
Kære frivillige på Museum Amager 

 

Endnu en gang tak for en fantastisk jubilæumsdag den 20. maj, hvor vi fik vist museet fra sin bedste side. Vi 

har uden tvivl imponeret alle, som var på besøg den dag, inklusiv de to kongelige gæster. Det var en stor 

begivenhed! 

 

Nu har hverdagen meldt sig igen, og det er dejligt, at vi kan begynde at fokusere på den normale drift. 

Sommeren er jo lige for døren, og i år begynder levendegørelsen på Amagermuseet tirsdag den 12. juli. I 

første uge af juli skal vi derfor pakke jubilæumsudstillingen ned og sende de 100 indlånte genstande tilbage 

til udlånerne, samt klargøre en ny udstilling i særudstillingslokalerne på Nordgård. 

 

Vores sommerhøjsæson nærmer sig også, og vi håber, at I vil være med i levendegørelsen på 

Amagermuseet, sådan som I plejer. Sommeraktiviteterne er jo sjove og vi hygger os godt sammen, og ikke 

mindst sammen med vores gæster. Hvis I vil give en hånd må I meget gerne sende en mail til 

to@museumamager.dk. Også i år vil der være studerende på vores Levendegørelsesakademi. Vi regner 

med at have ca. 8 studerende hver uge, fra blandt andet Københavns Universitet, som vil bemande poster 

sammen med jer og som skal lære en masse om, hvordan vi formidler historie på Museum Amager. Som 

noget nyt har vi i år også ubemandede ”inspirationskasser”, hvor vores gæster selv prøver kræfter med en 

beskrevet aktivitet. Sammen vil det give en sommer fuld af lærerige og sjove aktiviteter for alle vores 

sommergæster. Vi holder et fællesmøde i slutningen af juni, hvor vi orienterer om detaljerne omkring 

sommerlevendegørelsen. Tilbuddet om at komme og deltage gælder naturligvis også de af jer, der har jeres 

daglige gang andre steder i organisationen end lige på Amagermuseet, men som måske kunne synes det var 

interessant, at komme ud og prøve noget nyt. Der kan altid bruges et ekstra sæt hænder. 

 

I Dragør er vi også i gang med at gøre klar til den nye sæson. Besøgscenteret i Havnepakhuset er åbnet og 

de første af de meget populære åbne byvandringer er afviklet. Der er stor interesse for byvandringerne og 

vi er meget taknemmelige for den fortsatte frivilligopbakning omkring afviklingen af dem. Tak for hjælpen. 

 

Af andre nye tiltag er der for nylig blevet installeret overvågningskameraer på Dragør Museum. 

Kameraerne bidrager til at styrke sikkerheden på museet og så muliggør de, at vi kan holde museet åbent i 

perioder, hvor der ikke kommer så mange gæster, men uden nødvendigvis at behøve at have en kustode på 

arbejde i selve museumsbygningen. Kameraerne sender optagelser til kustoden i Besøgscenteret, der 

således har et løbende øje på museet i de perioder, hvor der ikke er en kustode fysisk til stede på museet. 

Vi skal hele tiden tænke på, hvordan vi optimerer vores museer og bruger vores ressourcer bedst, og det er 

det nye overvågningssystem en del af. 

 

På havnepladsen ved Danmarks Lodsmuseum og Dragør Museum har museumskutteren Elisabeth K571 lige 

været trukket på land, hvor frivilliggruppen omkring kutteren har renset, malet og vedligeholdt den, så den 

smukke gamle kutter står flot og klar til at blive vist frem for de mange havneturister, der kommer forbi den 

i løbet af sommeren. Den har allerede deltaget i Navy Day i Dragør og skal også repræsentere museet ved 

havnefestivalen i Limhamn. Tirsdag d. 31. maj havde kutteren besøg af direktøren for Museum of Jewish 

Heritage i New York, der var på rundrejse i Danmark i forbindelse med research til en ny udstilling de er ved 

at opstille omkring de danske jøders flugt i 1943. Han fik en sejltur ud omkring Drogden Fyr og var mildest 

talt vildt begejstret for på den måde, at opleve den dramatiske flugthistorie ”on location”. 

 



På Mølsteds Atelier er forberedelserne til den nye sæson også godt i gang. Der er blevet lagt nyt gulv, malet 

og frivilliggruppen omkring museet er i skrivende stund i gang med at færdiggøre den nye udstilling. Det 

nyopstillede Mølsteds Atelier står således snart klar til, at tage imod en masse glade sommergæster og vise 

Mølsteds fantastiske malerier frem. 

 

I det hele taget summer det af aktivitet i hele Museum Amagers organisation, hvor også gruppen omkring 

Lodsmuseet og Ravnen dagligt er at finde i arbejde på og omkring museumsbygningerne. Det giver et aktivt 

og spændende havnemiljø omkring vores museer og besøgscenteret, og bidrager til at der altid er noget at 

opleve for vores gæster. Det er en fornøjelse at være omgivet af så meget arbejdsglæde og virkelyst, og vi 

glæder os til at gå en rigtig god sommersæson i møde sammen med jer alle sammen. 

 

Vh. 

Personalet 


