BILAG 1.
EVALUERING AF BRANDMUSEET 2018-2020
INDLEDNING
Ved bestyrelsens beslutning i november 2018 om midlertidigt at videreføre brandmuseet i nye lokaler på
Station Vesterbro blev det samtidig besluttet at evaluere indsatsen efter to år. Herunder evaluere om
museet er et aktiv ift. forebyggelsesindsatsen og kontakten til borgerne, samt mulighederne for at udvide
museet med samlinger fra alle de tidligere beredskaber og finde ekstern finansiering til museets drift.
BAGGRUND
Ved sammenlægningen af Hovedstadens Beredskab blev det, som led i de aftalte effektiviseringer i budget
2016 og 2017, besluttet at lukke Station Dæmningen. Alle afdelinger skulle fraflytte stationen, herunder det
tidligere Københavns Brandvæsens museumssamling. Københavns Kommune bevilligede i budget 2018
tilskud til flytning af museumssamlingen til ledige lokaler i Københavns Kommunes lejemål på Station
Vesterbro samt dækning af husleje i 2018. Da der ikke var overført midler til dækning af huslejen i 2019 og
frem, besluttede bestyrelsen midlertidigt at videreføre det nye brandmuseum, og at Hovedstadens
Beredskab skulle dække bortfald af huslejeindtægt via omprioriteringer, idet det grundet museets
etablering ikke er muligt at udleje lokalerne på Station Vesterbro til andre formål. Samtidig blev det
besluttet at evaluere indsatsen efter to år, herunder evaluere om museet er et aktiv ift. Hovedstadens
Beredskabs forebyggelsesindsats og kontakt til borgerne. I løbet af 2018 blev det nye brandmuseum
indrettet med en ny og moderne udstilling og åbnede d. 12. oktober. Efterfølgende er der indhentet
udstillingsgenstande fra tiden i Frederiksberg, Dragør og Vestegnens brandvæsener, så udstillingen på
museet i dag repræsenterer og formidler historien om alle de tidligere brandvæsener frem til
sammenlægningen.
OM BRANDMUSEET
Brandmuseet har i løbet af de første to år fået etableret sig som et kendt og attraktivt tilbud blandt
forskellige aldersgrupper og er velbesøgt af daginstitutioner, skoler, foreninger, børnefamilier og seniorer
fra især ejerkommunerne og hovedstadsområdet (se appendix A). Ud over udstillingen om beredskabets
historiske udvikling frem til i dag, er der i indretningen og aktiviteterne fokus på, at de besøgende får
forebyggende viden og lærer beredskabsmæssige kompetencer (se appendix B). Museet er indrettet på ca.
300 m2 med plads til ca. 50 personer ad gangen og har desuden mulighed for at bruge gymnastiksalen på
Station Vesterbro til særlige arrangementer, foredrag, gruppeundervisning mv. Siden åbningen har
Hovedstadens Beredskab arbejdet på at udvikle forskellige aktiviteter og tilbud til borgerne og etablere
driften af museet med mindst mulige omkostninger. Det har ikke været muligt at finde ekstern finansiering
(eksempelvis via fonde) til dækning af driftsomkostningerne. To studentermedhjælpere og en mindre
gruppe frivillige skiftes til at bemande museet i åbningstiden. Den ugentlige åbningstid er 8 timer fordelt på
de faste åbningsdage tirsdage og lørdage. Om tirsdagen bliver museet typisk besøgt af skoleklasser og
børnehavegrupper samt seniorer, mens museet er meget velbesøgt af børnefamilier om lørdagen.

1

AKTIVITETER
Museets indretning og tilbud er sammentænkt med Hovedstadens Beredskabs forebyggelsesindsats i
forhold til skabe robuste borgere og lære både børn og voksne at tage vare på egen sikkerhed. Læringen er
understøttet af undervisningsmaterialer, hvor børn med deres forældre kan gå på opdagelse og lære om
brandsikkerhed og førstehjælp blandt andet gennem sjove lege i museets børnerum ”Børnenes
Brandstation” (se appendix B). I skolernes vinter- og efterårsferie samt i forbindelse med Kulturnatten er
der et særligt aktivitetsprogram, hvor brandstationens gymnastiksal inddrages til ”junior brandmandsskole” med blandt andet undervisning i førstehjælp og hjerte-lunge-redning. Desuden har museet
lejlighedsvis tilbudt gruppeundervisning i brandforebyggelse til børnehaver og skoleklasser fra især
indskolingen.
Museet benytter sig af de fasttilknyttede brandkadetter til at instruere de besøgende i førstehjælp og
brandsikkerhed mv. Brandkadetterne er i fritidsjob på museet, hvor de fleste af dem får deres første
erhvervserfaringer og samtidig viser de brandmandsfærdigheder, som de har lært, og herved er
rollemodeller for de børn og unge, der besøger museet. På den måde er museet også med til at styrke
indsatsen i Ungdomsbrandkorpset i Hovedstadens Beredskab.
I løbet af året afholder Brandmuseet en række historiske foredrag, som er særligt populære blandt den
ældre målgruppe med op til 120 tilhørere pr. gang. Museet tilbyder rundvisninger, som også fortrinsvist
benyttes af det voksne publikum blandt andet fra fag- og seniorforeninger, folkeoplysningsforbund mv.
Museet deltager desuden i en række arrangementer i løbet af året eksempelvis ”Historiske dage” i
Øksnehallen, Beredskabets dag og juleoptog. Til museet er tilknyttet en række historiske
udrykningskøretøjer, som blandt andet anvendes ved arrangementer i ejerkommunerne i forskellige
sammenhænge.
Af tabel 1.0 fremgår Brandmuseets aktiviteter i 2018-2020. Brandmuseets åbning i 2018 i fbm. et velbesøgt
Kulturnats-arrangement var medvirkende til at give et højt besøgstal i 2018. I det første fuldstændige
driftsår i 2019 var der 6.273 besøgende. Det er mere end 10 gange så mange besøgende som på det
tidligere museum på Station Dæmningen, hvor det årlige besøgstal vurderes til at have været ca. 500
personer. I 2020 har museets aktiviteter været væsentligt begrænset af COVID-19 restriktionerne og som
følge deraf lavere besøgstal. Brandmuseet har været helt lukket i perioderne 13. marts - 5. juni samt 8. –
31. december. I en stor del af perioden mellem de to nedlukninger har museet grundet forsamlingsforbud
og andre restriktioner haft reduceret besøgstal og været nødt til at indstille tilbud om rundvisninger,
foredrag samt deltagelse i andre arrangementer. Inden den første nedlukning i marts måned nåede museet
at afholde et enkelt historisk foredrag og være med til at markere åbningen af det nye Københavns
Museum.
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Tabel 1.0 Brandmuseets aktiviteter 2018-2020

Åbningsdage
Besøgstal
Rundvisninger
Foredrag
Øvrige arrangementer

2018*
23
2.332
6
0
1

2019
99
6.273
20
7
3

2020**
77
2.752
9
2
1

* Brandmuseet åbnede d. 12. oktober 2018 i fbm. Kulturnatten.
** Grundet COVID-19 var Brandmuseet helt lukket i perioderne 13. marts - 5. juni samt 8. – 31. december. Aktiviteterne har fra den
første nedlukning i marts været begrænset i fht. foredrag, deltagelse i øvrige arrangementer, rundvisninger og reduceret besøgstal.

BRUGERUNDERSØGELSE
I efteråret 2020 er der gennemført en brugerundersøgelse blandt de besøgende på Brandmuseet. I
besvarelsen af spørgeskemaet har 90 % tilkendegivet, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres
oplevelse på museet. Samtidig vil 95 % af de adspurgte anbefale eller i høj grad anbefale museet til andre.
Blandt de adspurgte har mere end halvdelen (ca. 60 pct.) besøgt museet sammen med børn og/eller familie
og omkring hver tredje (ca. 32 pct.) har angivet børne-rummet (”Børnenes Brandstation”, se appendix 2)
med leg og læring, som det mest populære rum.
”Børneafdeling kunne med fordel udvides. Adgang til en rigtig brandbil ville være sejt”. ”FEDT MUSEUM!
Børnerummet er populært”. (Udsagn fra brugerundersøgelsen)
Undersøgelsen er gennemført i en periode, hvor museet har haft reduceret besøgstal og begrænsede
aktiviteter grundet COVID-19 restriktionerne. Det har fx betydet færre besøg fra skoler og institutioner,
færre rundvisninger for foreninger og ingen foredrag mv.
KONKLUSION
Brandmuseet har i løbet af de første to år fået etableret sig som et kendt og attraktivt tilbud blandt
forskellige aldersgrupper og dele af befolkningen især i hovedstadsområdet. I forhold til museets beskedne
størrelse, begrænsede åbningstider og budget er der opnået pæne besøgstal på kort tid. Det vurderes, at
besøgstallet er mere end 10-doblet til sammenligning med det tidligere museum på Station Dæmningen.
Museet har formået at udvikle nogle relevante forebyggende aktiviteter især til institutioner og
børnefamilier, der er i tråd med forebyggelsesindsatsen i Hovedstadens Beredskab. Læringen er
understøttet af forskellige analoge og digitale undervisningsmaterialer samt de aktiviteter, som
gennemføres på museet. Særligt i museets børne-afdeling (”Børnenes brandstation”) kan institutioner og
børnefamilier gå på opdagelse og lege sig til at lære om brandsikkerhed og førstehjælp. I skoleferier
gennemføres særlige aktiviteter, hvor blandt andet museets fasttilknyttede brandkadetter instruerer børn
og voksne i relevante og helt grundlæggende kompetencer som stabilt sideleje, førstehjælp, og hvad man
skal gøre i tilfælde af brand i hjemmet. Museet har også lejlighedsvis tilbudt gruppeundervisning i
brandforebyggelse til børnehaver og skoleklasser fra især indskolingen.
Dermed har museet med beskedne midler og rammer har fået udviklet nogle relevante forebyggende
aktiviteter og har skabt en god platform for at komme i kontakt med borgerne og nogle af de vigtige
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målgrupper for Hovedstadens Beredskabs forebyggende indsats. Grundlaget har dog været et minimum af
ressourcer for at holde omkostningerne nede. Det vurderes derfor, at den platform for kontakten til
borgerne, som er blevet etableret med brandmuseet, har et meget større potentiale for at understøtte den
forebyggende strategi og indsats i Hovedstadens Beredskab.
PERSPEKTIV
Der er reelt tre muligheder for brandmuseets fremtid, og perspektivet for museet kan beskrives ved
følgende scenarier.
Scenarie A: Visionen
Evalueringen af de første to års drift har vist, at der ligger et betydeligt potentiale i at videreudvikle,
udbrede og forankre de forebyggende aktiviteter og tilbud på museet. I scenarie A foreslås det at udnytte
dette potentiale ved at videreudvikle museet til et forebyggende lærings- og aktivitetscenter, som kunne
indeholde blandt andet skoletjeneste og en mobil forebyggelsesenhed, hvorfra der kan undervises på
blandt andet skoler og i lokalområder. Centeret skal være et omdrejningspunkt i forhold til at skabe robuste
medborgere og lokalområder, hvor den borgerrettede forebyggelsesindsats både koordineres og udfoldes
med forskellige tilbud til børn og voksne, som kombinerer leg og læring i en slags beredskabets
”experimentarium”. En skoletjeneste kan styrke elevernes forebyggende viden og kompetencer (om fx
brandsikkerhed, førstehjælp, sikkerhed i hjemmet mv.) og samtidig understøtte de nationale faglige
læringsmål gennem særlige temaforløb. Mens en mobil forebyggelsesenhed vil gøre det muligt at udbrede
de forebyggende tilbud til endnu flere borgere og komme i kontakt med sårbare målgrupper fx i udsatte
boligområder.
Rammerne og de konkrete tilbud i dette forebyggende lærings- og aktivitetscenter, vil skulle udfoldes og
udvikles først. Det første skridt i denne proces vil være gennemførelsen af et konceptprojekt, som skal
afdække de konceptuelle rammer, organiseringen og en mulig finansiering af centeret. Rammen for
konceptprojektet vil være at arbejde med to scenarier: 1) Udarbejde et koncept med et driftsbudget, der
kan finansieres indenfor nuværende ramme. 2) Udarbejde et koncept med et driftsbudget, der modsvares
af økonomiske besparelser for ejerkommunerne. Fra lignende projekter er der god erfaring med at
gennemføre konceptudviklings-fasen på både en rentabel måde og med høj faglig kvalitet ved at samle en
arbejdsgruppe bestående af kandidatstuderende fra forskellige studieretninger (ulønnet) under intern
projektledelse. Gevinsten ved scenarie A forventes at være en betydelig styrkelse af den forebyggende
indsats i både omfang og kvalitet. Hovedstadens Beredskab vil kunne nå ud til flere borgere både fra de
ældre og nye generationer, som kan lære at forebygge og håndtere ulykker og få kompetencerne til at
hjælpe andre og tage et større ansvar for deres egen sikkerhed. Så man derigennem får skabt mere robuste
lokalområder.
Scenarie B: Videreførelse
Den anden mulighed er at videreføre driften af brandmuseet på de nuværende vilkår. Fokus vil være på at
holde museet kørende ved et minimum brug af ressourcer med begrænset åbningstid, hvor driften beror
på studentermedhjælpere og frivillige kræfter. Der vil ikke være mulighed for at videreudvikle nye
forebyggende tilbud og aktiviteter (herunder skoletjeneste), eller kvalitetsudvikling af koncepter,
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formidlings- og læringsmaterialer mv. Som en følge heraf vil potentialet for at styrke og udbrede den
forebyggende indsats til borgerne blive forspildt. Samtidig vil kapaciteten på museet ikke blive udnyttet
med de blot to åbningsdage om ugen af 4 timer (8 timer i alt).
Scenarie C: Lukning
Det tredje og sidste scenarie er en lukning af brandmuseet. Lukkes museet vil der være betydelige
omkostninger forbundet med at flytte og afhænde samlingen samt genetablere lokalerne på Station
Vesterbro til deres tidligere indretning. Der er ikke plads til opbevaring af museets ret omfattende samling
på Hovedstadens Beredskabs øvrige lokaliteter.
ANBEFALINGER
Evalueringen af de første to års drift har vist, at museet er blevet etableret som en væsentlig platform i
kontakten med borgerne, som har et betydeligt potentiale til at understøtte den forebyggende strategi og
indsats i Hovedstadens Beredskab. Som beskrevet er perspektivet enten at videreudvikle, videreføre eller
helt at lukke museet.
Scenarie A indebærer at videreudvikle museet til et forebyggende lærings- og aktivitetscenter, der vil
udvikle og udbrede de forebyggende tilbud og aktiviteter til gavn for borgerne i ejerkommunerne. Det nye
center vil dermed kunne understøtte den kommende forebyggelsesstrategi. Hvis Hovedstadens Beredskab
vælger at videreudvikle brandmuseet, anbefales det, som beskrevet i scenarie A, at iværksætte et
konceptprojekt, hvor arbejdsgruppen med afsæt i forebyggelsesstrategien udfolder konceptet, rammerne
og de konkrete aktiviteter for det nye forebyggende lærings- og aktivitetscenter.

APPENDIX
Appendix A: Præsentation af brandmuseet
Appendix B: Forebyggende tilbud og aktiviteter på brandmuseet
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Appendix A: Præsentation af brandmuseet
Indretning
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Indgang og reception

Rum 1: Brandvæsenet gennem tiden

Rum 2: De store slotsbrande
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Rum 3: Krig og katastrofer

Rum 4: Alarm, det brænder!

Rum 5: Børnenes brandstation
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Rum 6: Brandmanden gennem ild og vand

Arrangementer: Historiske foredrag og events

Arrangementer: Kulturnat på Station Vesterbro
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Appendix B: Forebyggende tilbud og aktiviteter på brandmuseet
Forebyggende undervisning og ferie-aktiviteter på museet

Eksempler på læringsmaterialer, opgavehæfte mv.
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Eksempel på kampagner: ”Førstehjælp i Børnehøjde” og ”Junior-redder”-app
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