus Fonden et Corona-tilskud til Frederiksbergmuseerne med det formål at skabe tryghed og sikre
den gode museumsoplevelse ift. et højt hygiejneniveau og overholdelse af afstandskrav og
forsamlinger. Derudover var Augustinus Fonden
også med til at sikre, at vi, trods krisen, havde
mulighed for at fastholde og fortsat udvikle
Frederiksbergmuseernes mangeårige strategiske indsats på social- og sundhedsområdet.
Ny Carlsbergfondet bevilgede ekstraordinært
midler til drift, markedsføring samt publikumsaktiviteter ifm. forlængelse af Tomás Saraconos
udstilling i Cisternerne.
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Inklusion, social- og
sundhedsområdet
Da pandemien ramte, viste Frederiksbergmuseernes sociale sundhedsindsatser sig mere
relevante end nogensinde. Aldrig har behovet
for at blive underholdt derhjemme været større,
og mange aktører udkom på nye spændende
måder. Men midt i alt det flotte indhold spottede vi en gruppe, som de mange digitale tilbud
ikke nødvendigvis når. Nemlig de ældre, der ikke
har mulighed for at logge på computeren eller
iPad´en. Derfor opfandt vi i april Historietelefonen som hver anden dag udkom med en ny
fantastisk fortælling fra vores samlinger, f.eks.
om Liva Weel, Storm P. eller H.C. Andersen.
Man kunne ganske enkelt ringe til Frederiksbergmuseernes hovednummer og trykke 2, og så var
man i gang. Derudover gav vi, med opfordring til
at støtte Ensomme Gamles værn, pårørende til
socialt isolerede ældre mulighed for at afhente
en lille ”museums-goodiebag” i påskedagene,
hvor savnet af familien var ekstra stort.

Med fokus på at skabe sociale og fællesskabende aktiviteter stod museets borgerteam bag
et maskebal. Ballet blev holdt på Valentines Dag,
men det var en vigtig pointe, at man både måtte
komme med og uden ledsager. Alle deltagere
bar en halvmaske samt en seddel på ryggen,
hvorpå der stod, hvad personen interesserede
sig for. Aftenen bød på levende musik, danseundervisning og ikke mindst en stemning præget af
varme og glæde, hvor alle talte med hinanden.

”Jeg meldte mig til borgerteamet, fordi
jeg, som Frederiksborger, gerne ville ud i
lokalsamfundet på en sjov og givende
måde. Det har levet op til forventningerne.”
Inge, medlem af Alhambras brugerteam.

Kulturstyrelsens Covid-19-aktivitetspuljer for
udsatte og sårbare muliggjorde to projekter i
efteråret. Dels hjalp en gruppe yngre demensramte os med at udvikle Kultur- og Erindringskasser for andre sårbare. Disse kasser er nu til
gratis udlån for pleje- og omsorgsinstitutioner
og organisationer. Dels har vi også afholdt et
pilotprojekt for sårbare grupper i samarbejde
med Sundhedscenter Frederiksberg, Angstforeningen og DepressionsForeningen. På baggrund af en kvalitativ og kvantitativ trivselsmåling (WHO-5) har projektet Culture Club vist sig
at have en målbar positiv effekt, som bl.a. viste
en nedsat risiko for stress og depression efter
forløbet på Frederiksbergmuseerne.

” Så det gik lige pludselig fra, at jeg kun skulle
ned én gang om ugen, til at det var tre dage
om ugen, at jeg skulle noget. Og det kunne jeg
jo også mærke var en forskel, men helt sikkert
positivt. Jeg skulle ting, som jeg glædede mig
til. Det er lang tid siden, jeg ellers har glædet
mig til, at jeg skulle noget, men det har jeg
gjort hver gang, vi skulle herhen.”
Deltager på Culture Club
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”Ja, men det har det (gjort en forskel i hverdagen, red.), det har simpelthen givet noget
indhold i en svær vinter, fordi man har det der
på dagen, som man skal afsted til. Og at det
så også er noget, jeg synes, beriger én, så det
har været en kæmpe forskel faktisk. Virkelig.”

”Jeg var i så dårligt
humør i morges og
havde slet ikke lyst.
Nu er jeg bare så glad!”

Deltager på Culture Club

til Alhambra d. 11/8 2020
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Cisternerne
I juni 2020 kunne Cisternerne langt om længe
slå dørene op for årets storstilede udstillingsprojekt Event Horizon, skabt af den argentinskfødte kunstner Tomás Saraceno.
Med udgangspunkt i Cisternernes unikke miljø,
har Saraceno skabt et storstilet projekt, der er
væsensforskelligt fra alt, hvad han tidligere har
lavet. Vandet, der vedvarende siver gennem
Cisternernes betonkonstruktion, danner et
underjordisk, natsort hav, og udstillingen skal
opleves fra båd. Tematisk kredser udstillingen
om det point of no return, menneskeheden står
overfor i dag, hvor klimaforandringer uigenkaldeligt har ændret vores livsvilkår. Som små isolerede satellitter flyder man gennem de gamle
cisterner og passerer oplyste edderkoppespind
og glimtende sølvsfærer undervejs. I installationen A Thermodynamic Imaginary indgår mundblæste glasværker og store, sølvfarvede PVCsfærer i en minutiøst balanceret komposition,
som måner og planeter, låst i deres kredsløb.
Både publikum og anmeldere har lovprist Tomás
Saracenos greb i de underjordiske søjlegange.
Udstillingen har fået flotte ord og femstjernede
anmeldelser i de fleste nationale dagblade bl.a.
Politiken, Berlingske, Børsen og Kristeligt Dagblad. Cisternerne oplever en konstant stigning af
international omtale. Wallpaper havde både en
artikel i deres trykte magasin og en film på deres
instagramprofil med 1.3 mio. følgere. Derudover
var der bl.a. omtaler i Latin American Herald
Tribune, spanske Tendencias Hoy og Magazine
Horse, og i slutningen af året var Cisternerne
endnu engang i Wallpaper, denne gang under
overskriften ”Europe’s most intriguing art
spaces"; Cisternerne er nu placeret i en international superliga.
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At årets udstilling skal opleves via båd, og udstillingsbesøget bookes på forhånd, gør, at besøgstallet som udgangspunkt var begrænset. Med
Covid-19 restriktionerne blev det potentielle
besøgstal begrænset yderligere, og rammerne
for udstillingen kom til at fungere perfekt, eftersom vi kunne sikre afstand som en integreret
del af oplevelsen af at sidde isoleret ”på kanten
af verden”. I hver båd kunne der sidde to til fire
personer fra samme husstand. Udstillingen var
næsten fuldt booket i hele åbningsperioden.
Det blev hurtigt klart for os, at der var et meget
stort publikum til udstillingen, og grundet nedlukning og restriktioner var der mange besøgende, som ikke nåede at se udstillingen i 2020.
Derfor er det fantastisk, at vi, takket være Studio
Tomás Saraceno og en markant støtte fra Ny
Carlsbergfondet, fik mulighed for at forlænge
udstillingen til november 2021.
Pressen skrev:

Publikum skrev:

“Tomás Saraceno har forvandlet Cisternerne
til et underjordisk vandbassin domineret af
både grumt mørke og betagende skønhed.”

”Wow! Fuldstændig magisk sejltur i
Cisternerne”
Instagram @matlyngs

*****Jyllands-Posten

"I Saracenos verden, nede i Cisternerne, træder
figurer og former flygtigt frem, spejler sig og
forsvinder igen. Det er ophøjet, magisk, sakralt.
Og hvis man overgiver sig og lader sig føre med
ned i hans sorte hul, venter en vidunderlig,
voldsom og uforglemmelig totaloplevelse"

”Best art experience this year”
Instagram @mariegraunboel

”Tomás Saracenos fantastiske udstilling
i Cisternerne er et ’must see’!”
Instagram @karenvoigtsteffensen

”det mest fantastiske sted at se kunst i hele
kongeriget.”

”40 minutes between darkness and light
between art and architecture. Love the
work by Studio Tomas Saraceno in the
silent underworld at Cisternerne”

Kunsten.nu

Instagram @lassevegasdk

*****Politiken
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Møstings
Hus
Året begyndte med gruppeudstillingen Arkadisk
Frederiksberg af Yvette Brackman, Hannah
Heilmann og Robert Gassner samt gæsteudstillerne Hugo Hopping, Gamborg/Magnussen og
Søren Aagaard. Udstillingen havde karakter af
en række rumlige interventioner i Møstings Hus
og et program af talks, screeninger og performances. I løbet af udstillingsperioden samarbejdede kunstnerne bl.a. med lokale aktører
fra Frederiksberg. Værkerne bevægede sig i et
eklektisk regi af maleri, syltning, skulptur, guidede ture og installationer indlejret i huset som
arkitektoniske indgreb. Udstillingen fik flotte
anmeldelser på både IDOART og kunsten.nu. På
den efterfølgende duo-udstilling Arctic Stations
anvendte Tinne Zenner og Eva la Cour billedkunst og film til at undersøge forholdet mellem
politik og videnskab i det geopolitiske Arktis.
Under lockdown producerede Tinne Zenner
og Eva la Cour en virtuel videosamtale med en
introduktion til udstillingen gennem små filmsekvenser og en samtale med kurator Louise
Lassen Iversen fra udstillingsstedet meter. Ifm.
udstillingen var Eva la Cour “Ugens kunstner”
på kunsten.nu. Den planlagte udstilling med
Sophie Hjerl blev pga. Corona udskudt til 2021.
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I sensommeren åbnede den retrospektive
udstilling med den afdøde kunstner, J. V. Martin.
Udstillingen Den sidste avantgardist var kurateret af cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling Anne Neimann Clement, der ønskede
at udbrede kendskabet til en relativt ukendt
avantgardistisk kunstner, der spillede en vigtig
rolle som forfatter, kunstner og revolutionær
tænker i bevægelsen Situationistisk Internationale. Ifm. udstillingen blev der afholdt et debatarrangement om arven fra avantgarden med
billedkunstner Jakob Jakobsen og professor i
politisk æstetik Mikkel Bolt, der også medvirkede på podcasten “Hvem fa´en kan fortælle
mig at stavnsbåndet er ophævet”, publiceret i
udstillingsperioden. Udstillingen fik fire flotte
hjerter i Politiken.
Den efterfølgende udstilling var angiveligt en
præsentation af en afdød, ukendt, homoseksuel
ung kunstner, A.P.M, der levede i 1800-tallet, og
hvis værker ikke tidligere havde set offentlighedens lys. Udstillingen var kurateret af Al Masson,
der kombinerede A.P.M.s værker med sine egne.
Udstillingen henledte opmærksomheden på de

mange mænd og kvinder, der gennem århundreder er blevet kasseret eller censureret på grund
af familiepres, heteronormativitet, religion eller
patriarkalsk tradition. Udstillingsprojektet viste
sig imidlertid at have et overraskende narrativt
greb, idet hele fortællingen om den ukendte
kunstner var fiktion, og både værker og livshistorie var skabt af Al Masson selv som et kunstnerisk projekt. I et interessant interview på Bastard
Blog afslørede Al Masson den fiktive iscenesættelse. Hele udstillingen blev præmieret af Statens
Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.
Året sluttede af med duo-udstillingen Speaking
in Tongues af Jóhan Martin Christiansen og
Hansina Iversen. Udstillingstitlen henviste til
tungetale, hvor uforståelige lyde løfter talen til
et ekstatisk og åndeligt punkt. Titlen understregede et kropsligt og taktilt aspekt af udstillingen,
hvor kunstnernes dialog ikke blot omhandlede
en sproglig forståelse, men også en fælles erfaring gennem sanserne. På baggrund af denne
erkendelse tog kunstnernes værkskabelser form
af en undersøgelse af muligheder og begrænsninger i deres konkrete samarbejde.

FREDERIKSBERGMUSEERNE ÅRSBERETNING 2020

15

Bakkehuset

Renovering og nyindretning
af Bakkehuset
Bakkehuset har stået i renoveringens og genindflytningens tegn. Fra august 2019 og frem til
sommeren 2020 var håndværkerne i fuld gang
med Frederiksberg Kommunes gennemgribende energirenovering af Bakkehuset. Omkring hele huset er der nu etableret dræn. Der
er etableret nye elinstallationer, brandanlæg
og tyveri- og overvågningssystem, så sikkerheden er blevet forbedret væsentligt. Der er
nye forsatsruder i hele huset og husets gavle, og
etageadskillelsen imellem førstesal og loftsetagen er nu isoleret. Varmeforholdene er således
blevet forbedret til glæde for både museets
besøgende og de historiske genstande.
Ved siden af disse arbejder har museet benyttet den historiske mulighed til at nytænke
førstesalen, så vi nu kan afvikle arrangementer
af forskellig karakter. Der er blevet etableret et
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Eventyrakademiet
Som ung kom H. C. Andersen på Bakkehuset, og
han glemte aldrig den store betydning, Kamma
Rahbek og Bakkehuset havde haft for ham.
Derfor er det oplagt at åbne Bakkehuset for
nye forfatterspirer. Inspireret af H.C. Andersens
kendte og elskede eventyr samt Kamma Rahbeks kreative æskeunivers har scenografkollektivet Sir Grand Lear skabt et særligt familieunivers
i stueetagen. I et kæmpe æskemøbel kan børn
og voksne sammen gå på opdagelse i skuffer og
kasser, som indeholder ideer, materialer og redskaber til kreative aktiviteter, der alle refererer til
Andersens eventyr. Man kan lave skyggeteater,
indtale sit eget eventyr i ”H.C. Studio”, lege prinsessen på ærten, klæde sig ud og meget mere.

anretterkøkken, som skal bruges i forbindelse
med mødeforplejning og andre aktiviteter med
bespisning. Gulve er blevet istandsat, og opbevarings- og lagerforholdene for Orangeriet og museumsbutikken er blevet forbedret betragteligt.
Derudover er der etableret et nyt gæstetoilet.
I marts måned overtog museet huset igen og
kunne påbegynde genindflytningen af de historiske genstande og indbo. Da Bakkehuset kunne
genåbne den 8. juni, var det i en smuk fornyet
skikkelse. Kamma og Knud Lyne Rahbeks autentiske stuer i stueetagen står flot nymalet og med
ny belysning og nye gardiner. Kamma Rahbeks
køkken i stueetagen er blevet genindrettet med
fornyet fokus på formidling, der taler til sanserne. Førstesalen er, i samarbejde med møbelproducenten Hay, blevet indrettet med langborde,
bænke og stole, som kan bruges i forbindelse
med workshops, foredrag, koncerter, langbordsmiddage og meget andet. Derudover er
der indrettet nye magasiner og museumsbutik.
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En ny vision for
Bakkehusets førstesal
Visionen om, at den kreativitet, åndrighed og
åbenhed, der kendetegnede livet i Kamma og
Knud Lyne Rahbeks stuer for 200 år siden, igen
skal fylde Bakkehuset, er nu en realitet. Med
nyindretningen af den stemningsfulde førstesal kan vi lægge rammer til, at nye sociale og
kreative fællesskaber kan opstå og udvikle sig.
På trods af Covid-19-restriktioner har vi haft
mulighed for at afprøve forskellige formater i
form af debatter, foredrag, koncerter, middage,
workshops og udstillinger.

Udstillinger
Udstillingen Gaver til Kamma blev skabt i samarbejde med designer Amanda Betz, som med
fascinerende værker i papir på forskellig vis gik i
dialog med Kamma Rahbeks liv og værk. Papiret
var Kamma Rahbeks foretrukne materiale, og
æskerne et symbol på hendes relationer og
venskaber. Med dette udgangspunkt indarbejdede Betz referencer til specifikke blomster,
dialoger og steder, som optræder i Kamma
Rahbeks breve.

I løbet af efteråret gik vi i gang med Bakkehusets nye borgerinvolverende udstilling med
titlen De tråde der binder os sammen, som
sammenstiller 1800-tallets broderi med nutidens. Der er etableret et online broderinetværk
på Facebook, hvor deltagerne deler tips, inspiration og erfaringer med hinanden undervejs.
Projektet har virkelig fundet sin berettigelse i
endnu en isolationstid, hvor vi må finde nye måder at være sammen på og skabe engagement
om noget fælles. Udstillingen forventes åbnet i
foråret 2021.

Arrangementsrækken Litterære langbordsmiddage er et eksempel på, hvordan den sanselige
og litterære oplevelse forenes. Gæsterne fik
således middag fra Orangeriet og en indføring i
udødelige klassikere fra verdenslitteraturen, bl.a.
Jørn Boisen om et af middelalderens hovedværker, Roseromanen og Thomas Harder om det
florentinske mesterværk Decameron.
I arrangementsrækken Holde Hus genopdager vi
dyderne fra 1800-tallets køkken, hvor man forstod at udnytte det fulde potentiale i årstidernes
råvarer - uden madspild. Til det første arrangement fik gæsterne indblik i silden og dens betydning for 1800-tallets køkken, med servering
af smagsprøver undervejs. På den efterfølgende
workshop kunne man selv prøve kræfter med
klargøring og lagring af sild til julens frokostbord.

Publikum skrev
” En af byens dejligste oaser ”
Kristina, Facebookanmeldelse

”Et fantastisk hus! Flot rejse til fortid!”
Bakkehusets gæstebog

”Spændende og hyggelig ”skjult” oplevelse”
Bakkehusets gæstebog

18

FREDERIKSBERGMUSEERNE ÅRSBERETNING 2020

FREDERIKSBERGMUSEERNE ÅRSBERETNING 2020

19

Storm P.
Museet og
Alhambra

– et samlet museum
for humor og satire
I 2020 tog Frederiksbergmuseerne det første
skridt mod et samlet museum for humor og satire, som skal vokse ud af en sammenlægning af
Alhambra og Storm P. Museet. På grundlovsdag
åbnede udstillingen LatterFronten. Politisk satire
under besættelsen og i dag på begge sider af
Frederiksberg Runddel. Udstillingen gav indblik
i den store gennemslagskraft og betydning som
politisk satire har haft, både som våben og ventil,
i 30’erne, under besættelsen og i nutiden.
Som en illustration af ambivalensen i forholdet til Nazityskland i 30’erne, kunne man bl.a.
sætte sig mageligt i en sofa, formet som et
hagekors. Man kunne få følelsen af at ”gå under
jorden” sammen med den illegale presse og
blive omspændt af teaterflammer i et rum om
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censuren under krigen. Udstillingens nutidsdel
på Alhambra var holdt i en Twitter-blå farve,
for at understrege nutidens mediestrøm, hvor
truslerne umiddelbart kan virke mindre håndgribelige end besættelsestidens. Udstillingens
historiske del viste værker af de mest markante
kunstnerpersonligheder som Poul Henningsen,
Liva Weel, Hans Bendix, Herluf Bidstrup og
Storm P. m.fl. Nutidsdelen var skabt i et tæt
og givende samarbejde med flere af de aktive,
nulevende komikere og tegnere. Thomas Thorhauge havde tegnet udstillingsplakaten, og de
to satirikere Frederik Cilius og Rasmus Bruun
skabte et ”lydværk”, hvor Kirsten Birgit Schiøtz
Kretz Hørsholm angiveligt rydder op i sin samling af politiske souvenirs - i form af udvalgte
genstande fra Alhambras samling.
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Udstillingen blev godt modtaget af publikum,
og emnet satte gang i diskussionerne om dette
højaktuelle emne, også i de landsdækkende
medier. Berlingskes anmelder Bent Blüdnikow
valgte polemisk at uddele 0 stjerner, grundet
fravalget af Muhammed-tegningerne, hvilket
lagde op til en interessant debat. For at skabe en
balanceret og nuanceret dialog rettede museets ledelse på facebook fokus fra det polemiske
og tilbage på et spor, hvor problematikken og
diskursen blev relevant og nuanceret. Weekendavisen havde efterfølgende en meget rosende
og nuanceret anmeldelse. Udstillingens besættelsesdel var senere på året i fokus i to podcastafsnit med komikerne Nikolaj Stokholm og
Søren Dürr på Podimo.

Covid-19 havde naturligvis også sin markante
indvirkning på Storm P. og Alhambra, hvor især
sidstnævnte i høj grad har formidlet i liveformater. Med overholdelse af afstandskrav og
hygiejne lykkedes det bl.a. at afholde de velbesøgte foredrag om Stjernerne over Alhambra
og Alsang med revykomedien Dyveke fra 1940
som omdrejningspunkt. Det var også muligt at
gentage sidste års store succes om den stolte
danske tradition med at skrive Festsange,
hvor Karen-Marie Lillelund og Mickey Pless
bandt de mange indsendte festsange sammen.
Derudover er der, ikke mindst under Covid-19,
stigende interesse for byvandringer med udgangspunkt i teaterlivet, byens berømte parker,
Storm P. og forlystelseslivet på Frederiksberg.

Pressen skrev:

Publikum skrev:

”Udstillingen er modig i sin samstilling af
politisk satire under krigen og nu, og man bør
lade sig gennemryste af fraværets prægnans
som en vægtig subtil pointe om fremtidig
undergrundssatire. Museer er for refleksion,
ikke mindst her på Frederiksberg. Tag derhen,
grin, bliv grebet af frihedstrang, mod og
vigtighed – og reflektér over frihedstabet.”

”En super god oplevelse på Storm P museet.
En meget behagelig kvinde som modtog os og
hver enkelt som kom. Vi fik en god introduktion
til det vil kunne se. Udstilling var nem at gå til,
en veksling mellem at læse, lyt, og opleve med
øjnene. Det var Valhalla udstillingen som trak
os til, men var overraskende glad for at se på
Storm P. udstilling.”

Weekendavisen

Tripadvisor, lisaoreillyhansen, 11. februar 2020

Storm
Humor og satire er en central del af vores fælles
historie og nutid. Selvom humor og satire bliver
diskuteret som aldrig før, er der endnu intet
dansk museum, som er dedikeret til dette emne.
Derfor vil Frederiksbergmuseerne nu etablere
et nyt samlet museum for humor og satire, og
beslutningen om et nyt navn er nu truffet; Storm.
Et navn, som på én gang er historisk og stedsspecifikt, men samtidig rummer bevægelse og
mulighed for ordleg; f.eks. LatterStorm, ShitStorm osv. Fra efteråret 2021 vil Storm indtage
en central position i museumslandskabet som
et sted, hvor vi ikke alene formidler humorens
og satirens historie, men også gør det muligt at
nuancere forståelsen af - og reflektere over –
dens betydning i samfundet som en afgørende
faktor for, hvordan vi forstår os selv og verden
omkring os.
Som museum vil vi arbejde på mange platforme
og til stadighed lade os udfordre af nye tværfaglige partnerskaber. Derfor ligger der i beslutningen om at sammenlægge de to museer visioner om både ambitiøse museumsudstillinger
og en lang række aktiviteter udenfor museets
fysiske mure. I forlængelse af disse strategiske
beslutninger flytter vi fra Allégade 5, som har
huset Alhambra. Den del af samlingen, som
opbevares her, flyttes til et fællesmagasin i
Ugerløse, hvor forholdene er optimale for opbevaring af kulturarv; forhold som det smukke hus
i Allégade ikke har kunnet tilbyde.

Ud over udstillinger, foredrag, debatter og workshops har vi med stor succes i mange år formidlet den levende kulturarv gennem inddragende
og bredt involverende aktiviteter som eksempelvis fællesdans og sang, ligesom området indgår
i vores mangeårige arbejde med særlige tiltag
for sårbare borgere på social- og sundhedsområdet. Dette fokus tager vi nu videre ved at indgå
i endnu flere strategiske samarbejder, hvor vi vil
udvikle mobile formidlingsformater for forskellige målgrupper sammen med teatre, biblioteker,
skoler, plejehjem m.m.
At indfri vores ambitiøse mål om at udvikle et
dagsordenssættende museum for humor og
satire kræver, ud over museets egen faglighed,
partnerskaber og aktiv inddragelse af brugere,
også forskningssamarbejder, for dermed vedvarende at sikre og forankre ny viden. Det er
derfor af meget stor betydning, at Ny Carlsbergfondet har bevilget midler til to postdocprojekter i tilknytning til denne udvikling, som
vil påbegyndes i 2021.

Den fysiske adresse på Frederiksberg Runddel,
i det nuværende Storm P. Museum, vil være en
naturlig grundpille for Storm. Her vil den besøgende blive mødt af en fast udstilling om humorens væsen og hvordan den opleves og bruges hvad enten den udfolder sig på papiret, scenen,
skærmen - eller mellem os i hverdagen. I de
tre lokaler mod Pile Allé vil der være skiftende
særudstillinger, som perspektiverer humor og
satire fra udvalgte vinkler og tematikker, og på
museets førstesal vil man kunne opleve Storm
P.s forunderlige og mangesidede univers, der på
mange måder udfolder, hvad humor er og kan.
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Undervisning
Covid-19 har betydet en markant nedgang i
museets undervisningsaktiviteter. Skolernes
museumsbesøg har ikke været omfattet af
forsamlingsforbuddet, men grundet afstandskrav, små rum, håndtering af materialer o. lign.
har museerne været nødsaget til at tænke i nye
muligheder og alternativer under Covid-19. For
at gøre lærernes planlægning og forberedelse
så nem som mulig, ligger der på museets hjemmeside altid en række undervisningsmaterialer
til fri download.
I Cisternerne er alle klassebesøg blevet afviklet
før åbningstid. I de dialogbaserede omvisninger
har fokus været på både Saracenos udstilling og
koblingen mellem den nuværende pandemi og
Cisternernes funktion som tidligere vandreservoir, der fra 1859 forbedrede vandforsyningen
efter den store koleraepidemi.
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På Alhambra har særudstillingen Latterfronten,
om politisk satire i Danmark i dag været besøgt
af udskolingsklasser, bl.a. i forbindelse med
tværfaglige forløb om danskhed. Desuden har
der været omvisninger for gymnasieelever med
fokus på humor og satire som spejling af den
tid, den er skabt i.
Som noget nyt har Frederiksbergmuseerne
udbudt et forløb til børnehavernes såkaldte
storegrupper. Forløbet ”Halløj Humør” er udviklet i samarbejde med to lokale daginstitutioner
og handler om, hvordan man aflæser og udtrykker forskelligt humør via mimik og gestik. Under
museumsbesøget har børnene øvet sig i at spejle
hinanden og afslutningsvis fået mulighed for at
fremvise humør på Alhambras lille scene. Med
dette tiltag håber vi at gøre museerne endnu
mere relevante, også for de helt små borgere.
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Forskning
Museumsinspektør Nikolaj Brandt kunne fra
september genoptage arbejdet med forskningsprojektet Storm P.s mørke side som SLKS har
bevilget frikøbsmidler til. Der er indgået aftale
om publicering af resultaterne fra projektet i
fagfællebedømt artikel i tidsskriftet Tings Tale
i april 2021.

To kommende postdoc-stillinger
Ny Carlsbergfondet har muliggjort, at Frederiksbergmuseerne i samarbejde med IT-Universitetet kan ansætte Mia Yates i en 3-årig postdocstilling. Projektet vil tage udgangspunkt i de

Samlingsvaretagelse
immaterielle forhold, som knytter sig til museets
samlinger; de unikke kunstneriske og sociale miljøer, som har eksisteret i relation til revy/comedy-scenen, fra 1849 og op igennem 1900-tallet,
og til et litterært miljø knyttet til Bakkehuset og
salon-kulturen i 1800-tallet.
Ny Carlsbergfondet har yderligere muliggjort,
at vi i samarbejde med Københavns Universitet
får mulighed for at forske i satiriske reaktioner
på nye censurformer i dag, hvor interventioner
såsom deplatforming og frygt for terror, renommé og udelukkelse fra markeder blot er nogle
af de måder, hvorpå kunstens frie udfoldelse
hindres i dag.

Frederiksbergmuseernes samlingsarbejde har
i 2020 haft fokus på Bakkehuset. Magasinet er
blevet nyindrettet med markante forbedringer,
herunder brandsikrede og -isolerende skabe,
malerigitre og forhøjet sikkerhedsniveau. I
forbindelse med den store renovering er alle
museumsgenstande på Bakkehusets magasin
nu forsvarligt nedpakket til langtidsopbevaring.
I processen er genstandene desuden blevet fotodokumenteret og pladsregistreret, lister med
konserveringskrævende og uregistrerede genstande er udarbejdet, og en større oprydning i
registreringsdatabasen SARA er foretaget. Ved
genindretning af Bakkehusets historiske stuer
er udvalgte malerier og møbler konserveret.
Konservatorer har tillige gennemgået samlingerne med helblik på samlet kortlægning af
den konserveringsmæssige tilstand.
På Storm P. Museet har Tegneren Robert Storm
Petersens Museumsfond givet en ekstrabevilling til konserveringsopgaver på udvalgte Storm
P.-værker.
Samlingsarbejdet på Alhambra har været præget
af muligheden for at flytte samlingen til Fællesmagasinet i Ugerløse primo 2021. Flytningen
vil betyde, at samlingen fremadrettet vil blive
opbevaret under professionelle klimatiske og
sikkerhedsmæssige forhold. Udsigten til nye og
forbedrede opbevaringsforhold har afstedkommet en større oprydning og omorganisering.
Både inspektører, frivillige og studentermedhjælpere har i løbet af året primært arbejdet med
sortering, organisering og registrering. Nyregistreringer i SARA er udført i mindre omfang, da
fokus har ligget på forberedelser til den kommende flytning af samling. Vi er meget taknemlige for den store indsats, vores frivillige registratorer yder. Pandemien har dog i løbet af året
været en stopklods for de frivilliges engagement.

i forlængelse heraf har bestyrelsen besluttet at
overdrage arkivet til en egnet institution, der vil
have mulighed for at formidle området. Tegneseriesamlingen overdrages til Dansk Tegneserieråd, som med assistance fra Frederiksbergmuseerne vil stå for at finde en egnet institution.
Samlingen er ved årsskiftet pakket forsvarligt
og sendt på fjernarkiv.

Indsamling
Bakkehuset har fået doneret en fin bog; Knud
Lyne Rahbeks ”Samlede Digte” i 2. udgave fra
1803. Bogen har tidligere tilhørt blandt andre
forfatteren Hans Hartvig Seedorff, som i knap 3
årtier boede i Bakkehusets legatbolig. Derudover
har Bakkehuset fået doneret forskellige andre
genstande, bl.a. et kaffestel fra omkring 1800.
På Alhambra har vi holdt indsamlingen på et
minimum i lyset af flytningen og nedpakning af
samlingen. Vi har takket ja til enkelte, mindre
donationer fra privatpersoner. Heriblandt en originaltegning – et selvportræt – af Stig Lommer
til hans daværende kæreste Lone Hertz, ligesom
Stig Lommers barnebarn indleverede en lille
samling hatte fra sin morfars bo. I efteråret modtog Alhambra en række meget sirligt udførte
scrapbøger om Dirch Passer fra 1954-1972, inkl.
flere personlige breve og kort udvekslet mellem
donator og Dirch Passer og hans familie.
Med støtte fra Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond har museet erhvervet en
lille akvarel af Storm P.

Storm P. Museet fik forud for fusionen i 2013
overdraget en stor samling af dansksprogede
tegneserier fra Anders Hjort Jørgensen, Dansk
Tegneseriemuseum. Tegneserien er ikke en del
af Frederiksbergmuseernes ansvarsområde, og
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Samarbejder og
partnerskaber
Arbejdernes Landsbank
Frederiksbergmuseerne og Arbejdernes Landsbank har indgået et strategisk partnerskab, hvor
vi løbende og i tæt dialog udvikler oplevelsesformater. Også her har nedlukninger og restriktioner desværre begrænset mulighederne, og vi er
derfor midlertidig overgået til digitale formater.
Frederiksbergmuseerne har derudover løbende
samarbejder med lokale kulturaktører og
festivaler.

Frederiksberg Festspil
Bakkehuset lagde rammer til hele fem klassiske
koncerter under Frederiksberg Festspil, bl.a.
Novo Quartet og operasanger Andrea Pellegrini,
suppleret af oplæsning af forfatteren Kirsten
Hammann. På festivalens sidste dag spillede
cellisten Andreas Brantelid to meget stemningsfulde solokoncerter.

Riddersalen m.fl.
På Bakkehuset var vi en del af projektet OmSorg
i samarbejde med Riddersalen og andre kulturaktører på Frederiksberg. Med udgangspunkt i
spørgsmål som “hvad sker der, når vi dør?” Og
“hvordan bor man, når man er død?” skabte 25
kreative lokale børn i alderen 7-11 år sammen
med sognepræst Signe Danielsen og scenograf
Dorte Holbek udstillingen Himmelhuse.
I forbindelse med samme projekt inviterede vi, i
samarbejde med hospicepræst Charlotte Clante,
Til middag med døden. Her kunne deltagerne i
en rar og tryg ramme tale uforpligtende om død
og sorg over en middag i selskab med forskellige
kompetente fagpersoner; en våge, en læge, en
hospicepræst og en advokat.
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Strøm

Golden Days

Strøm Festival stod bag en optræden i Cisternerne med den internationalt anerkendte DJ
Kölsch. Koncerten havde over 270.000 visninger
over hele verden.

I forbindelse med årets Golden Days festival
inviterede vi til en stemningsfuld og velbesøgt koncertoplevelse med musikeren Bisse i
Bakkehusets have. Temaet for festivalen var
ungdom, og mens mørket langsomt sænkede sig
i haven, læste Bisse højt fra udvalgte passager
af Goethes følsomme ungdomsroman Den unge
Werthers Lidelser, og efterfølgende spillede han
et stort udpluk at sine egne numre. På Alhambra
inviterede vi til alsang om ungdom og kærlighed.

Frederiksberg Stadsarkiv
Mens de indendørsarrangementer er udfordret
af corona-restriktioner, sætter Frederiksberg
Stadsarkiv og Frederiksbergmuseerne fornyet
fokus på formidling under åben himmel. Gennem tematiserede byvandringer bliver byens
rige kulturhistorie foldet ud. Derudover kunne
vi præsentere anden del af den app-baserede
rute, hvor man nu kan tage en digital byvandring ned af både Allégade og Frederiksberg
allé. Formidlingen er baseret på gps-baseret billedgenkendelse og brug af videoklip mv. fra den
digitaliserede filmsamling.
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Orangeri, butik
og udlejninger

”Den smukkeste rejemad jeg nogensinde
har set”
Instagram, @powercoachheklahekla

”Spændende museumsbesøg som blev
afsluttet med en udsøgt frokost i orangeriet”

Orangeriet genåbnede i juni med overholdelse
af alle gældende restriktioner, og deraf følgende
reduktion i siddepladser. Trods de Covid-19-relaterede udfordringer blev det en god sæson med
nyt frokostkort og afprøvning af nye formater,
bl.a. Rahbar i juli måned, hvor man kunne smage
litterære drinks fra Orangeriet og slå sig ned ved
langborde i haven.
For at imødekomme ønsker om flere oplevelser under åben himmel introducerede vi en ny
oplevelse i form af frokostkurve. Eventyrkurven
og Kammas kurv indeholdt både en delikat
frokostanretning og fortællinger fra Bakkehuset, Søndermarken og Frederiksberg Have. Man
fik kort sagt en bid af Bakkehuset med til både
ganen og ånden.
Med nyindretningen af Bakkehusets førstesal
er der nu for alvor mulighed for at arbejde med
diverse arrangementsformater. Derfor lukkede
Orangeriets køkken ikke ned i oktober som vanligt, men fortsatte med at levere forplejning til
førstesalen. Trods nedlukning og forsamlingsbud
lykkedes det os at komme i gang med denne del
af driften med stor succes og masser af positiv
feedback på den flotte helhedsoplevelse, vi kan
skabe. Også Bakkehusets have blev udlejet til
eksterne kulturaktører. Møstings Hus og Cisternerne har ligeledes udlejet til diverse foreninger
og virksomheder.
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Jens, Googleanmeldelse

Butik
Vi arbejder løbende med udvidelse af museernes
butiks- og merchandisesortiment, som er med
til at forlænge den gode museumsoplevelse. På
Storm P. Museet arbejder vi med nye produkter,
der illustreres af kendte Storm P.-motiver og understreger den netop indhentede varemærkegodkendelse på Storm P.s portrætvignet og signatur.
På Bakkehuset har vi indledt et samarbejde med
kunsthåndværkeren Anne Rahbek, som samler
blomster og plantedele fra Kamma Rahbeks
romantiske have, hvorefter hun tørrer og presser
dem for til slut at indstøbe dem i resin. Dette er
dels blevet til en serie af meget smukke botanikplader og armbånd, der sælges som unikavarer
i Bakkehusets museumsbutik, dels har Anne
Rahbek, i forlængelse af dette arbejde, afholdt
kreative workshops på Bakkehuset.
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Årets resultat

Virksomhedsoplysninger
og arbejdsgrundlag

Indtægter
2019

2020

Tilskud fra Frederiksberg Kommune

8.707.173

9.224.580

Tilskud fra staten

1.409.166

2.092.457

Tilskud fra fonde, puljer og sponsorer

1.633.404

1.628.911

Entréindtægter

4.083.856

3.803.833

1.443.553

1.131.710

17.277.152 kr.

17.881.491 kr.

Cafe, butik og udlejning
Indtægter i alt

Udgifter
2019

2020

Personale

9.750.993

9.258.056

Driftsudgifter

1.354.478

1.261.668

385.528

291.573

Udstillinger

1.951.180

2.666.049

Formidling

775.522

734.990

Cafe, butik og udlejning

639.751

467.629

1.381.231

1.584.600

0

386.418

1.011.972

1.021.131

17.250.655 kr.

17.672.114 kr.

Samlingens bevaring og forvaltning

Administration
COVID-19 følgeudgifter
Husleje
Udgifter i alt

Årets resultat

26.497 kr.

209.377 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 2020 ansat godt 22 årsværk fordelt
på 56 personer. Heraf er 17 fast- eller deltidsansatte. De resterende 5
årsværk er timelønnede.
Revision
Ernst & Young
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