Danmarks Jernbanemuseum

handlingsplan

Indledning
Nærværende handlingsplan er udarbejdet i henhold til Danmarks Jernbanemuseums Strategi
2015-2020, godkendt af museets bestyrelse den 15. juni 2015. Handlingsplanen er den konkrete
udmøntning af de strategiske valg, der begrundes og uddybes i ovennævnte dokument.
Handlingsplanen er et dynamisk dokument, idet de konkrete tiltag påvirkes af både museumsinterne og udefrakommende faktorer i løbet af en så lang strategiperiode som seks år. Handlingsplanen opdateres og justeres i samarbejde med museets bestyrelse én gang årligt.
Én af de vigtigste strategiske beslutninger for den foreliggende strategiperiode er, at Danmarks
Jernbanemuseum skal arbejde som et statsanerkendt museum og efter de principper, der gælder
for statsanerkendte museer under museumsloven. Handlingsplanen er bl.a. derfor struktureret
således, at man kan følge arbejdet på de museale hovedområder.
Udbygning af museet og etablering af nye udstillinger er en vigtig del af museets formidlingsstrategi
og museets fokus på at formidle jernbanehistorie til et bredt publikum. En udbygning af museet i
årene 2017-2020 vil både påvirke museets løbende drift og aktiviteter, lægge beslag på personaleressourcer og i det hele taget have en stærk indvirkning på driften. Såfremt der findes finansiering
til museets udbygning, vil den konkrete realisering heraf afhænge af fondenes ønsker og krav til
processen og formentlig nødvendiggøre etablering af en egentlig projektorganisation. Efter endt
udbygning vil der desuden være behov for yderligere personaleressourcer. Disse elementer er ikke
konkretiseret yderligere i handlingsplanen.
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Indsamling • Handlingsplan
2015 n Der udarbejdes instruks til museets personale og til kunderne om principper for indsamling.
n Der udarbejdes vejledning og blanketter til brug ved modtagelse af genstande og sikres
forsvarlig arkivering af oplysninger knyttet til hjemtagelse af genstande til museet.
n Der gennemføres i henhold til ovenstående undervisning af relevant personale.
n Første aktive indsamlingsprojekt formuleres og igangsættes (rejseudstillingen Drømmenes
Kupé).
2016 n Der udarbejdes overordnet notat om museets genstandssamling og dækningen af den danske
jernbanehistorie samt plan for aktiv indsamling på områder, der ikke er tilstrækkeligt dækket.
n Museet indgår i dialog med udenlandske søstermuseer om dette område med henblik på at
diskutere overordnede tilgange og gensidig dækning af områder, der på visse felter er af
egentlig international og grænseoverskridende karakter.
n Der iværksættes aktiv indsamling på et eller flere af de udpegede områder, f.eks. i forbindelse
med Signalprogrammets implementering.
n Fortsat undervisning af personale og justering af procedurer.
2017 n	Aktiv indsamling på udpegede områder.
-20 n Fastholdelse af procedurer og løbende justering.
n	Løbende dialog med udenlandske søstermuseer og relevante danske specialmuseer.
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Bevaring • Handlingsplan
2015 n Forhandlinger om og erhvervelse af magasingrund nær Odense, forprojekt til magasinhal.
n Gennemgang af museets smågenstandsmagasin med konservatorfaglig bistand og efterfølgende
udarbejdelse af projektbeskrivelse for ordning af museets smågenstandsmagasin i Odense.
n Fraflytning af midlertidigt magasin i Viborg Remise.
n	Ansættelse af museumsinspektør (vikar) til ordning af smågenstandsmagasin og vurdering af
samlinger og konserveringsbehov. Se endvidere afsnit om registrering.
2016 n Opførelse af ny magasinhal til rullende materiel. Baseres på snarlig erhvervelse af grund og finansiering af byggeri – alternativt udskydes byggeriet med tilsvarende konsekvenser for andre områder.
n Fortsat ordning af smågenstandsmagasin i Odense.
n Gennemgang af rullende materiel, registrering og udskillelse af materiel.
Plan for restaureringsprojekter for rullende materiel for en 10-årig periode.
2017 n	Afslutning af magasinprojekt for smågenstande (ikke registrering – se afsnit nedenfor).
n Fraflytning Randers Remise og Centralværkstedet i København.
n Fraflytning Padborg, Kolding, Taulov, Kalundborg.
n	Indflytning i nyt magasin for rullende materiel nær Odense.
n Udskillelse af alt rullende materiel, der ikke skal indgå i museets samlinger, afsluttes.
n	Projekt til smågenstandsmagasin udarbejdes.
2018 n Opførelse af magasin til mindre genstande.
n	Påbegyndelse af registrering og nyordning af museets arkiv, herunder digitalisering.
2019 n Flytning af museets mindre genstande til nyt magasin.
n Ordning af museets arkiv.
2020 n Ordning af museets arkiv, afsluttet på overordnet niveau.
n	Plan for resterende opgaver indarbejdes i ny strategi.
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Registrering • Handlingsplan
2015 n Der udarbejdes en plan for registrering af museets smågenstande.
n	Anvendelse af frikøbsmidler til registrering af genstande og rekruttering af frivillige til
medvirken ved gennemførelse af opgaven, eventuelt suppleret ved tilkøb af studenterbistand.
n Første fase igangsættes: registrering af smågenstande.
n	Plan for billedsamlingens digitalisering og registrering, igangsætning af pilotprojekt med
scanning og tilgængeliggørelse af ca. 500 billeder.
2016 n
n
n
n

Fortsat registrering af smågenstande.
Gennemgang af rullende materiel, registrering og udskillelse.
Scanning og tilgængeliggørelse af yderligere 500 billeder.
Øget inddragelse af frivillige medarbejdere i dele af processen.

2017 n Fortsat registrering af smågenstande.
n	Afslutning af registrering og udskillelse af rullende materiel.
n Scanning og tilgængeliggørelse af 1000 billeder.
2018 n	Afslutning af registrering af smågenstande.
-20 n Styrket indsats mht. billedsamlings scanning og tilgængeliggørelse.
n Status og plan for billedsamling og arkiv for følgende strategiperiode.

Ovenstående meget omfattende plan for bevaring og registrering forudsætter, at museet
er i stand til at allokere arbejdskraft til disse opgaver, og at det i længere perioder er muligt
at ansætte studenterhjælp og akademisk medhjælp til at indgå i opgavens løsning.

5

Forskning • Handlingsplan
Danmarks Jernbanemuseums forskning skal i løbet af strategiperioden leve op til nedenstående
publiceringsmål. Al forskning skal følges af formidling – enten i museet, på hjemmesiden eller i
form af alment tilgængelig publicering.
n 3 fagfællebedømte artikler i danske kategori 1-tidsskrifter.
n 1 fagfællebedømt artikel i udenlandsk kategori 1-tidsskrift.
n 1 monografi på eksternt forlag i kategori 1.
n Fremlæggelse af resultater i anerkendte fora og ved danske og internationale konferencer.
n	Indgå i samarbejde med universitet eller andet museum om uddannelse af en ph.d. i et for
museet relevant emne.
n Udgivelse af fagfællebedømt jernbanehistorisk tidskrift i kategori 1 med dansk fokus.
n Deltagelse i redaktion af anerkendte relevante tidsskrifter eller udvalg og bidrage med
anmeldelser.
2015 n Temanummer af Jernbanehistorie – Jernbanen på Fyn 150 år (originale bidrag fra flere
medarbejdere).
n René S. Christensen afslutter sin ph.d.-afhandling (forventes afleveret februar 2016).
n	Anmeldelser af jernbanehistorisk litteratur udarbejdet af museets medarbejdere.
2016 n	Afholdelse af konference for danske jernbanehistoriske forfattere.
n Udgivelse af bogværk og/eller artikel om jernbanerne og kulturlandskabet.
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Formidling • Handlingsplan
2015 n Åbning af Børnebanegården med pc-område og separat nyt klodsområde.
n Åbning af videncenter og bibliotek.
n Udvikling af skitseprojekt for ny udstilling og første kontakter til fonde.
n	Indledende forberedelse af rejseudstillingen Drømmenes Kupé.
n Veterantogskørsel med højere grad af formidling.
n	Inddragelse af frivillige medarbejdere i formidlingen – pilotprojekt.
n	Igangsætte udvikling af ambitiøst børneprogram med egne figurer til afløsning af Thomas Tog.
n Begynde samarbejde med en række centrale aktører i Odense, bl.a. H.C. Andersen-kampagnen
og Odense Film Festival.
n Ændring af spor i remisen som et led i at skabe dynamik i udstillingen.
n Oprettelsen af en skoletjeneste ved ansættelse af ny fast skoletjenestemedarbejder.
n	Præsentation af den nyrestaurerede Wagons-Lits sovevogn.
2016 n Ultimo året åbning af Drømmenes Kupé.
n Opgradering af museets app med 50 ekstra lokaliteter.
n Udgivelse af kulturarvsbog Jernbanernes kulturarv.
n Forhandlinger med fonde om ny udstillingsbygning og ny udstilling.
n	Indledende arbejder med et udendørs lære- og legeområde samt med en nytænkning af minibanen.
n Yderligere inddragelse af frivillige medarbejdere i formidlingen.
n	Præsentation af Børneprogrammet. Herunder udgivelse af to bøger og andre produkter.
n Udvikling af undervisningsmateriale til alle klassetrin.
n Ny særudstilling med indlånt udenlandsk lokomotiv.
n	Præsentation af den nyrestaurerede Grønholt-vogn, Danmarks ældste bevarede personvogn
2017 n Forhandlinger med fonde.
-20 n Realisering af udbygning af museet med ny udstillingsbygning, ny udstilling/er og faciliteter.
n Nyopstilling af remisen i tematiserede moduler.
n Opbygning af udendørs legeområde.
n Fornyelse af minibane med højere grad af formidling.
n	Præsentation af fuldskala replica af Danmarks første damplokomotiv Odin.
7

Dannebrogsgade 24 · DK-5000 Odense C · T +45 66 13 66 30 · jernbanemuseet.dk
Udgivet af Danmarks Jernbanemuseum, august 2015 · Grafisk formgivning: Haurand Grafisk · Fotos: Flemming Wedell og Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks Jernbanemuseum

