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ÅRSBERETNING 2019

“Et år med fokus på mod,  
kreativitet og sammenhold”

https://vimeo.com/409702739/80f987b3c0


Fam
ilien D

anm
ark på H

jul

På under en måned byggede vi en udstilling op i Zentropas 
gamle studier med 52 biler, film, scenografi, butik, café og 
aktivitetsområde. Udstillingen blev særdeles godt modtaget, men 
der var også mange lærepenge at hente i projektet, som kun kom 
op at stå pga. ekstraordinære kompetencer hos medarbejderne. 
Udstillingen stod fra d. 23/1-20/4 og blev til i samarbejde med 
Viborg Museum.



5 af Brøndby Strands ikoniske højhuse står overfor nedrivning pga. 
miljøgiften PCB. Men hvad har Brøndby Strand betydet for dem, der 
bor der, og hvad var tankerne bag det gigantiske byudviklingsprojekt? 
Det var nogle af de spørgsmål, hvis svar vi formidlede i projektet 
Historier i Højhuset, der bl.a. bød på en pop-up udstilling i et af 
højhusene, foredrag med Isam B, Martin Bigum, Matthias Tessfaye m.fl.

H
istorier i H

øjhuset

Hør museumsinspektør Lisbeth 
Hollensen fortælle om projektet her

https://vimeo.com/410183051


Fredagsm
atiné

I september lancerede vi vores nye koncept “Fredagsmatiné” i 
Fægtesalen. I anledningen af, hvad der ville have været 
tryllekunstneren Truxas 100 års dag, bød vi på foredrag 
samt genskabelse af nogle af hans numre. I november blev 
konceptet gentaget med en lokalhistorisk vinkel, da vi lavede 
Lokalhistorisk Billedlotteri, hvor baggrundshistorien til de nøje 
udvalgte billeder blev fortalt. 



H
istorien i Gaden

Historien skal fortælles, der hvor den har fundet sted og være med 
til at skabe identitet. Det er en af grundstenene i Forstadsmuseets 
formidling. Det resulterede bl.a. i en udstilling på Brøndbyvester 
Bibliotek og Brøndby Rådhus i anledningen af henholdsvis et 50 års 
og et 60 års  jubilæum. På Hovedbiblioteket i Hvidovre havde vi en 
udstilling om butikslivet i Hvidovre. Her blev det store grundarbejde 
lavet af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, der lagde et kæmpe arbejde i 
projektet.

Hør formand Anders Aalund 
fortælle om det her. 

https://vimeo.com/410536237


Forstadsm
useet på nye m

åder
I oktober startede vi et nyt koncept i Brøndby med åbent hver 
mandag og tirsdag i Kulturhuset Brønden. På den led kunne vi 
i endnu højere grad få det personlige møde med brugerne af 
museet og bevare den faglige sparring og de store fordele i at 
kunne samarbejde på tværs i museet. Ordningen vil blive endnu 
mere synlig i 2020 med en fast udstilling i Brønden.



På Cirkusmuseet vil vi ikke blot give børn en forståelse for cirkuskunsten, men 
i lige så høj grad bygge dem op og give dem mod, succesoplevelser og lære 
dem om kreativitet og samarbejde. Meget går igen på Forstadsmuset, hvor vi 
også vil give lokale børn en forståelse af de rødder, de står på og derigennem 
identitet og overraske børn udefra med den historie som Hvidovre og Brøndby 
bygger på.  I 2019 lavede vi i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste og 
BIF et projekt om fankultur og identitet, der mundede ud i over 500 syngende 
børn på Brøndby Stadion.

Vi bygger op, overrasker og skaber identitetHør Katrine Huusom fortælle om 
konceptet her.

https://vimeo.com/409703594/c162e712c6


I kam
p på Vestvolden

Befæstningsdagen er en af de populære årligt 
tilbagevendende begivenheder, hvor historien via fantasi, 
indlevelse og fysiske udfordringer bliver bragt i spil på 
en anderledes måde. Her er der fokus på læring gennem 
oplevelse, og i 2019 var oplevelsen ekstra stor, da den bl.a. 
indebar en svævebanetur over voldgraven.



O
gså til jul

For 15. gang afviklede vi julemarked i Avedørelejren. Trods 
kuling og regn havde over 2000 gæster en fornøjelig dag, som 
bød på bl.a. gøglernissen Elnis, koncert med Linda Andrews, 
omkring 80 stader, (der blev udsolgt på få dage), islænderheste 
og meget meget mere. Det hele var med til at sprede en rigtig 
hyggelig julestemning.



Hver søndag og i skoleferierne har vi på Cirkusmuseet budt på 
Cirkusleg, der er særligt henvendt til børnefamilierne, og hvor de får 
mulighed for at prøve kræfter med cirkusdisciplinerne, men også lære 
nyt om sig selv og hinanden. Mange, der høstede erfaringer til Cirkusleg, 
valgte også at deltage på vores cirkusskole i foråret og efteråret eller 
i sommerferien. Sidstnævnte blev fuldt booket på 24 timer af 40 
begejstrede Hvidovrebørn. 

N
ye artister

Hør Line Vittrup fortælle om 
arbejdet med børn og cirkus her.

https://vimeo.com/408417110/228f16bac7


Hver søndag og i skoleferierne har vi på Cirkusmuseet budt på Cirkusleg, der 
er særligt henvendt til børnefamilierne, og hvor de får mulighed for at prøve 
kræfter med cirkusdisciplinerne, men også lære nyt om sig selv og hinanden. 
Mange, der høstede erfaringer til Cirkusleg, valgte også at deltage på vores 
cirkusskole i foråret og efteråret eller i sommerferien. Sidstnævnte blev fuldt 
booket på 24 timer af 40 begejstrede Hvidovrebørn. 

Fra klovnerier til bugtalerkunst



D
et der ligger bag

Vores formidling bygger naturligvis på den forskning, vi laver.  I 2019 blev 
der publiceret forskningsbaserede artikler i ‘By & Land’ og fonden Realdanias 
bog ‘Levende Bygningskultur’. Derudover deltog forskningschef Poul 
Sverrild og museumsinspektør Lisbeth Hollensen i forskningsnetværket 
‘Hovedstadmetropolen’ og leverede bidrag til blandt andet årets Copenhagen 
Architecture Festival. Vi havde også  besøg af det norske Riksantikvaren, der kom 
for at høre om vores dynamiske bevaringsbegreb.

Hør forskningschef Poul Sverrild 
fortælle om museets forskning her. 

https://vimeo.com/409735913


En hjæ
lpende hånd

I 2019 fik vi lavet en ny frivilligpolitik for at rammesætte 
samarbejdet med de uundværlige frivillige bedre. Den blev 
introduceret til den (nu) årlige frivilligmiddag, hvor frivillige på 
tværs af alle emneområder mødtes til en fornøjelig aften med 
bl.a. tryllekunst.



Uden kilder ingen fortællinger og ingenting at forske i. I 2019 blev vi 
bl.a. begunstiget med tidl. borgmester i Brøndby Kjeld Rasmussens 
arkiv, hvilket er en guldgrube til Brøndbys fortælling. På Cirkusmuseet 
var vi heldige ikke blot at modtage materiale fra, men også få besøg af 
Eleonora Diakoff, som er over 90 år gammel. Hun var tidligere topartist 
og fortalte om sit spændende liv i manegen. Derudover modtog vi 
materialer fra Cirkus Arena, en cirkusplakat fra Per Pallesen og meget 
mere, der nu indgår i vores samlinger.

D
et vi bygger på



Vi sætter pris på det fortsatte gode samarbejde med de tekniske 
afdelinger i Brøndby og Hvidovre, der bringer os tæt på byggesags- og 
lokalplansarbejdet. Det gør, at vi kan sikre, at der netop i det arbejde 
bliver taget højde for de kulturhistoriske værdier. Mange interesser 
er på spil, når der bliver byudviklet, og det er ikke altid kulturarven får 
lov til at vinde, hvilket man kunne se i Hvidovre, hvor det blev endeligt 
afgjort, at teatersalen på Risbjerggaard skulle rives ned for at give 
plads til byudvikling på grunden.

Sikre kulturarven



Alle vores grene var aktive mange forskellige steder i 2019. Vi deltog 
bl.a. i: Medlemsarrangement for Realdanias medlemmer med over 
2000 deltagere, Brøndby Kulturnat, Historiens Dag, Brøndby i          
Bevægelse, Vestegnens Kulturuge, Arkitekturens Dag, Den Danske 
Cirkuspris (som vi lagde lokaler til) og Hvidovre Tour. 

D
et deltog vi også i



H
er så de os

Museets brede vifte af aktiviteter fik god opmærksomhed i 2019, hvad end det 
var udstillingen Familien Danmark på Hjul, Historier i Højhuset eller aktiviteterne 
på Cirkusmuseet. TV2Lorry var således en hyppig gæst i løbet af året med hele 6 
indslag fra museet. P1, P5, Politiken, Berlingske Tidende og naturligvis de lokale 
medier, Vestegnen, Folkebladet og Hvidovre Avis, skrev også flittigt om museet. 
Museets eget fokus blev i høj grad flyttet over til de sociale medier, hvor bl.a. ugens 
lokalhistoriske foto vakte stor glæde hos følgerne. 



Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Danske Cirkusvenner
Lokalhistorisk Forening for Brøndby
Hvidovre Produktionsskole
Belægningen
Gøglerforum
AFUK
Dansk Artist Forbund
Docomomo
Hvidovre Kulturråd
Grundejerforeningen i Avedørelejren
Vestegnens Kulturuge
CPH Stage
Michael Frederiksen
Boligselskabet PAB
Folkekirkens Skoletjeneste
Hvidovre Tour
Den Danske Cirkuspris
Hvidovre Spejderne
HvidovreBibliotekerne
Fritidsbutikken
Buqetten
ODM
ICOM
Cirkus Arcus

Etnologi på KUA
Performancestudier på KUA
Skoletjenesten
Skolen i vrkeligheden
Viborg Museum
Commedia School
God fritid for alle
Cirkus Baldoni
Cirkus Arena
Kulturhuset Brønden
Kulturhuset Kilden
Brøndbyvester Bibliotek
Brøndby Strand Projektet og HP4
Brøndbyvester Skole
HOKA
Arkitektskolen
BIF
Brøndbyøster Kirke
WOCO
Realdania
Aktiv Ferie
Danske Seniorer

og selvfølgelig Hvidovre og Brøndby 
kommuner

Man laver ikke arrangemneter og har aktiviteter som det beskrevne 
uden gode samarbejdspartnere og støtte. Her kan du se, hvem vi 
samarbejdede med i 2019.

D
em

 sam
arbejdede vi m

ed



Vi kan kun nå resultater i kraft af et godt og sikkert arbejdsmiljø. Så af hensyn 
til både vores egen og vores gæsters sikkerhed gennemførte vi i starten af året 
et brandslukningskursus. Dette lod sig gøre takket være et tilskud fra FAR i 
Hvidovre Kommune. I juli fik vi desuden besøg af arbejdstilsynet, hvilket affødte 
en grøn smiley.

Arbejdsm
iljø &

 sikkerhed i top



Dem var vi i 2019
I 2019 sagde vi farvel til museumschef Anja Olsen, der søgte nye græsgange på Rudersdal Museer. Derudover kunne vi både fejre 10 års 
jubilæum og tage afsked med Mie Elbrønd Nielsen og tage afsked og byde velkommen til Anders Aalund, der gik fra seniorjob til en deltids- 
stilling på museet. Vi var begunstiget af at have mange gode kræfter i kortvarige stillinger på div. ordninger.

Konst. museumschef: Mikkel Knudsen
Faglig og strategisk chef: Poul Sverrild
Produktionsleder: Lars Ellgaard
Publikums- og kommunikationsansvarlig: Signe Hoffmeyer
Museumsinspektør: Lisbeth Hollensen
Museumsinspektør: Katrine Huusom
Artist: Line Vittrup
Artist: Katje Tvede Overgard
Pedel (seniormedarbejder): Ali Kamkar
Arkivar: Anders Aalund
Arkivar (seniormedarbejder): Gert Wahl
Museumsinspektør (praktik): Majken Bjaler
Museumsvært: Mie Elbrønd Nielsen
Stud. medhjælper: Petrea Donsted
Stud. medhjælper: Signe Marie Erichsen
Stud. medhjælper: Josefine Skovgaard Hansen
Stud. medhjælper: Miriam Goldkuhl
Stud. medhjælper: Christian Kühlmann
Stud. medhjælper: Ida Saxton
Stud. medhjælper: Sarah Karlsen
Receptionist: Stephanie Appolone
Receptionist: Ditte Mikkelsen
Kommunikationsmedarbejder (løntilskud): Anne K. Sørensen
Kommunikationsmedarbejder (løntilskud): Rakul Thomsen

Praktikant (kunsthistorie): Sofie Nørregaard
Praktikant (folkeskole): Luna Garde

Freelance artist: Kasper Jensen 
Freelance artist: Natasja Waldau
Freelance artist: Helena Waldau 
Freelance artist: Benjamin Breith 
Freelance artist: Gugge
Freelance artist: Katja Olsen 
Freelance artist: Majken Wessberg 
Freelance artist: Sarah Espersen

Derudover var en række frivillige med til at løfte en bred 
vifte af opgaver. Listen er for lang til at gengive her, så vi 
vil blot give dem en stor tak.



De tørre tal
Cirkusmuset statistik:
Besøgstal: 21328
Antal skoleforløb: 190
Antal børnehaver: 53
Antal bookede arrangementer: 161 
(børnefødselsdage, rundvisninger etc.)
Forestillinger: 20

Forstadsmuseet statistik: 
Besøgstal udstillingen Familien Danmark på Hjul: 9431
Antal skoleforløb: 73
Derudover lavede vi en lang række foredrag og rundvisninger

Vi deltog vi med oplæg i følgende:
ODM´s årsmøde
ODA´s årsmøde
Metropolnetværkets konference
By og land fagligt årsmøde
Byplanhistorisk seminar

Vi deltog i eller faciliterede talks følgende steder:
Kulturmødet på Mors
CPH Stage
Realdania rundbordssnak om levende kulturarv
Politiken Byrum
Historiske Dage

Vi lavede oplæg for følgende:
Arkitektskolen
Etnologi på KUA

Indtægter
Tilskud Hvidovre Kommune:  4692532
Entré og arr. Cirkusmuseet: 800995
Kiosksalg Cirkusmuseet  204487
Foredrag m.m.   18647
Andre tilskud   97972

Årets Bil    309685
Årets bil kiosk   157542

I alt     6281860

Udgifter
Personale    3721452
Anden formidling   330688
Samlingen    111381
Konservering   15180
Bygninger inkl. rengøring  521245 
Udstillinger    11485
PR     92606
Kiosk     97158
Adm.     293387 
Årets bil    1082178

I alt     6276760

Resultat    5100
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