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Guberneser og GPS’er 
 
På energimuseet er der oplevelser med energi for alle i familien. Museet har alt fra store 
maskiner over mekanisk legetøj til skøn natur og historiske huse. Der er udstillinger for 
pilfingre og nogen for dem som vil fordybe sig i gamle dage. I påsken er der desuden GPS-
skattejagt i museets omgivelser ved Gudenåen og Tange Sø, og i museets hovedbygning åbner 
udstillingen ”Guberneser”. 
 
Måske kender du selv en Guberneser!? En  person af den slags, der aldrig skiller sig af med ting, og 
som oven i købet kunne finde på at anskaffe sig en kasse med gamle gummiklodser, for sæt nu man 
fik brug for dem en skønne dag! En sådan person kaldes for en guberneser af de lokale på egnen 
omkring Rødkærsbro. En guberneser har altid en masse spændende ting stående omkring i husets 
hjørner, på loftet, i kælderen og i garagen. Desværre ender tingene alt for ofte med at blive dér, og 
aldrig komme frem igen til gavn eller glæde for nogen. Guberneseren har nemlig en tendens til at 
glemme hvad der findes i samlingerne, måske fordi vedkommende er optaget af at anskaffe sig 
noget nyt til gemmerne. 
 
Rigtig mange museer har det på samme måde som guberneseren. Det gælder i særlig grad også 
Energimuseet. Det er Energimuseets opgave at indsamle genstande fra fortid og nutid, som kan 
belyse vores historie med elektricitet, energiproduktion og energiforbrug. Museet råder over 10.000 
genstande, der rummer alt fra dampmaskiner over elbiler til Carmen curlers. Men det er kun en fåtal 
af genstandene i museets samlinger, der er på udstilling. Der er simpelthen alt for mange ting til, at 
det hele kan udstilles. Selvom det ikke er glemt, hvad der findes i museets samlinger, så hænder det 
for mange af tingene – ganske som hos guberneseren – at de ligger hengemt uden at nogen rigtig 
har glæde af dem. 
 
Energimuseet henter nu en håndfuld af de mest spændende genstande frem fra magasinets gemmer, 
og sætter på udstilling. Udstillingen kalder vi ”Guberneser”. Det er genstande, som vi normalt ikke 
har på udstilling, men som alle har en god historie. Blandt de mange ting i udstillingen kan man 
opleve en strømtyv, en model af den elektriske stol, Kong Frederik den 9.s barbermaskine og en 
soldrevet elbil, der har kørt tværs over Australien. Du kan også se en af verdens første 
hjemmecomputere VIC20, den danske elbil Hope Whisper, der kørte galt på sin jomfrurejse og 
mange andre sjove ting. Udstillingen åbner skærtorsdag d. 21. april. 
 
I hele påskeferien fra den 16. april til 25. april er der på Energimuseet også mulighed for at få sig en 
naturoplevelse ud over det sædvanlige med en GPS modtager i hånden. Museet har nemlig 
tilrettelagt en GPS-skattejagt i omgivelserne omkring Gudenåen og Danmarks største 
vandkraftværk – Tangeværket. Man starter med et skattekort, som udleveres i billetsalget på 
museet, hvor man også kan låne en GPS-modtager. Så er det ellers bare om at komme ud og finde 
de skatte, som er gemt i den omkringliggende natur. Gennemfører du skattejagten vinder du tre 
chokoladepåskeæg i museets café.  
 
Energimuseet har naturligvis også åbnet for udstillingerne. Du kan for eksempel besøge museets 
historiske huse, se gamle maskiner og apparater fra Danmarks elektriske barndom og lade dig 
forbavse i klimaudstillingen - vidste du for eksempel, at det at have en hund, med alt hvad den skal 
have, udleder ligeså meget CO2 som en firehjulstrækker, der kører 7.500 km. Du kan også gå på 



opdagelse i energiformerne sol, vind, vand og elektricitet i vandkraftudstillingen og i Solbyen. I 
Thrigelaboratoriet skal børn og voksne selv lege sig til viden om magnetiske og elektriske 
fænomener. 
I museets højspændingslaboratorium er der dagligt opvisninger med lyn og gnister på over en 
million volt, og man kan få håret til at stritte ved at lade 50.000 volt gå igennem kroppen. Oven på 
den hårrejsende oplevelse kan man slappe af i museets Café Edison. 
 
Børn og unge under 18 år kommer gratis på Energimuseet. For voksne er entréprisen 80 kr. Seniorer 
koster 60 kr. og grupper på over 10 personer koster 60 kr. per person. 
 
Energimuseet åbner for sæsonen lørdag den 16. april. Der er åbent alle dage fra kl. 10.00 – 17.00. 
GPS-skattejagten løber 16. – 25. april. Udstillingen ”Guberneser” åbner skærtorsdag 21. april, og 
løber påsken ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For mere information om arrangementet i påsken kontakt museumsformidler David Hein Bach på 
telefon: 86 68 42 11 eller på Email: db@energimuseet.dk 
 
Bedste hilsner, 
 
David Hein Bach 
(Museumsformidler) 
Energimuseet www.energimuseet.dk 
Bjerringbrovej 44, 
8850 Bjerringbro 
 
 
 
 

Faktaboks:  
 
Energimuseet er det nye navn for det 
tidligere Elmuseet. Museet indvies under det 
nye navn fredag den 15. april, og åbner for 
publikum den 16. april.  
 


