
Årsberetning 2020

“Nye udfordringer kræver nye svar. Det 
var en af de mange erfaringer, vi fik i 
2020, hvor coronaen naturligvis satte 
sit altoverskyggende præg. På trods af 
det lykkedes vi heldigvis med meget.”

https://vimeo.com/537600713/56d12c3232


Kulturarven er det fundament, vi står på. Derfor 
består en stor del af vores arbejde i at bringe vores 
kulturarv i spil f.eks. i forbindelse med lokalplaner, 
kommuneplaner og udpegning af kulturmiljøer. I 
2020 var vi bl.a. involveret  i arbejdet med at udvikle 
en ny kommuneplan i Hvidovre samt udpegningen 
af kulturmiljøer i Brøndby Strand. 

Vi bringer kulturarven i spil

https://vimeo.com/537629217/5c8bca6375
https://vimeo.com/537600785/4091f71568


På Forstadsmuseet åbnede vi tre nye 
udstillinger i 2020. En udstilling i byrummet om 
tiden under besættelsen, en udstilling på Hvidovre 
bibliotek, i samarbejde med HLS, om butikkerne 
langs Hvidovrevej samt en ny udstilling i Brønden. 
Sidstnævnte skal danne afsæt for, at brugerne selv 
opsøger historierne i byrummet.

Vi skaber identitet og giver perspektiv

https://vimeo.com/537663835/e4d251f77b


To nye udstillinger, et nyt formidlings- 
og udstillingskoncept til udrulning i 
2021 og en digital rundvisning var 
nogle af de ting, vi fik effektueret i 
Cirkusmuseets udstilling i 2020.

Vi skaber forståelse og respekt

https://vimeo.com/537600751/882bfeeb59


Vores forskning er fundamentet for vores viden og 
formidling. I 2020 udgav vi Poul Sverrilds bog 
“Vejene til Hvidovre”, som var en bearbejdet udgave 
af hans PHD-projekt. Bogen udkom i foråret og var 
udgangspunktet for tre matiné-foredrag i efteråret. 
Med bogen har Hvidovre fået sin moderne 
skabelsesberetning. Derudover havde vi bl.a. en 
videnskabelig artikel med i tidskriftet Metropol. 

Vi formidler ny viden

https://tidsskrift.dk/metropol/article/view/120128/167757


Når det var muligt. var aktivitetspaletten fyldt på 
Cirkusmuseet med bl.a. fastelavnsfest, forestillinger, 
vinterferieaktivteter, aktiviteter i sommerferien, 
fuldt besatte cirkusskoler, Cirkusleg og ikke mindst 
cirkusfestivalen TA´DAA. Det kunne lade sig gøre 
takket være en bred opbakning fra bl.a. Realdania, 
Dansk Artistforbund, Kulturministeriet og Hvidovre 
Kommune. 

Vi skaber oplevelser

https://vimeo.com/536677301/af5e54d813


Størstedelen af vores skoleforløb på 
Forstadsmuseet finder sted i det fri, 
hvilket tidens udfordring taget i 
betragtning var en stor fordel. Samtidig 
ændrede vi hurtigt vores forløb til 
onlinebrug. På Cirkusmuseet udviklede 
vi et særligt coronaforløb, som 
ekstraordinært blev udbudt gratis til alle 
Hvidovres skoler i juni. Forløbet blev 
hurtigt fuldt booket.

Vi danner og giver rum for erkendelser

https://vimeo.com/536677331/87093ef2d8


Nye genstande og arkivalier, som 
kan være med til at bevare historien, 
hvad end det drejer sig om Brøndby, 
Hvidovre eller cirkus, tilfaldt også 
museet. Spændvidden er naturligvis 
stor med så forskelligartede emner. I 
2020 fik vi alt fra fantastiske rekvisitter 
og kostumer fra Cirkus Schumann til 
arkivalier fra Brøndby, der indeholdte 
sognerådsprotokoller helt tilbage fra 
1800´tallet.

Vi sikrer kulturarven



Coronaen tvang os til tænke nyt 
og anderledes. Hurtigt blev fokus 
flyttet til de sociale medier, hvor 
der blev produceret alt fra film til 
quizzer. Derudover tilpassede vi 
løbende vores formidling til, hvad 
der end var muligt. F.eks. fik vi 
støtte til at kunne sende Plutselig 
Sirkus ud og optræde på 
plejehjem med en ny forestilling. 
Det endte i digital form, da 
nye restriktioner gjorde fysisk 
fremmøde umuligt.

Vi griber nye muligheder

https://vimeo.com/536677352/53ef3a2014


Vi samarbejdede med etnologi på Københavns 
Universitet om formidlingsprojekter på både 
Cirkusmuseet og Forstadsmuseet, hvoraf 
sidstnævnte blev færdiggjort i 2020. Her var en 
af udfordringerne for de studerende, at skabe 
formidling omhandlende den gamle danseestrade 
i Strandøre, hvilket resulterede i mange gode 
forslag. Derudover fortsatte vores gode 
samarbejde med de lokalhistoriske foreninger og 
Danske Cirkusvenner.

Vi samarbejder



Et godt arbejdsmiljø med fokus på tryghed, humør 
og sammenhold er fundamentet for, at museet kan 
præstere. Det blev plejet i januar til teambuilding på 
Meyers Madhus, men det blev også udfordret pga. 
coronaen. Det til trods kom vi igennem coronaens 
år ét med alle dele i behold og kunne i løbet af året 
byde velkommen til Katja Tvede Overgaard, Michael 
Maiböll, Stephanie Appolone og Bitten Larsen, 
mens vi sagde farvel til Ali Kamkar og på gensyn til 
Katrine Wacherhausen Huusom, der gik på barsel.

Hvordan vi gør det

Dem var vi i 2020:
Signe Hoffmeyer, publikums og kommunikationsansvarlig
Majken Bjaler, museumsinspektør
Bitten Larsen, museumsinspektør
Anders Aalund, arkivar
Lisbeth Hollensen, museumsinspektør
Stephanie Appolone, museumsinspektør (barselsvikariat)
Katrine Wacherhausen Huusom, museumsinspektør (barsel)
Lars Ellgaard, produktionsleder
Michael Maiböll, teknisk serviceassistent
Ali Kamkar, teknisk serviceassistent (pensioneret)
Line Vittrup, artist
Katja Tvede Overgard, artist
Poul Sverrild, museumschef MSO
Mikkel Knudsen, museumschef (konstitueret)
Miriam Goldkuhl, studentermedhjælper
Petrea Donsted, studentermedhjælper
Christian Kühlmann, studentermedhjælper
Ida Saxton, studentermedhjælper
Stine Maria Larsen, praktik
Søren Tomas, praktik

Derudover var der vores frivillige, som vi pga. coronaen kom
 til at se alt for lidt til. Det håber vi ændrer sig i løbet af 2021.



Kultur koster, men det er også kittet, der binder os 
sammen. Det var 2020 et godt bevis på. Den kom-
munale støtte og velvillighed var og er museets 
ultimative fundament, men støtte fra Kulturminis-
teriet, Realdania og Dansk Artistforbund gjorde, at 
vi stadig kunne levere de oplevelser, der skulle til i en 
tid med krise. Det, sammenholdt med mådehold og 
udskydelse af projekter, gjorde at vi kom økonomisk 
fornuftigt ud af et oprørt år. 

Midlet

Indtægter

Tilskud fra fonde m.m.
Tilskud Hvidovre Kommune
Indtægter Forstadsmuseet
Entréi, arr. Cirkusmuseet
Kiosksalg

I alt

322800
478864
243525
452677
75023

5882889

421950
3456838
87973
732334
119819
98824
62500
187608
641228

5809069

Udgifter

Administration
Personale
Samling
Bygninger
PR
Kiosk og arr.
Kulturmiljøarbejde
Udst. og formidling Forstad
Udst. og formidling Cirkus

I alt



Vi bliver også nødt til at nævne, at 2020 var året, 
hvor vi fik MiD´s formidlingspris for projektet 
“Historier fra Højhuset”. Pokalen har prydet 
museet året igennem og inspireret til at fortsætte 
med at tænke nye formidlingsformer.

Vi tillader os at prale
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