
Overdragelse
af genstande og fotografier til Danmarks Jernbanemuseum

brugshistorie, dens bruger, hvor den er 
lavet og tilsvarende oplysninger. Jo mere 
du kan fortælle om genstanden, jo bedre.

Danmarks Jernbanemuseum udbygger 
fortrinsvis samlingerne ved såkaldt aktiv 
indsamling med udgangspunkt i de om-
råder af jernbanehistorien, som kun er 
svagt repræsenteret i museets samling. 
Det vil sige, at museumsinspektørerne på 
baggrund af forskning og undersøgelser 
selv opsøger potentielle genstande. Det vil 
få betydning for hvilke genstande, museet 
tager imod. 

Museet indsamler også private genstande 
med relation til livet på og omkring jern-
banen. I denne folder finder du oplysninger 
om, hvordan du skal forholde dig, hvis du 
har noget, du vil donere til museet. 
Du kan også læse om, hvordan museet 
tager stilling til dit tilbud – og hvorfor der 
nogle gange takkes nej.

Et godt eksempel er dette primusapparat. Det har tilhørt Henry Trads, som var trafikkontrollør 
ved DSB’s centralværksted i Aarhus. Rejseprimussen stammer fra hans tidlige år ved statsbanerne 
1918-1928, hvor han var medhjælper på stationerne i Thisted og Hjørring. Den var en af de nødvendige 
ejendele, han havde med sig, og museet kan bruge den til at fortælle om hverdag og levevilkår for 
de mennesker, der var ansat ved jernbanerne. Som almindeligt primusapparat er denne genstand 
uden interesse for et jernbanemuseum, men den bliver interessant i kraft af sin historie.

Når museet optager en ny genstand i 
samlingerne, forpligter vi os til at passe 
godt på den og bevare den for eftertiden
– i princippet skal den opbevares for evigt. 
Derfor er vi mådeholdende med hvor mange 
nye genstande, vi indsamler. Samlingen 
skal ikke indeholde én af hver tænkelig 
type genstand eller mange ensartede 
genstande, men skal rumme et repræsen-
tativt udsnit, som illustrerer centrale emner 
inden for danske jernbaners historie.

En genstand er især interessant for 
museet, hvis du kan fortælle os om dens 

Danmarks Jernbanemuseums ansvars-
område dækker alle aspekter af de danske 
jernbaners teknik- og kulturhistorie i brede-
ste forstand. Museet indsamler genstande, 
fotografier og andet materiale fra statslige 
og private jernbaner, fra industribaner, 
sporveje, letbaner og metro samt fra DSB’s 
færger og rutebiler. Fo
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Hvordan tager museet 
stilling til en ny genstand? 

Dannebrogsgade 24 • 5000 Odense C • jernbanemuseet.dk • T 6613 6630 • info@jernbanemuseet.dk



Hvad kan jeg 
aflevere til museet? 
Samlingerne er en meget vigtig del af 
vores rolle som museum. Genstande, 
fotografier og andet materiale bruges 
både i udstillinger og som kildemateriale 
til fortiden. Det, der kan ses i museets 
udstillinger, udgør kun en lille del af 
alt det, som museet råder over. Vi kan 
derfor ikke love, at en genstand, som du 
donerer til museet, bliver udstillet med 
det samme, men vi gemmer den til 
glæde for kommende generationer.

Museets samling rummer mange fotogra-
fier af lokomotiver og vogne, men vi vil 
især gerne have flere, som viser persona-
lets arbejdsliv, samt passagerer på bane-
gårde, perroner og i toget under rejsen. 
Ønsker man ikke rent fysisk at donere sine 
fotos til museet, vil vi alligevel gerne have 
lov at låne dem, så vi kan scanne dem. 

Derudover modtager vi meget gerne 
personlige erindringer, plakater m.m. 
Museet råder også over et arkiv med 
en omfattende tegningssamling. Vi kan 
være interesseret i at modtage yderligere 
arkivmateriale, og ellers kan vi henvise 
til den rette arkivmyndighed.

 
Hvordan gør jeg? 

• Har du noget, som du gerne vil overdrage 
til Danmarks Jernbanemuseum, er det 
bedst at kontakte os i forvejen. Det er 
vigtigt, at du ikke møder op med gen-
standen uden forudgående aftale med 
museet. Risikoen er, at du må tage gen-
standen med hjem igen, da personalet i 
museets billetsalg ikke har bemyndigelse 
til at tage imod nye genstande. Det må 
kun museets inspektører, som har brug 
for lidt tid til at tage stilling.

• Send din henvendelse til: 
 info@jernbanemuseet.dk
 Fortæl hvad du ved om genstanden, for 

eksempel hvem den har tilhørt, og hvad 
den har været brugt til. Det er bedst, at 
du også sender et foto af genstanden, 
så museumsinspektørerne har bedre 
mulighed for at vurdere, om genstanden 
kan indgå i samlingerne.

• Du kan også ringe til museet og få 
 vejledning på telefon 6613 6630.

• Du vil blive kontaktet, når museets inspek-
 tører har undersøgt, om genstanden 

ønskes modtaget.

• Ønsker museet at modtage din genstand, 
aftales et tidspunkt, hvor du mødes med 
en inspektør på museet. Som en del af 
mødet skal du skrive under på, at du 
overdrager genstanden til museet. Vi vil 
samtidig gerne høre, hvad du kan fortælle 
om genstanden.

• I nogle tilfælde kan det aftales, at museet 
afhenter genstanden.

1:  Dette skinnetermometer blev overdraget til museet i 
juli 2017. Museet valgte at optage det i samlingen, fordi 
det er et vigtigt instrument, som er særligt for jernbanen. 
Metal udvider sig og trækker sig sammen alt efter tem-
peratur. Det har betydning, når man lægger et jernbane-
spor. Skinnerne skal lægges med tilstrækkelig afstand 
mellem enderne, så der er plads til udvidelse – ellers kan 
det gå galt, når stålet udvider sig på en varm sommerdag.

2:  Museet indsamler også arkivalier fra ansatte ved 
jernbanerne. Her ses en trafikassistents personlige 
regnskabsbog med oversigter over løn, pensionsind-
betaling, sygekasse m.m. Sammen med bogen afleve-
redes desuden eksamensbeviser, korrespondance 
med statsbanerne og en kvittering for indkøb af en ny 
uniformsjakke.
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