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TAK

Frederiksbergmuseerne modtager driftsstøtte fra Kulturministeriet/Slots- 
og kulturstyrelsen samt vores hovedtilskudsyder Frederiksberg Kommune. 

Derudover vil vi gerne takke følgende for at kunne realisere Frederiksberg-
museernes mange aktiviteter:
 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
Augustinus Fonden 
Beckett Fonden 
Bestles Fond 
Brdr. Hartmanns Fond 
Det Obelske Familiefond 
Erhvervsfremmestyrelsen
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat 
Frederiksberg Fonden 
Fonden Ensomme Gamles Værn
Grosserer L. F. Foghts Fond 
Jørgen og Karen Marie Grønnemanns Fond
Knud Højgaards Fond 
Konsul George og hustru Emma Jorcks Fond 
Max Fodgaard Fonden 
Ny Carlsbergfondet 
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat 
Statens Kunstfond 
Tømrerhandler Johannes Fogs Fond
 
Partnerskaber og sponsorer 
Arbejdernes Landsbank
Art Week 
Frederiksberg Forsyning 
Golden Days Sekretariatet 
Wonderful Copenhagen
Kulturnatten

Gavedonation til Bakkehuset
Peter B. Valore 

Fotografer 
Palle Bo Nielsen, Torben Eskerod, Stuart McIntyre, Andreas Omvik, 
Rie Hougaard, Esben Pilehave Bertram, Jesper Palm, Ard Jungsma 
samt museets ansatte. 

Frivillige 
Derudover skylder vi en stor tak til vores mange frivillige, som er med til 
at registrere vores samlinger og som assisterer og fotograferer til vores 
arrangementer og som passer Bakkehusets have. Jeres hjælp og store 
engagement er højt værdsat! 



Hvis dette forord blot skulle rummes i en enkelt sætning, er det at 
Frederiksbergmuseerne er kommet gennem Covid-19 krisen med 
skindet på næsen, takket være medarbejdere, der hver dag yder 
deres bedste, samt Frederiksberg Kommune og fonde, som støt-
ter de mange aktiviteter, vi sætter i gang. I en tid som denne, er det 
en privilegeret situation at se tilbage på et år fuld af aktivitet - om 
end alt har været anderledes.

Under nedlukningerne har vi naturligvis savnet alle vores mange 
brugere, der normalt besøger vores udstillinger og deltager i vo-
res talrige arrangementer. Vi har i stedet holdt aktiviteter og dia-
log i gang på museets sociale platforme, via digital formidling og 
under åben himmel. Udstillingsprojektet De tråde, der binder os 
sammen på Bakkehuset skabte sociale forbindelser, kreativitet 
og stort engagement blandt de mange deltagere virtuelt. Stor var 
glæden, da landet igen åbnede og man kunne opleve det fælles 
resultat udstillet på Bakkehuset og ikke mindst igen mødes fysisk 
til workshops, middage, foredrag og koncerter. Ved genåbningen 
mærkede vi for alvor betydningen af det fysiske møde med fokus 
på nærværet og det intime i kunst- og kulturoplevelserne. Vi ople-
vede samtidig også hvordan det digitale og det fysiske kan be-
frugte hinanden i relationsopbygning og bringe os nye veje

Under nedlukningerne præsenterede vi forskellige formidlings-
videoer med udgangspunkt i vores samlinger; ideer til at gen-
opdage guldalderens madtraditioner hjemme i køkkenet og 
ekspertformidling af Tomás Saracenos udstilling i Cisternerne. 
I Frederiksbergmuseernes app er det nu muligt at følge Bak-
kehusets ånd rundt i de historiske stuer, gå på digital havevan-
dring, eller få debatterende kommentarer på værker i STORMs 
særudstilling Blot til Lyst? 

Set på afstand, i skrivende stund, hvor pandemien endelig ser 
ud til at slippe sit langvarige greb, så har Frederiksbergmuse-
erne trods svære år været igennem en kontinuerlig konstruktiv 
udvikling. De langsigtede og strategiske forandringer der er 
sket, bliver nu synlige og mærkbare. Alt sammen formet af både 
pandemien og den mangeårige fusionsproces, som vi har gen-
nemgået siden 2015. 

Under pandemien har vi mere end nogensinde mærket vigtig-
heden af vores aktiviteter på social- og sundhedsområdet, og 
vi har derfor intensiveret vores arbejde på dette område. Ned-
lukningen har også været anvendt til at nyindrette Møstings Hus, 
hvor størstedelen af medarbejderne nu er samlet. Årets største 
begivenhed var udmøntningen af beslutningen om at samle 
Alhambra og Storm P. Museet i ét museum for humor og satire. 
STORM er nu klar til at udfolde sig som et museum, der kan nu-
ancere synet på vores rige tradition for humor og satire og ikke 
mindst lukke op for nye perspektiver.

At Frederiksbergmuseerne nu fremstår som en stærk samlet en-
hed, underbygges af vores nye fælles visuelle identitet, udviklet af 
designbureauet e-Types. Identiteten blev lanceret sammen med 
en ny samlet hjemmeside og understreger vores ønske om fort-
sat at dyrke og styrke identiteten på det enkelte besøgssted og 
samtidig fortælle de mange gode historier, der binder os sammen 
og forankrer os som en integreret del af Frederiksberg. Vi glæder 
os til fortsat - sammen med vores mange gæster og samarbejds-
partnere - at udvikle os som en aktiv del af byen - og verden.

Astrid la Cour, 
Direktør 

FORORD
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STORM Bakkehuset Cisternerne Møstings I alt

Besøgende i alt 5.764 25.577 29.325 325 60.991

heraf under 18 668 1.019 2.998 4.685

heraf i undervisning 257 783 139 1.179

Udenlandske gæster 89 307 4.002 4.398

Antal åbningstimer 2022 952 1.379 1.377 173 3.881

I 2021 havde Frederiksbergmuseerne i alt 60.991 gæster, hvil-
ket er meget tæt på sidste år, og dermed er besøgstallet fortsat 
cirka halveret, når det sammenlignes med årene før Corona. På 
Frederiksbergmuseerne var alle enheder lukket ned sammen 
med resten af Danmark over jul og nytår og frem til den 21. april, 
og museumsåret sluttede igen allerede 17. december, hvor alle 
kulturinstitutioner stod overfor endnu en lockdown.  
 
Udover nedlukninger og restriktioner skyldes nedgangen i be-
søgende i 2021 ombygning af Møstings Hus og især Cisterner-
nes særlige udstilling af Tomás Saraceno. Udstillingen skulle 
opleves fra små både; en foranstaltning, som viste sig særdeles 
velegnet til år med fokus på forsamlingsforbud og afstandskrav, 
men som samtidig satte et markant loft over antal mulige besøg. 

På trods af den alvorlige krise har Frederiksbergmuseerne klaret 
sig relativt godt. Det skyldes ekstraordinær støtte fra fonde og 
Frederiksberg Kommune samt optimering i Cisternerne. Her var 

entrépriserne, i lighed med 2020, opjusteret. Vi havde udsolgt i 
lange perioder og kombineret med teamets fokus på optimering 
af bådafgange, endte vores entreindtægter således på et fint 
niveau. Derudover har det kun været muligt at afholde ganske få 
arrangementer under Corona, hvorfor vi heller ikke har anvendt 
alle de afsatte midler på denne budgetpost.

Selvom Covid-19 har begrænset mulighederne for at samle 
besøgende til arrangementer, blev det alligevel til en betydelig 
mængde workshops, foredrag, middage, historiske byvandrin-
ger m.m., i alt over 100. Vores formidlingsarbejde blev understøt-
tet og udbredt af stor medieopmærksomhed, såvel lokalt som 
nationalt og internationalt. 

Fraværet af de internationale besøgende var forsat markant, 
men trods alt på samlet 11%. Til sammenligning har de internati-
onale gæster før Corona tegnet sig for 40% i Cisternerne og 25%, 
hvis vi ser på Frederiksbergmuseerne samlet. 

Besøgstallet fordelte sig således i 2021: 

Diagramtekst: Besøgstallet i 2021 ligner 2020 og skyldes 
Covid-19, nedlukning af Møstings Hus samt den særlige karakter 
af udstillingen i Cisternerne. Besøgstal er inkl. besøgende i 
Bakkehusets historiske haveanlæg og Orangeri (19.964).
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Takket være en ekstraordinær bevilling fra Ny Carlsbergfondet fik 
vi mulighed for at forlænge det ambitiøse udstillingsprojekt Event 
Horizon  af den argentinskfødte kunstner  Tomás  Saraceno  i Ci-
sternerne. Det var på flere planer helt rigtigt. 

Event Horizon var ikke alene en magisk udstilling, der forholdte 
sig til Cisternerne som et unikt sted; det blev en udstilling, der var 
relevant og tankevækkende i en verden mærket af både klima-
krise og en verdensomspændende pandemi.

De besøgende i udstillingen skulle navigere gennem Cisterner-
nes mørke i små fladbundede joller. Uden klart at kunne skelne 
mellem dét der befandt sig under og over vandets overflade 
og uden klare pejlemærker. Saracenos svævende skulpturer; 
mundblæste glasværker og store, sølvfarvede PVC-sfærer glim-
tede i mørket i en minutiøst balanceret komposition, hvor Cister-
nernes arkitektur, skulpturer, lys, skygge, lyde og spejlinger gik op 
i en højere enhed. 

Allerede i udgangspunktet var denne udstilling en stor satsning 
eftersom det kunstneriske koncept satte begrænsninger for hvor 
mange publikummer vi kunne have. Corona-restriktioner satte 
yderligere begrænsninger på antal besøgende pr. dag, fordi der 
kun kunne sidde op til 4 i hver båd. Det var desuden nødvendigt 
med ekstra medarbejderressourcer til at afspritte både efter 
hver sejlads. Men det viste sig samtidig at være en udstilling, der 
nærmest var designet til forsvarligt at modtage gæster i corona-
ens skygge. 

Grundet restriktioner havde vi desværre begrænsede muligheder 
for at gennemføre publikumsprogrammet. I stedet blev store dele 
lagt ud digitalt, herunder vores evighedshave-workshops, ligesom 
udstillingen kompetent blev udfoldet i film med geolog Minik Ro-
sing og astrofysiker Anja C. Andersen, der som naturfaglige eks-
perter gav deres bud på udstillingens vidtrækkende tematikker

Det fjerde kammer
I samarbejde med den japanske arkitekt Hiroshi Sambuichi of-
fentliggjorde Frederiksbergmuseerne visionen om et fjerde 
kammer i forlængelse af de eksisterende tre cisternekamre. 
Sambuichis arkitektur er helt enestående og hidtil uset i Norden. 
Hans arkitektoniske greb er på én gang yderst diskret og samti-
dig kompromisløst nytænkende i sin tilgang til såvel det histori-
ske og geologiske som det bæredygtige. 

Konklusionen på en forundersøgelse udarbejdet af BARK Råd-
givning var opløftende: ”Sambuichis udvidelse af Cisternerne 
med et fjerde kammer har potentialet til at blive en banebryden-
de kunstnerisk oplevelse af internationalt format.” 

Med Det fjerde kammer vil Frederiksbergmuseerne ikke alene 
skabe en rekreativ og nytænkende attraktion, som vil være kul-
minationen på udviklingen af Cisternerne. Her vil vi præsentere 
en arkitektur og en drift, som reetablerer partnerskabet med na-
turen – og bliver et vartegn for den grønne omstilling.

CISTERNERNE

“HAVEN’T BEEN SO MOVED BY AN ART 
INSTALLATION FOR A LONG TIME!” 
@_vegstuff, Instagram
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STORM
MUSEET 
FOR HUMOR 
OG SATIRE 

Under vinterens og forårets lockdown kondenserede vi udstil-
lingen LatterFronten. Politisk satire under besættelsen og i dag, 
som tidligere havde fordelt sig på begge sider af Frederiks-
berg Runddel, på Storm P. Museet. Derved fik vi mulighed for at 
fokusere på en grundig og forsvarlig nedpakning og flytning af 
Alhambras samling, hvoraf størstedelen nu befinder sig i fælles-
magasinet i Ugerløse. Samtidig pågik udviklingen af et nyt sam-
let museum og udvalget af de værker, genstande og personer 
der nu er en del af museets udstilling om 170 års humor- og sati-
rehistorie i tegning, scenekunst, tv-optagelser og musik.

Den 14. oktober kunne vi, sammen med komikeren Mick Øgen-
dahl og skuespiller Ditte Hansen, slå dørene op for STORM, mu-
seet for humor og satire på en festlig åbningsdag. Med to nye ud-
stillinger og en førstesal som forsat er dedikeret til formidlingen 
af Storm P., er vi nu klar til at udvikle visionerne om at brede os på 
både fysiske og digitale platforme og udvikle gennem en række 
tværfaglige partnerskaber. 

Det første der møder de besøgende på STORM, er en indføring 
i humorens og satirens historie, fra indførelsen af Grundloven i 
1849, som samtidig var året, hvor den første danske revy havde 
premiere. I syv kronologiske nedslag frem til i dag spejler Dan-
markshistorien og de udvalgte satiriske og humoristiske værker 
hinanden, og viser derigennem hvor stor en rolle humorister og 
satirikere har spillet for danskernes selvforståelse, for synet på 
forandringer i samfundet, på hinanden og på os selv. Uanset om 
de har tegnet, skrevet eller sunget om problemerne med arbejds-
løshed og krigstrussel i mellemkrigsårene, eller i dag, hvor tegnin-
ger, et forkert ord eller et sjovt tweet kan sætte en verden i brand. 

I de tre rum langs Pile Allé kastes et humoristisk og satirisk blik 
på seksualiteten i særudstillingen ”Blot til lyst”. Emnevalget er in-
spireret af tidens aktuelle debat om seksualitet, køn og grænser. 

Fra et nutidigt perspektiv undersøger museet, hvordan det sek-
suelle afspejles i den humoristiske populærkultur gennem de se-
neste godt hundrede år. Udstillingen er komponeret af en række 
tematiske nedslag hvor billed-, lyd og filmeksempler fra de sid-
ste hundrede år skaber kontrastfyldte sammenstød. Dels er det 
tydeligt hvordan kønsrollerne rykvis ændrer sig op gennem det 
20. århundrede. Dels kan det være overraskende for et nutidigt 
blik, hvor langt man tidligere kunne gå i dele af satiren i forhold til 
den herskende seksualmoral. Udstillingen rummer flere interak-
tive nedslag; man kan bl.a. dele sin bedste scorereplik og give 
Adam og Eva nye kønsidentiteter og med talebobler skabe en lille 
absurd dialog mellem dem. I Frederiksbergmuseernes app ligger 
et kommentarspor, hvor meningsdannere og talspersoner fra for-
eninger og organisationer kommenterer på udvalgte billeder og 
på den måde er med til at gøre det historiske materiale relevant 
og levende. 

Begge udstillinger, samt den nyindrettede butik, er lavet i sam-
arbejde med designbureauet Torden & Lynild. På STORMs fa-
cade mod gaden mødes besøgende og forbipasserende nu af 
fire kendte navne fra humorens og satirens stjernefyldte verden: 
Storm P, Ditte Hansen, Dirch Passer og Liva Weel. 

"DET VAR EN KÆMPE OPLEVELSE AT BESØGE 
MUSEET. VI SÅ DET HELE OG DET VAR SPÆNDENDE 
MED FILMFREMVISNING AF STORM P’S LIV. DER 
VAR MEGET, VI IKKE VIDSTE. SJOVT MED HUMOR 
OG REVY. VI HAR SELV OPLEVET EN STOR DEL AF 
DEM, SÅ VI GIK DERFRA MED ET SMIL PÅ LÆBEN. 
AFSTED! AFSTED OG OPLEV HELE HUSET."
748Rita, Tripadvisor

Corona-restriktioner og den generelle forsigtighed i befolknin-
gen gjorde at mange af vores aktiviteter blev flyttet udendørs, 
hvor især byvandringerne er populære. 

På Storm P.s fødselsdag den 19. september uddelte Storm P. 
Museets Venner årets Storm P. Pris i museets hyggelige gård-
have – med Nulles Verdensorkester, veloplagt Storm P. oplæs-
ning ved skuespiller Lars Ranthe og optog til Storm P.s grav. 
Prisen gik til museumsinspektør Nikolaj Brandt for hans mange-
årige Storm P. forskning og formidling. Prisen bestod som altid 
af et par kameluldstøfler og en pengegave på 5.000 kr. Nikolaj 
Brandt valgte at donere pengegaven til kunstnergruppen Hjer-
terum, der udspringer af museets kunstprojekter for psykisk 
sårbare. Arrangementet blev det sidste i rækken af mange 
gode fra foreningens hånd, eftersom Storm P. Museets Ven-
ner ved deres generalforsamling besluttede at nedlægge sig 
selv. Begrundelsen er, at der med sammenlægningen af Storm 
P. Museet og Alhambra er sket en styrkelse af arrangements-
siden, som tidligere har ligget i foreningens mission. 

I forlængelse af åbningen af STORM inviterede vi til en række 
kreative familieworkshops i museets hyggelige gårdhave i ef-
terårsferien, hvor man kunne kreere humørkort, lave kastanjedyr 
med nye evner, designe seje sjove sokkedyr og endelig kunne 
man lave skrammelrobotter ud af sit gamle legetøj med afslut-
tende turnering. 

2021 blev også året hvor satireforsker Dennis Meyhoff Brink 
startede sin post.doc.. Forskningsprojektet om censur og satire 
er forankret i både Frederiksbergmuseerne og Københavns Uni-
versitet og finansieret af Ny Carlsbergfondet.
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Året i Møstings startede ud med en ganske særlig udstillingsop-
levelse. Museerne var igen ramt af coronanedlukning og gruppe-
udstillingen Frog Chorus, der skulle være åbnet d. 9. januar, kunne i 
stedet opleves på alternative måder. Udstillingen som var skabt af 
Mo Maja Moesgaard, Mia Isabel Edelgart, Hannah Toticki Anbert, 
Deirdre J. Humphrys, Calder Harben, Hannah Lutz og Selini Halva-
daki kunne opleves gennem kig ind af vinduerne hele vejen rundt 
om bygningen. Dette indkig blev suppleret af en digital oplevelse 
ved at scanne QR-koden på vinduerne. Udstillingen var en under-
søgelse af den kollektive arbejdsmetode, og med et feministisk 
afsæt gav de et bud på, hvordan en kollektiv udstilling kan se ud 
i dag. Om end restriktionerne bød på forhindringer blev udstillin-
gen et godt eksempel på en alternativ corona-kunstoplevelse og 
fik fine anmeldelser på både Kunstkritikk og Kunsten.nu.  

På den efterfølgende udstilling En Suite tog kunstner Sophie Hjerl 
publikum med  på en bevægende virtuel rejse gennem tid og 
rum. Liggende i et sakrofaglignende kar kunne man opleve VR-
værket, som udsprang af en historisk fortælling om Frederiks-
berg. Med blot to VR-briller og kar i udstillingen, skulle besøgen-
de booke tid online, og oplevelsen var således særlig eksklusiv, 
og dermed også corona venlig. IDOART bragte et interview med 
Sophie Hjerl og udstillingen fik en flot anmeldelse på Kunsten.nu. 

"EN SUITE ER EN DRAGENDE TOTALINSTALLATION, 
DER INTERESSANT LEGER MED RUMLIGE FOR-
SKYDNINGER, FORDOBLINGER OG FORREVNE 
GENTAGELSESMØNSTRE. ET UDTRYK, DER MIMER 
DRØMME OG GIVER SANSELIGE, VISUELLE UD-
TRYK FOR TIDEN, MÅSKE LIGEFREM UDTRYK FOR 
TIDENS OPLØSNING."
Mette Garfield, Kunsten.nu

Fra juni og resten af året var Møstings Hus lukket for gæster, 
mens huset gennemgik en nyindretning forud for genåbning i 
januar 2022. I stedet flyttede kunsten ud på Andebakkesøen. 
Her kunne man opleve  kunstprojektet NATLYS af Signe Moos. 
Omdrejningspunktet var  den citrongule blomst  Natlys, der i 
sommermånederne hver aften vågner op og kortvarigt folder 
sig ud i et eventyrligt sceneri. En stor del af projektet Natlys 
bestod af et alsidigt publikumsprogram med en række events 
og workshops; korsang, meditation og flowskrivning, og fa-
milieworkshops, hvor man sammen med arkitekt Julie Dufour 
kunne bygge små øer til Andebakkesøen.
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Projektet, som blev til udstillingen De tråde, der binder os sam-
men, begyndte allerede i efteråret 2020, hvor museet sendte 
en åben invitation ud til alle, som måtte have lyst til at deltage i 
broderiudstillingen med egne broderier. 35 brodøser meldte 
positivt tilbage og gik i gang med at brodere i løbet af vinteren 
2020-2021 under den anden  coronanedlukning, hvor mange 
dermed havde tid til at kaste sig over kreative sysler. Dialogen 
foregik ivrigt i projektets facebookgruppe, hvor alle kunne dele 
fifs, erfaringer og vinkler. En del af udstillingsprojektet handlede 
således om at undersøge, hvordan man kunne skabe et online 
fællesskab imellem broderiinteresserede og museets ansatte, 
mens coronanedlukningen forhindrede folk i at mødes og be-
søge museet i fysisk forstand. 

I begyndelsen af året blev broderierne afleveret på Bakkehuset, 
og da udstillingen åbnede i marts 2021, holdt vi en fernisering 
online, hvor vi præsenterede udstillingen. Udstillingen repræsen-
terede både æstetiske, humoristiske, poetiske og aktivistiske 
vinkler på nutidens tanker, følelser og forhold til naturen.  
  
Udover at samle folk online i en tid, præget af sociale afsavn, trak 
det brugerinvolverende projekt tråde mellem fortid og nutid på et 
mere abstrakt plan; nemlig tråde mellem historisk og moderne 
broderi og tråde mellem 1800-tallets og nutidens natursyn. Ved 
siden af de mange moderne broderibidrag viste udstillingen 
historiske broderier. Museet har en række broderier fra Kamma 
Rahbek, der ligesom andre husmødre i 1800-tallet mestrede 
forskellige former for håndarbejde og dermed også broderede. 
Kamma Rahbeks  broderier blev suppleret af indlån fra hen-
holdsvis Museum Vestsjælland, Rudersdal Museer og private.  

I forbindelse med udstillingen inviterede vi til broderiworkshops, 
hvor man kunne lære grundlæggende broderiteknikker inden for fri-
håndsbroderi, få tips til eget broderi og ikke mindst møde ligesinde-
de omkring broderiet. De to broderiworkshops var udviklet i samar-
bejde med den socialøkonomiske virksomhed I Tråd med Verden. 

Det poetiske forhold til naturen spillede også ind i Bakkehusets 
vinterudstilling, hvor naturen praktisk talt var hentet ind i Bakke-
huset med udstillingen De overvintrende. Samtidig rakte udstil-
lingen ud og uddybede betydningen af naturen, som findes i 
Bakkehusets omkringliggende have. 

Udstillingen var skabt af billedkunstner Cecilia Westerberg, og 
den var en undersøgelse af, hvad der sker med planterne, når 
vinteren sætter ind og haven går i dvale. Hvordan forbereder vi 
haven på vinteren, og hvad er det for et liv, der folder sig ud, når 
alting er i dvale? Derudover var det en poetisk undersøgelse af 
planters iboende kvaliteter, hvad enten der er tale om spiselige, 
farveholdige, helbredende, æstetiske eller magiske kvaliteter. 
Westerberg arbejder netop med plantefarve, plantetryk, plante-
symbolik, plantesprog og planternes historie, men interesserer 
sig også for, hvordan planterne kan få os til at føle os hjemme. 
Hun arbejder stedsspecifikt og gik i denne udstilling i dialog med 
Bakkehusets historiske have og med husets værtinde Kamma 
Rahbek. Westerberg og Rahbek deler en botanisk interesse og 
et videnskabeligt blik på naturen samt en interesse for at udfor-
ske blomsters og planters æstetiske kvaliteter. I sin research var 
Westerberg dykket ned i historierne om både huset, dets bebo-
ere og tilhørende have. Det kom der en passioneret, sanselig og 
æstetisk udstilling ud af. 

”BAKKEHUSET ER MIT YNDLINGSEKKO FRA 
ROMANTIKKEN. ORANGERIET ER ET YNDIGT 
FROKOSTSPOT."
Line Munk, Facebook 14 15
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Under den lange nedlukning i begyndelsen af 2021 omlagde 
vi dele af vores formidling til digitale formater. På Bakkehuset 
dykkede vi blandt andet ned i madhistorien, og i små film  de-
monstrerede Orangeriets køkkenchef, hvordan man derhjemme 
kunne lave saltsyltede citroner, kraut med hvidkål og æble samt 
hjemmelavet eddike. Der blev givet råd og gode fif til køkkenche-
fens egen karrysild og  solæg  til påskefrokosten. Den  kyndige 
demonstration af retternes udførelse blev fulgt op af opskrifter 
fra fadeburet, som blev lagt ud på museets SoMe-platforme til 
fri afbenyttelse. 

Bakkehusets museumsinspektør Rikke Lagersted Olsen dykkede 
ned i museets righoldige historier, som blev præsenteret i små film 
under titlen Bakkehusets bedste. Med udgangspunkt i udvalgte 
objekter fra museets samling blev der fortalt om Kammas æsker, 
digternes muse Sophie Ørsted, Ida Bruns attituder og Knud Lyne 
Rahbeks første skuespil, og museumsinspektøren løftede sløret 
for sin personligt bedste oplevelse i museumslivet, som udsprang 
af fundet af en vaskeægte flaskepost fra fortidens beboere på 
Bakkehuset. 
 
Udvikling og opgradering af vores online formidling var i højsæ-
det i 2021. Frederiksbergmuseerne har sammen med Museum 
Vestsjælland, Museum Lolland-Falster, Brorfelde Observatorium 
og Oplevelsescenter Nyvang fået midler til at undersøge mulig-
hederne for at skabe en bæredygtig forretningsmodel for online 
formidling, målrettet underrepræsenterede brugere. Midlerne er 
bevilget fra både Slots- og kulturstyrelsen, Augustinusfonden og 
Beckett-Fonden.

Med Bakkehuset som casestudie blev der udviklet en formid-
lingsfilm og en lydfortælling af høj kvalitet og relevans, som re-
laterer sig til Bakkehusets kernefortælling. Over sommeren blev 
der samlet kildemateriale ind til filmen, skrevet manuskript, fun-
det kostumer og optaget scener i Bakkehusets historiske stuer. 
Det er der kommet en fin lille film ud af med titlen Kamma - H.C. 
Andersens ledestjerne. Filmen er skabt af produktionsselska-
bet Instafilm og manuskriptet er udarbejdet af manuskriptforfat-
ter Peter Salling i samarbejde med Bakkehuset. Projektdelta-
gerne er nu i gang med den videre undersøgelse, som handler 
om det kommercielle salgspotentiale ved produktion af online 
kulturformidling. I forbindelse med projektet produceres  også 
en lydfortælling, med fokus på Kamma Rahbek som brevskriver 
og brevskrivningens betydning for hendes værtskab og det litte-
rære mødested på Bakkehuset.

Genåbningen af museerne gav mulighed for at fortsætte vores lit-
terære langbordsmiddage, hvor der i ånden fra Kamma og Knud 
Lyne Rahbek dækkes op til fællesspisning og hyggeligt samvær, 
mens deltagerne præsenteres for verdenslitteraturens udødelige 
klassikere. I juni havde vi besøg af oversætter Sophus Helle, som 
har oversat storværket Gilgamesh - et epos fra oldtidens Babylon, 
der handler om kærlighed og sorg, rastløshed og dødsangst, ven-
skab og vildskab. Senere på året dykkede oversætter Ellen Wulff 
ned i den arabiske klassiker Tusind og én Nat.
 
Støttet af Corona-puljen til publikumsfremmende aktiviteter blev 
det muligt at holde otte sommeroplæsninger på Bakkehuset efter 
sommerferien. Vi fik besøg af de prominente børnebogsforfattere 

Mette Hegnhøj, Hanne Kvist, Mette Vedsø og Lilja Scherfig, som 
læste op fra egne værker, mens børn og voksne kunne udfolde 
deres kreativitet i et værksted med æskefoldning og andre papir-
arbejder. Derudover lagde de toneangivne forfattere Tine Høeg, 
Glenn Bech, Asta Olivia Nordenhof og Charlotte  Weitze  vejen 
forbi Bakkehusets hyggelige stuer.

I 2021 tog vi hul på arrangementsrækken Sæsonfejringer, hvor vi 
hyldede naturens råvarer og årstidernes skiften. Ved den første 
sæsonfejring satte vi fokus på æblet gennem forskellige værk-
steder. Børn og voksne kunne prøve kræfter med mostpresning, 
æblequiz, digtværksted og kageværksted, hvor der blev lavet 
æblekage på resterne fra æblepresningen. Ved siden af dette var 
der oplæsning af ”æblehistorier”. Æblets Dag var et samarbejde 
mellem Bakkehuset, Frederiksberg Sundhedscenter, Naturvejle-
derne på Frederiksberg, Boblberg og Biblioteket Frederiksberg.
 
Året blev afrundet med familiebegivenheden Jul på Bakkehuset 
som både er for de kreative hænder og for dem, der vil have ju-
lestemningen ind gennem øret og ganen. I gården foran museet 
kunne man prøve kræfter med dekoration af stearinlys og lave 
julekranse, eller gå ombord i Frederiksbergmuseernes bod og 
finde små julegaver. I museet var der pyntet op i julestuen, hvor 
der blev flettet gamle julehjerter a la H.C. Andersen, lavet danser-
inder i papir og fremstillet sjove koglenisser med fund fra skoven. 
I Eventyrakademiet var der oplæsning af julehistorier for børn og 
i Bakkehusets Orangeri kunne man smage julen ind med hjem-
melavet  æbleglögg, risalamande og brunkager. Musikhøjsko-
lens børne- og spirekor sang julen ind på flotteste vis. 16 17



Coronasituationen  har på mange måder udfordret museets 
rammer for fysiske møder og derfor er den igangværende pro-
ces med at få udviklet museets digitale og online formidlingsfor-
mer accelereret. Det gør, at vi nu forhåbentlig når endnu længere 
ud, også til målgrupper, som geografisk eller på anden måde er 
forhindret i at besøge museets fysiske rammer. 

Som led i vores øgede fokus på digital formidling har vi indviet 
vores egen app som er til fri download. På STORM anvender vi 
app´en til et kommentarspor i vores særudstilling og på Bakkehu-
set har vi udviklet to lydfortællinger/audioguides af mere perma-
nent karakter. Den ene knytter sig til Bakkehusets historiske stuer, 
hvor Bakkehusets ånd fortæller om livet i huset på Kamma og Knud 
Lyne Rahbeks tid og helt op til i dag. Den anden lydfortælling, Alle 
blomsters kærlige veninde, knytter sig til museets romantiske have 
og med den i øret kan man få en oplevelse af haven på Kamma 
Rahbeks tid og hvordan hun arbejdede passioneret og nærmest 
videnskabeligt med både sin nytte- og prydhave. 

Næste skridt er vores GastroWalk udviklet som en del af Won-
derful Copenhagens initiativ Kickstart Kulturturismen, der sætter 
kulturen i centrum for en kickstart af storbyturismen i Danmark 
efter Covid-19. Udspændt mellem et besøg i Cisternerne og på 
Bakkehuset vil det blive muligt at udforske Søndermarken med 
en kurv fuld af smagsoplevelser fra Orangeriet og Ellen Hil-
lingsøes guidende stemme i ørene.

Derudover er vi, med støtte fra Ny Carlsbergfondet, i fuld gang med 
at skabe lydfortællinger mellem museerne som åbner for de man-
ge gode historier der er overalt i parkerne og omkring museerne. 

VORES 
NYE APP
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Covid-19 til trods har der været aktivitet på undervisningsområ-
det. Behovet for at komme ud af  de vante rammer på skolerne 
og væk fra hjemmeundervisningen har været stort, idet mange 
elever har tilbragt meget af deres skoletid bag en skærm det 
seneste år. Museerne har derfor med deres sanselige, taktile og 
stemningsorienterede rammer givet mulighed for  et kærkom-
ment besøg væk fra skærmen. Især Bakkehuset har haft mange 
skoleklasser på besøg. 

I eftersommeren indledte Bakkehuset et særligt samarbejde 
med læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. 
De studerende blev introduceret for Bakkehuset og de fik et ind-
blik i museets tilbud til skoleelever, læringsmetoder i eksterne 
læringsmiljøer samt museets fysiske rammer og målgrupper. 
Efterfølgende skulle eleverne udvikle ideer til nye undervisnings-
tilbud, målrettet Bakkehuset. I slutningen af semestret vendte 
elevholdet tilbage til museet, præsenterede deres ideer og fik 
feedback. Forløbet har fungeret som en god casestudy for de 
studerende og givet museet ny inspiration via lærerstuderendes 
blik på museets potentialer.

UNDERVISNING 
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Covid-19 har haft, og har stadig, store konsekvenser for menne-
sker ramt af social isolation. Ensomhed, angst og depressions-
kurver er steget støt. Frederiksbergmuseerne har derfor haft sær-
ligt fokus på aktiviteter, der enten kan forebygge eller afhjælpe 
social isolation uden at gå på kompromis med sundhedsmyn-
dighedernes forskrifter eller den enkelte borgers tryghed. For 
plejehjemsbeboere i isolation har vi gratis udlånt vores Kultur- og 
erindringskasser, et tilbud som vi også blev indstillet til kommunes 
Frontløberpris for. Med fokus på mental sundhed og fællesskaber 
har vi haft dialogiske onlineomvisninger i samarbejde med DGI-
Spring for livet.  Og vi har haft Trygge Kulturelle Vandringer i sam-
arbejde med Medborgercentret Nordens Plads, hvor museernes 
lokalhistoriske fortællinger gav liv til såvel fysisk, som mental 
sundhed. Her blev der grinet, fortalt og vandret i både Adam Oeh-
lenschlägers, Storm P.s og Dirch Passers fodspor.

I takt med vaccinens udbredelse kunne vi i foråret igen åbne 
trygt op for vores populære netværksgrupper for ældre. Som 
noget nyt i år skulle deltagerne være med til at planlægge og 
være værter for en offentlig fællesspisning under det nationale 
Danmark Spiser Sammen. Arrangementet blev afholdt en lun 
majaften udendørs på Bakkehusets smukke gårdsplads og var 
en stor succes for både værter og de andre deltagere. Arrange-
mentet under Danmark Spiser Sammen skulle have været gen-
taget sidst på året, men blev udskudt til 2022 grundet det igen 
stigende smittetal.

Borgere der i forvejen er ramt af stress, angst eller depression 
har været særligt udfordret i det forgangne år. Derfor har vi været 
utroligt glade for samarbejdet med Diakonnissestiftelsen, hvor vi 
har kunnet sammensætte to kreative forløb for denne målgrup-
pe. Deltagerne oplevede at Frederiksbergmuseernes mangfol-
dige kunstarter hjalp med at sætte ord på deres følelser på en 
ny måde. Derudover viste WHO5-trivselsmålingen, som Diakon-
nissestiftelsen udførte, også en mærkbar positiv effekt på delta-
gerne efter endt forløb.

I år har vi også for alvor kunnet mærke en stigende interesse fra 
såvel ind- som udland i Frederiksbergmuseernes social- og sund-
hedsaktiviteter. Vi var del af en paneldebat på Kulturmødet på 
Mors, holdt oplæg i Furesø Kommune, og sidst, men ikke mindst, 
haft besøg fra den belgisk funderede organisation Mu-zee-um, så 
de kunne høre om vores praksiserfaringer på området.

MENTAL 
SUNDHED
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Arbejdernes Landsbank
Det strategiske partnerskab mellem Frederiksbergmuseerne 
og Arbejdernes Landsbank fungerer i en løbende og tæt dialog 
omkring udvikling af oplevelsesformater hen over året.
I 2021 indgik vi en ny treårig aftale.

Art week
I samarbejde med Art Week var der samtalesalon på Bakkehu-
set med billedkunstner Kathrine Ærtebjerg og professor i astro-
fysik Anja C. Andersen. Fra ubevidsthedens dybe indre til uni-
versets yderste grænser blev der stillet spørgsmål til begreber 
som skaberkraft og menneskelig eksistens fra et kunstnerisk og 
videnskabeligt udgangspunkt. 

Bloom
Igen i år dannede Bakkehusets have den perfekte ramme for 
BLOOM festivalens åbningsreception i juni. Cisternernes udstil-
lingsaktuelle Tomás Saraceno deltog i festivalens paneldebat 
hvis omdrejningspunkt var kunstens rolle i at sætte atmosfæ-
ren fri og skabe visioner for livet på jorden. Desuden inviterede 
vi til en filmscreening af Saracenos film ”Fly with Aerocene Pa-
cha” som man kunne opleve flydende i Cisternernes mørke.

Børnebogsfestivalen Løvehjerte
Under lockdown dannede Bakkehuset rammen om en heldags 
livestreaming af læse- og litteraturfestivalen Løvehjerte, hvor 
nogle af landets bedste forfattere og illustratorer optrådte online 
med oplæsninger, interviews og konkurrencer. 

Billedskolen Horsens
Med Billedskolen Horsens i spidsen var Storm P. Museet sammen 
med ARoS, Johannes Larsen Museet og Horsens Kunstmuseum 
del af et fysisk og livestreamet tegne-event Sammen om Kunsten 
– 4 museer tegner live med dig. Via inddragende liveudsendel-
ser, som transmitteredes via Facebook, kunne man tegne med, 
løse tegneopgaver og uploade sine bidrag inspireret af Storm 
P.s skønne opfindelsesunivers. 

Copenhagen Jazzfestival – i samarbejde med Cowbell Jazz
I juli var Bakkehuset venue for seks koncerter i forbindelse med 
Copenhagen Jazz Festival. Koncerterne var arrangeret og ku-
rateret af  Cowbell, så den passede til Bakkehusets litterære 
indhold og poetiske stemning. Koncertrækken bød på oplevel-
ser for både børn og voksne, og man kunne bl.a. komme på en 
rejse med oplæsning af forfatteren Farnoush Bassris Kim Kanin 
på drømmerejse, suppleret af stemningsfulde toner af Mikkel 
Nordsø og Tine Rehling. Maria Stenz og Lasse Lunderskov præ-
senterede fortællekoncerten Ali Baba og de fyrretyve røvere. 
Jazzkoncerterne bød også på gensyn med den amerikanske 
digter Edgar Allan Poe og svenske Monica Zetterlund. Det hele 
blev rundet af med et særarrangement med Benjamin Koppel og 
Bo Lidegaard om De hvide busser. 

Frederiksberg Stadsarkiv/Frederiksberg Historisk-
Topografisk Selskab 
I samarbejde Frederiksberg Stadsarkiv arrangerer vi løbende 
byvandringer og foredrag i regi af Frederiksberg Historisk Topo-
grafisk selskab.

SAMARBEJDER 
OG PARTNER-
SKABER
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Frederiksberg Bibliotek
”Kultur til kaffen” startede med morgenkaffe og morgensang 
under Bakkehusets smukke kastanjetræ. Der blev sunget fra 
guldalderens sangskat, akkompagneret af guitar og suppleret 
af historier om de forskellige sange og forfattere, som besøgte 
Bakkehuset i guldalderen. I samarbejde med Biblioteket havde 
vi desuden højtlæsning i både Cisternerne og på Bakkehuset.

Frederiksberg Festspil
Bakkehuset var venue for samtalesaloner med Torben Sangild 
som vært. Han havde besøg af både Søren Ulrik Thomsen, per-
formancekunstnerne Sophie Dupont og Madame Nielsen. 

Frederiksberg Fonden
Frederiksberg Fondens årlige prisuddeling blev i år afholdt på 
Bakkehuset med stort fremmøde, hvor den mangeårige leder 
af Frederiksberg Kultur og musikskole Ole Thøger modtog den 
velfortjente ærespris. Det blev en smuk fejring af byens mange 
kulturelle kræfter og ildsjæle.

Frederiksberg Byforum 
Frederiksbergmuseerne er indtrådt i Frederiksberg Byforum for 
dermed at være med til at sikre bedre koordinering af byinitiati-
ver og understøtte Frederiksberg som destination.

Golden Days
I samarbejde med Golden Days inviterede vi til foredrag på 
Storm P. Museet med Lita Lundquist, Professor emeritus ved 
CBS under titlen Fra Platon til Mette Frederiksen og gennemgik 
humorteorier gennem 2000 år - på 30 minutter. På Bakkehuset 
var der parkvandring med fokus på  antikken og dens efterliv 
i en dansk kontekst. I Cisternerne introducerede PhD i klassisk 
græsk Marcel Lysgaard Lech den mytologiske fortælling om 
Styx og færgemanden Charon, der fragtede de døde sjæle over 
floden, hvorefter man sejlede ind i mørket. 

Kulturnatten 
I Cisternerne var køen endnu engang meget lang på årets Kul-
turnat, og i år var flowet besværliggjort af bådsejlads. Men stem-
ningen var god og aftenen bød også på DJ og mulighed for 
edderkop-tattoo eller ansigtsmaling inspireret af udstillingen. På 
STORM kunne man opleve de helt nye udstillinger og derudover 
var der tegneworkshop for børn og voksne med Ib Kjeldsmark, 
og comedy med de to unge komikere Frederik Rosgaard og 
Natascha Brock. På Bakkehuset kunne man lave græskarlygter 
i et udendørs værksted. Skuespiller Mie Brandt fra Teatret Zep-
pelin læste gyserhistorier op for børn,  iført sit uhyggeligste ho-
spitalsoutfit, og skuespiller Joen Bille havde gravet 1800-tallets 
skrækindjagende tekster frem som blev læst op for voksne. For-
fatter Asger Schnack rundede aftenen af med at fortælle om det 
uhyggeligste, han nogensinde havde læst.    

Orangeriet åbnede for sæsonen sammen med museerne den 
21. april. For at sikre fleksibilitet i opfyldelsen af afstandskrav 
havde vi opsat telt i haven hele sommeren hvilket gav mulig-
hed for flere og større arrangementer, også i den danske som-
merregn. 

I sommermånederne holdt Orangeriet aftenåbent, og havde 
succes med kombineret salg af bådsejlads i Cisternerne og 
vin i Orangeriet. Køkkenchef Fie Berlins drinks med sirup fra hi-
storiske urter fik en flot anbefaling i Berlingske, der lavede en 
særlig feature om emnet. 

Orangeriet er brændt igennem i folks bevidsthed, og vi havde 
fuldt booket store dele af sommeren. Ud over fokus på de bed-
ste råvarer og producenter er en vigtig del af vores arbejde med 
Orangeriet den direkte sammenhæng mellem museets formid-
ling og den mad vi serverer. Sammenhængen er styrket under 
pandemien, hvor køkkenchefen var kompetent vært for vores 
madhistoriske workshops og digitale instruktionsvideoer til in-
spiration for alle hjemme i køkkenet.

Trods nedlukning og begrænsninger har vi fortsat kunnet udleje 
til møder, tv-optagelser og arrangementer. 

ORANGERIET

”HAVEN OG DET NYBYGGEDE GRØNIRREDE 
ORANGERI FRA 2017 ER EN AF FREDERIKSBERGS 
MEST ÆSTETISKE PERLER – OG OASER MED SINE 
DUFTE OG FARVER.” 
Birgitte Ellemann Höegh, Berlingske
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Samlingsarbejdet på Frederiksbergmuseerne har i 2021 primært 
drejet sig om flytningen af Alhambras samling, som følge af sam-
lingen af Alhambra og Storm P. Museet. Flytteprocessen har været 
omfattende med både sortering, oprydning, beslutninger om gen-
standes indlemmelse i samling, nedpakning til langtidsopbeva-
ring samt overblik over samlingen i form af inventarisering, fotodo-
kumentation, genstandsregistrering og pladsregistrering. Hertil 
kom selve nedpakningen til flytning af både museumssamling og 
inventar, sondring af opbevaring på nær- eller fjernmagasin samt 
afhændelse af ikke genanvendeligt inventar.

Flytteprocessen gav også mulighed for at udnytte museets nær-
magasin på Møstings Hus bedre. Den store tegneseriesamling, 
som museet på sigt, i samarbejde med Dansk Tegneserieråd 
skal finde et nyt hjemsted for, blev pakket i over 200 flyttekasser 
og kørt på fjernmagasin. Flytningen af tegneserierne gav mulig-
hed for at genindrette nærmagasinet og give bedre nær-opbe-
varing til dele af både Storm P.- og Alhambrasamlingerne. 

De nye og bedre opbevaringsmuligheder på fjernmagasin i 
Ugerløse gav endvidere plads til at omstrukturere opbevaringen 
af en lille del af Storm P. samlingen, således at f.eks. møbler og 
porcelæn nu er pakket forsvarligt til langtidsopbevaring i Uger-
løse. Det samme gælder møbler fra Bakkehusets samling, som 
er blevet sendt afsted sammen med de mange kasser, æsker og 
paller med Alhambras samling. 

Ompakningen af Alhambrasamlingen er endnu ikke helt afslut-
tet. 118 flyttekasser venter på nærmagasin på at blive ompak-
ket til mere permanent opbevaring det kommende år, selvom 
75 flyttekasser, 640 æsker og adskillige pallecontainere med 
genstande og arkivmateriale allerede er på plads på fjernma-
gasinet. Flytningens mange processer vil på sigt medføre, at 
Alhambrasamlingen fremstår gennemgået, fotodokumenteret, 
registreret og forsvarligt opbevaret.

Bevaring
Med tilskud fra Slots- og kulturstyrelsens pulje for samlingsva-
retagelse er der foretaget konservering af et mindre antal gen-
stande og kunstværker udstillet i Bakkehusets historiske stuer. 
Heriblandt behandling af skimmelsvamp på pasteltegninger, 
fabrikation af manglende ryglæn og ben til havestuens sofa og 
restaurering af oliemaleri.

Frederiksberg Kommunes digitaliseringspulje gør en markant 
forskel for fremdrift i samlingernes digitaliseringsproces. I Storm 
P. samlingen blev det muligt at sende alle scrapbøger til scan-
ning, hvilket vil resultere i ca. 30.000 nye scanninger, der er af stor 
værdi for research, forskning og formidling af Storm P. Endvidere 
gav puljen mulighed for professionel affotografering af henvend 
200 uregistrerede genstande fra Bakkehusets samling, således 
at det fornødne fotomateriale ligger klar, når genstandsregistre-
ringerne skal indtastes i museumsdatabasen SARA. 

Genindretning af nærmagasin på Møstings Hus medførte en lidt 
mere kedelig overraskelse i form af skægkræ i museumssamlin-
gen. Skadedyrene blev dog opdaget i et så tidligt stadie, at sam-
lingen ikke led overlast. Men det medførte dog, at hele magasi-
net måtte tømmes igen – denne gang blev 200 flyttekasser plus 
diverse løsdele pakket, sat på paller og kørt til frysning, mens 
hele Møstings Hus blev behandlet. Efter fryseprocessen returne-
redes samlingen og er nu på plads i magasinet.

SAMLINGS-
VARETAGELSE
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Indsamling 
Til Alhambrasamlingen har vi modtaget 12 lakplader af Lulu 
Zieglers sidste aften i hendes kabaret. Vi har desuden modtaget 
et unika eksemplar af en bog om Ludvig Brandstrup. 

For Bakkehusets vedkommende har det været et helt særligt 
år på indsamlingsområdet.  Flere af Kamma Rahbeks arbejder 
har været på auktion og det lykkedes at erhverve et pennefutte-
ral, som formentlig er forarbejdet af Kamma Rahbek. Også ved 
hammerslag hos Bruun Rasmussen har museet erhvervet et brev 
fra Kamma Rahbek til Meincke, som bl.a. giver os indsigt i Bak-
kehusets betydning som  litterært samlingssted og om Kamma 
Rahbeks værtsrolle. Derudover omfatter hammerslaget også en 
bog, hvori der er indsat 2 breve af henholdsvis Kamma Rahbek 
og Knud Lyne Rahbek til ukendte modtagere.  Bakkehuset har 
desuden fået doneret tre bøger, et  maleri af Kamma Rahbeks 
stue og forskelligt arkivmateriale. 

Det som gør det til et helt særligt år på området er, at Bakkehuset 
i begyndelsen af 2021 fik doneret en ganske særlig æske, som 
indtil den igen vendte tilbage til Bakkehuset har haft en omskifte-
lig historie. Æsken er oprindeligt skabt af Kamma Rahbek, som 
sjældent signerede sine æsker. Hun har imidlertid sat sin signa-
tur i kanten på den underste del af æsken, hvilket i sig selv gør 
æsken særlig. Æsken er forsynet med et smukt udført gouache-
maleri i låget, som med stor sandsynlighed forestiller vandfaldet 
i Frederiksberg Have. Hvis det viser sig, at motivet rent faktisk er 
fra Frederiksberg Have, så er æskemaleriet helt unikt, fordi Kam-
ma Rahbek sjældent malede geografisk bestemte landskaber 
fra sit nærområde.  

På et tidspunkt er æsken blevet skilt ad i to dele. Benthe Tidmand, 
som var meget kyndig udi æskefremstilling, havde æskens un-
derdel i sit eje og fremstillede på egen hånd et nyt æskelåg. Kort 
før Benthe Tidmans død blev æsken skænket til en Peter Bra-
ams Valore. Æskelåget var blevet erhvervet på et loppemarked 
af en anden ejer, som sendte et foto af æskelåget til museet. 

Æskelåget blev siden købt af Peter Braams Valore til æskebun-
den, og samtidig skænkede han æskebund med både det nye 
og det originale æskelåg til museet. Æskelåget blev købt af eje-
ren til æskebunden, som samtidig skænkede æskebund med 
både det nye og det originale æskelåg til museet. Sådan gik det 
til at den oprindelige æskebund fandt sammen med det oprin-
delige æskelåg. En fin fortælling om en donation af en særligt 
smuk forarbejdet æske, og samtidig fortællingen om, hvordan et 
æskelåg og en æskebund, som i mange årtier har været adskilt 
fra hinanden, igen fandt sammen.

Registrering
Frederiksbergmuseernes samlinger registreres med uvurderlig 
hjælp fra museets frivillige registratorteams. Der er forskellige 
teams tilknyttet henholdsvis Bakkehus-, Storm P. - og Alhambra-
samlingen, og registreringerne omfatter både tegninger, bøger, 
genstande, fotos og breve.  

De frivillige registratorer arbejder i forskellige databaser. I 2021 
har bibliotekarerne oprettet 333 nye registreringer i Cicero. 
Heraf er de 108 registreringer af Storm P.’s bogsamling. I SARA 
har Storm P.-kunstregistratorerne oprettet 172 nye registreringer. 
Disse registreringer er lidt anderledes end tidligere registrerin-
ger af tegninger, da 46 af registreringerne er album-registrerin-
ger, og hver album-registrering omfatter typisk 6-8 individuelle 
tegninger opklæbet på ark. Bakkehusets frivillige brevregistra-
torer har transskriberet og registreret 40 breve i 2021, og de øv-
rige har registreret 15 genstande i SARA. 

De anførte registreringer er forholdsvis beskedne i antal i forhold 
til tidligere år, dette skyldes først og fremmest Corona-nedluk-
ning af museerne i lange perioder samt nedpakning og flytning 
af Alhambrasamlingen. Afledt af den omfattende flytning har 
de frivillige registratorer desuden brugt tid på at strukturere og 
skabe overblik over de dele af samlingen, som skal registreres 
som det næste i SARA.

Bakkehuset har i en årrække været genstand for en erindringshi-
storisk undersøgelse ved professor i Kulturstudier ved SDU, Anne 
Scott Sørensen. Resultatet er nu udgivet i bogform på Aarhus 
Universitetsforlag under titlen  Bakkehuset. Ikon, erindringssted, 
museum. Heri beskriver Anne Scott Sørensen, hvordan Bakkehu-
set er blevet en del af den kulturelle erindring om dansk guldal-
der. Bogen følger Bakkehusets receptionshistorie fra de tidligste 
mindeskrifter om Rahbek-parret i 1830, over museets stiftelse i 
1925 til den seneste istandsættelse i 2020, som har gjort det mu-
ligt for museet igen at invitere kunstnere og kulturpersonligheder 
indenfor til oplæsninger, koncerter og workshops. Igennem bo-
gen rejses der således et spørgsmål om, hvordan Bakkehuset er 
blevet et ikon for dansk guldalder, og hvordan Bakkehuset som 
museum har forvaltet denne position, også i forhold til nutidens 
postkoloniale kontekst og en SoMe-generation, som ikke deler 
samme erindringsfilter som tidligere generationer i kraft af sko-
legang og mediebrug. 

På Bakkehuset har postdoc Mia Falch Yates taget hul på under-
søgelser af, hvordan museet kan formidle de stemninger som 
engang fyldte stuerne i huset. Hen over sommeren blev der ud-
viklet og installeret en lydinstallation i museets berømte hjørne-
stue. Lydinstallationen bestod af klaverspil, fællessange, dialog 
og lydeffekter, der blev afspillet i loop i løbet af gæstens besøg. 
Formålet var at undersøge hvordan de forskellige lyde bidrog til 
gæsternes oplevelser af huset og af det sociale og kunstneriske 

miljø som engang udspillede sig i stuerne. Via interviews fik Ya-
tes indblik i, hvordan lyden på forskellige måder kan understøtte 
gæsternes mulighed for at leve sig ind i fortiden og derigennem 
’fornemme’ liv og stemninger i huset. Undersøgelserne viser sam-
tidig at netop det at leve sig ind i fortiden, via besøget i ’et histo-
risk hus’, er den hyppigste årsag til at vores gæster kommer på 
Bakkehuset. Samlet set giver undersøgelserne et bredt indblik i 
hvem Bakkehusets gæster er, hvorfor de kommer og hvordan de 
bruger og oplever huset under deres besøg. Undersøgelserne 
fortsætter i det kommende år, med fokus på lydens muligheder 
for at kommunikere om den immaterielle kulturarv på STORM.

I december påbegyndte Dennis Meyhoff Brink sin forskning i sa-
tiriske reaktioner på nye censurformer i dag. Postdoc stillingen 
deles mellem Frederiksbergmuseerne og Københavns Universi-
tet. Begge postdoc stillinger i Frederiksbergmuseerne er finan-
sieret af Ny Carlsbergfondet.
 
Museumsinspektør Nikolaj Brandts forskningsprojekt i underbely-
ste dele af Storm P.s billedkunst og hans rolle som modernistisk 
billedskaber i begyndelsen af det 20. århundrede er afrundet 
med indsendelsen af artiklen Storm P.s sorte sider til redaktionen 
på museumsfagtidsskriftet Tings Tale. Den endelige fagfællebe-
dømte artikel publiceres i april 2022. Forskningsprojektet har des-
uden resulteret i artiklen Om Storm P. og kunsten, karikaturen og 
det afskyelige. Publiceret i Frederiksberg gennem tiderne 2021. 

FORSKNING
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ÅRETS 
RESULTAT
Indtægter 2020 2021

Tilskud fra Frederiksberg Kommune 9.224.580 kr. 9.284.320 kr

Tilskud fra staten 2.092.457 kr. 1.959.684 kr.

Tilskud fra fonde, puljer og sponsorer 1.628.911 kr. 3.009.006 kr.

Entréindtægter 3.803.833 kr. 4.213.943 kr.

Café, Butik og udlejning 1.131.710 kr. 1.287.967 kr.

Indtægter i alt 17.881.491 kr. 19.754.920 kr.

Udgifter 2020 2021

Personale 9.258.056 kr. 9.084.467 kr.

Driftsudgifter 1.261.668 kr. 1.701.492 kr.

Samlingens bevaring og forvaltning 291.573 kr. 223.236 kr.

Udstillinger 2.666.049 kr. 3.630.990 kr.

Formidling 734.990 kr. 730.971 kr.

Café, Butik og udlejning 467.629 kr. 739.715 kr.

Administration 1.584.600 kr. 2.576.444 kr.

COVID-19 følgeudgifter 386.418 kr. 293.841 kr.

Husleje 1.021.131 kr. 771.655 kr.

Udgifter i alt 17.672.114 kr. 19.752.811 kr.

Årets resultat 209.377 2.109 kr.
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Frederiksbergmuseerne er et selvejende kunst- og kulturhistorisk museum. 
Museet modtager driftsstøtte fra Frederiksberg Kommune og Staten under 
museumslovens kapitel 6. 

Frederiksbergmuseerne drives samlet, men består af to dele: STORM og 
Bakkehuset udgør den statsanerkendte del, og Cisternerne og Møstings Hus 
udgør den ikke-statsanerkendte del. De to sidstnævnte enheder er således 
ikke underlagt museumslovens krav. 

Ansvarsområder for den statsanerkendte del af 
Frederiksbergmuseerne:
•  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 til og med 2021
Christian Have, formand, udpeget af CBS 
Lise Hækkerup, næstformand, udpeget af Frederiksberg Kommune 
Nikolaj Bøgh, Formand for Kultur- og fritidsudvalget, 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 

Bestyrelse fra 2022
Christian Have, formand
Julie Sommerlund, næstformand
Peter Nørgaard-Larsen
Nadia Kløvedal Reich 
Lotte Kofoed, Formand for Kultur- og fritidsudvalget, Frederiksberg Kommune
Nikolaj Bøgh, udpeget af Frederiksberg Kommune 
Maria Eichhorn, udpeget af Frederiksberg Kommune 

Ledelse 
Astrid la Cour, direktør 

Personale 
Museets årsværk svinger en del i løbet af året pga. sæsonansættelser. 
Frederiksbergmuseerne havde i 2021 ansat knap 21 årsværk fordelt 
på 56 personer. Heraf er 10 fastansat på fuldtid, 6 på deltid (heraf 1,5 i 
tidsbegrænsede ansættelser). De resterende 5 årsværk er timelønnede.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 
OG ARBEJDSGRUNDLAG 
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