Seniorafdelingen
Søborg, den 28. august 2018

Referat af sommermøde den 28. august 2018 på Nationalmuseet
Deltagere:
 Rune Hernø, sikkerhedschef (vært)
 Jørgen Møller
 Asger Bang
 Peder Gellers
 Benny Nielsen
 Debbe Schnor Abild
 Egon Poulsen
 Allan Petersen (referent)
Dagsorden:
1. Besøg og foredrag om sikringsforanstaltninger på Nationalmuseet
2. Rundvisning i Klunkehjemmet
3. Frokost i Husmanns Vinstue
4. Næste møde
Steder:
1)
Nationalmuseet ved Prinsens Palæ
Ny Vestergade 10
1471 København K
2)
Klunkehjemmet
Frederiksholms Kanal 18
1471 København K
3)
Husmanns Vinstue
Larsbjørnsstræde 2
1454 København K
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1. Besøg og foredrag om sikringsforanstaltninger på Nationalmuseet
Rune fortalte om hvor hans arbejde foregår med at beskytte Danmarks klenodier. Det
sker på følgende steder:










Lille Mølle Christianshavns Vold
(under afvikling)
Frihedsmuseet
Frilandsmuseet
Brede værk
Klunkehjemmet
Liselund Slot (Møn)
Vikingeborgen Trelleborg
Kongens Jelling
Kommandørgården (Rømø)










Frøslevlejren
Christiansborg Slot (formidling)
Kronborg Slot (formidling)
Eremitageslottet (formidling)
Skibene på Holmen (Sælen og
Sehested)
Krigsmuseet (tidl. Tøjhusmuseet)
Musikhuset

Her ud over beskytter han også diverse værksteder, magasinfaciliteter i Korsør,
Odense, m.fl. samt et nyt magasin under opførelse i Frederikssund.
Rune fortalte endvidere, at Nationalmuseet har,
 Ca. 1,8 mio. samlede genstande, og langt mere hvis vi taler om
delkomponenter. Af de 1,8 mio. genstande udstilles ca. 6%.
 Ca. 6 km glasmontre.
Han passer ca. 4.500 alarmpunkter og han har ca. 2.000 transaktioner. Han har en
vagtcentral der er bemandet 24/7, stationære og runderende sikringsvagter samt
sikringsteknikere.
Rune









har endvidere ansvaret for Nationalmuseets,
Sikkerhedspolitik
Sikkerhedsplan
Sikkerhedsmanual
Beredskabsplan
Brand- og evakueringsplan
Værdiredningsplan
Krisekommunikationsplan
Skybrudsplan

Museets fjende nr. 1 er brand. Brandforebyggelse er i højsædet. Der udføres øvelser
og brandforebyggende kurser for personalet. Øvelserne forsøges udført så realistisk
som muligt, blandt andet ved afbrydelse af el- og anden forsyning. Endvidere udføres
der termografering af husets el-tavler en gang om året.
Herefter udleverede Rune bogen "NATIONALMUSEETS Arbejdsmark 2017"
(ISBN 978-87-7602-357-7) til de interesserede deltagere.
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2. Rundvisning i Klunkehjemmet
Vi fik en meget levende og uddybende rundvisning i det fantastiske hjem.
Gengivet fra hjemmesiden: Overalt er der tekstiler med påsatte kvaster, bånd og pomponer
- portierer og gardiner med asymmetriske draperinger, mange udskårne møbler og nips på alle
flader. Lejligheden vidner om et samfund, der var under stærk forandring i slutningen af 1800tallet, og hvor hverdagen var en helt anden end i dag.
Det særprægede hjem blev nærmest opdaget ved et tilfælde i 1944, da museumsinspektør
Tove Clemmesen blev inviteret forbi af de to søstre, Gerda og Ellen Christensen, der var
vokset op i og stadigt boede i lejligheden. For de to søstre var formålet med invitationen at
donere en sølvbryllupskjole fra 1903 til Nationalmuseet, men for den overraskede
museumsinspektør og Nationalmuseet fik besøget en helt anden afgørende betydning.
Lejligheden stod stort set som den var blevet indrettet omkring 1890, og afspejlede i dens
indretning borgerskabets stil og idealer i slutningen af det 19. århundrede. Med Tove
Clemmesens ihærdighed og mange års arbejde og ikke mindst med familien Christensen
velvillighed og interesse, arvede Nationalmuseet størstedelen af indboet fra lejligheden, så vi
alle nu har mulighed for at komme på besøg og på nærmeste hold fornemme, hvordan livet
var blandt det bedre borgerskab i perioden omkring år 1900.

Gerda og Ellen fraflyttede lejligheden i 1963. Familien Christensen fik tre børn, to
piger og en dreng. Drengen blev uddannet til ingeniør og hans efterladte ejer stadig
en del af ejendommen som blandt andet omfatter lejere som Rigsadvokaten og
Kanalcaféen.
3. Frokost i Husmanns Vinstue
Menuen bestod af:
 Husmanns sild med karrysalat
 Røget ål med røræg
 Fiskefilet med remoulade
 Lunt oksebryst med pickles og frisk revet peberrod
 Gammel ost med fedt, sky, løg og et godt stænk rom
Hertil blev der leveret O.P. Andersson og velskænket fadøl.
4. Næste møde
Datoen for julemødet er endnu ikke fastsat, men det forsøges planlagt afholdt i
Aarhus Kommune hos Line Melander. Jørgen Møller tager kontakt til Line.
Julefrokosten skal nok indtages på Theater Caféen. Aktion Jørgen?

Fotos fra aktiviteterne sendes til hjemmesideredaktøren. Tak for god ro og orden!
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