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I Bøsøre er der netop åbnet et nyt dukkehusmuseum på ovenpå butikken KJ Design 
Vormark: Klintholmvej 49 er et spændende sted for voksne kvinder. Det selv om der 
bruges meget plads på dukkehuse. 
 
- Vi flyttede hertil i januar, fortæller Kirsten Dons, der sammen med sin mand John 
Helberg Møller er indehaver af café og butikken KJ Design. Parret har netop åbnet et 
museum oven på butikken. 
 
- Vi havde butik i København, men under et ferieophold her på Fyn blev vi varm på 
idéen om at flytte hertil for at have både bolig og butik under samme tag ude på landet, 
fortæller Kirsten Dons. 
 
- Det der med at flytte på landet var ikke en ny idé, men det var oprindeligt meningen, at 
det skulle være på Nordsjælland. 
 
I butikken sælges der brugskunst og tøj til den voksne kvinde. 
 
- Det er afdæmpet tøj, ikke noget med bar mave og lav talje, understreger Kirsten Dons. 
- Det er tøj, der også kan kombineres med næste års tøj. 
 
Forretningens idé er da også, at kunne være en god lokal butik for egnens beboere, 
samt om sommeren at kunne tiltrække nogle områdets mange turister. 
 
Dukkehusene 
 
- Det er tre-fire år siden, at vi begyndte at sælge dukkehuse og dukkehusartikler. Det er 
blevet den voksne kvindes hobby, ligesom mange mænd samler på modeljernbane, 
oplyser Kirsten Dons. - Og for et par år siden sagde jeg til min mand, at jeg godt kunne 
tænke mig et dukkehusmuseum. 
 
Og sådan blev det. I øjeblikket er der over tredive temaer at se i det lille 



 

 

dukkehusmuseum. 
For en beskeden entre 
kan interesserede 
blandt andet se en 
model af Kirsten Dons 
egen have fra 
Amager, Damernes 
Magasin og Lauras 
køkken fra Matador. I 
år er der også et tema 
omkring 
eventyrforfatteren 
H.C. Andersen og et 
om altaner! 
 
- Det er meningen, at 
vi vil have nye temaer 
hver sæson, forklarer Kirsten Dons og uddyber: - Vi skifter nok hvert forår, så der er 
noget nyt at se på. 
 
- Englænderne og til dels også hollænderne har altid haft det der med at samle på 
dukkehuse, fortæller Dons, - Men nu er der også en bølge i gang i Danmark, som vi 
rider med på. 
 
Rare og runde 
 
- "Dukkehusdamerne" er alle rare, runde og hyggelige damer, fastslår den nye 
museumsindehaver. - Og ofte har de manden med, når de kommer her for at kigge på 
dukkehuse. Det er måske ham, der laver lyset i dukkehuset eller nogle af de andre små 
finesser. 
 
- Vi får inden længe sat et skilt op ved hovedvejen mellem Nyborg og Svendborg, så 
turisterne kan finde os. Vi skal selv betale, jeg mener det er omkring fem tusinde plus 
moms, slutter Kirsten Dons, der også har investeret et femcifret beløb på montrerne i 
det lille museum. 
 
Sommeren over tilbyder Kirsten Dons hver mandag workshops for dukkehus-
intereserede, hvor man kan tilegne sig forskellige teknikker og få inspiration ved at være 
sammen med andre ligesindede.  
 
Kirsten Dons sælger også dukkehuse til interesserede, klar til individuel indretning. Her 
viser hun, hvordan der åbnes ind til herlighederne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto: Stefan Hestnes.  


