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Pakning og transport af kunst 
og museumsgenstande

Det kræver mere end blot en lastbil at 
transportere kunst fra ét sted til et andet.

Med den slags opgaver følger store krav til 
den enkelte transportør, der skal håndtere 
kunstværket. Det ansvar er vi vant til at påtage 
os, og vi har gjort det i over 35 år.

UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

Intern omrokering, langdistancetransporter 
og oversøiske forsendelser kan medføre store 
logistiske udfordringer for ethvert museum.

Book os til transport (national, international, 
intern) eller gør brug af vores profesionelle 
eksportpakkeri til store og små pakkeopgaver.

Ring på 4373 5555 eller 
skriv til jh@43735555.dk eller 
besøg os på 43735555.dk/museum og læs 
mere om, hvad vi kan tilbyde af logistikløsninger 
til museumsbranchen.

“What can I say?

I am in shock.

The painting, the charming 
work of a talented amataur.

The packing, crating, and 
remarkable arrival, the work 
of an absolute master.

I would want you on my side 
in any battle small or large.”

Victor Kemp, USA

Hvad siger kunderne?

HVORFOR BRUGE OS?

 Y Egne biler og chauffører 
i hele Vesteuropa.

 Y Forsendelser til hele 
verden via fly, skib, vej 
og kurér.

 Y Professionel håndtering 
af kunst, antikviteter og 
designermøbler.

 Y ISPM 15 certificeret 
pakkeri med speciale i 
eksportkasser.Fine art  ·  Furniture  ·  Artworks  ·  Antiques  ·  Exhibitions
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En række af projekterne er allerede beskrevet en-
keltvis i Danske Museer gennem de senere år. Men 
på tema-siderne i dette nummer kan man danne sig 
et overblik over projekterne ved at følge billedsiden. 
Hvert af de 13 projekter er repræsenteret i form af et 
billede og en kort beskrivelse. Selve artiklerne udgør 
en samling refleksioner over de vigtigste resultater og 
erfaringer, Vores museum-programmet har ført med 
sig. Det handler både om samarbejdsformer, nye ind-
sigter om museumskommunikation og udviklingen af 
nye metoder og redskaber, som museerne kan bruge 
i deres arbejde med at imødekomme brugerne. Det 
handler om at bruge museumshistorien til at se be-
greber som oplevelse og oplysning i et nyt lys og om 
at udvikle nye kvalitative metoder, der kan supplere 
de nationale brugerundersøgelser. Og meget mere…

Spektret er bredt, når vi taler om Vores museum, og 
det afspejler sig også i artiklerne her. De dykker ned i 
udvalgte perspektiver og tjener som inspiration, men 
er langtfra udtømmende. Mængden af viden skabt i 
Vores museums laboratorium er enorm og venter blot 
på at blive brugt af endnu flere ude på museerne. 

Det er altid interessant, hvordan forskning på højt 
niveau kan komme ud og leve i den praktiske virkelig-
hed. Således også med Vores museum, som redakti-
onen ønsker et frugtbart efterliv i den danske muse-
umsverden.

Vores viden
Af Ida Bennicke

På denne plads i forårets udgave af Danske Museer 
efterlyste jeg mere artikelstof om de fire søjler, der ikke 
handler om formidling. Nu står vi så her med endnu et 
tema om interaktionen mellem museum og bruger!1 
Der er imidlertid en rigtig god grund til, at det gran-
diose forskningsprogram ’Vores museum’ er et tema 
netop nu. I maj sluttede Vores museum officielt efter 
seks år, 13 forskningsprojekter og et samarbejde mel-
lem fem universiteter og otte museer. Det må siges at 
være lidt af en bedrift, som naturligvis skal markeres i 
museernes fagblad.

Vi har noget at fejre!

Igen i år er der bonus på vej til alle medlemmer af 
Museumstjenesten, der også har deres forsikringer 
hos Topdanmark. Vi glæder os derfor til at kunne 
uddele mere end 2 mio. kr. som tak for et godt år.

Vil du have del i overskuddet fremover? Ring til os på 
44 74 41 77 og hør mere om alle medlemsfordelene.
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1  Bare rolig: Der kommer andre boller på suppen i de 
kommende to numre af Danske Museer. Efterårsnummeret 
byder på ’forskningssmagsprøver’ fra museerne, mens vinter-
nummerets tema er lagt i hænderne på Nordisk Konservator-
forbund.

Vores museum-seminar 
på Zoologisk Museum, 
maj 2017.  
Foto: Kirsten Drotner
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Bag kulisserne

Covid-19 pandemien har forårsaget flere 
totale nedlukninger af de danske museer, 
men måske er der alligevel sket lidt bag 
kulisserne? Danske Museer har talt med 
Christian Dahl Melchiorsen (CDM), byg-
nings- og sikringschef på Glyptoteket, om 
hvordan nedlukningerne har påvirket sær-
ligt det museumstekniske arbejde.

Hvordan har covid-19 og nedlukningerne 
påvirket jeres daglige arbejde?
CDM: Det har været en anderledes og svær 
tid. Svær fordi ingen kendte tidshorisonten 
for nedlukningerne. Størstedelen af muse-
ets medarbejdere har enten været hjem-
sendt med lønkompensation eller arbejdet 
hjemmefra. En situation, som har gjort det 
svært at udvikle nye særudstillinger og 
forsknings- og formidlingsprojekter m.v.

 
Hvad har været jeres primære arbejdsopga-
ver under nedlukningerne?
CDM: Under nedlukningerne har vi fortsat 
skullet opretholde sikringsarbejdet med 
fast vagttjeneste 24/7, daglige inspektioner 
af huset og dets udstillinger samt løbende 
drift, rengøring og vedligehold. Derudover 
har museet udviklet nye digitale tilbud og 
kommercielle tiltag som alternativ til et 
lukket museum, som også kan styrke muse-
et på sigt.

 Har nedlukningerne givet tid og plads til 
at løse nogle særlige opgaver eller forløse 
nogle drømmeprojekter? For eksempel 
restaureringer, rengøringer, ombygnings-
projekter etc.?
CDM: Jeg tror, at alle i museumsverdenen 
gerne havde været fri for den seneste ned-
lukning og alle de tab, den har ført med sig. 
Når det så er sagt, har nedlukningen selv-
følgelig også givet anledning til at udføre en 
række større som mindre drifts- og vedli-
geholdelsesarbejder, som ellers ikke kunne 
udføres uden gene for gæster og ansatte. Vi 
har på Glyptoteket blandt andet fået slebet 
og lakeret en række gulve i såvel udstillings- 
som medarbejderområder, foretaget en 
omfattende hovedrengøring, skiftet reoler i 
magasiner på museet, etableret nye mem-
braner i springvand og skiftet belysning i 
vinterhaven med lifte og stilladser. Af andre 
større opgaver har vi fra siden start januar 
fået konverteret vores fjernvarmeforsyning 
fra damp til vand, som har betydet et større 
grave- og smedearbejde i en periode på fire 
måneder. Sidste støbeasfalt blev reetable-
ret dagen før genåbning den 21. april. Med 
undtagelse af fjernvarmearbejderne, som 
var planlagt før covid-19 ramte Danmark, 
har vi på grund af de korte frister fra re-
geringen desværre ikke turdet igangsætte 
øvrige større renoveringsarbejder.

Midnats-champagne 
og kanonsalutter

De mange museumsansatte knoklede i 
dagene op til d. 21. april for at stå klar med 
nye udstillinger, håndsprit og afstandsmar-
keringer til den store genåbningsdag. Selve 
åbningsdagen, en solbeskinnet onsdag, var 
en rolig start for mange af museerne, hvor 
kun de mest kulturhungrende gæster mød-
te op. Den Gamle By beretter om ca. 150 
gæster på åbningsdagen og Aros ca. 400. 
Louisiana havde omkring 600 forudbestilte 
billetter til åbningsdagen, som dog er en 
fordobling i forhold åbningsdagen efter den 
første nedlukning i 2020. Museernes coro-
na-beredskaber skulle dog først for alvor 
stå deres prøve i weekenden, hvor flere 
gæster kom til. På museer landet over blev 
åbningen fejret med et væld af nye udstillin-
ger og alt fra midnatschampagne på Muse-
um Jorn til kanonsalutter på Kronborg Slot.

G E N Å B N I N G

Gode oplevelser i 
trygge rammer trods 
covid-19

I april kom Slots- og Kulturstyrelsens 
nationale brugerundersøgelse for 2020. 
Årets rapport er baseret på 21.142 
besvarelser fra museumsbrugere, der i 
2020 har benyttet de statsanerkendte 
museer. Desuden har mere end 11.000 
brugere besvaret yderligere spørgsmål 
om museumsoplevelsen under covid-19. 
Trods pandemien har museerne leveret 
oplevelser på samme høje niveau som 
tidligere år, og de har været gode til at 
håndtere coronarestriktionerne. 70% af 
brugerne i undersøgelsen havde en for-
ventning om fortsat at besøge museerne i 
samme omfang som før covid-19, og hele 
8% oplevede en øget lyst til at besøge 
museerne efter genåbningen. Det er sær-
ligt yngre brugere, som har fået en øget 
interesse for museerne. Det er dog stadig 
primært kvinder, ældre og veluddannede, 
der benytter museerne, og kulturminister 
Joy Mogensen håber derfor, at museerne 
vil fortsætte arbejdet med at fastholde og 
tiltrække nye målgrupper: ”Museerne har 
en vigtig opgave i at sikre lige adgang til 
vores kultur, uanset uddannelsesniveau 
og uanset, om brugerne er mænd, kvinder, 
unge eller ældre.”

B R U G E R U N D E R S Ø G E LS E

Anne Bjerrekær, museumsdirektør på Det 
Grønne Museum, om museets nye, gratis under-
visningsmateriale om minkkrisen til ungdomsud-
dannelserne. Kilde: historie-online.dk.

”Historien er ikke kun 
noget, der fandt sted 
for mange år siden, 

minkkrisen er et meget 
håndgribeligt eksempel 
på, at den foregår lige 

om ørerne på os.”

Folkesagn, historier 
og hemmeligheder

I Store Heddinge åbner et nyt museum: 
Stevns Folklore Museum. Stevns er nok 
mest kendt for sine smukke klinter, men 
egnen har også en stærk folkloretradition. 
Med det nye museum ønsker initiativta-
gerne, blandt andre Aleksandra Olsen 
der er formand for museets forening, at 
bevare og formidle de stevnske folkesagn 
på nye sanselige og interaktive måder. 
Museet skal være et rum, et medie og et 
samlingspunkt for alle de historier, hem-
meligheder og folkesagn, som Stevns-om-
rådet gemmer på. Stevns Folklore Mu-
seum planlægger at åbne til sommer, og 
til den tid kan man blandt andet høre om 
folkesagnet Elverhøj og lære mere om 
Klintekongen.

Å B N I N G E R  I

Foto: Ny Carlsberg Glyptotek

Foto: Thorkild Jensen

Videncenter for 
digital formidling 
går i dvale

På grund af museernes lange nedluk-
ningsperioder, projektudsættelser samt 
kort- og langsigtede nedskæringer på mu-
seernes udstillingsbudgetter er non-pro-
fit-foreningen MMEx – Museernes viden-
center for digital formidling nødsaget til 
at skære drastisk ned i deres aktiviteter. 
Fra d. 1. oktober 2021 har videncentrets 
bestyrelse vedtaget at nedlukke flere af 
centrets aktiviteter og lade det gå i dva-
letilstand. Det er bestyrelsens klare vur-
dering, at der fortsat er brug for MMEx’s 
kompetencer og ydelser, og bestyrelsen 
vil derfor i det kommende år afsøge mulig-
hederne for at genaktivere MMEx som en 
uvildig digital formidlingsrådgiver i en ny 
konstruktion. 

N E D LU K N I N G 

Museerne rummer et væld af fagligheder, fra konservatorer og 
inspektører til formidlere og driftspersonale. Følg med, når Danske 
Museer i denne serie går bag kulisserne og stiller skarpt på nogle af 

de arbejdsopgaver, vi kun sjældent hører om. 
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Nutidigt museum 
i historiske rammer

Den 1. marts 2021 lukkede Teatermuseet 
ned. Nedlukningen skyldtes dog ikke co-
vid-19, men i stedet en omfattende renove-
ringsproces, som vil vare frem til jul 2022. 
Det mere end 100 år gamle teatermuseum 
har til huse i Hofteatrets fredede bygninger. 
Selve Hofteatret, der er tegnet af arkitekten 
Nikolaj Eigtved som en del af det første 
Christiansborg Slot, er mere end 250 år 
gammelt og rummer arkitektur fra barokken 
til historicismen. Med renoveringen istand-
sættes lokalerne nænsomt for både at be-
vare og fremhæve bygningens historie. Det 
store fondsfinansierede restaureringsarbej-
de går hånd i hånd med museets nye udstil-
lings- og formidlingsprojekt, og tilsammen 
skal arbejdet sikre museet og Hofteatrets 

bygninger for fremtiden: ”Som teatermu-
seum får vi mulighed for at udfolde vores 
virke som et nutidigt museum i historiske 
interiører med moderne faciliteter og for-
midlingsgreb, så vi kan give fortællingerne 
om Hofteatret og dansk teaters historie 
aktualitet og relevans videre til vores besø-
gende. Og ikke mindst styrker vi Hofteatret 
som et kulturelt mødested for stadig flere 
forskellige besøgende og brugere midt i det 
historiske og aktuelle Danmarks magtcen-
trum,” fortæller Jesper Teilmann, direktør 
for Teatermuseet, i en pressemeddelelse. 
Som en del af projektet har Teatermuseet 
blandt andet lavet fotoserien Stedets Ånd 
med billeder af det tomme museum, og 
et stort konserveringsarbejde af museets 
portrætsamling af berømte danske scene-
kunstnere er sat i gang. Når museet genåb-
ner, bliver det med en række nydesignede 
udstillinger samt et nyt indgangsparti og 
caféområde i en brandsikret bygning med 
moderne tekniske forhold og adgangsfacili-
teter. Under nedlukningen vil Teatermuseet 
have til huse i Nikolaj Kunsthals lokaler, 
hvor museet vil stå for forskellige aktiviteter 
og udstillinger.

R E STA U R E R I N G

100.000
Så mange arkæologiske fund 
er siden lanceringen af DIME 
(Digitale Metaldetektorfund) 
blevet registreret på platfor-
men. Med de mange fund og 
over 2.700 aktive brugere er 
DIME et af verdens største 
citizen-science-projekter i 
arkæologien. 

Kilde: Aarhus Universitet: Arts

Nyt museum vil 
formidle som HCA

Historien om H.C. Andersen og hans for-
tællinger får et nyt hjem, når det nye H.C. 
Andersens Hus d. 30. juni slår dørene op 
for de første gæster. Med udgangspunkt 
i forfatterens mange fortællinger ønsker 
museet ikke blot at formidle H.C. Ander-
sens liv og værker, men at formidle som 
Andersen. På det nye museum skal arki-
tektur, lyd, lys og billeder skabe et foran-
derligt totalkunstnerisk rum, der vækker 
den besøgendes fantasi og eventyrlyst. 
Digterens fødehjem bliver også en del af 
det nye museum, der ud over det under-
jordiske museum rummer et børnehus og 
en magisk have.

Å B N I N G E R  I I

Gertrud Hvidberg-Hansen, direktør for Ny 
Carlsberg Glyptotek, om covid-19s indflydelse på 
antallet af museumsgæster. Kilde: Berlingske

”Vi gør, hvad vi kan for 
at få flere danskere fra 

hele landet til at komme 
på museet, men der 

skal meget til at opveje 
tabet af udenlandske 

turister. Vi har indstillet 
os på, at vi nok kommer 
til at mangle dem nogle 

år frem.”

Nyt fælles 
kulturarvsmedie

Nationalmuseets digitale medie Vores Tid 
skal nu udvikles for at blive et fælles me-
die for alle de danske kulturhistoriske mu-
seer. Med tiltaget ønsker Nationalmuseet 
at være en kulturel motor for udviklingen 
af hele den danske museumsverden, og 
samtidig skal mediet give de mange lokale 
museer nye muligheder for at formidle 
deres viden ud til flere danskere. Håbet 
med etableringen af det fælles kulturarvs-
medie er, at museerne sammen kan stå 
stærkere og bedre skille sig ud i mediebil-
ledet. Desuden vil Vores Tid give mulighed 
for at udveksle både fagligt indhold, nye 
idéer og kompetencer museerne imellem. 
Det nye medie er stadig under udvikling, 
og det er Nationalmuseets plan at lægge 
ud med at inddrage 10 kulturhistoriske 
museer i Vores Tid. Efter en forsøgsperi-
ode på et år kan flere museer blive en del 
af mediet. 

M E D I E R

Foto: Teatermuseet Foto: H.C. Andersens Hus

Den nuværende museumsdefinition blev 
vedtaget på ICOM’s (International Council 
of Museums) generalforsamling i Wien i 
2007. Museerne og verden generelt har 
udviklet sig voldsomt siden, og derfor 
nedsatte ICOM en arbejdsgruppe, MDPP, 
der igangsatte en proces frem imod en 
opdateret museumsdefinition. Den var 
planlagt til at blive vedtaget på general-
forsamlingen i Kyoto i 2019. Imidlertid 
var der fra en række lande modstand mod 
det forslag, der på baggrund af MDPP’s 
arbejde blev fremlagt på generalforsam-
lingen af Executive Board, og forslaget 
kom derfor ikke til afstemning. En række 
andre lande oplevede dette som en ude-
mokratisk tilgang. Resultatet er blevet en 
ny proces ledet af ICOM Define (oprinde-
ligt MDPP2), hvor man bestræber sig på 
en meget synlig inddragelse af medlem-
merne frem mod et justeret forslag, der 
forhåbentlig kan præsenteres på general-
forsamlingen i Prag i 2022.

Som et led i processen fik ICOM Dan-
mark i april, samtidig med alle andre na-
tionale komitéer, til opgave at sende max. 
20 begreber ind til ICOM Paris. Der var 
mulighed for helt korte kommentarer, og 
sproget var engelsk, fransk eller spansk. 
ICOM Danmarks bestyrelse besluttede, 
grundet covid-19-restriktioner mod for-
samlinger, at lave en digital afstemning 
blandt alle ICOM Danmarks medlemmer.  

Afstemningen tog udgangspunkt i en li-
ste med 42 begreber. Her kunne medlem-
merne give hvert ord 0-4 point alt efter 
deres relevans for en kommende muse-
umsdefinition. Der var også mulighed for 
at komme med forslag til nye begreber og 
generelle kommentarer. 

De 20 ord, der fik flest point, samt de 
20 ord, der fik flest toppoint (4), har dan-
net grundlaget for den endelige liste, der 
dog også indeholder nogle nye ord fra de 
kommentarer og forslag, der kom ind fra 
medlemmerne. Da flere af ordene i under-
søgelsen dækker over relativt ens begre-
ber, er nogle efterfølgende slået sammen. 
Den endelige liste er således baseret på 
både afstemningen og en bearbejdning og 
sammenlægning af begreber.

Undersøgelsens svaghed er, at ordene 
for den enkelte kan opfattes lidt tilfæl-
dige og ude af kontekst, og at de var på 
engelsk. Resultatet viser dog en meget 
klar retning mod, at de danske medlem-
mer af ICOM i høj grad vægter museet 
som vidensinstitution i modsætning til en 
underholdningsinstitution. Ordet know-
ledge blev topscorer og entertainment 
bundscorer. 

I øjeblikket bliver alle input fra konsulta-
tionerne behandlet af ICOM Define. Deres 
arbejde munder ud i en rapport, der kon-
ceptualiserer en fælles liste over begre-
ber, der danner baggrund for en ny runde 
i juli-september 2021. Her vil vi igen bede 
medlemmerne af ICOM Danmark om at 
give deres besyv med. Den præcise form 
kender vi endnu ikke, og den praktiske 
fremgangsmåde vil i meget høj grad af-
hænge af, om og i hvilket omfang det er 
muligt at mødes fysisk.

Langt det bedste ville være, hvis vi 
kunne invitere til et fysisk møde, men vi 
planlægger under alle omstændigheder 
også et virtuelt element, da det giver de 
medlemmer, der ikke kan deltage fysisk, 
mulighed for at være en del af processen. 

Bestyrelsen for ICOM Danmark

→ Sustainable
→ Social inclusion
→ Non-profit
→ Permanent 

institution
→ Inspiration
→ Collection
→ Enlightenment

→ Ethical
→ Accessible
→ Reflection
→ Responsible
→ Learning
→ Conservation  

(preservation)
→ Documenting

→ Cultural heritage  
(tangible/intan-
gible)

→ Exhibitions
→ Research
→ Professional
→ Knowledge
→ Natural heritage

DE 20 BEGREBER 
DER FIK TOPPOINT 
I DEN DANSKE 
AFSTEMNING 
(I TILFÆLDIG ORDEN)

ICOM Danmarks medlemmer har stemt om, hvilke 20 begreber 
der skal indgå i en ny international museumsdefinition.

På jagt efter en 
ny museumsdefinition

Meddelelse fra 
redaktionen

Fra 1. juni bliver Mia Laura Andersen Fun-
der en del af holdet bag Danske Museer. 
Laura har tidligere bidraget med notitser, 
nyheder og artikler til magasinet og bliver 
nu en fast del af redaktionen som skribent 
og redaktionsassistent. Laura er uddannet 
teater-og performanceteoretiker og har 
specialiseret sig i kulturformidling, særligt 
i krydsfeltet mellem teater og museum.

Foto: Christian Steffensen
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På Færøerne er det brusende hav allestedsnærvæ-
rende, og intet sted i horisonten toner et andet land 
frem på de 18 øer. Det nordatlantiske hav er fængende, 
smukt og stort, men samtidig voldsomt med uforudsi-
gelige naturkræfter. Havets dobbelthed betyder, at det 
både giver og tager: Det er både en rig lokal ressource 
og et sted for tab. I alle færøske familier er der en fisker, 
og alle har prøvet at miste slægtninge til havet. Havet 
er kort og godt et grundvilkår for livet på Færøerne. 

Færøske kunstnere har i mange generationer skil-
dret havet, og gennem deres værker får vi et indblik i 
en nation, hvor fiskerierhvervet har gennemgået en 
rivende udvikling i det 20. århundrede: fra lokal bæ-
redygtig dagsfangst i simple småbåde til højteknolo-
giske trawlere på langfart i månedsvis med enorme 
fangstudbytter. På kort tid er Færøerne blevet en effek-
tiv søfarts- og fiskerination. Havet og fiskeriet er, ikke 
overraskende, blevet et stærkt kendetegn for færøsk 
erhverv og for færøsk identitet.

Det forpligter at leve af havets ressourcer, og derfor 
er fiskerikvoter, ’blue ocean strategy’ og bæredygtigt 
fiskeri centrale emner på Færøerne: Hvordan undgår fi-
skerierhvervet en tømning af havets ressourcer? Hvor-
dan minimeres forurening af verdenshavene? Dette er 
vigtige emner, som adresseres af verdenssamfundet, 
blandt andet i FN’s verdensmål. Verdensmål nr. 14 – 
’Livet i havet’ – sætter netop fokus på, hvordan havets 
økosystem beskyttes, og hvordan overfiskeri og hav-
forurening kan undgås. 

På Færøernes Nationalgalleri satte vi os for at lave 
en udstilling om havet, hvor verdensmål nr. 14 blev et 
omdrejningspunkt. For havet er alles ansvar, og affald 
flyder også i havet omkring Færøerne. Det kan og må 
vi som museer gøre noget ved. Spørgsmålet er: Kan 
kunst forandre en global udfordring?

Med udstillingen havde vi en klar målsætning om 
at få flere til at tage stilling til, hvordan vi sammen kan 
arbejde for et renere verdenshav og for at realisere 
verdensmål 14. Udstillingens mål var derfor ikke kun 
at give publikum en visuel oplevelse af havet omkring 
Færøerne omsat til æstetisk flotte billeder. Udstillingen 
blev kurateret, så selve kunstværkerne også kunne 
anspore publikum til aktivt at tage stilling. Desuden 
integrerede vi de centrale spørgsmål både i museets 
værkudvalg, udstillingsformidling, podcast, lærerma-
teriale, omvisninger m.m.

Af Karina Lykke Grand 
og Solveig Hanusardóttir Olsen

Havet er 
alles 

ansvar 

Færøernes Nationalgalleri har en målsæt-
ning om at få flere til at tage stilling til, 
hvordan vi sammen kan realisere FN’s 
verdensmål. Første skridt er verdensmål 
nr. 14, ’Livet i havet’.

1 Randi Samsonsen, 
Plastic Dialogue, Pla-
stik og uld, 2017.

1
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der sejler på grund, kan have store omkostninger for 
livet i havet. I en stor radius bliver plante- og dyreliv 
påvirket, og fugle indsmurt i olie overlever ikke. I en 
tankevækkende installation, hvor døde søpapegøjer 
ligger mellem olieindsmurte basaltstammer, tematise-
rer Kári Svensson, hvad der kan ske, hvis der kommer 
olieudslip på Færøerne. En sådan katastrofe vil påvirke 
alle havets fisk og fugle. Netop brugen af søpapegøjer 
som katalysator, havde stor effekt på publikum, da en 
olieforurenende naturkatastrofe ville kunne udslette 
populationen på Færøerne helt. På museet oplevede 
vi en stor eftertænksomhed i mødet med dette værk, 
da bestanden af søpapegøjer allerede er for nedadgå-
ende, og i dag er de fredede. 

Karina Lykke Grand er museumsdirektør og Solveig 
Hanusardóttir Olsen er museumsinspektør på Listasavn 
Føroya – Færøernes Nationalgalleri.

Plastik i verdenshavene er omdrejningspunktet for 
Randi Samsonsens værk. Plastik kender ingen græn-
ser, men flyder på tværs af nationer. Andre landes pla-
stikaffald skyller ind på land på Færøerne, og Færøer-
nes plastikaffald skyller op på andre kyster. Via en serie 
af halvopløste plastikhandsker fundet i en vandkant 
gør Randi Samsonsen os opmærksomme på menne-
skets forbrugsmønster: Vi har skabt et materiale, som 
naturen ikke selv kan nedbryde. Og når plastik ikke 
bliver bortskaffet rigtigt, men havner i verdenshavene, 
ender plastikmolekylerne i vores spisefisk – og dermed 
i os mennesker. Påpegningen af denne bemærkelses-
værdige cyklus af utilsigtede handlinger gjorde også 
stort indtryk på publikum. Vi oplevede herigennem en 
opvakt opmærksomhed på, hvordan man som individ 
og forbruger selv kan gøre mere for at bidrage til bedre 
miljømæssig adfærd og sikker håndtering af plastik til 
gavn for alle. 

Kan kunst forandre en global udfordring? 
Erfaringerne med at integrere samfundsaktuelle 
spørgsmål i udstillingsrummet og bruge værkerne til 
at stille spørgsmål til publikums egen indsats for en 
mere bæredygtig verden blev en øjenåbner for os på 
museet. Kunst påvirker, og via publikums delinger af 
fotos fra udstillingen nåede vi langt ud med vores bud-
skab om, at havet er alles ansvar. 

Vores publikum har uden tvivl et bæredygtigt mind-
set og ser positivt på museets arbejde med FN’s ver-
densmål. Det har været vores erfaring, at det kurato-
risk var en fordel at zoome ind på ét verdensmål. Vi 
planlægger derfor at opbygge langvarige relationer 
til vores publikum ved at sætte fokus på flere af FN’s 
verdensmål i de kommende år. Vores næste udstil-
ling om Landskabet (2022) vil sætte fokus på FN’s 
verdensmål 15 – ’Livet på land’ – samt på mål nr. 13 
– ’Klimaindsats’. 

Vores næste skridt vil endvidere være at undersøge 
nærmere, hvordan vi påvirker publikum, og hvilken 
indflydelse  kunst har. Hvad virker ved vores udstillin-
ger, formidling, læringsmateriale og sociale medier, og 
hvad virker ikke? Herigennem håber vi på at kunne ud-
fylde vores rolle endnu bedre som et samfundsrelevant 
og -engageret sted, hvor vigtige og svære spørgsmål 
tages op. 

Udstillingen Havet blev vist i perioden 6.11.20-5.4.21. 
Se fotos fra udstillingen og lyt til udstillingens podcast 
på art.fo.

”Kan kunst 
forandre 
en global 
udfordring?”

Kan kunst forandre en global udfordring?
På Færøernes Nationalgalleri arbejder vi ud fra en 
grundsætning om, at kunst kan påvirke publikum, og 
at kunst har et kraftfuldt potentiale til at nå langt ud til 
folk via blandt andet sociale medier – og herigennem 
ændre en befolknings mindset. Fra udstillingens man-
ge værker vil vi gerne fremhæve to eksempler på dette 
i form af samtidskunstværker, som tematiserede for-
urening af verdenshavene med fokus på henholdsvis 
olieforurening (Kári Svensson) og plastikaffald i havet 
(Randi Samsonsen).

Kári Svenssons mixed media-installation handler 
om, hvordan olieforurening i verdenshavene oftest er 
menneskeskabt. Lækager fra olieskibe eller tankskibe, 

2 Kári Svensson, 
Klippesøjler, mixed 
media, 2021.

3 Verdensmål 14, 
’Livet i havet’, var 
omdrejningspunktet for 
udstillingen Havet.

2a

2b

3
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Af Mia Laura Andersen Funder
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Museumsaktivisme 
Værdiprædiken eller 

vejen frem?

Bør museer udfordre deres gæster? Dét spørgsmål stillede Fiskeri- og Søfartsmuseet 
en række fremtrædende debattører fra den politiske og museale verden til et online 

debatarrangement i marts. Danske Museer lyttede med.

Fiskeri- og Søfartsmuseet arbejder aktivt på at bli-
ve ’Danmarks museum for havet’. I den forbindelse 
har museet eksperimenteret med museumsaktivisti-
ske tiltag gennem arrangementer som for eksempel 
Shorewalk 2020, en march for FN’s verdensmål. På 
baggrund af det aktivistiske arbejde tog museumsin-
spektør Kasper Rathjen initiativ til det online debatar-
rangement ’Bør museer udfordre deres gæster?’ for 
at lade politikere og museumsfolk diskutere, hvorvidt 
aktivisme overhovedet hører hjemme på et museum.

Sarah Smed, leder af Danmarks Forsorgsmuseum, 
lægger ud og fortæller om museets succesfulde ak-
tivistiske arbejde med anbragte borgere, for eksem-
pel de tidligere børnehjemsbørn fra drengehjemmet 
Godhavn. Den aktivistiske tilgang har vist sig gavnlig 
for både museet og dets brugere: ”I takt med at vi har 
forbundet fortidens erfaringer med nutidens udfordrin-
ger, jo mere stiger vores besøgstal og vores positive 
brugerundersøgelser, og desto flere spændende forsk-
ningsprojekter får vi.” Sarah Smed ser det som museer-
nes opgave at dele historiens ’overstregningspen’ med 
stemmeløse befolkningsgrupper og give dem en plads 
i museernes historiefortælling. Derfor forpligter muse-
umsaktivisme også: Det er en strategi, hvor gennemsig-
tighed er en helt central faktor, og hvor museerne altid 
skal tydeliggøre, hvem de repræsenterer og hvorfor.

Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance, 
føjer en mere traditionel museumsforståelse til debat-
ten. I hans optik skal museerne samle mennesker og 
vise genstande med stærke auraer. For Henrik Dahl 
repræsenterer museumsaktivisme en politisering af 
museerne, der kan skabe splittelse, og samtidig forun-
dres han over det, han ser som en trang til at lave om 
på museernes raison d’être: ”Man tømmer museerne 
for funktion og kommer nye funktioner ind, det skal 
man være ærlig om.” Museerne bør ifølge Henrik Dahl 
passe på med at værdiprædike og beskæftige sig med 
ting, der ikke har noget med museer at gøre. For ved 
at gøre det tømmer museerne sig selv for funktion og 
tilsidesætter et publikum til fordel for et andet.

Flemming Just, formand for Organisationen Danske 
Museer og direktør for Sydvestjyske Museer, sætter 
pris på Henrik Dahls fokus på genstandenes centrale 
rolle, men han mener samtidig, at museerne bør være 
mere end et skrin for fortiden. Flemming Just pointerer, 
at museumsloven forpligtiger museerne til at sætte 
historien i perspektiv gennem vedkommende udstillin-
ger med plads til refleksion og diskussion: ”Museerne 
skal tage nogle emner op, som er relevante for folk, der 
måske ikke altid kommer på museerne… det handler 
om at være vedkommende.” Ifølge Flemming Just har 
museerne et samfundsansvar, og det betyder, at det 
unægteligt er en del af museernes raison d’être at give 

stemme til de stemmeløse og tage lokale og samfunds-
relevante emner op.

For Jacob Lose, der er formand for Fiskeri- og Søfarts-
museets bestyrelse, kan museer og aktivisme noget 
helt særligt, og han er ikke bekymret for, at museerne 
bliver politiserende. Museerne har længe involveret 
borgere i deres virke, og i den forstand er aktivisme 
ikke nyt for museerne: ”Man skal ikke være bekymret 
for aktiv involvering af sine museumsgæster – vi har 
gjort det i årtier, vi har bare kaldt det skoletjenesten.” 
Jacob Lose er enig med Henrik Dahl i, at museer ikke 
skal være politiserede, men for ham kan museerne 
sagtens stille lokaler og faglighed til rådighed for debat 
og læring uden at tage patent på ’det gode’. 

Netop når museer forsøger at tage patent på ’det gode’, 
ser Morten Messerschmidt, medlem af Folketinget og 
næstformand i Dansk Folkeparti, museumsaktivisme 
som problematisk: Museer må aldrig lægge politiske 
dagsordener ned over vores fælles arv. For Morten 
Messerschmidt er der intet i vejen med, at museer 
fortæller om bagsiden af medaljen, for eksempel når 
det gælder Hans Egedes missionærarbejde i Grønland. 
Men hvis denne vinkel fylder uforholdsmæssigt meget 
i historiefortællingen, er det yderst problematisk, og 
her mener Morten Messerschmidt, at aktivismen bliver 
direkte ødelæggende: ”Meget af den aktivisme, vi op-
lever i Danmark og i udlandet, har et decideret ønske 
om, at der er dele af fortiden, som man helt skal kaste 
bort.” Den nutidige historiekritik må gerne perspekti-
vere, men den må aldrig helt udviske det, der var. 

Debattens deltagere er grundlæggende enige om, at 
museer aldrig må give køb på deres rolle som videns-
formidlere, og at de altid skal være reflekterede og vise, 
hvem de giver stemme til. Når det gælder spørgsmåle-
ne om, hvad man kan kalde museumsaktivisme, samt 
hvorvidt museumsaktivisme truer vigtige eksisterende 
fortællinger eller sætter dem i et nyt nødvendigt lys, er 
debattørerne knap så enige. I Henrik Dahl og Morten 
Messerschmidts kritik af museumsaktivismen toner et 
ønske frem om, at museerne er objektive, at de er tro 
mod historien, og at de ikke mister deres særegenhed. 

Museer som passive skrin og objektive formidlere 
er imidlertid en museumsforståelse, som museerne 
for længst har lagt på hylden. Museerne blander sig 
i samfundet og involverer deres brugere som aldrig 
før, og det lader ikke til, at dén tendens er på retræte. 
Vi kan altid diskutere balancen og nuanceringen, men 
svaret på spørgsmålet er klart ud fra dagens debatar-
rangement: Ja, museerne bør udfordre deres gæster.

Mia Laura Andersen Funder er skribent og 
redaktionsassistent på Danske Museer

1 Fiskeri- og Søfarts-
museets tilbageven-
dende event Shorewalk 
har til formål at gøre 
FN’s Verdensmål til 
hverdag i Esbjerg 
gennem samarbejde på 
tværs af virksomheder, 
uddannelsesinstitu-
tioner, politikere og 
civilsamfund.

”Museerne bør 
ifølge Henrik 
Dahl passe på 
med at vær-
diprædike og 
beskæftige sig 
med ting, der 
ikke har noget 
med museer at 
gøre.”

1
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Et museum uden fast adresse, uden mure. 
Det er konsekvensen af at stille sig selv 
ovenstående spørgsmål. Museet for Sam-
tidskunst opsiger sit lejemål og flytter fra 
museumsbygningen midt i Roskilde til kon-
torfaciliteter i bydelen Musicon for at be-
drive en ny museumsform. 

Forud for sådan en radikal bevægelse 
ligger tre års drøftelser og intenst arbejde 
i hele organisationen. Men vejen hertil går 
endnu længere tilbage, er også formet af 
andres arbejde og de erfaringer, som mu-
seet har gjort sig gennem hele dets levetid. 
Det er erfaringer, der er indlejret i museets 
forsknings- og indsamlingspraksis samt i 
mange afholdte projekter i det offentlige 
rum.

Det er på baggrund af den viden, at 
vi begiver os ud i en eksperimenterende 
måde at bedrive museum på, hvor mål-
grupper, udstillinger, tidslighed, museale 
kerneopgaver og kommunikation skal gri-
bes an på helt nye måder.

Et skridt tilbage til start
Kimen til Museet for Samtidskunst findes 
i Fluxus-festivalen ’Festival of Fantastics’, 
der finder sted i Roskilde i 1985. 10 dages 
happenings fører til idéen om at etablere 
et museum for de nyere kunstformer, som 
åbner seks år senere i Laurids de Thurahs 
barokpalæ på Stændertorvet. Fokus er i 
særlig grad på lyd- og mediekunst; senere 
også på performance og relationel kunst. 
Værksamlingen udgøres i dag af 150 vær-
ker samt et stort lydarkiv. 

Fra begyndelsen har museet mange akti-
viteter i det offentlige rum i form af lyd- og 
performancefestivaler, optog mm. I min tid 
som direktør har jeg fortsat arbejdet med 
at åbne museet og få det endnu mere in-
tegreret i byen: fra åbne processer og for-
mater, hvor andre kan lave events hos os, 
til specifikt at satse på, at vi laver events 
hos andre. 

En lille organisation på seks-syv årsværk 
lærer hurtigt, hvor meget der er at vinde 
ved at samarbejde med større organisa-
tioner. I 2018 skruer vi op for vores tilste-
deværelse uden for murene i form af stra-
tegiske partnerskaber med blandt andet 
Roskilde Festival, og det viser sig frugtbart 
at møde nye publikummer andre steder og 
være en del af andres kommunikations-
kanaler. Vi igangsætter også kunstforma-
ter, der kan distribueres: udgiver LP’er og 
etablerer Podcast for Samtidskunst, blandt 
andet til kommissionerede lydværker som 
en valid udstillingsplatform. 

Et spark bagi
Museet uden mure skal ses i forlængelse af 
alt dette og som det sidste, radikale skridt 
i forhold til at følge med kunsten og kom-
me publikum i møde på en ny måde. Dertil 
kommer, at samtidskunsten i sig selv er et 
kærkomment spark bagi: Vi ikke bare bør, 
men skal forny os selv i takt med den. 

’Museet’ udgør en anakronistisk og ofte 
ufleksibel ramme for vor tids mange socialt 
engagerede kunstpraksisser, processuelle 

Af Birgitte Kirkhoff Eriksen

Hvordan ville 
et museum se ud, 

hvis vi opfandt 
det i dag?

På Museet for Samtidskunst har 
dette spørgsmål ført til en omkalfa-
tring af hele museet. Vores svar er 
et opsøgende museum, der arbej-
der bæredygtigt, nærværende og 
distribueret, uden fysiske og tidsli-
ge begrænsninger. 

1 Lea Porsager, HORNY 
VACUUM, 2019. Filmvisning 
på Bloom Festival 
Foto: Malthe Folke Ivarsson

2 Athi-Patra Ruga, Deci-
mation, 2016. Performance 
under ACTS-festivalen An 
Age of Our Own Making 
Foto: Joe Kniesek

3 Adam Fenton, Neo-Clas-
sical Space Disco, 2020. 
Performance på Musicon 
i samarbejde med koreo-
graf Rebecka Berchtold, m.fl.  
Foto: Søren Malmrose

1

2

3
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og relationelle værker, performances mm. 
Det er svært for museerne at repræsen-
tere disse kunstformer, som ofte udstilles 
i form af dokumentation, der er langt fra 
udgangspunktet. 

Ved i stedet at følge kunsten, finde rette 
sted og kontekst for den, etablere samar-
bejder, møder med borgere samt arbejde 
med tidsligheder, der rent faktisk passer 
kunstværket – og ikke museets vanlige 
udstillingskadencer – kan vi blive et bedre 
museum for den nyeste kunst. Udstillinger 
og værker kan have ultrakort varighed eller 
strække sig over flere år. 

Ikke for alle altid
Vi har opdelt vores udstillingspraksis i fire 
kategorier, som retter sig mod forskellige 
målgrupper. Vi gør op med idéen om at 
være for alle, altid. I stedet vil vi en del af 
tiden henvende os til nogle meget speci-
fikke, altså være mere for flere forskellige. 
Her følger to af formaterne:

’Kunst og fællesskaber’ skabes i tæt og 
nærværende dialog med et givent fælles-
skab og kunstneren, hvor vi dykker ned i 
en helt særlig kontekst. Det kan være et 
plejehjem, en 3. klasse, en haveforening, 
en virksomhed. Vi vil sørge for at diversi-
ficere vores projekter ift. alder, interesse, 
geografisk lokalitet eller noget helt fjerde.

’Kunst i distribution’ udvider vores hid-
tidige arbejde med podcasts. Fremover vil 
også hjemmesiden og SoMe agere platfor-
me for visning af værker som udstillings-
rum, der retter sig mod andre offentlighe-
der. Også i erhvervelses- og læringsøjemed 
vil vi arbejde med værker, der finder sted i 
distribueret form. 

Flygtighed og kulturarv
Nye strategier for samlingsarbejdet skal 
understøtte den åbne museumsform. Akti-
viteter og udstillinger vil fortsat sætte spor i 
samlingen, og vi prioriterer dokumentation 
af flygtige værker, som får en bearbejdning, 
der gør dem spændende for andre at ople-
ve (og ikke til skuffen og forskningsbrug). 
Vi skruer op for digitale præsentationer af 
samlingen og arkivet samt for udstilling og 
udlån af samlingen.

En interessant erhvervelse, som giver os 
vigtige erfaringer, er processen omkring 
Lea Porsagers værk HORNY VACUUM i 
2018-2019. Med støtte fra Ny Carlsberg-
fondet inviterer vi Porsager til at deltage 
med en performance på Bloom Festival i 
2018. Den optages og udgives som pod-
cast. Året efter har hun videreudviklet vær-
ket og deltager igen med skulpturer og film 
på Bloom Festival. Filmen vises kort efter 
på koncertskærmene ved Orange Scene 

Birgitte Kirkhoff Eriksen er direktør for Museet 
for Samtidskunst

på Roskilde Festival, og senere fejrer vi 
erhvervelsen af værket med udstillingen 
[WEAK] FORCE. Her udgiver vi også en LP 
med filmens lydside. Denne måde at er-
hverve på giver permanens til det flygtige 
format, samtænkt med distributionsfor-
mer. Det gør værket relevant og nærværen-
de i længere tid og i flere sammenhænge 
samt øger dets betydning. 

Museum uden mure
16. december 2020 vedtager Roskilde 
Kommunes Byråd enstemmigt, at museet 
kan agere uden mure samt få konverteret 
sine huslejemidler til drift. Denne begej-
string for det nye museum betyder afsin-
digt meget – og det gør midlerne bestemt 
også, da de udgør over 30 % af kommu-
nens støtte til museet. Vi flytter til kontor-
faciliteter i bydelen Musicon, hvorfra vi vil 
glæde os til at arbejde med det nye, distri-
buerede Museet for Samtidskunst. Hvem 
ved – måske vil netop dit museum samar-
bejde med os?

4 Lea Porsager, 
Far-Out Quantum 
Technology ~ Cosmic 
Gong Vibration, 2018. 
Performance på Bloom 
Festival. 
Foto: Longfei Wang

”Museet’ 
udgør en 
anakronistisk 
og ofte uflek-
sibel ramme 
for vor tids 
mange socialt 
engagerede 
kunstpraksis-
ser.”

4

Exponent rådgiver, designer og producerer museumsudstillinger, print- og  

inventarløsninger som f.eks. montrer, værkskilte, plancher og bannere i stor 

som lille skala – kig forbi på www.exponent.dk/museum og bliv inspireret.

Museumsløsninger – alt under et tag!

          

Særudstilling, »Vejen til Palmyra«, Ny Carlsberg Glyptotek. 
Arkitekt: Anne Schnettler

www.exponent.dk

Se 
også vores

corona- 
afskærmninger 

på hjemme- 
siden

Har jeres museum  
eller arkiv brug for  
mere magasinplads? 
Fælles Museumsmagasiner udvider og får  
plads til nye medlemmer. Skal I være med?

Vores konservatorer og andre fagfolk står for 
daglig drift og styring. Vi hjælper med alt lige fra 
skadedyrsbehandling ved ankomst til rådgivning 
og intern transport.

I har mulighed for både kort- og langtidslejemål, 
og vi kan opbevare næsten alle typer af  
genstande i vores specialreoler. 

Bliv en del af fællesskabet 
Vi har udviklet en byggemetode for museums- 
magasiner, som giver særdeles høj opbevarings- 
kvalitet og et meget lavt energiforbrug. Det er 
både godt for klimaet og for museets økonomi. 
Omkring 30 museer og arkiver nyder allerede 
godt af høj sikkerhed, kulturbevaring efter  
international standard og adgang til fælles  
registrerings- og studierum. 

Læs mere på www.konsv.dk og kontakt os for  
et uforpligtende tilbud på kons@konsvejle.dk  
eller på tlf. 76 62 11 55.

Læs mere på konsv.dk eller ring 
på 76 52 11 55 for at høre mere.



VORES MUSEUMVORES MUSEUM20 SOMMER 2021 21DANSKE MUSEER

Vores museum er blevet kaldt verdens største projekt af 
sin art. I maj 2021 blev der sat punktum for forsknings- og 

udviklingsprogrammet, der har varet siden 2016. Skribenterne 
i de følgende artikler ser tilbage på et intenst samarbejde 
mellem fem universiteter og otte museer. Et samarbejde, 

der gennem 13 forskellige projekter har rykket ved begrebet 
museumskommunikation og afsøgt, hvordan museerne 

kan styrke relationen til brugerne.

Stifinder 
eller 

enlig svale?

Forskningsprogrammet Vores museum er 
kendetegnet ved sit omfang, sin tværfaglig-
hed og kompleksitet. Baner det vej for lig-
nende initiativer? Eller skal samarbejder på 
tværs flyve ad andre ruter? Danske Museer 
har bedt Vores museums spydspids, profes-
sor Kirsten Drotner (KD), reflektere over de 
vigtigste erfaringer fra seks års samarbejde 
mellem museer og universiteter.

museer oplysende haller, mens de i dag er oplevelses-
huse i konkurrence med andre kultur-’tilbud.’ Vores 
resultater viser, at museer altid har afvejet oplysning 
og oplevelse for brugerne i forskellig grad, selv om 
man selvfølgelig ikke i 1600- eller 1800-tallet talte 
om kulturelt medborgerskab.

Udvekslingen mellem fortid og nutid har været 
med til at nuancere vores empiriske undersøgelser 
og skærpe vores begrebsmæssige refleksion, og vi er 
blevet opmærksomme på veje, der blev forladt i kom-
munikationen med omverdenen. 

VM har samtidig været med til at rykke forsknings-
fokus væk fra den individuelle museumsoplevelse og 
de personlige motivationer til i stedet at fremhæve 
de sociale gruppers interaktion. Det sociale fokus er 
vigtigt, fordi det gør vores resultater mere brugbare 
for museerne. For mange undersøgelser viser, at de 
fleste besøger museer sammen. Derfor har vi bl.a. ana-
lyseret, hvordan museer styrker borgernes kulturelle 
medborgerskab ved at samarbejde med forskellige 
grupper og ved at undersøge, hvad der kommer ud af 
det (læs også artiklen Den implicitte besøgende og det 
refleksive museum, s. 24).

Jeres internationale rådgivningspanel har kaldt VM for 
verdens største af sin art. Hvordan adskiller det sig fra 
andre tværinstitutionelle programmer og projekter?
KD: Det, panelet hentyder til, er VM’s økonomiske 
omfang, antallet af projekter og organiseringen af et 
program specifikt om museumskommunikation. Inter-
nationalt er der jo allerede store projekter og netværk 
inden for museums- og kulturarvsområdet. Men man-
ge af de projekter retter sig mod en særlig faglighed 
som for eksempel bevaring eller teknologi, ikke mod 
tværfaglig udvikling af museers kommunikation med 
omverdenen, som er fokus for VM.

Panelet hæfter sig ved, at VM er et usædvanligt bud 
på det, forskere har kaldt modus to-forskning; forsk-
ning, der tager afsæt i bestemte problemstillinger, er 
teoridrevet og løsningsorienteret, og som udføres i 
tidsbegrænsede, tværfaglige netværk, hvor univer-
siteter samarbejder med aktører ’uden for murene’. 
Modus to-forskning i VM’s størrelse er ikke så udbredt 
på kulturområdet, navnlig hvis der også indgår for-
skeruddannelse. 

Hele VM-programmet er udviklet i et forpligtende 
samarbejde mellem seniorforskere fra meget forskelli-
ge fag og otte partnermuseer. Hvert museum definere-
de fra starten det problem inden for VM’s overordnede 
fokus, som var relevant for museet. Det afsæt gav et 
fælles ejerskab, som var afgørende for at fastholde 
engagementet over relativt lang tid. Samtidig begræn-
sede det friheden for de 13 stipendiater, der blev til-
knyttet de enkelte projekter.

Vores museum (VM) handler om at styrke kulturelt 
medborgerskab ved hjælp af museumskommunikati-
on, og de enkelte projekter byder på mange forskellige 
perspektiver på fænomenet. Hvad er – helt overordnet 
– de vigtigste indsigter fra programmet?
KD: Vi har været optagede af, hvordan museer funge-
rer som kulturelle ressourcer i forhold til verden uden 
for museet, men selvfølgelig med afsæt i det indhold 
det enkelte museum tilbyder. Derfor har vi også arbej-
det med en bred forståelse af begrebet museumskom-
munikation, fordi det favner de mange måder, museer 
interagerer med omverdenen på (formidling, undervis-
ning, events, partnerskaber – både online og offline). 

Begrebets bredde er særlig vigtigt, fordi VM har ana-
lyseret, hvordan kulturelt medborgerskab har fungeret 
historisk såvel som aktuelt (læs også artiklen Museer 
i fortid, nutid og fremtid, s. 26). Vi har fra starten ud-
fordret en gængs museumsfortælling: I gamle dage var 

HVAD ER 
KULTURELT 
MEDBORGER-
SKAB?

Kulturelt medbor-
gerskab handler om 
menneskers forhold 
til og indflydelse på 
fællesskaber. 
Centralt for begrebet 
er, at mennesker 
bedre forstår sig 
selv og omverdenen 
gennem fællesskaber 
og herigennem bliver 
i stand til at handle i 
forhold til det omgi-
vende samfund. Kul-
turelt medborgerskab 
er afgørende for at 
styrke demokrati, hvor 
borgere bidrager til og 
tager medansvar for 
fællesskaber i hver-
dagen. 

Vores 
Museum

TEMA
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VM har allerede formidlet sine resultater internatio-
nalt i bøger, temanumre og artikler (læs mere om dette 
på s. xx). Men rådgivningspanelet opfordrer også til, 
at vi deler vores organisationserfaringer. Den deling er 
vigtig, fordi der er så få eksempler på modus to-forsk-
ning i den størrelsesorden inden for kulturområdet. 
Her er navnlig to spørgsmål vigtige: Hvordan har VM 
skabt den fælles faglige forståelse, der er nødvendig 
for empirisk fremdrift og udvikling, når gruppen er så 
bredt sammensat både fagligt og i forhold til museer? 
Og hvordan har VM balanceret frihed til at udvikle det 
enkelte projekt og forpligtelse på at undersøge pro-
grammets overordnede spørgsmål? 

Svarene på begge spørgsmål handler om, hvordan 
man balancerer enhed og diversitet i forhold til faglig-
hed, institutionsrammer, indhold og arbejdsvilkår. Vi 
har holdt relativt mange møder – ofte på et af vores 
partnermuseer – hvor fokus har ændret sig i forhold til 
programmets udvikling: fra temamøder om grundbe-
greber over et fokus på metodeudvikling til vægt på at 
identificere fælles resultater. Navnlig de otte stipendi-
ater, der har arbejdet en del på deres projekts partner-
museum, har undertiden været i et krydspres mellem 
krav fra universitetet, museet og VM-programmet. Her 
kan det for eksempel lette at udarbejde samarbejds-
aftaler for at afstemme forventninger.

Hvad har været den største udfordring i samarbejdet 
mellem museer og universiteter?
KD: Det har nok været, at museumsområdet i høj grad 
er et dynamisk arbejdsmarked sammenlignet med 
universiteterne. For at skabe størst mulig fremdrift i 
programmet og videndeling tilbage i organisationerne 
har vi satset på én koordinator per partnermuseum 
og per universitetsinstitut. Hvor det er de samme ko-
ordinatorer fra universiteterne fra start til slut, har vi 
set en stor udskiftning blandt koordinatorerne på vo-
res partnermuseer. Det har gjort videndeling tilbage i 
museumsinstitutionerne sværere, end jeg havde troet. 

Samtidig har jeg været overrasket over, at vores 
museumspartnere har været så glade for de dele af 
programmet, der har handlet om fælles udvikling af 
begreber og metoder. Jeg har fået afmonteret min for-
modning om, at ”hvad kan vi bruge det her til i morgen” 
nok ville være det vigtigste spørgsmål. Heldigvis.

Hvordan kan jeres erfaringer bruges i fremtidige sam-
arbejder mellem museer og universiteter?
KD: Først og fremmest: Kultursektoren kan og skal 
skalere op, når det gælder tværfagligt samarbejde. For 
vi er bedre sammen end hver for sig. I forhold til kvali-
tet og innovation viser VM, at det betaler sig at bryde 
grænser – fagligt, organisatorisk og aldersmæssigt. Det 
bedste tegn på den erfaring er nok, at alle vores færdi-

Vores museum har – blandt 
meget andet – udviklet me-
toder, der supplerer Slots- og 
Kulturstyrelsens kvantitative 
målinger af brugertilfreds-
hed, og som museer kan 
anvende frit. I museums-
samarbejderne har Vores 
museum desuden medud-

viklet, afprøvet og evalueret 
nye kommunikationsformer 
både i udstillinger og online. 
Med den tilgang er der skabt 
redskaber til, at museer kan 
inddrage brugere systema-
tisk i udviklingsarbejdet og 
undersøge, hvad der kom ud 
af det arbejde (se artiklerne 

på s. 24 og 30). De redskaber 
er ifølge Kirsten Drotner 
vigtige, fordi de medvirker til 
at styrke museernes mulig-
heder for selv at dokumente-
re, hvad der virkelig betyder 
noget for brugerne, og 
hvordan den betydning kan 
inddrages i museernes udvik-

lingsarbejde. Kirsten Drotner 
fremhæver, at VM således 
har bidraget til kultursek-
torens værktøjskasse, der 
ellers mest rummer redska-
ber til måling af besøgstal, 
tilfredshed og individuel 
motivation.

ge stipendiater har fået gode stillinger enten på museer 
eller universiteter. Deres kompetencer værdsættes. 

Dernæst: Tværfagligt samarbejde kræver ledelses-
mæssig opbakning, personlig nysgerrighed og tid. 
VM har været begunstiget af generøse bevillinger fra 
Nordea-fonden, VELUX FONDEN og de deltagende 
partnere. Men det virkelig afgørende er, at gruppen 
som helhed har ønsket og evnet at opbygge den tillid, 
der skal til for at rykke ved indre og ydre grænser og 
udvikle nyt.

Vi er ikke kommet i mål med alt. For eksempel har 
det været svært at have stor vægt på forskeruddannel-
se og samtidig levere praktiske resultater på museerne 
og international formidling tidligt i programmet. I for-
hold til universiteterne har det også været en udfor-
dring at udvikle et nationalt program inden for en inci-

tamentstruktur, der definerer de enkelte universiteter 
som modspillere snarere end medspillere. 

VM har bidraget med noget særligt i forhold til mu-
seumsforskningen, der ofte fokuserer på at analysere 
eksisterende forhold før og nu. VM har været unik ved 
at kombinere det fokus med et udviklingsperspektiv. 
At skabe noget nyt sammen og undersøge, hvordan 
det fungerer. Det fokus håber jeg andre kan bygge vi-
dere på.

←  PROJEKT NR. 1

Levende og  
nærværende  
digitale  
oplevelser på 
ubemandede  
udstillings- 
steder 

Med dette projekt 
tager Vores museum, 
i samarbejde med 
Nordjyllands Histo-
riske Museum, fat i 
de udfordringer, der 
ligger i at formidle på 
ubemandede udstil-
lingssteder. Sammen 
har de udviklet en 
række designprincip-
per og guidelines til 
brug af augmented 
og virtual reality, 
3D-print og bluetooth 
i museumsformidling. 
Vejledningerne har 
hjulpet steder som 
Hals Skanse med 
at etablere digitale 
formidlingstiltag, som 
understøtter menings-
fulde brugeroplevelser 
og social interaktion 
på ubemandede 
udstillingssteder. 
Foto: Hals Skanse, 
Nordjyllands Histori-
ske Museum.

→ PROJEKT NR. 2

Citizen science-  
kommunikation 

Vores museum har 
medudviklet, imple-
menteret og evalueret 
en webapplikation til 
citizen science-pro-
jektet Lyden af 
Danmark. Projektet 
undersøger, hvordan 
menneskeskabte og 
naturens lyde påvir-
ker mennesket. Med 
webapplikationen 
kan borgere indsamle 
og uploade lydfiler 
fra hele landet til 
projektets database. 
Gennem teoretisk 
udvikling, empirisk 
meddesign og konti-
nuerlig evaluering har 
Vores museum under-
søgt projektets kom-
munikation og dennes 
betydning for vellykket 
borgervidenskab.
Foto: 'Lyden af træer', 
Maria Mikkelsen.

”Kultursektoren kan og skal skalere op, når det gælder tværfagligt 
samarbejde. For vi er bedre sammen end hver for sig.”

NYE 
REDSKABER 
I MUSEERNES 
VÆRKTØJS- 
KASSE

PROJEKTERNE

De 13 projekter er 
beskrevet ultrakort 
i billedteksterne til 
temaartiklerne. Læs 
mere om projekterne 
og de mange sam-
arbejdspartnere på 
voresmuseum.dk.

Kirsten Drotner er professor i medievidenskab ved 
Syddansk Universitet.

Læs også om projektets organisering i artiklen 'Fælles om 
det forskellige' på s. 34
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muligt. Fælles for alle typer kulturinstitutioner er at 
de repræsenterer en kernefaglighed, og at de formid-
ler til borgere, der ikke er en del af den pågældende 
faglighed. Arbejdet i kulturinstitutionerne indebæ-
rer altså en oversættelse af faglig viden, praksisser 
og værdier fra forskningsfagets sprog og medier (for 
eksempel forskningsartikler) til den pågældende kul-
turinstitutions sprog og medier (for eksempel interak-
tive opstillinger). Målet med denne oversættelse er at 
skabe miljøer eller situationer, hvor borgere uhindret 
kan interagere med, og skabe deres egen forståelse 
af, relevante dele af det pågældende fag. I praksis er 
denne oversættelse ikke altid ligetil.

Museer og lignende kulturinstitutioner er en integre-
ret del af det forskningsfag, de er tilknyttet. De har der-
for ikke altid øje for den mangfoldighed af alternative 
perspektiver, deres potentielle gæster repræsenterer. 
Det betyder, at udstillinger og formidlingsaktiviteter, 
som ellers skulle være indbydende og engagerende 
for en bred skare af gæster, kommer til at henvende 
sig til de grupper, der er i stand til at afkode dem – de-
res implicitte besøgende. Andre grupper ekskluderes 
på denne måde let fra museerne, i nogle tilfælde de 
ikke-højtuddannede, i andre tilfælde de ubemidlede 
eller de ældre. Denne eksklusion kan ikke forklares ved 
for eksempel billetpris eller transporttid. Forskningen 
viser nemlig, at museumsgæsters socioøkonomiske 
profil ikke ændres nævneværdigt, når adgangen gøres 
gratis, eller gæsterne tilbydes transport. De mekanis-
mer, der ekskluderer, er snarere bygget ind i museernes 
formidling og kan variere fra institution til institution.

Arbejdet med nye brugere 
Hvordan kan vi ændre dette scenarie? Da udviklingen 
af Made in Space begyndte på Planetarium, var det 
denne problemstilling, udstillingsteamet stod over for. 
Teamet vidste, at Planetariums tidligere udstillinger 

havde impliceret en maskulint kønnet besøgende og 
altså muligvis ekskluderet alle, som ikke kunne identi-
ficere sig med det symbolsk maskuline. Det første vig-
tige skridt var at skabe en bevidsthed om de implicitte 
antagelser om gæster, som kunne stamme fra faget, 
institutionen, forskerne, praktikerne – og teamet selv. 
Med andre ord: For at nå en bredere og mere mang-
foldig gruppe af potentielle gæster (og ikke bare den 
14-årige dreng) måtte der altså skabes en forståelse 
for, hvem Planetarium ikke nåede ud til. 

Vores tilgang blev at definere såkaldte ’ikke-brugere’, 
dvs. dem som ikke tidligere havde besøgt Planetarium. 
Typisk er det borgere uden en naturvidenskabelig bag-
grund, og som måske endda finder fysik skræmmende 
og fremmedgørende. Gennem en række workshops 
med ikke-brugere blev deres svar en del af udstillingens 
udvikling. Deres viden, holdninger og interaktioner med 
udvalgte aspekter af astrofysik blev løbende oversat til 
valg og vinkling af konkret indhold og design af prototy-
per og tekster, som til sidst udmøntede sig i det endelige 
design. Konkret betød det for eksempel, at den centrale 
fortælling i Made in Space kom til at kredse om, hvordan 
alle de molekyler, vi som mennesker består af, stammer 
fra universet. Vi er bogstavelig talt ’made in space’!

Udviklingsprocessen var en succes, fordi alle partne-
re i processen var en del af den. Selv det eksterne desig-
nbureau justerede løbende deres prototyper baseret på 
ikke-brugernes feedback. Resultatet blev en udstilling, 
som inddrager en bredere og mere mangfoldig gruppe 
af besøgende ved at skabe en indlevende oplevelse af, 
hvad rummet er, og hvorfor det er relevant for os alle. 

Museer har ikke altid øje for den mangfoldig-
hed af alternative perspektiver, deres potentiel-
le brugere repræsenterer. Vores museum har 
arbejdet med at afdække museers forståelse af 
deres brugere – som afsæt for at kunne inddra-
ge nye brugergrupper i kommunikationen.

“Tænk på en 14-årig dreng, så vil du nå ud til alle!” 
Astrofysikeren bag dette citat var en af deltagerne i 
en workshop, der skulle forberede en ny permanent 
udstilling, Made in Space, på Planetarium, som åbnede 
i februar 2018. Udstillingen skulle omhandle astrofy-
sik, og en gruppe af astrofysikere, formidlere og en 
naturfagsdidaktiker var samlet for at udvikle bud på, 
hvilken ny dansk og international forskning der skulle 
med i udstillingen. Sammen skulle gruppen bestemme, 
hvilke emner var de vigtigste og mest aktuelle inden 
for forskningsverdenen, og som fortjente udbredel-
se i den bredere befolkning. Samtidig havde gruppen 
bag udstillingen et ønske om at gøre astrofysik mere 
tilgængelig og var derfor indgået i et forskningssamar-
bejde med Vores museum og Institut for Naturfagenes 
Didaktik på Københavns Universitet.

Hvad betyder det, når man designer til ‘en 14-årig 
dreng’? Er det en realistisk måde at formidle til alle? En 
analyse af den eksisterende udstilling Space Mission 
(Planetarium, 2015) giver nogle bud på et svar. Analy-
sen pegede på, at udstillingens indhold og form tilsy-
neladende prioriterede individuelle oplevelser over de 
sociale, konkurrenceprægede oplevelser over samar-
bejde, det tekniske over det humanistiske og fakta over 
større sammenhænge. Disse træk er alle nogle, som 
ofte forbindes med det symbolsk maskuline. Analysen 
tydede derfor på, at Space Mission implicit henvendte 
sig til én bestemt slags besøgende; en person der iden-
tificerer sig med udstillingens maskuline form og sprog. 

Vi kalder denne besøgende for udstillingens ’im-
plicitte besøgende’. Gæster til Space Mission, som 
ikke identificerer sig med udstillingens form og sprog, 
risikerer derimod at føle sig holdt udenfor. Det ind-
ledende citat om den 14-årige dreng er altså vigtigt, 
for det tydeliggør en antagelse om, hvem en udstilling 
om astrofysik kan henvende sig til. Ved at tale til den 
14-årige dreng taler man kun til den 14-årige dreng 
og andre, der minder om ham. 

Hvem henvender museer sig til?
Eksemplet her antyder, at antagelser om, hvem astro-
fysik ‘er for’, ultimativt kan have en negativ effekt på, 
hvem der føler sig inkluderet eller talt til i formidlin-
gen på Planetarium. Men gælder problemet også an-
dre fagligheder og typer af kulturinstitutioner? Det er 

Baseret på vores arbejde 
med Made in Space præsen-
terer vi tre konkrete punkter, 
som er vigtige at forholde 
sig til for det refleksive mu-
seum, der ønsker at inddra-
ge en større mangfoldighed 
af besøgende: 

1  Vær bevidst om vores 
egne implicitte idéer 
om de besøgende

 Det første skridt i proces-
sen er at skabe bevidst-
hed om, hvem museets 
implicitte besøgende 
er – og hvem der derved 
udelukkes. Den implicitte 
besøgende svarer ikke til 
en veldefineret målgrup-
pe, men er snarere den 
gæst (køn, alder, bag-
grund, interesser osv.), 
som ubevidst er bygget 
ind i formidlingens form 

og sprog, og som risikerer 
at få andre til at føle, at 
de ikke bliver talt til.

2  Inddrag ikke-brugere 
i designprocessen 
fra begyndelsen – og i 
dybden

 Vores projekt lærte os, 
hvor vigtigt det er, at 
ikke-brugere inddrages 
fra starten af design-
processen, så de har 
indflydelse på både ind-
hold, vinkling og design. 
I udviklingen af Made in 

Space var det tydeligt, 
at når ikke-brugerne fik 
adgang til at påvirke ar-
bejdet helt ned i detaljen, 
blev indholdsvalg og det 
endelige design tydeligt 
mere nuanceret, og det 
højnede kvaliteten. 

3 Hele udstillingsteamet 
(alle fagligheder) skal 
være med på idéen, som 
skal fastholdes hele ve-
jen igennem processen

 Endelig understreger 
vi vigtigheden af, at 

alle medlemmer af de-
sign-teamet skal inddrage 
ikke-brugere, lytte til dem 
og være villige til at ind-
drage deres input – også 
selv om de ikke nødven-
digvis er enige. Det fælles 
fodslag om inddragelsen 
af ikke-brugerne i alle 
stadier af designproces-
sen er altafgørende for, at 
deres input bliver me-
ningsfulde og ikke formid-
lingsmæssig flødeskum 
på den faglige lagkage. 

Line Bruun Nicolaisen er postdoc på Institut for 
Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Tina 
Ibsen er astrofysiker og videnskabsformidler, Tina Ibsen 
Formidling. Marianne Achiam er lektor på Insitut for 
Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. 

DET REFLEKSIVE 
MUSEUM

↑ PROJEKT NR. 3

Astrofysik: mellem forsk-
ningsfaglighed og engage-
rende formidling
Vores museum og Planetarium har 
med dette projekt styrket en differen-
tieret formidling af naturvidenskab. 
Under udviklingen af Planetariums 

permanente udstilling Made in Space 
har projektets empiriske forsknings-
design bidraget med viden om, hvor-
dan man kan designe inkluderende 
museumsudstillinger inden for forsk-
ningsfaglige emner såsom astrofysik, 
som mange traditionelt opfatter som 
ekskluderende. 
Foto: Jakob Bruun Nicolaisen

”… udstillinger 
og formidlings-
aktiviteter, 
som ellers 
skulle være 
indbydende og 
engagerende 
for en bred 
skare af gæster, 
kommer til at 
henvende sig til 
de grupper, der 
er i stand til at 
afkode dem – 
deres implicitte 
besøgende.”

Af Line Bruun Nicolaisen, Tina Ibsen 
& Marianne Achiam

Den implicitte 
besøgende 

og det refleksive 
museum
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DR-serien Skattejagt på museet fik i be-
gyndelsen af 2021 stor opmærksomhed. 
Programmet skildrer museet som et skat-
kammer, hvor skjulte skatte venter på at 
blive opdaget og formidlet. Som sådan illu-
strerer serien, at fortællinger om museers 
formål og roller ofte bygger på mere eller 
mindre implicitte forståelser af museernes 
historie. Det gælder ikke kun inden for po-
pulærkultur, men i høj grad også i kulturpo-
litiske og museumsfaglige sammenhænge. 
I sidstnævnte tilfælde gemmer der sig for 
eksempel ofte uudtalte museumshistoriske 
forståelser bag italesættelser om, hvad der 
er ’nyt’, ’moderne’, ’eksperimentelt’ etc. 

Også blandt museernes ikke-brugere 
hersker der udbredte opfattelser af mu-
seer, som har betydning for fravalget af 
dem. Det gælder eksempelvis opfattelser 
af kunstmuseer som ’søvndyssende’ og 
’kun for øjnene’. Opfattelserne er ikke al-
tid forankrede i egentlige erfaringer, men i 
forestillinger om, hvad et museum er eller 
har været engang. Det, som ikke-brugere 
efterspørger, er nye og mere aktivt inddra-
gende formidlingsmetoder. Også her bliver 
det nye altså ‘nyt’ i kontrast til, hvordan ’det 

gamle’ anskues. Museernes fortid er kort 
sagt nærværende, når vi prøver at forestille 
os noget andet, noget nyt og noget bedre. 

Fortid og nutid på flere måder
I Vores museum har vi forholdt os til sam-
menhænge mellem fortid, nutid og fremtid 
på flere måder. I lighed med de indledende 
bemærkninger har flere projekter afsøgt, 
hvordan museumshistoriske fortællinger 
har været indlejret i og haft betydning for 
vores opfattelser af museumsformidling. 
Det gælder blandt andet vores undersø-
gelse af en udbredt opfattelse af, at museer 
har bevæget sig fra oplysning mod oplevel-
se. Parallelt hermed har vi udforsket muse-
umshistorie med afsæt i nutidige begreber 
og aktuelle dagsordener for at øge vores 
viden om museumsformidling engang. 

Vi har dog ikke kun undersøgt formidling 
i fortid, men også formidling af fortid, både 
før og nu. Det har vi blandt andet gjort for 
at blive klogere på, hvad brugernes fore-
liggende erfaringer med den givne fortid 
betyder for deres oplevelse af museer-
nes formidling. Ved at anvende forskellige 
vinkler og begreber er vi herigennem blevet 

Af Valdemar Hedelykke Grambye, Tilde Strandbygaard Jessen 
og Mia Yates

Museer i fortid, nutid 
og fremtid

Kropsligt inddragende formidling var også populært blandt fortidens 
museumsbrugere. Det er blot en af pointerne fra Vores museums 

undersøgelser af museumsformidling på tværs af tid, der rykker ved de 
ofte sort-hvide antagelser om museer før og nu. 

← PROJEKT NR. 4

Generalist eller 
specialist? En 
undersøgelse af 
museumsprofessi-
onens udvikling fra 
1958 til i dag med 
særligt fokus på 
forventningerne til 
de museumsprofes-
sionelles kompe-
tencer

I 1958 blev den første 
lov om kulturhistoriske 
lokalmuseer vedtaget. 
Med sig bragte den en 
løbende professionalise-
ring af museumsarbejdet. 
Denne professionalisering 
undersøger projektet 
Generalist eller spe-
cialist? På baggrund af 
lovgivningen på området, 
beskrivelser af muse-
umsarbejdet i jobannoncer 
samt en undersøgelse af 
museumsprofessionelles 
uddannelser har projektet 
dannet et nuanceret bille-
de af forventningerne til de 
museumsprofessionelles 
skiftende kompetencer fra 
1958 til i dag.  
Foto: Peter Seeberg, 
der var leder af Viborg 
Stiftsmuseum 1960-1993. 
Viborg Lokalhistoriske 
Arkiv.

Overordnet set har Vores 
museums resultater vist, at 
forudsætningen for at dis-
kutere fremtidens museer 
i dag ofte baserer sig på 
klassiske fremstillinger som: 

’fra oplysning til oplevelse’ 
eller ’fra stille og støvet til 
aktivt og inddragende.’ An-
vendelsen af nyere begreber 
på museernes historie har 
gjort det muligt at øge vores 

viden om museumsfor-
midling i fortid og dermed 
nuanceres vores forståelse 
af museernes formidling nu 
og for fremtiden. Museums-
historie kan på denne måde 

bruges til mere end at skabe 
kontraster og identificere 
brud. Museumshistorie kan 
tillige give anledning til nye 
idéer og fungere som funda-
ment for nye debatter.

MUSEUMSHISTORIER 
FØR OG NU

klogere på, hvordan fortidige forhold kan 
give nye perspektiver på museer og bru-
gernes oplevelser, nu og i fremtiden. Nogle 
af dem deler vi her.

 
Fortid som musealt  
inspirationskatalog?

Det kan være svært at konkretisere nyt-
teværdien af viden om museumshistorie, 
i hvert fald en-til-en: Museer for 100, 50 
og 30 år siden var anderledes end museer i 
dag, så hvad får vi ud af at undersøge, hvad 
de gjorde (d)engang? Ét svar er, at netop 
den historiske ’anderledeshed’ kan være en 
drivkraft eller inspiration, når fremtidens 
museer skal formes og formuleres. De hi-
storiske projekter i Vores museum viser for 
eksempel, at museer og museumslignende 
institutioner har været mødested for varie-
rende fællesskaber og laboratorier for nye 
deltagelsesformer. Museernes relationer 
til det omkringliggende samfund har altså 
været mangesidige og foranderlige. Det vil 
de også være fremover, og her kan viden 
om museernes fortid være med til at nu-
ancere, hvilke forskellige formål museer 
kan have. 

”… netop den hi-
storiske ’anderle-
deshed’ kan være 
en drivkraft eller 
inspiration, når 
fremtidens muse-
er skal formes og 
formuleres.”



VORES MUSEUM28 SOMMER 2021 29DANSKE MUSEER

Pointen gælder også museernes formid-
ling. Resultater fra Vores museums projek-
ter om antikvarer, folkemuseer og levende-
gørende formidling vidner i hvert fald om, 
at fortidige museer har skabt betydning for 
mange forskellige brugere gennem kom-
munikationsformer, der både aktiverede 
brugernes hænder, hjerne og hjerte, præcis 
som vi stræber efter dialog, oplysning og 
oplevelse i dag.

 
Fortid i nyt lys

Ligesom (forståelser af) museumshistorie 
kan præge nutidige opfattelser af museer, 
har nutidige begrebsdannelser og dagsor-
dener været definerende for de spørgsmål, 
vi har stillet museernes historie. Hvor mu-
seumshistorisk forskning traditionelt har 
fokus på, hvor og hvornår centrale sam-
linger er opstået, og hvornår de metoder 
og forskningsstrategier, der præger mu-
seerne, har konsolideret sig, har vi i Vores 
museum forsøgt at indkredse nogle af rela-
tionerne mellem museer og de gæster, der 
tidligere brugte dem. 

Fælles for vores arbejde er (blandt an-
det) et afsæt i nyere, mere brugerorien-
terede begrebsdannelser. I et projekt om 
levendegørelser mellem 1885 og 1980 

← PROJEKT NR. 7

Antikvaren som samler 
i det tidlig moderne 
museumslandskab. En 
videnskabshistorisk 
undersøgelse af 
antikvarernes museale 
praksisser i Danmark 
1650-1750

Under dette projekt har Vores 
museum med udgangspunkt i 
alt fra illustrationer, breve og 
dagbøger til auktionskataloger, 
publikationer og samlingslister 
undersøgt danske kulturhi-
storiske antikvarers netværk, 
formidlingspraksis og lær-
domsforståelse: Alt sammen 
for at afdække, hvordan mu-
seumshistoriske fortællinger 
har været og stadig er indlejret 
i vores opfattelser af muse-
umsformidling, og påvirker 
museumsforskningens balan-
cegang imellem oplysning og 
oplevelse. Foto: Ritratto Museo 
Ferrante Imperato, Wikicom-
mons.

→ PROJEKT NR. 5

Mellem centrum og 
periferi: museumsud-
vikling 1850-1950

Projektet bidrager til at forstå 
de kulturhistoriske provins-
museers opståen og betyd-
ning. Ved hjælp af årsskrifter, 
organisationsdokumenter og 
interne arbejdspapirer fra 
provinsmuseerne har projektet 
blandt andet analyseret Kong 
Christian X’s indflydelse på 
museumsvæsnet og betyd-
ningen af museumsfolk som J. 
A. Tøstrups museumssyn. Ud 
fra en tese om, at museernes 
afvejninger af oplysning og 
oplevelse afhænger af geogra-
fisk placering, har projektet 
undersøgt provinsmuseernes 
institutionshistorie og deres 
formidlingsformer i relation til 
nutidens museumsformidling. 
Foto: J. A. Tøstrup, museums-
forstander i Herning, Foto: 
Herninghistorie.dk.

→ PROJEKT NR. 6

Levendegørelse som 
formidlings- og op-
levelsesform på kul-
turhistoriske museer 
gennem 100 år

Levendegørelse af fortid har i 
årtier været en integreret del af 
mange kulturhistoriske muse-
ers praksis. Projektet Levende-
gørelse som formidlings- og op-
levelsesform på kulturhistoriske 
museer gennem 100 år stiller 
for første gang skarpt på leven-
degørelsens 100-årige historie 
og indsætter den praksisori-
enterede formidlingsform i et 
institutions-, repræsentations- 
og brugerorienteret perspektiv. 
Målet med projektet er at 
skabe en nuanceret forståelse 
af brugen af levendegørelse 
gennem tiden, både når det 
kommer til, hvordan museer 
håndterer genstande, og hvad 
de vil deres publikum. 
Foto: Levendegørelse på Hjerl 
Hede, 1932, Hjerl-Fonden.

af deres sanser. Kropsligt inddragende for-
midlingsformer gør det muligt for brugerne 
at identificere sig med fortidige mennesker 
og levemåder og samtidig sammenligne 
og modstille de nu delvist genkendelige 
forhold til deres eget liv. 

Kropsligt inddragende formidling af 
hverdagspraksis var på samme måde en 
stor succes blandt fortidige museums-
brugere. Eksempelvis formidlede flere fri-
landsmuseer i 1930’erne og 1940’erne en 
landbo- og hverdagskultur, som mange af 
brugerne kunne huske og identificerede sig 
med. Når brugere i dag efterspørger ’nye’ 
formidlingsmetoder, som aktiverer flere 
sanser eller indebærer dramatiserende og 
inddragende virkemidler, er der altså ikke 
nødvendigvis tale om egentligt nye meto-
der, men måske snarere nye versioner af 
tidligere formidlingsstrategier. Strategier, 
der måske bare har været upåagtede.

har nyere historiedidaktik for eksempel 
spillet en central rolle i forhold til at bely-
se relationen mellem museum og gæster 
frem for blot museernes kommunikation 
til publikum. Inden for nyere historiedidak-
tik anskues historie som en almenmenne-
skelig praksis, der kommer til udtryk, hver 
gang en person eller grupper af personer 
interesserer sig for noget fortidigt og gør 
brug af deres viden herom. Denne tilgang 
har skabt en empirisk opmærksomhed på, 
hvordan den fortid, museerne formidlede 
engang, talte ind i og sammen med publi-
kums erfaringer, nutidsforståelser og for-
ventninger.

 
Brugernes forbindelser til fortid

Ikke kun museernes praksis kan knyttes 
sammen på tværs af tid. Det samme kan 
brugernes, i hvert fald i en vis udstrækning. 
I et projekt om formidlingen på Skovgaard 
Museet i Viborg undersøgte vi, hvilke for-
midlingsmetoder der kan tiltrække nye 
brugere og skabe vedkommende møder 
mellem dem og fortidens kunst og kunst-
nere. Undersøgelserne viste, at mange bru-
gere (samt ikke-brugere) i dag efterspørger 
formidlingsformer, der giver dem mulighed 
for at ”gøre noget aktivt” og aktivere flere 

Valdemar Hedelykke Grambye er 
museumskonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen. 
Tilde Strandbygaard Jessen er ph.d.-
studerende på Roskilde Universitet. Mia Yates 
er postdoc på IT-Universitetet.
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Fastgroede vaner og uafprøvede forestillinger om egen 
praksis kan gøre det svært at gå nye veje. To projekter 
under Vores museum (VM), et på Danmarks Borgcen-
ter og et på ENIGMA: museum for post, tele og kommu-
nikation, har derfor taget sig tid til at dvæle ekstra ved 
nogle af de processer, der ligger forud for og på den 
anden side af museernes udstillingsåbninger. På ENIG-
MA har projektet Design af brugerinddragende formid-
ling bevidstgjort museets medarbejdere om, hvad der 
egentlig sker, når et museum designer sin formidling 
med gæsterne for øje; og på Danmarks Borgcenter har 
projektet Museet som hybridt oplevelsesrum givet nye 
indsigter i samspillet mellem museumsgæster og ud-
stillinger gennem en praksistilgang til, hvordan gæsters 
oplevelser opstår i et samspil med udstillingsteknolo-
gier, rumlig og kropslig interaktion med udstillingerne 
og med de øvrige gæster.

Praksistilgangen er et modspil til segmenterings-
tilgangen, der blandt andet danner udgangspunkt for 
Slots- og Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgel-
se, som segmenterer gæsterne i typer som ”oplevelses- 
jægere,” ”videbegærlige,” og ”vedhæng.” En tilgang, 
der er blevet kritiseret af forskere for at skabe stere-
otyper frem for en nuanceret forståelse af gæsternes 
behov, ønsker og brug af museerne. 

Praksistilgang til visitor studies
Den britiske antropolog og museolog Susan Macdo-
nald, foreslog i 2007 en såkaldt ‘praksis tilgang’ til at 
undersøge gæsters samspil med udstillingsdesign. Man 
analyserer altså, hvad der foregår mellem gæst og mu-
seum frem for at forstå de to uafhængigt af hinanden.

Danmarks Borgcenter, som er en del af Museum Syd-
østdanmark,  åbnede i 2017 udstillingen Hedeby: Vikin-
gernes metropol. Her anvendte vi praksis tilgangen til at 
undersøge, hvordan særligt digitale teknologier spillede 
ind på gæsters oplevelse. Vi fokuserede på, hvordan 
gæsterne bruger udstillingen, skaber mening i den so-
cialt og gennem rummets og udstillingens design.

Mere konkret afdækkede vi gæsternes brug og op-
levelse af museets udstillinger ved hjælp af såkaldt 
’etnogafisk observation’ og interviews med gæsterne. 
Ved i praksis at betragte gæsters handlinger og inter-
aktioner situeret i udstillingen fik vi analytisk fokus på 
samspil, kommunikation og oplevelser. Vores resulta-
ter gav museet indsigt i, hvad det kan justere, styrke 
og genskabe i fremtidige udstillinger. Denne form for 
’situeret etnografi,’ hvor man undersøger udstillingen 
og observerer, hvad der foregår i den, virker også godt 
som supplement til interviews, fordi der er en fælles 
erfaring som udgangspunkt for dialog og indlevelse. 

Kreative metoder
Praksistilgangen var også omdrejningspunktet for un-
dersøgelser af ENIGMAs processer. ENIGMA er et mu-

forskning og design blev designmetoderne ikke kun 
brugt i udviklingsarbejdet, men også som forskernes 
redskaber. Og tilsvarende blev teori og analytisk optik 
fra designfeltet anvendt i evalueringen af designpro-
cessen, designresultatet og de medvirkendes rolle i 
udviklingen. Gennem disse forskellige procesværk-
tøjer fik udstillingsholdet åbnet for fælles refleksion i 
udviklingsforløbet.

Dokumentation og viden
Museer har i stigende grad et dokumentations- og vi-
densbehov for internt at kunne kvalificere fremtidige 
projekter og for eksternt at synliggøre resultater og 
virkning af de ressourcer, som de private og offentlige 
aktører sender i museernes retning. 

Kvalitative brugerundersøgelser muliggør en dybt-
gående og situationsafhængig forståelse af gæster-
ne, som uddyber kendskabet til deres livsverden og 
erfaringer. Kvalitative undersøgelser kan uddybe og 
forfine antagelser om publikum samt levere et overblik 
at handle ud fra. Sådan en kontekstuel sensitivitet er 
nødvendig, hvis man vil bag om generaliserede anta-
gelser om brugerne, så man nuanceret kan undersøge 
virkningen af museernes formidling med henblik på at 
kvalitetsudvikle denne.

Tilsammen har VM bidraget til at udvikle robuste, 
kvalitative metoder, der giver en bedre forståelse af og 
refleksion over museernes formidling, både i dens til-
blivelse og efter at gæsterne er lukket indenfor. Denne 
tilgang udgør et vigtigt alternativ til kvantitative under-
søgelser af brugeres antal og tilfredshed. 

Skygning 
VM har blandet andet brugt 
metoden skygning (shadow-
ing), hvor analytikeren ob-
serverer en bestemt gruppe 
gæster uden at blande sig. 
Det kan for eksempel være, 
at man holder øje med 
en børnefamilie, hvor den 
opholder sig i en udstilling, 
hvad familiemedlemmerne 
snakker om, hvordan de 
fordeler sig, og hvordan de 
bruger hinanden i udstillin-

gen. En forskel på situeret 
etnografi og skygning er, at 
den situerede observatør 
befinder sig præcis i den 
kontekst, hun/han ønsker. 
Skygning er en situeret 
metode, hvor man er særligt 
opmærksom på at følge med 
udvalgte elementer/gæster. 
Generelt gælder det for si-
tueret etnografi, at det giver 
et godt og grundlæggende 
materiale til efterfølgende 
interviews, hvor man kan 

spørge konkret til gæsternes 
oplevelser, frem for helt åbne 
spørgsmål.

Walk-along interviews 
Projektet ’Museet som 
hybridt medieret oplevelses-
rum’ anvendte en metodisk 
kombination af observation 
og interview kaldet ’walk-
alongs.’ Her taler forskeren 
med sin interviewperson 
undervejs for dermed at 
forstå, hvordan menne-

skers oplevelser betinges 
af steder, og hvordan også 
samtaler afhænger af de 
miljøer, de foregår i. Walk-
alongs som interviewform 
kan give en dyb dialog, fordi 
interviewperson og forsker 
er til stede sammen, imens 
oplevelserne sker, frem for 
at oplevelserne er noget, der 
efterfølgende skal genkaldes 
fra to forskellige perspek-
tiver.

→ PROJEKT NR. 9

Museet som hy-
bridt oplevel-
sesrum

Er digitale teknologier 
lig med immersive 
oplevelser, interaktion 
og leg på museerne? I 
projektet Museet som 
hybridt oplevelsesrum 
har Vores museum 
sammen med Dan-
marks Borgcenter 
analyseret, hvordan 
og i hvilket omfang 
digitale teknologier 
kan understøtte den 
fysiske museumsop-
levelse. Projektet 
tog udgangspunkt i 
brugernes faktiske 
oplevelser i det hy-
bride felt mellem det 
fysiske og virtuelle 
rum. Gennem re-de-
signs af Danmarks 
Borgcenters udstillin-
ger og formidling, med 
blandt andet brug af 
blå tåge, et sound-
scape og dramatisk 
grafik, etablerede 
projektet meningsful-
de brugerfokuserede 
designtilgange. Foto: 
Nye udstillingstiltag i 
Hedeby udstillingen, 
Danmarks Borgcenter.

Rikke Haller Baggesen, Martin Gerster Johansen, 
Signe Lykke Littrup og Michael Haldrup

Hvordan ved 
I det? 

Kulturforskningen og museerne mangler 
alternativer til kvantitative brugerundersøgelser 

og interessentanalyser. Vores museum har 
udviklet en række nye kvalitative metoder.

↑ PROJEKT NR. 8

Design af bruger- 
inddragende formidling

Hvordan kan man i praksis forbinde 
indsamling, forskning og formidling 
gennem brugerinddragelse? Det 
spørgsmål har projektet Design af 
brugerinddragende formidling under-
søgt sammen med ENIGMA: Museum 
for post, tele og kommunikation. Di-
gitale teknologier åbner konstant for 

nye former for udveksling, og græn-
serne mellem forsknings- og formid-
lingsfaglige opgaver udviskes, når man 
gør brugere til medindsamlere af hi-
storisk materiale. Gennem workshops 
og brugerundersøgelser har projektet 
skabt brugerinddragende materiale, 
der skal sikre gode brugeroplevelser 
så vel som indsamlingen af samlings-
relevant indhold. Foto: Workshopma-
terialer, ENIGMA: Museum for post, 
tele og kommunikation.

seum under tilblivelse, og det har naturligt igangsat en 
mængde tanker om, hvad det vil sige at være museum, 
og om, hvordan man skaber et museum. Gennem del-
tagelsen i Vores museum er ENIGMAs kreative arbejde 
med udvikling af nye formidlingsformer blevet ledsaget 
af forskningens opmærksomhed på proces og ikke 
kun mål. Konkret afprøvede og evaluererede projek-
tet en række værktøjer, der ikke bare var redskaber til 
at designe med, men også udgjorde en delanalyse af 
designprocessen. 

Som kommunikationsmuseum er det vigtigt for 
ENIGMA hele tiden at være i dialog med brugerne. Der-
for blev designprocessen tilrettelagt som en kombi-
nation af interne workshops, hurtige, praktiske udvik-
lingsforløb og en række brugerinddragende aktiviteter. 

Både metodisk og teoretisk hører projektet til i 
feltet kaldet ’forskning-gennem-design’ (research- 
through-design). I en slags dobbeltbinding mellem 

Signe Lykke Littrup er museumsinspektør på 
Nationalmuseet. Rikke Haller Baggesen er 
formidlingsansvarlig på Ny Carlsberg Glyptotek. Martin 
Gerster Johansen er udstillingschef på ENIGMA – Museum 
for post, tele og kommunikation. Michael Haldrup er 
professor (mso), Roskilde Universitet.

KVALITATIVE 
METODER – TIL 
INSPIRATION
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sonlig træning, nudging i forhold til adfærdsændringer 
og meget mere. Og på det seneste er der også rigtig 
mange internationale eksempler på, at gamification er 
blevet brugt inden for museumsområdet.

Vores museum-spillet
Vores museum-spillet er designet til at understøtte 
idéudvikling ved udstillingsdesign gennem samarbej-
de. Det er derfor udformet som et dialogisk værktøj, 
der inviterer forskellige fagligheder til at samarbejde 
i en brugerorienteret designproces. Udfordringen ved 
at skabe spillet var at inkludere aktiviteter, der kan 
lette og understøtte designprocessen ved at dirigere 
deltagerne mod et fælles sprog gennem fælles mål 
og ejerskab, samtidig med at man kan holde fokus på 
orienteringen mod brugerne.

Vores museum-spillet er et brætspil. Spillepladen 
består af syv felter: tre dialog-felter, der er designet 
som en design- og udviklingslivscyklus, samt fire in-
terval-felter, der er designet som definitions- og do-
kumentationsaktiviteter, hvor spillerne dokumenterer 
spillets idéer og valg i en rapport. Denne rapport fun-
gerer som et designdokument, deltagerne kan bruge 
som en plan i deres videre design, udvikling, imple-
mentering og evaluering.

Spillet starter med, at hver spiller vælger en af   fem 
roller: inspektør, designer, konsulent, forsker eller bru-

ger. Spillerne kan vælge at repræsentere den rolle, de 
udfylder til daglig, eller de kan ændre deres perspektiv 
ved at vælge en anden rolle. Når spillerne har påtaget 
sig en rolle, skal de vælge, hvilken type udstillingskon-
tekst de vil designe til: kunst-, kultur- eller naturhisto-
rie. Endelig skal spillerne vælge én blandt   fem forskel-
lige brugertyper. Fire af brugertyperne er konstrueret 
med inspiration fra John Falk og Lynn Dierkings vel-
kendte museumstyper: explorers, experience-seekers, 
facilitators og socializers. Et femte brugerkort er inklu-
deret, hvor spillerne selv kan definere en brugertype, 
der ikke falder ind under de forud definerede. 

Når rollerne er fordelt, og kontekst og brugertype er 
valgt, går spillets første dialog-fase i gang. Det første 
dialog-felt sætter fokus på at “udforske udfordringer”, 
hvor spillerne skal definere en primær udfordring for 
brugertypen i den givne kontekst. Den anden fase er 
”design for udfordringer”, hvor spillerne genererer, 
kombinerer og definerer et udstillingskonceptdesign. 
Den tredje fase er at ”evaluere designet”, hvor spil-
lerne definerer en plan for at teste og evaluere deres 
udstillingskoncept i praksis. I spillet er der yderligere 
indlejret tidsbegrænsninger, point til afstemninger og 
konkrete spørgsmål. 

Alt dette skaber udgangspunktet for, at spillergrup-
pen sammen skaber et afbalanceret formidlingsdesign, 
der tilgodeser både oplysning og oplevelse i museet 
med udgangspunkt i brugernes udfordringer i muse-
umsoplevelsen. Spillet giver spillerne mulighed for at 
tænke ud over vante perspektiver ved at definere et 
klart fokus og sætte rammerne for dialogen om dette 
fokus i et idéudviklingsperspektiv. Gennemspilninger-
ne har vist, at spillerne er blevet tvunget til at ændre 
den måde, de tænker formidlingsudvikling på, samt 
at de sætter brugernes udfordringer og behov i fokus. 

Igennem spillet har deltagerne opnået nye indsigter, 
som danner grundlaget for et videre arbejde med nye 
innovative formidlingsdesign. Spillets vigtighed bliver 
understreget af det konstante behov for at gentænke 
og udvikle formidlingspotentialerne i museerne. Der-
med kan spillet spilles, når der er behov for at gå ind i 
nye udviklingsprojekter eller løbende for at holde fast 
i et udviklende mindset.

1 Vores museum- 
spillet består af en 
spilleplade med syv 
felter: tre dialog-felter 
samt fire interval-felter. 
Derudover ses de fem 
rolle-brikker og fem 
brugertype-brikker. 
Illustration: Kristina 
Maria Madsen

Kristina Maria Madsen er ph.d., adjunkt ved Aalborg 
University Business School. Jens F. Jensen er professor i 
interaktive digitale medier, Center for Interaktive Digitale 
Medier & Oplevelsesdesign, Aalborg Universitet.

Af Kristina Maria Madsen og Jens F. Jensen

Spil på museer 
ikke blot for 

sjov

Vores museum-spillet er et redskab, som 
museerne kan bruge til at styrke samarbejde 
og idéudvikling i arbejdet med udstillinger og 
andre udviklingsprojekter. Metoden kaldes 
gamification.

← PROJEKT NR. 10

Design og evalu-
ering af oplevel-
ser som middel 
til læring i en 
museumskon-
tekst

Med projektet De-
sign og evaluering 
af oplevelser som 
middel til læring i en 
museumskontekst 
har Vores museum 
sammen med Lim-
fjordsmuseet udviklet 
en ny, permanent 
udstilling under titlen 
Den Fantastiske Lim-
fjord. Undervejs har 
projektet skabt Vores 
museum-spillet, der 
understøtter idéud-
vikling i forbindelse 
med udstillingsdesign. 
Projektet har, ud over 
Vores museum-spillet, 
anvendt designforsk-
ning og etnografiske 
metoder for at afdæk-
ke, hvordan man med 
digitale og interaktive 
teknologier skaber 
udforskende udstil-
lingsrum for oplevel-
sesbaseret læring. 
Foto: Udstillingen Den 
Fantastiske Ål, Kristina 
Maria Madsen.

Hvordan får man medarbejdere, der kommer fra hver 
deres faglighed, med hver deres rolle og med hver de-
res perspektiver til at arbejde sammen i en fælles pro-
ces? Hvordan får man engageret alle medarbejdere i 
samskabelsesprocesser? Svaret er gamification.

Gamification indebærer, at man bruger elementer 
fra spil i sammenhænge, som ligger uden for spil som 
domæne. Spil anvendt til noget, der har et andet – og 
større – formål end spillet selv. Denne forståelse af 
gamification er især blevet udviklet og udbredt inden 
for designområdet i de senere år.

I forskningsprogrammet Vores museum har vi gen-
nem de seneste fire år arbejdet med gamification i flere 
forskellige sammenhænge. For eksempel i forhold til 
brugerdreven innovation og samskabelse, dvs. som en 
måde at generere idéer til udstillinger sammen med 
brugerne; og vi har arbejdet med gamification i for-
hold til udstillingsdesign som en måde at organisere 
samarbejdsprocessen mellem forskelige fagligheder 
inden for museet.

Spillet som et fælles tredje
Der er flere gode grunde til, at man i stigende grad er 
begyndt at anvende gamification. Dels kan alle forhol-
de sig til spil som ramme eller metafor for en aktivitet, 
fordi alle er bekendte med genren fra deres opvækst. 
Dels er det en måde at engagere, involvere og aktivere 
deltagerne, fordi spil forudsætter interaktiv medvirken 
og deltagelse. Dels kan spil anvendes til at kommu-
nikere om meget komplicerede, fremtidsorienterede 
emner, som vi ikke normalt er vant til at kommunikere 
om. Endelig kan spil og spilsituationen også fungere 
som et fælles sted, en neutral zone mellem to eller 
flere deltagere med forskellige faglige udgangspunk-
ter. Deltagere – eller spillere – vil altid bringe deres 
professionelle baggrund, narrativer og specialiserede 
sprog ind i en udviklingsproces. Det kan skabe forvir-
ring og misforståelser mellem deltagerne. Gamification 
tilbyder her en måde at kommunikere mellem spiller-
ne, så de arbejder mod et fælles mål med det fælles 
sprog, spillet giver. Man taler her ofte om spillet som 
’et fælles tredje.’ 

Gamification er inden for de seneste år blevet brugt 
i en lang række forskellige sammenhænge, herunder 
til: markedsføring, teamwork, innovationsprocesser, 
samarbejdsprocesser, problemløsning, læring, per-

”Alt dette ska-
ber udgangs-
punktet for, at 
spillergruppen 
sammen ska-
ber et afbalan-
ceret formid-
lingsdesign, 
der tilgodeser 
både oplysning 
og oplevelse i 
museet .”

1

Hvis du vil vide mere om VM-spillet eller booke en 
spilsession, så kontakt Kristina Maria Madsen [krma@
business.aau.dk] eller Rameshnath Krishnasamy 
[krishnasamy@hum.aau.dk]. Det er i øjeblikket ikke muligt 
at købe spillet, men vi afholder gerne spilsessioner. 
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at skabe dynamik og udvikling i programmet. Arbejdet 
har altså krævet ændringer i den måde, som vi indret-
ter og forvalter vores daglige arbejdspraksis på, hvad 
enten vi var ansat på et museum eller et universitet. 
I fem år kunne vi ikke arbejde ”som vi plejer,” hvilket 
måske i virkeligheden krævede de fleste ressourcer af 
os alle. Det har krævet diskussion af fælles begreber, 
metoder og teorier, hvilket til tider har virket overvæl-
dende på os alle.

Evalueringerne peger dog på, at projektet har byg-
get broer og været udviklende og lærerigt for både 
universiteter og museer, ansatte og stipendiater. De 
centrale gevinster ved Vores museum har været den 
løbende deling af forsknings- og udviklingsresultater, 
nye relationer mellem forskellige fag og personer og 
frem for alt et stort hold af nyuddannede forskere med 
interdisciplinær baggrund og bevidsthed, som efter 
deres forsvar hurtigt har fået ansættelse på museer, 
universiteter eller i Kulturministeriet. 

Vejen frem for små forskningsmiljøer
Endnu er det svært at sige, hvor meget Vores muse-
um konkret har påvirket museerne. I skrivende stund 
har otte stipendiater fået deres titel, mens fem endnu 
mangler. Meget tyder på, at forskningsfællesskaber 
som Vores museum kan skabe fagligt bæredygtige 
miljøer for både store og små museer − men især de 
små, som det også organisatorisk var mere overskue-
ligt at samarbejde med. Universiteterne, som er langt 
større organisationer end museerne, har længe været 
optaget af at udvikle eksterne forskningsprojekter, der 
har samfundsmæssig indflydelse. 

Samarbejder mellem museer og universiteter ek-
sisterede også før Vores museum, men de foreløbige 
resultater peger på, at forskningssamarbejder på tværs 
af institutioner og organisationer styrker forskningen 
både lokalt, nationalt og internationalt. Set fra universi-
teternes side er museerne oplagte samarbejdspartne-
re, og partnerskaber, der samler individuelle forskere 
i forskningsfælleskaber, er vejen frem i forhold til små 
fagmiljøer. Denne udvikling er blevet styrket med pri-
vate fondes hjælp, som giver støtte til ph.d.- og post-
doc-stipendier og til forskningsudgivelser på tværs af 
institutionerne. Projektet har på denne måde været 
med til at hæve niveauet for forskning på museerne 
og samtidig sikret universiteternes forskning synlig 
samfundsværdi. De partnerskaber, som Vores museum 
har etableret, er en måde at skabe et mere bæredygtigt 
grundlag for begge institutionstyper. Derfor giver det 
mening at være fælles om det forskellige. 

Af Ane Hejlskov Larsen 
og Anne-Mette Villumsen

Fælles om det 
forskellige

Vores museum har været med til at hæve niveauet 
for forskning på museerne og samtidig sikret 

universiteternes forskning synlig samfundsværdi. 
Men hvad har vi lært om samarbejdsformer på 

tværs af institutionerne?

→ PROJEKT NR. 12

Kunst, dialog og 
eksperiment: 
brugerdeltagel-
se som social 
katalysator for 
museumskom-
munikation

Dette projekt har i 
samarbejde med Ran-
ders Kunstmuseum 
undersøgt, hvordan 
man kan tiltrække for-
skellige brugergrupper 
på kunstmuseer 
gennem deltagende 
formidling. Projektet 
har med en række 
udstillings- og formid-
lingseksperimenter, så 
som et pop up-muse-
um i en glascontainer, 
udviklet nye former for 
brugerdeltagelse og 
dialog. Med forsøgene 
har projektet aktiveret 
Randers Kunstmu-
seums permanente 
kunstsamlinger for 
at gøre mødet med 
samlingen mere dyna-
misk og udvikle lokale 
brugeres deltagelse. 
Foto: Pop-up museum, 
Randers Kunstmu-
seum.

← PROJEKT NR. 11

Ældre kunst og nutidige 
brugere: nye metoder til 
formidling af Skovgaard- 
familiens kunst og samtid

Hvordan skaber man meningsfulde 
rammer for ældre kunst, og hvilke 
formidlingsgreb kan åbne ældre 
kunstsamlinger for nutidige brugere? 
I projektet Ældre kunst og nutidige 
brugere: nye metoder til formidling af 
Skovgaard-familiens kunst og samtid 

har Vores museum sammen med 
Skovgaard Museum undersøgt, og 
svaret på, disse spørgsmål. Projektet 
har undersøgt, hvorfor brugere fravæl-
ger ældre kunst, som den Skovgaard 
Museet præsenterer. Med udgangs-
punkt i brugerinterviews og narrativi-
tets- og sensorisk teori har projektet 
udviklet og afprøvet prototyper på 
nye sanselige og fortællende publi-
kumsudviklingstiltag blandt andet ved 
særarrangementer på museet. 
Foto: Skovgaard Museet.

→ Vores museum har 
bestået af 13 forskellige 
programprojekter, involveret 
fem forskellige universiteter, 
otte forskellige museer og 
fem forskellige eksterne 
rådgivere. Projektet blev 
skudt i gang i august 2016 og 
afsluttedes i maj 2021 med 
en stor online-konference. 
Der har med andre ord været 
tale om et stort program, 
som fra starten krævede en 
klar organisering. I ansøg-
ningen til Nordea-fonden 
og Velux Fonden blev føl-
gende struktur skitseret: 
1) en programleder, 2) en 

styregruppe med en repræ-
sentant for hvert deltagende 
universitet og museum, 3) en 
projektgruppe bestående af 
programleder, styregruppe, 
stipendiater og associerede 
forskningspartnere og 4) et 
rådgivningspanel, hvor en 
plads var afsat til danske 
repræsentanter og fire til 
internationale forskere. 

→ Denne struktur blev grund-
læggende fastholdt, men 
fra efteråret 2017 udvidede 
vi holdet med endnu et led, 
nemlig seniorforskergruppen. 
Alle forskningsprojekternes 

universitetspartnere skulle 
fra 2017 og frem have tovhol-
deransvar for seminarerne, 
der blev afholdt på både 
universiteter og museer. 
Samme efterår blev det også 
tydeligt, at der var et behov 
for mere dialog på tværs af 
organisationens hierarkiske 
opbygning. For at sikre større 
inddragelse og tilstedeværel-
se fra museerne besluttede 
man i styregruppen at indføre 
halvårsevalueringer i form 
af samtaler om samarbejdet 
mellem de enkelte universi-
teter, stipendiater og museer, 
som indgik i projektet. 

→ Der blev udviklet faste 
spørgsmål for hele projekt-
perioden, som samtalerne 
hvert halve år skulle tage 
afsæt i. Referater af sam-
talerne blev efterfølgende 
behandlet i styregruppen og 
medførte hver gang mindre, 
men væsentlige justeringer 
i projektorganiseringen. Fra 
2018 indtrådte en fast re-
præsentant for stipendiater-
ne i styregruppen, og stipen-
diaterne organiserede mere 
formaliserede fællesmøder 
i forbindelse med projektets 
seminarer. 

VORES 
MUSEUMS 
ORGANISERING

Vores museum var et forskningsprogram, der i løbet af 
sin femårige periode først og fremmest har udviklet og 
påvirket de individer på museer og universiteter, som 
deltog i det. Det har været en rejse i at forstå hinandens 
institutioner og vilkår, i forskellige fagligheder, lige fra 
astrofysik over biologi og medievidenskab til kunsthi-
storie, og i forskellige museumskategorier, fra naturhi-
storie til kulturhistorie og kunst. Fra begyndelsen var 
vi klar over denne spændvidde, og det at besøge de 
deltagende museer, der omfattede både små og store 
organisationer, blev derfor essentielt. 

Det fremgik af evalueringerne, at det for stipendia-
terne har været nemmere at få adgang til den organi-
satoriske kultur på de mindre museer end på de større 
museer med mange organisatoriske led. Til gengæld 
krævede det begrænsede personale på det lille muse-
um et større engagement og involvering af den enkelte 
medarbejder og stipendiaten. En anden udfordring i 
den lange projektperiode var uden tvivl skift i nogle af 
museernes repræsentanter og manglende overdragelse 
internt. Men seniorforskernes komfortzone blev også 
udfordret af de mange eksterne interessenter, som der 
var behov for at holde møder og justere aftaler med, 
og af den øgede tidsinvestering i fællesskabet, som 
udviklingen af seminarer, oplæg og møder krævede.

”Lærerige efteruddannelser”
I halvsårsevalueringerne blev der spurgt ind til, hvor-
vidt museum og stipendiat fik noget ud af seminarerne, 
om der var forslag til bestemte emner, og om der var 
behov for at styrke samarbejdsrelationerne mellem 
museer og universiteter. Her gav museumsrepræsen-
tanterne udtryk for, at de opfattede de fælles seminarer 
og konferencer som lærerige efteruddannelser. Et ho-
vedpunkt i hver evaluering var stipendiaternes arbejde 
og skift i arbejdsplads mellem museum og universitet. 
Det var en udfordring for stipendiaterne, at de skulle 
være i stand til at håndtere to forskellige sæt af institu-
tionelle vilkår, hvilket betød, at de ikke på samme måde 
som klassiske ph.d.-stipendiater kunne koncentrere sig 
om deres projekter på universiteterne. Til gengæld fik 
de netværk, og flere af dem fik deres første erfaringer 
med ikke-universitære arbejdspladser. Stipendiater-
ne, som samarbejdede med et museum, blev i højere 
grad nødt til udvikle et performativt forskningsdesign, 
som kunne justeres undervejs. For museerne ønskede 
hurtige og brugbare resultater frem for at indgå i sti-
pendiaternes flerårige forskningsprocesser.

Tid og vilje til samarbejde
For programmets deltagere har den største udfordring 
altså været at ændre på egne institutionelle arbejds-
vilkår og give Vores museum plads i travle kalendere. 
Vi måtte finde rum og tid til fælles kommunikation for 

Ane Hejlskov Larsen er lektor i museologi og kunsthistorie, 
leder af Museologisk forskningsprogram, Aarhus 
Universitet. Anne-Mette Villumsen er museumsleder, 
Skovgaard Museet.
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og få henvisning til præcis det forskningsprojekt, der 
kan være væsentligt for institutionen. I lyset af kultur-
politiske krav om øget brugerinddragelse, hvor læring 
fremmes og hjælpes på vej af digitale medier – er en 
monologisk folder om brugerdrevet design måske ikke 
helt i den brugerinddragende ånd. Men VM har også 
på innovativ vis bidraget til gamificeret forsknings-
formidling med Vores museum-spillet (se artiklen på 
s. 32). Spillet blev præsenteret på Kulturmødet Mors 
2019 og på Organisationen Danske Museers formid-
lingsseminar 2020. VM medvirkede desuden begge 
steder med sin egen session, ligesom vi ofte har holdt 
indlæg på andre ODM-seminarer. 

Museumskommunikation i fremtiden
Undervejs i forløbet forsøgte VM at opbygge et net-
værk for interesserede museer, der ikke var direkte 
involverede, for derved at skabe dialog omkring pro-
grammets forskningsresultater og inddrage målgrup-
pen bredt i udviklingen. Interessen for netværket var 
desværre ikke til stede. Måske var konceptet forkert. 
I slutningen af maj 2021 afholdt vi et kursus om kul-
turelt medborgerskab i regi af Organisationen Danske 
Museer. Resultaterne og de enkelte projekter vil også i 

fremtidige projekter blive kommunikeret af junior- og 
seniorforskere samt de deltagende museer til konfe-
rencer, hvor dialog er i centrum. 

Interessen for programmets store afslutningskon-
ference i efteråret 2020 var i øvrigt stor. En del af 
programmet var en markedsplads, hvor projekter og 
gæster skulle have været i tæt dialog om erfaringer 
og resultater. Konferencen måtte desværre udskydes 
på grund af corona-restriktionerne og er netop blevet 
afviklet digitalt 11. - 12. maj.  

I sidste ende er den mest direkte måde at opnå ind-
blik i VM’s resultater naturligvis at gå i dialog med de 
deltagende forskere og museer. Alle har interesse i, 
at projektets resultater får så stor effekt som muligt, 
fordi formålet med programmet er at fremme kvali-
teten i dansk museumskommunikation på et solidt 
forskningsbaseret grundlag. Om VM er lykkedes med 
dette, er det alt for tidligt at sige noget om.

Af Hans Dam Christensen og Lise Jeppesen

Hvordan kommunikerer 
Vores museum selv?

Vores museum handler om kommunika-
tion mellem museerne og deres brugere.  
Men hvordan har VM selv kommunikeret sin 
forskning? Hvor kan man finde inspiration og 
resultater fra projekterne, som kan bruges i 
museernes praksis? 

Vores Museums resultatrap-
port 2016-20 samler projek-
tets aggregerede resultater, 
dvs. ikke de enkelte delpro-
jekters specifikke indsigter, 
men dem der går på tværs. 
Et endnu dybere blik på de 
enkelte delprojekter opnås 
ved at konsultere projektets 

ph.d.-afhandlinger via  
voresmuseum.dk og de  
mange forskningsartikler,  
der er fulgt i VM’s spor. 
Større publikationer, som VM 
har forestået og medvirket 
til, løber lige fra The Rout-
ledge handbook of museums, 
media and communication 

(2019) over Dansk muse-
umsformidling i 400 år: I 
krydsfeltet oplysning-ople-
velse (2020), med nedslag 
fra Kongens Kunstkammer 
til udviklingen af digital 
museumsformidling, frem 
til Experimental museology: 
Institutions, representations, 

users (2021), som præsente-
rer nye formidlingsformer i et 
internationalt perspektiv. Et 
temanummer om ’Museum 
communication between en-
lightenment and experience’ 
(2019) i Nordisk museologi er 
det også blevet til.

Hans Dam Christensen er professor, Københavns 
Universitet. Lise Jeppesen er museumsdirektør, Randers 
Kunstmuseum.

→ PROJEKT NR. 13

Digital muse-
umsformidling i 
Danmark: en kri-
tisk evaluering 
af implemente-
ring og impact

Brugen af digital 
formidling på danske 
museer er omfat-
tende, men man ved 
meget lidt om effekten 
af den digitale for-
midling på tværs af 
museer. Med projektet 
Digital museumsfor-
midling i Danmark: 
en kritisk evaluering 
af implementering 
og impact har Vores 
museum skabt den 
første samlede ana-
lyse og evaluering af 
museernes erfaring 
med digital formidling. 
Analysen baseres 
blandt andet på en 
kvantitativ landsdæk-
kende undersøgelse 
blandt modtagere af 
Kulturministeriets 
tilskudsordninger, og 
resultaterne peger på 
en række muligheder 
og faldgruber, når det 
handler om at skabe 
oplevelse og oplysning 
gennem digital for-
midling. 
Foto: Digital formidling 
i udstillingen No Man 
is an Island – The Sa-
tanic Verses på ARoS 
Aarhus Kunstmuseum, 
Eva Pina Myrczik.

DE 
TRADITIONELLE 
KILDER

”Da museer 
er forskel-
ligartede og 
modtager 
mange forsk-
ningspublika-
tioner, er det 
vigtigt for VM 
at skabe en 
overskuelig 
og praksisnær 
formidling.”

De deltagende museer i Vores museum havde i forve-
jen stor erfaring med formidling, og trods forskellige 
faglige baggrunde kom hovedparten af universitets-
forskerne fra institutter med ’kommunikation’ i titlen. 
Potentialet for en kommunikationsplan af høj kvalitet 
rettet mod forskellige målgrupper, fra den akademiske 
verden over museerne og diverse interessenter til et 
bredere publikum, var således lovende. 

I al fortrolighed skal det røbes, at ikke alle aktiviteter 
løftede sig lige meget. 18 følgere på projektets Youtu-
be-kanal er ikke imponerende – og desuden færre end 
det samlede antal projektdeltagere! Andre aktiviteter 
blev heldigvis mere vellykkede. Selv om Youtube-ka-
nalen aldrig kom op at flyve, er levende billeder en 
væsentlig del af VM’s kommunikationsstrategi. I første 
omgang var det et forsøg på – med nyindkøbte kame-
raer – at dokumentere og præsentere de forskellige 
delprojekter med fokus på processerne ’behind the 
scenes.’ Undervejs hyrede VM også en journalist, der 

optog en række interviews med juniorforskerne om 
deres projekter. I efteråret 2020 fik vi med profes-
sionel assistance udviklet film, som i løbet af foråret 
2021 har præsenteret resultater og erfaringer på VM’s 
hjemmeside. I kortere udgave er de også dukket op på 
sociale medier, både på projektets og i et vist omfang 
på partnermuseernes platforme, for at nå ud til rele-
vante netværk. 

Film, foldere og spil
Sideløbende har VM produceret inspirationsfoldere 
om emner som kulturelt medborgerskab, evaluering, 
brugerdrevet design og samarbejde, der specifikt er 
målrettet museumsfeltet. Folderne er en slags mag-
giterninger med teori og projekter kogt ind til – forhå-
bentlig – præcise anvisninger på at arbejde med disse 
emner. De distribueres i fysisk form og findes tillige i 
digital form på VM’s hjemmeside, og de er i løbet af 
foråret 2021 også blevet lanceret via sociale medier.

Målet med film og foldere er dels at dele en række 
af de fælles resultater, programmet har identificeret 
på tværs af projekterne, dels at skabe en let indgang 
til VM’s enkelte forskningsprojekter. Derfor indeholder 
hver folder en række ’cases’ med berøring til det over-
ordnede emne samt relevante links. Da museer er for-
skelligartede og modtager mange forskningspublika-
tioner, er det vigtigt for VM at skabe en overskuelig og 
praksisnær formidling, der tillader det enkelte museum 
at finde opskrifter på at arbejde med relevante emner 
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Samlingerne kaldes ofte museernes rygrad. Og rygra-
den skal man som bekendt passe på. Med en bevilling 
fra Slots- og Kulturstyrelsen er Københavns Museum 
og Konserveringscenter Vejle sammen med en fagligt 
bredt funderet arbejdsgruppe i skrivende stund ved at 
lægge sidste hånd på en række nye web-baserede an-
befalinger om museernes bevaringsindsats, der følger 
op på de tekster om samme, der indtil 2018 har ligget 
på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

Anbefalingerne er formuleret, så de retter sig mod 
alle, der arbejder med samlinger – konservatorer, re-
gistratorer, frontpersonale, forskere, formidlere og for-
valtere. Alle disse fagligheder skal gerne se teksterne 
som brugbare værktøjer til at løse en lang række af de 
udfordringer, der knytter sig til den lovpligtige beva-
ringsindsats og gøre det nemt for museerne at sikre 
denne søjle i samlingsarbejdet. Derfor har vi skrevet 
anbefalingerne på forskellige niveauer, så der kan væl-
ges ud fra museernes behov og ressourcer, men så de 
valg, der foretages, er på et oplyst grundlag og med 
konkret viden om eventuelle konsekvenser ved valget. 
Endvidere skal teksterne gerne give anledning til en 
dialog på museerne om arbejdet med samlingerne. 

Anbefalingerne skal også være et værktøj for de kon-
servatorer, der rådgiver museerne, så disse – i fælles-
skab med museerne og med udgangspunkt i teksterne 
– kan sætte niveauet for museets bevaringsindsats. 
Konservatorens rådgivning vil i praksis ofte lægge op 
til en dialog med udgangspunkt i best practice og gæl-
dende standarder, og her er det vigtigt for museets 
samlingsansvarlige at kende det faglige udgangspunkt, 
hvad der er væsentlig at forholde sig til først, og hvor 
de største risici i beslutningerne er. Anbefalingerne 
kredser en del omkring det at forholde sig risikobevidst 
til de beslutninger, der tages omkring en samlings-
varetagelse. Uanset om det er i planlægningen af en 
udstilling eller arbejdet i et magasin, eller hvilke krav 
man skal stille til udlån af genstande og værker, bør 
der ligge en vurdering til grund for, hvilken risiko man 
løber ved at gøre det ene eller det andet. Derfor har vi 
skrevet en tekst alene om risikovurdering, hvad man 
forstår ved begrebet, og hvordan det kan tænkes im-
plementeret i beslutningsprocesserne på et museum. 

Det praktiske, forebyggende arbejde
Anbefalingerne følger de processer, der knytter sig til 
det praktiske, forebyggende arbejde med bevaringen 
af samlingerne. Således er der tekster om modtagel-
se af genstande, der skal magasineres, opmærkning, 
emballering samt hvilke procedurer det kan være hen-
sigtsmæssigt at kende eller følge, når genstande og 
værker transporteres mellem forskellige lokaliteter. I 
anbefalingerne er også tekster om de mange drifts-

opgaver, der samlet set skal sikre samlingen. Dette er 
for eksempel tekster om skimmel og skadedyr, hvor 
teksten om skadedyrsbekæmpelse benytter det en-
gelske ’Integrated Pest Management’ (IPM) som beteg-
nelse for, hvordan skadedyrsbekæmpelse er integre-
ret med en række andre tiltag som jævnlig rengøring 
i både udstillinger og magasiner, vedligeholdelse af 
klimaskærmen, jævnlig inspektion og planlægning. 
Tekster om, hvordan man kan udarbejde sine bered-
skabs- og værdiredningsplaner, er også med ligesom 
tekster om, hvordan bevaringsplaner baseret på en 
betydningsvurdering af samlingen og en tilsvarende 
risikovurdering af dens samlede sårbarhed, er med. 

En væsentlig del af den præventive indsats handler 
om at kunne etablere det rette bevarende klima i både 
udstillinger og magasiner. Der er således også tekster, 
der dels rådgiver om bygningernes indretning, hvad 
man skal være opmærksom på, og hvad man ikke bør 
overse. Det samme gælder for en af de helt store trus-

Af Louise Jacobsen 
og Michael Højlund Rasmussen

At gribe og begribe 
sin samling 

Nye anbefalinger om 
god bevaring 

Det handler om lys og luftkvalitet, skimmel og skadedyr, modtagelse og mærkning og meget 
mere i en række nye anbefalinger til god bevaringspraksis. Anbefalingerne skal hjælpe 

museerne i det praktiske, forebyggende arbejde med samlingerne. 

1 Foto: Konserve-
ringscenter Vejle

2 Foto: Københavns 
Museum

21
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ler – lys – som dels er udfordrende, fordi lysbetingede 
skader viser sig langsomt, og fordi vores viden og er-
faringer omkring lyskilder er under forandring i disse 
år med introduktionen af LED-belysning.  Klima- og 
lysproblematikken bliver adresseret som emner, hvor 
man bør basere sine beslutninger på risikovurderinger 
af, hvad genstande og værker kan tåle – materialernes 
sårbarhed – og på, i hvor høj grad man forventer at 
skulle indlåne genstande og værker på andre museers 
præmisser.  

Anbefalingerne kan således anvendes for eksempel 
ved opgradering af museets interne procedurer på 
samlings- og udstillingsområdet; ved opbygning af nye 
udstillinger, nyt museum eller ved gentænkning af ma-
gasinforholdene. Ligeledes vil anbefalingerne kunne 
anvendes ved opfølgning på kvalitetsvurderinger samt 
benyttes ved udarbejdelse af en række af museernes 
lovpligtige planer, politikker og strategier. 

Forsømmelighed er værst
Bag udarbejdelsen af anbefalingerne ligger en efter-
hånden lang række af europæiske standarder for best 
practice inden for præventiv bevaring og analysearbej-
de vedrørende kulturarv. En standard er en ramme for, 

Louise Jacobsen er museumschef ved Københavns 
Museum, Historie & Kunst og projektejer. 
Michael Højlund er konservator ved Konserveringscenter 
Vejle og formand for arbejdsgruppen bag de nye 
anbefalinger.

hvordan man skal producere et produkt eller udføre en 
service – og lægges i industrien ofte til grund for opret-
holdelse af et bestemt kvalitetsniveau. Det er vigtigt at 
understrege, at disse standarder ikke er obligatoriske 
og derfor skal forstås som guidelines. På visse områder 
vil det dog være ganske fornuftigt at følge dem eller 
gøre sig klart, hvorfor man ikke gør det.

Af de 10 forskellige nedbrydningsformer, der næv-
nes i en af teksterne, er den sidste (og måske værste) 
– forsømmelighed. Næst efter brand har den ofte de 
største konsekvenser for en samlings tab af værdi over 
tid. Det er vores ønske, at teksterne tilsammen gør, at 
denne nedbrydningsform minimeres, og at man på 
museerne er bevidst om og beredt til at møde nogle 
af de udfordringer, der truer samlingerne.

FAKTA

→ Projektet har mod-
taget 511.715 kr. i 
støtte fra Slots- og 
Kulturstyrelsen.

→ Teksterne har 
været i høring i det 
danske museums-
landskab, og det er 
arbejdsgruppens 
håb, at ’Museums-
danmark’ vil tage 
godt imod dem og 
gøre god brug af 
dem.  

→ Anbefalingerne  
vil fremover være  
at finde på Slots- 
og Kulturstyrelsens 
hjemmeside,  
slks.dk.

Arbejdsgruppens 
sammensætning:
→ Michael Højlund 

Rasmussen, kon-
servator, Konser-
veringscenter Vejle 
(formand)

→ Anne-Kathrine 
Kjerulff, konserva-
tor, enhedschef, 
Nationalmuseet

→ Ida Hovmand, le-
dende konservator, 
Bevaringscenter 
Fyn

→ Conni Ramskov, 
museumsinspektør, 
Museum Kolding

→ Mette Westergaard, 
konservator, Kunst-
konserveringen  

”Af de 10 forskellige nedbrydningsformer, der nævnes i en af teksterne, 
er den sidste (og måske værste) – forsømmelighed.”

3 Foto: Konserve-
ringscenter Vejle

3

museumstjenesten.com

Bevaring af kulturarven

Museumstjenesten har i mere end 40 år leveret materialer  
og udstyr til bevaring og konservering.

Vi tilbyder et bredt sortiment og den højeste kvalitet  
til den lavest mulige pris.

I vores webshop finder du alt fra syrefri æsker og papir 
til den populære Skjoldvogn med ’førstehjælp’ til samlinger  

ved brand eller vandskade.
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Selv om der er et væld af guides og vejledninger til-
gængelige, findes der ikke en ’one size fits all’-løsning, 
når det handler om at udarbejde beredskabs- og vær-
diredningsplaner på de danske museer. I Den Gamle 
By har arbejdet med museets beredskabs- og vær-
diredningsplaner været et stort puslespil. Museets 
bevaringsafdeling, tegnestue og service- og sikrings-
afdeling er med hjælp fra en projektansat ekspert og 
et stærkt tværmusealt samarbejde ved at få de sidste 
brikker på plads. 

Den Gamle By havde en grundlæggende bered-
skabsplan, der skulle optimeres, og ikke mindst øn-
skede de at udarbejde en gennemført værdirednings-
plan: en prioriteret plan over hvilke genstande museet 
skal evakuere i forbindelse med ulykker. Med 88 huse, 
mange i bindingsværk, og et væld af udstillinger med 
unikke genstande har arbejdet været både komplekst 
og omfattende. 

Knopskydninger og to-do-lister
Konservator Gitte Sørig Thomsen har siden 2012 væ-
ret spydspids på projektet i samarbejde med Rene 
Duhn Scarpa fra museets tegnestue. I det indledende 
arbejde med Den Gamle Bys beredskabsplan har hun 
sammen med sine kolleger brugt både Kulturministe-
riets og Museumstjenestens vejledninger til at udar-
bejde en grundlæggende beredskabs- og værdired-
ningsplan. Samtidig har det været vigtigt for Gitte Sørig 
Thomsen at sætte museets eksterne samarbejdspart-
nere godt ind i beredskabsarbejdet: ”Kontakten med 
skadeservice er en vigtig ting. Derfor har vi lavet en 
vejledning til vores skadeservice-firma om, hvordan 
tingene skal håndteres, fordi det jo med stor sandsyn-
lighed er dem, der kommer før os, hvis skaden sker 
om natten eller i weekenden.” Da det kom til værdi-
redningsplanen, valgte museet at tage udgangspunkt 
i deres største udfordring: Borgmestergården. ”For 
Borgmestergården har vi måttet lave syv særskilte vær-
diredningsplaner, fordi bygningen er så stor. Planen er 
delt op i syv hold med hver deres område i bygningen, 

og inspektørerne har her udpeget de genstande, der 
skal reddes, inden for hvert område.”

En generel udfordring i arbejdet med beredskabs- 
og værdiredningsplaner er, at det er en kollektiv ar-
bejdsproces, der i sin natur knopskyder en lang række 
uforudsete arbejdsopgaver. Én ting er det store prakti-
ske arbejde med grundlæggende beredskabsopgaver 
såsom telefonlister, sikringsfotos, kontakten til brand-
væsnet, forsikringer og skadeservice. Noget helt andet 
er, når man opdager, at almindelige værdiredningsvog-
ne ikke er køredygtige på brosten, og at flere genstande 
simpelthen er for store til at blive båret ud i en vær-
diredningssituation: ”Problematikken opstod meget 
tidligt for os i Den Gamle By, fordi vi kunne se, at blandt 
andet barokskabet i Borgmestergården ikke kan bæres 
ud. Så her måtte vi planlægge et brandforsøg for ta fin-
de ud af, hvad vi i stedet kan afdække store genstande 
med for både at beskytte mod vand, slukningsvand og 
mod brand,” fortæller Gitte Sørig Thomsen. 

Af Mia Laura Andersen Funder
Fotos Den Gamle By

Barokskabe og 
beredskabsplaner

Hvordan redder man hurtigst genstande ud af et brændende bindingsværkshus? Og 
hvordan beskytter man bedst et tre meter højt barokskab mod ild og brandslukningsvand? 

I Den Gamle By er de snart i mål med et omfattende arbejde med museets nye 
beredskabs- og værdiredningsplaner. Samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af 

museer har vist sig at være essentielt.

En beredskabsplan er en samling 
af information og instrukser, der 
beskriver, hvad man skal gøre før, 
under og efter en ulykke på et mu-
seum. Beredskabsplanen bør også 
indeholde en værdiredningsplan, der 
nærmere definerer, hvilke genstande 
der skal reddes ved en ulykke, samt 
hvordan redningen helt konkret skal 
foregå. Med disse planer kan muse-

erne sikre sig mod alt fra brand- og 
vandskade til tyveri og bombetrus-
ler. Hvert museum er unikt, når det 
handler om genstandsfelt, lokaler, 
økonomi og ressourcer, og der 
findes derfor ikke én opskrift på den 
perfekte beredskabsplan. Men en 
god beredskabsplan er essentiel, 
både for museet, medarbejderne, 
genstandene og gæsterne.

Der er meget hjælp at hente hos 
de mange bevarings- og konserve-
ringscentre landet over, hos lokale 
beredskabscentre og brandvæsenet 
samt i flere omfattende guides. 
Kulturministeriet, Organisationen 
Danske Museer (ODM) og Mu-
seumstjenesten har hver især 
produceret guides til udarbejdelse 
af beredskabsplaner med konkre-

te skabeloner og lister, man kan 
udfylde og sætte direkte i sin be-
redskabsplan. Alle tre guides frem-
hæver vigtigheden af tværfagligt 
samarbejde, og at det er en opgave, 
museets medarbejdere skal løfte i 
fællesskab.

GUIDES OG RESSOURCERHVAD ER EN BEREDSKABS- OG VÆRDIREDNINGSPLAN?

”En generel udfordring i arbejdet med beredskabs- og værdiredningsplaner er, at det er en kollektiv 
arbejdsproces, der i sin natur knopskyder en lang række uforudsete arbejdsopgaver.”

1 På grund af Den 
Gamle Bys mange 
brostensbelagte gader 
har museet haft behov 
for specialfremstillede 
værdiredningsvogne.

2 Barokskabet i 
Borgmestergården 
er for stort til at blive 
båret ud i en rednings-
situation. Derfor har 
museet eksperimente-
ret med overdæknings-
materialer, der skal 
beskytte mod brand og 
brandslukningsvand.

1

2
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Selv om der er adskillige guides, vejledninger og 
konkrete værdiredningsmaterialer til rådighed, er det 
altså sjældent, at man kommer gennem arbejdspro-
cessen uden at skulle gå innovativt til værks. Der op-
står løbende lavpraktiske arbejdsopgaver i forlængelse 
af beredskabs- og værdiredningsplanen; en to-do-liste 
der skal realiseres, før planerne er fuldt funktionelle. 

Praksislæring og  
løsningsorienteret samarbejde

For Den Gamle By har det at samarbejde med andre 
museer i forbindelse med beredskabs- og værdired-
ningsplanerne været utroligt givende. Sammen med 
museer i blandt andet Randers, Viborg, Gram og Ølgod 
har Den Gamle By startet en gruppe, der skal styrke 
beredskabsarbejdet ved at dele erfaringer og adresse-
re fælles udfordringer. ”At samarbejde har givet rigtig 
god mening. Vi har for eksempel lavet en skabelon til 
risikovurdering og afholdt en fælles beredskabsdag 
med Organisationen Danske Museer sidste år den 
første onsdag i maj.” Gitte Sørig Thomsen har gen-
nem forskellige kurser fået et grundlæggende indblik 
i beredskabsarbejdet. Men Den Gamle Bys proces og 
det succesfulde tværmuseale samarbejde tyder på, 
at ’best practices’ inden for beredskabs- og værdired-
ningsplaner opstår gennem praksislæring, forsøg og 
løsningsorienterede samarbejder: ”Jeg har været på 
flere forskellige emnedage om beredskabsplaner, hvor 
man snakker og snakker, men det bliver ikke til mere. 
Vi skal væk fra bare at snakke, og frem til at man kan 
gøre noget”. Den Gamle By har selv klaret en stor del 
af beredskabsarbejdet, men den fuldt udfyldte værdi-
redningsplan har manglet indtil nu. For Den Gamle By 
var projektansættelsen af grafisk konservator Lisbeth 
Præstegaard fra Bevaringscenter Nord nøglen til for 
alvor at få værdiredningsplanen ud over stepperne. 
Lisbeth Præstegaard kom med en stor viden om netop 
værdiredning og kunne let gå ind og arbejde videre 

Mia Laura Andersen Funder er skribent og 
redaktionsassistent på Danske Museer

på baggrund af de eksisterende værdiredningsplaner, 
skabt af Rene Duhn Scarpa fra museets tegnestue. 
Det havde stor betydning, at der kom én ind i organi-
sationen, som kunne arbejde koncentreret på bered-
skabs- og værdiredningsplanerne. Én som kunne udfø-
re det nødvendige brandforsøg, udarbejde værdilister 
i samarbejde med inspektørgruppen og udfylde vær-
diredningsplanerne for Den Gamle Bys mange huse: 
”Lisbeth kunne tage fat i inspektørerne og sige ’nu går 
vi hen i Apoteket, og der skal du pege på fire ting, der 
skal reddes, og så går vi videre til Hattemagerens hus” 
fortæller Gitte Sørig Thomsen.

Lisbeth Præstegaard har gennem Bevaringscenter 
Nord haft flere succesfulde samarbejder med en ræk-
ke museer i Nordjylland: ”Museerne vil rigtig gerne 
udføre dette arbejde, men det er svært at finde tid til i 
det daglige. Derfor har flere museer været glade for at 
kunne trække på mig, som allerede har en skabelon, 
en procedure og en erfaring, og som i samarbejde med 
dem kan levere et færdigt produkt.”

En plan i konstant udvikling
Den Gamle By er nået langt i processen, men er en be-
redskabsplan nogensinde færdig, og hvad gør man, når 
genstande i en udstilling flyttes, eller når man åbner en 
ny særudstilling? Beredskabs- og værdiredningsplaner 
skal i deres grundform være dynamiske for at kunne 
følge med museets udvikling, om det er ændringer i 
faste udstillinger, etablering af særudstillinger eller 
udvidelse af udstillingsarealer. Et museum som den 
Den Gamle By har adskillige særudstillinger, og Gitte 
Sørig Thomsen er ikke i tvivl om, at det er nødvendigt 
at have et kontinuerligt arbejde med beredskabs- og 
værdiredningsplaner: ”Hvis der bliver lavet om på en 
udstilling, om det er permanent eller en særudstilling, 
så skal man jo kunne være dynamisk … For eksempel 
i renæssance-sengekammeret i Borgmestergården 
bliver der udstillet nogle særligt fine genstande i ju-
leperioden – og dér burde der jo være en juleværdi-
redningsplan.” 

For Den Gamle By har samarbejde og det at sætte 
ressourcer og tid af til at arbejde koncentreret været 
nøglen til for alvor at sætte handling bag ønsket om 
en gennemført beredskabs- og værdiredningsplan. 
Arbejdet har stået på siden 2013 og har til tider været 
sat på pause til fordel for andre vitale dele af museets 
virke, men Gitte Sørig Thomsen er fortrøstningsfuld: 
”Jeg er meget optimistisk om, at vi her i 2021 kommer 
fuldt i mål med planen.”

”Museerne vil 
rigtig gerne 
udføre dette 
arbejde, men 
det er svært 
at finde tid til i 
det daglige.”

3 I Apoteket har Den 
Gamle By arbejdet med 
at udpege uerstattelige 
genstande, som har 
førsteprioritet i en 
værdiredningssituation.

3

Hvor godt er dit museum beskyttet mod brand, hvis uheldet er ude?

Læs hvad Sorø Akademi har gjort for at sikre uerstattelige værker og dokumenter 
mod brand og følgeskader fra slukningsvand.

www.fire-eater.dk/museum

-med nye LED lyskilder der opfylder kravet 
til skånsom og rigtig belysning i udstillingslokaler,  
med god farvegengivelsen og minimal UV / IR stråling. 

Få et gratis konsulentbesøg, 
kontakt os på 5628 8000, eller info@hojagerbelysning.dk
-vi har ekspertisen.

Udskift de gamle
og uøkonomiske
lyskilder...

HB virksomheds præsentation
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som helst for at blive en del af A-holdet”, er, som Elkjær 
udtrykker det, ”lette ofre for magtmisbrug.”

Yderligere peger en rapport fra det europæiske kul-
turnetværk EENCA på manglende aftaler om mindste-
løn, manglende socialt sikkerhedsnet og en tendens 
til at arbejde flere timer, end man bliver aflønnet for, 
som et fælleseuropæisk problem blandt kunstnere og 
kulturprofessionelle.

Et bredt museumsfelt
En udfordring i forhold til at regulere kulturbranchens 
brug af prekære ansættelsesformer handler måske 
om den faglige mangfoldighed i branchen. At facilite-
re kulturoplevelser er en kreativ proces, hvor ikke alle 
opgaver kan være præcist defineret på forhånd. Og 
indimellem vil der uvilkårligt opstå situationer, hvor et 
akut behov for ’brandslukning’ tilsidesætter spørgsmål 
om arbejdsmiljøregler.

Alene på museumsfeltet er der stor forskel på ar-
bejdsmiljøarbejdet: Hvor museumsansatte arkæologer 
er vant til at forholde sig til fysisk sikkerhed i forbin-
delse med udgravningsarbejdet, har andre grupper af 
museumsansatte et mindre selvfølgeligt forhold til sik-
kerhedssko og arbejdsunderlag. En del af KULTURAMs 
medlemmer kan således berette om arbejdssituatio-
ner, der har indebåret tunge løft og omgang med kemi-
kalier, som de ikke var uddannet til at håndtere. Flere 
kan desuden fortælle om situationer, hvor de har lagt 
penge ud af egen lomme, er blevet kaldt på arbejde i 
deres fritid eller har været på indkøb efter materialer 
i egen bil – vel at mærke uden at det har været spe-
cificeret i deres ansættelseskontrakt eller på anden 
vis italesat.

Hvorfor råber ingen op?
Kulturbranchen holdes med andre ord ikke alene oppe 
af medarbejdere med stor passion, men også af med-
arbejdere, hvis arbejdsmiljø ofte er tvivlsomt. Spørgs-
målet er, hvorfor vi ikke taler mere om det.

En del af forklaringen skal måske findes i netop dét, 
som Dansk Magisterforening nævner på deres hjem-
meside: at kulturbranchen regnes for attraktiv, og at 
de økonomiske midler i branchen er sparsomme. Får 
man ansættelse i kulturbranchen, er man heldig – og 
siger man fra, står der mange andre parat til at over-
tage ens plads.

Samtidig har en del af kulturbranchens udøvere et 
image, der handler om at være kunstneriske og dermed 
særlige. Tilsvarende kan der knytte sig nogle forestil-
linger om det excentriske til højt specialiserede fagpro-
fessionelle. Man kan derfor overveje, om såvel udøvere 
som medarbejdere og ledere i kulturbranchen får lidt 
længere snor i forhold til at overholde almindelige nor-
mer for omgangsformer og arbejdspladskultur.

Dertil kommer, at kulturinstitutionernes ledere skal 
navigere i et politisk felt, der ofte er præget af mod-
stridende krav fra kommunalt og nationalt hold: Hvor 
hjemkommunens lokale bidragydere typisk lægger 
vægt på høje besøgstal, mødes eksempelvis muse-
erne fra nationalpolitisk side af lovkrav om at bedrive 
forskning. Resultatet er et arbejdspres, som kan være 
svært at løfte uden at inddrage prekær arbejdskraft. 
Er man et personalemæssigt mindre museum, er det 
også svært at se, hvordan én museumshåndværker 
skal klare alle tunge løft uden hjælp fra kolleger med 
andre jobtitler. En del kulturprojekter bliver dermed til 
i en stemning af improviserede løsninger og ’vi løfter 
i flok’-mentalitet.

At løfte i flok lyder smukt på det idémæssige plan. 
Men det har en række konsekvenser for arbejdsmiljø-
et, som vi er nødt til at få frem i lyset og diskutere for 
at fremme trivslen i kulturbranchen. Med KULTURAM 
ser vi frem til at bidrage til større gennemsigtighed, 
og alle er velkomne til at bidrage til samtalen. Det er 
på tide at tale om, hvad man må og ikke må finde sig i 
som kulturarbejder. 

Af Carmen Line Hust, Lærke Maria Andersen Funder 
og Kamma Overgaard Hansen

Gråzoner og 
trivselsproblemer 
i kulturbranchen

Arbejdsmiljøet i kulturbranchen er udfor-
dret af prekære ansættelsesforhold, mod-
stridende politiske forventninger og mange 
spontane opgaver. Det nystiftede netværk 
KULTURAM arbejder for at sikre større gen-
nemsigtighed i branchen og fremme trivslen 
blandt kulturarbejdere.

Når man læser Dansk Magisterforenings branchebe-
skrivelser på fagforeningens hjemmeside igennem, er 
der særligt én branche, der skiller sig ud: Kulturbran-
chen. Den beskrives som ”en attraktiv branche”, hvis 
medarbejdere er ”drevet af faglig passion”. Men også 
som en branche præget af ”stor konkurrence om midler 
og stillinger” og ”en aura af, at man skal være taknem-
melig for at få foden indenfor”. Desuden kan det ”være 
svært at trække en linje mellem arbejde og fritid”.

De vilkår, som er beskrevet ovenfor, hænger ikke 
alene sammen med økonomiske begrænsninger. Det 
handler formentlig også om de mange forskelligar-
tede krav, der stilles til danske kulturinstitutioner og 
deres medarbejdere. Som beskrevet af historiker og 
ph.d. Susanne Krogh Jensen skal eksempelvis muse-

→ KULTURAM står for KUL-
TUR og ArbejdsMiljø og er et 
netværk af kulturarbejdere 
organiseret under Dansk 
Magisterforening. Initiativta-
ger til netværket er Kamma 
Overgaard Hansen.

→ KULTURAM blev startet 
i efteråret 2020 og tæller 
i dag 24 medlemmer, som 
kommer fra alle dele af 
kultur-, sport- og eventbran-
chen og repræsenterer både 
ledelseslaget, fastansatte, 

løst ansatte, selvstændige, 
nyuddannede, ledige og de 
kulturfaglige uddannelser. 
10 medlemmer har primær 
arbejdsmæssig tilknytning til 
museer.

→ KULTURAM arbejder 
for at fremme kendskabet 
til de særlige arbejdsmil-
jøvilkår, der knytter sig til 
kulturbranchen og styrke 
kulturarbejderes evne til 
at foregribe arbejdsmiljø-
mæssige problematikker. 

Netværket har også et fokus 
på ledelse i kulturbranchen. 
Aktuelt arbejder KULTURAM 
på følgende initiativer:
→ Oprettelse af en LinkedIn 

side med værktøjer til at 
fremme et sundt arbejds-
miljø i kulturbranchen.

→ Afholdelse af et seminar 
om prekære ansættelser 
i samarbejde med Dansk 
Magisterforening og 
NGO-netværket BANGO i 
efteråret 2021.

→ KULTURAM er for alle, der 
har erfaringer med arbejde 
i kulturbranchen, samt for 
forskere og andre med en 
faglig interesse for kultur og 
arbejdsmiljø.

→ På Dansk Magisterfor-
enings hjemmeside kan 
man søge om optagelse i 
KULTURAM i oversigten over 
netværk: dm.dk/din-karriere/
netvaerk

Carmen Line Hust er 
cand.mag. i Æstetik & 
Kultur, grundlægger af 
tidsskriftet og koncep-
tet for samtidskunst 
Articulate og udøven-
de billedkunstner.
Lærke Maria Ander-
sen Funder er klassisk 
arkæolog, ph.d. og 
fagkoordinator og 
underviser på Center 
for Museologi.
Kamma Overgaard 
Hansen er kunst-
historiker, ph.d. og 
netværksdanner. 

umsmedarbejdere af i dag ”være erfarne, udadvendte, 
selvstændige personer med overblik og gode samar-
bejdsevner, der kan varetage jobs med fokus på udvik-
ling, formidling, samling, udstilling og koordinering.”

Kulturbranchen er med andre ord karakteriseret ved 
at stille nogle krav til sine medarbejdere, der ikke er 
specielt konkrete. Tværtimod synes kulturarbejderne 
at navigere i en række gråzoner. I denne artikel vil vi 
pege på nogle af disse gråzoner og de arbejdsmiljø-
mæssige problemer, som knytter sig dertil, og som vi 
med vores engagement i det nystiftede netværk KUL-
TURAM vil bidrage til at løse.

Prekære ansættelsesforhold
En af disse gråzoner handler om, hvordan kulturar-
bejderne er ansat. Hvordan sikrer man eksempelvis, 
at den projektansatte medarbejder når de opgaver, 
der knytter sig specifikt til det projekt, hun eller han er 
ansat til, når der samtidig er talrige situationer i løbet 
af arbejdsdagen, hvor hjælp er tiltrængt, og mulighe-
derne for at gøre sig positivt bemærket er store? Og 
hvem sørger for, at de frivillige ikke udfører opgaver, 
som kræver forsikringsdækning, særlig oplæring eller 
særligt udstyr? 

Det er værd at overveje, om disse problematikker 
forstærkes i en branche, der anses for attraktiv for ny-
uddannede. En gruppe, som måske særligt risikerer at 
komme i situationer, hvor karrieremuligheder priorite-
res over arbejdsmiljømæssige problematikker. Dermed 
kan de prekære ansættelser også knyttes sammen 
med en anden problematik, som har fyldt en del i den 
offentlige debat på det seneste, nemlig #Metoo. Som 
redaktør for Akademikerbladet Jakob Elkjær har peget 
på, er en arbejdsmæssig organisering i et fastansat 
A-hold og et løstansat B-hold nemlig den perfekte ram-
me for at udøve seksuelle overgreb og andre former for 
magtmisbrug: ”et B-hold af håbefulde løstansatte (…) 
og måske endda ulønnede, som vil give stort set hvad 

KULTURAM 
– NETVÆRK 
TIL VIDEN OG 
OPLYSNING OM 
ARBEJDSMILJØ 
I KULTUR- 
BRANCHEN

”Kulturbranchen holdes med andre ord ikke alene oppe af medarbejdere med stor 
passion, men også af medarbejdere, hvis arbejdsmiljø ofte er tvivlsomt.”

For water, fire and mould 
damaged documents, art 

and cultural property

More than a subtle difference.

docusave AG  •  www.docusave.ch
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er opfattes som kontaktzoner, hvad enten 
man er ansat på et kunstmuseum eller et 
kulturhistorisk museum, stort eller lille. 
Ved at se på samlingsgenstande som dy-
namiske og aktive aktører – også selv om 
de ikke konkret skal mades som gihr-gi-
hr-figurerne – kan de bidrage til at skabe 
kontaktzoner, og dermed styrke museet 
som platform for formidling og dialog om 
aktuelle emner.

Museets stakeholdere
Under temaet Roller og identitet viser Ger-
trud Latif Knudsen, som har en ph.d.-grad 
i strategisk kommunikation, ved hjælp af 
stakeholderteorien, hvordan det er nød-
vendigt for et museum at være meget be-
vidst om sin rolle og målrettet at vise sin 
værdi i samfundet. Det kræver både en 
analyse af museets stakeholdere og en lø-
bende kontakt med dem, både dem som 
knytter sig til samlingerne, for eksempel 

Museet som kontaktzone
Under temaet Materialitet og immateriali-
tet argumenterer antropologerne Thomas 
Fibiger, Sophie Hooge Seebach og Thea 
Skaanes for, at de to analytiske begreber 
’kontaktzone’ og ’genstandsvæsner’ er vig-
tige antropologiske bidrag, som andre end 
etnografiske museer kan lade sig inspire-
re af. Som eksempel bruger de sibiriske 
gihr-gihr-figurer på Moesgaard Museum. 
Dem skal vi ikke opfatte som døde gen-
stande eller abstrakte repræsentationer 
for en fremmed kultur, som man udstiller 
i montrer og skriver tekster til. Nej, de er 
for oprindelseskulturen levende, og mu-
seet forpligter sig til at holde dem i live 
igennem handlinger og ceremonier, gerne 
udført sammen med museets besøgende. 
Genstandene skal altså respekteres som 
levende og holdes i live. Museet bliver på 
denne måde et mødested for forskellige 
kulturer. Ifølge forfatterne kan alle muse-

Museologi er i dag et relativt nyt, men an-
erkendt universitetsfag i Danmark, og hvert 
år sender faget praktikanter ud til museer-
ne og tilsvarende kulturarvsinstitutioner.  
Museologi bidrager både til at stille spørgs-
mål, der fornyer museerne, og til at udvikle 
de studerendes forståelse af deres vidt for-
skellige grundfagligheder som for eksem-
pel antropologi, strategisk kommunikation 
og musikvidenskab. De færdige kandidater 
får ofte job som museumsmedarbejdere.

Antallet af fagligheder, som efterlyses 
på museerne, er vokset i takt med, at mu-
seernes arbejdsopgaver og funktioner har 
forandret sig. Det afspejler sig tydeligt 
i bredden af museumsstillinger fra den 
traditionelle samlingsinspektør til en lang 
række meget forskelligartede stillingstyper 
som kommunikationschef, webredaktør, 
udstillingsdesigner m.fl. Museologiens 
tværvidenskabelige tilgang er derfor es-
sentiel i forhold til museernes aktuelle be-
hov for nye kompetencer.

Det museologiske forskningsmiljø ved 
Aarhus Universitet sætter med antologien 
Museologi mellem fagene fokus på, hvor-
dan de museologiske spørgsmål kan be-
svares forskelligt, alt efter den studerendes 
og den museumsansattes faglighed eller 
det museum, som man er i praktik ved eller 
arbejder på. Artiklerne har alle forskellige 
tilgange til at gentænke og udvikle museer-
ne, baseret på en historisk basis, som viser 
samspillet mellem forskningstraditioner, 
faglig udvikling og genstandsfelt. De tager 
udgangspunkt i forfatternes fagligheder 
og praksisser og giver deres bud på, hvor-
dan disse har bidraget til museologien og 
omvendt. Man kan derfor som læser vælge 
en artikel med den samme faglighed, som 
man selv har med i sin bagage, eller man 
kan læse og lade sig inspirere af andre fags 
begreber, metoder og teorier til museets 
praksis. 

Forfatterne til antologien Museologi mellem fagene kaster nye blikke på 
museumsfeltet med deres vidt forskellige fagligheder. På siderne her følger en række 

nedslag fra antologien, der kan inspirere museerne med nye faglige perspektiver. 

Af Ane Hejlskov Larsen, Lise Skytte Jakobsen 
og Vinnie Nørskov

Museologi 
mellem fagene 

1 Lyttestole. Stolene er oprindelig skabt 
til Documenta 8, 1987. Museet ser dem 
som “forsøg pa at give krop til lyd i et muse-
umsrum”. Billedet er fra udstillingen Bjerget 
synger om lydmaleren Knud Viktor og hans 
verden 18.01-28.04.2019. I stolene kunne 
man høre uddrag af et DR radioportræt af 
kunstneren. Foto: Museet for Samtidskunst, 
Frida Gregersen, 2019.

2 Jeanette Lykkegard bespiser Gihr-Gihr 
i vinterferien 2017. Foto: Sophie Seebach.

1

2

”Antallet af fagligheder, 
som efterlyses på 

museerne, er vokset i 
takt med, at museernes 

arbejdsopgaver 
og funktioner har 

forandret sig.”
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de oprindelige ejere, givere og samlere, ens 
egne kolleger eller brugerne, og dem som 
bliver repræsenteret i museernes besty-
relser. Knudsen understreger, at museets 
ledelse bør være opmærksom på både in-
terne og eksterne stakeholdere, fordi de på 
hver deres måde deltager i museets iden-
titetsdannelse. Hun introducerer her rolle-
begrebet som væsentlig i identitetsdannel-
sen: Rollen er identitetstilskrivning, og den 
sker i en konstant dialog mellem museet og 
dets stakeholdere. For nylig så vi, hvordan 
Kvindemuseets navneskifte til KØN Gender 
Museum Denmark netop har bragt museet 
i stormvejr. Artiklen præsenterer modeller 
til forståelse af identitetsskabende proces-
ser, som også kan bruges som redskaber til 
at arbejde strategisk med dem.

Lyd som formidlingsmedie
Under temaet Rum og steder undersøger 
Ansa Lønstrup og Charlotte Rørdam Larsen 
ved Æstetik og Kultur og Musikvidenskab, 
hvordan lyd kan skabe rum på sin helt egen 
måde og dermed bidrage til museets for-

Lise Skytte Jakobsen og Ane Hejlskov Larsen 
er begge lektorer i kunsthistorie og museologi 
ved Aarhus Universitet. Vinnie Nørskov 
er lektor i klassisk arkæologi og leder af 
Antikmuseet, Aarhus Universitet.

midling af dets samlinger. Alle museums-
rum har lyd, så studiet af lyd er nødvendigt 
for museerne for at aktivere, engagere og 
stimulere museumsbrugerne under be-
søget. Lyden er central for ethvert muse-
umsbesøg, og forfatternes pointe er, at lyd 
bådes sanses gennem ørerne og med hele 
kroppen. Lyd har ifølge forfatterne en hap-
tisk funktion, som kan erstatte den mang-
lende håndtering af de konkrete genstan-
de. Forfatterne understreger, at lyd er mere 
end musik. Med metoder fra faget sound 
studies kan man for eksempel udvikle en 
soundwalk, som kan være et kunstværk i 
sig selv, eller fungere som multisensorisk 
guidning i museets samlinger.

Brugerinddragende museumsdesign 
Under det fjerde tema Performativitet og 
nedbrydning af hierarkier er der blandt an-
det fokus på forholdet mellem museet og 
dets brugere. Nanna Holdgaard og Dagny 
Stuedahl skriver om det brugerinddra-
gende museumsdesign. Det er ikke et nyt 
begreb, men det er fortsat en begrænset 

del af de danske museer, der arbejder sy-
stematisk hermed. Brugerinddragende de-
sign har fokus på, hvem der skal inddrages, 
hvordan og hvornår, og de to forfattere be-
tragter brugerinddragelse som en strategi 
til at opnå samfundsmæssig værdi. Man 
kan benytte mange forskellige metoder til 
at opnå dette. Det er blandt andet centralt 
at evaluere resultaterne sammen med bru-
gerne, så man kan drage nytte af deres er-
faringer i nye formidlingssammenhænge 
som for eksempel i tilrettelæggelsen af nye 
udstillinger.

3 Museumsinstallati-
onen Top Secret Inter-
national på Glypthotek 
München.  
Foto: Benno Tobler
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Museologi mellem 
fagene
Red.: Lise Skytte Ja-
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Følgende fagområder 
er repræsenteret i an-
tologien: litteraturvi-
denskab, antropologi, 
kunsthistorie, klassisk 
arkæologi, kritiske 
kulturarvsstudier, stra-
tegisk kommunikation, 
oplevelsesøkonomi, 
naturvidenskab, pæ-
dagogik og didaktik, 
sound studies, bruger-
inddragende design, 
historie, dramaturgi, 
medicinhistorie og 
arkæologi.
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I serien 4 spørgsmål til museumsforskeren beder Danske Museer 
en række forskere om at formulere og besvare de 4 spørgsmål, 
der bedst belyser, hvad deres forskning går ud på.

4 SPØRGSMÅL TIL
MUSEUMSFORSKEREN

Hvad er åbne data i 
museumsverdenen?

Data er blevet et begreb, vi oftere og oftere 
hører om. Men hvad er data egentlig?

På museerne har vi mange forskellige 
typer af data lige fra medlemskartoteket 
til arkæologiske udgravningsrapporter. 
Uanset genstandsfelt har alle museer én 
datatype til fælles, nemlig genstandsregi-
streringen eller oversigten over museets 
samling. For den enkelte medarbejder, der 
arbejder med informationerne i museets 
system, ligner genstandsregistreringen 
måske ikke et datasæt, men bagved i sy-
stemet er alle informationerne struktureret 
og navnlig søgbare. Gør vi disse data frit 
tilgængelige på internettet, er der tale om 
åbne data. 

Hvad kan vi fejre efter 10 år med 
fokus på åbne samlinger?

Flere og flere museer verden over har valgt 
at gøre disse samlinger tilgængelige online, 
så alle kan se, søge og nogle gange gen-
bruge disse samlinger. Niveauet af åben-
hed er noget, jeg beskæftiger mig med i 
min forskning gennem Open Heritage Da-
ta-modellen. Graden af åbenhed går fra 
det første niveau, hvor samlingerne er til-
gængelige online, så deres metadata kan 
søges og filtreres, til det højeste niveau af 
åbenhed, hvor samlingen kan genbruges i 
et live dataformat. Det vil sige, at det er det 
samme data, som museet arbejder i her og 
nu. Altså ikke en statisk version eller kopi 
af museets datasæt, men deres egentlige 
aktuelle database.  Dette gennem en API 
(Application Programming Interface), hvor 
man ved at sende en URL anmoder om at 
søge i museets samling efter et emne, ek-
sempelvis ’botanik’. Retur får borgerne så 
det seneste strukturerede, rå datasæt med 
informationer om de genstande i museets 
samling, der relaterer sig til det søgbare 
ord ’botanik’. 

Dette live, rå datasæt kan benyttes til 
forskellige alment nyttige formål. Formid-
lere kan visualisere data på forskellig vis 
(for eksempel et diagram eller på et kort). 
Forskere kan analysere datasættet og nå 
til nye konklusioner. Programmører kan 
bruge det til at udvikle forskellige apps, 
og private borgere kan nære deres inte-
resseområde med nye opdagelser. Åbne 

datasæt kan derfor skabe stor tilgængelig-
hed til museernes genstandsfelter, styrke 
museernes relevans på tværs af forskellige 
sfærer og bidrage til innovation og dyna-
mik i samfundet. Med åbne data er muse-
ets brugere ikke længere kun den fysiske 
museumsgæst, men i teorien hele verdens 
befolkning.

Hvilke udfordringer er der stadig?
Selv om vi med jævne mellemrum kan fej-
re, at endnu et museum har valgt at åbne 
deres samling online, er der desværre 
mange benspænd for åbenheden, som vi 
endnu ikke har tydelige løsninger på. En 
af de udfordringer, jeg har valgt at fokuse-
re på i bogen Open Heritage Data handler 
om det lovgivningsmæssige. Niveau to i 
Open Heritage Data-modellen omhand-
ler graden af anvendelighed i museernes 

samlinger online, hvor åbne licenser og ty-
delig tilkendegivelse af ophavsretsstatus 
er afgørende. Dette kniber det stadig med 
rundt omkring på museerne. Ofte kan det 
skyldes, at man ikke ved eller er usikker på, 
hvilken ophavsretsstatus der gælder for 
genstandene, billeder af genstandene, eller 
de informationer man har om genstandene. 
Dette kommer tit til udtryk som en frygt 
for lovmæssige repressalier. Denne frygt 
virker stærkt afskrækkende i forhold til at 
tilgængeliggøre samlinger og andre kultur-
historiske dataset. 

Desværre filtreres denne frygt også vi-
dere til brugerne, hvilket repræsenterer en 
anden stor udfordring vi, står over for. Det 
tredje niveau i modellen fokuserer på mu-
seernes understøttelse af brugerne. Jeg 
deltager selv i min fritid i kreativ genbrug af 
kulturhistorisk materiale. Det er en spæn-

Henriette Roued- 
Cunliffe er lektor i 
Digital Humaniora på 
Institut for Kommu-
nikation, Københavns 
Universitet. I som-
meren 2020 udkom 
hendes bog Open 
Heritage Data (Facet 
Publishing) som en 
introduktion og guide 
til åbne data i kultur-
arvssektoren. 

dende måde at koble kreativitet og innova-
tion med en kulturhistorisk interesse. Men 
her oplever jeg desværre, at museerne har 
svært ved at nå de potentielle brugere af 
de åbne samlinger og min frygt er, at mu-
seerne risikerer at tabe en stor og meget 
engageret målgruppe på gulvet.

Hvordan ser fremtiden ud for 
åbne museumssamlinger?

Hvis man spurgte mig for 10 år siden, ville 
jeg have sagt, at vi bare skulle have flere 
museer med åbne samlinger. Og jeg må 
sige, at jeg har fået mit ønske opfyldt. Men i 
min naivitet troede jeg og andre, at de åbne 
samlinger var nok til at sikre livlig interak-
tion og dynamisk genbrug af data mellem 
museer og brugere. Åbn samlingerne, og 
så skal brugerne nok komme, tænkte jeg 
dengang. Men nu kan jeg godt se, at det 
slet ikke var nok. Vi er nødt til at arbejde 
aktivt med brugerne af åbne data. Både 
inden for og uden for museerne. Det bety-
der, at museerne selv er nødt til at aktivere 
deres åbne samlinger for at tiltrække andre 
brugere. Det er simpelthen ikke nok, at det 
kun er museets IT-person, der er involveret 
i arbejdet. Hele museet må opfatte åbne 
data som en central del af formidling og 
tilgængeliggørelse. Som en prioriteret ker-
neopgave, der bidrager til at opfylde muse-
ernes formål inden for både forsknings- og 
formidlingssøjlen. Ellers er fremtiden for de 
åbne samlinger ikke lys. De kommer til at 
stå ubrugte hen, indtil man til sidst træk-
ker stikket. Dette er et velkendt fænomen 
inden for mit forskningsfelt. Så lad os få 
fokus nu på at bruge de åbne samlinger. 

Af Henriette Roued-Cunliffe

4 spørgsmål til 
museumsforskeren 

Åbne data i 
museumsverdenen

EKSEMPLER PÅ 
DANSKE MUSEER MED 
ÅBNE SAMLINGER

→ Nationalmuseet  
– samlinger.natmus.dk

→ Statens Museum for Kunst – 
open.smk.dk

→ Sydvestjyske Museers  
Arkæologiske Samling  
– sol.sydvestjyskemuseer.dk

→ Thorvaldsens Museum – 
thorvaldsensmuseum.dk/
samlingerne

Se Survey of GLAM open ac-
cess policy and practice ved 
Douglas McCarthy og Dr. An-
drea Wallace for flere eksem-
pler verden rundt.

”Åbn samlingerne, og så skal brugerne nok komme, tænkte jeg dengang. 
Men nu kan jeg godt se, at det slet ikke var nok.”

1

2

1 ’Bretagne-pige 
ordner planter i et driv-
hus’, Anna Petersen, 
1884.  
Foto: SMK Open

2 Skål med hank.
Ydersiden glittet/furet. 
Højde: 10,5 cm. Yngre 
romersk jernalder 
Foto: SOL
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A N T O LO G I

Nyskabende 
kunstformidling

Publikum inviteres ind i smukke 
rammer på museerne, men hvad 
sker der bag kulisserne?

Hvordan skal kunst formidles, 
har museerne et ansvar for at 
fornye sig, og hvilken rolle skal 
museet spille i det moderne 
delings- og deltagersamfund? I 
antologien Formidling i nordiske 
kunstmuseer præsenterer en 
række formidlere, forskere og 
udstillingsproducenter fra nogle 
af de største museer i Norden 
en række nyskabende kunstfor-
midlingspraksisser. Antologiens 
mange indslag er baseret på 
bidragsydernes museale arbej-
de og kommer vidt omkring:  
Læs blandt andet om Nasjonal- 
museet i Oslos filosofiske 
samtaler, museet som mentalt 
fitnescenter på ARoS, Arkens 
medborgerskapsprojekt, dans 
på Munchmuseet og familie-
søndag på Moderna Museet i 
Stockholm.

Formidling i nordiske kunstmuseer 
Line Engen og Boel  
Christensen-Scheel (red.) 
Museumsforlaget

Å R B O G

ROMU sætter 
kulturen på spil

Å R B O G

Fortællinger fra 
Museum Østjylland

U N D E R V I S N I N G S B O G

Politik, etik og 
retfærdighed

A N T O LO G I

Købstads-
fortællinger fra 
Brønderslev 

ROMUs årbog Kulturen på spil 
afspejler et år med global krise, 
men også et år, hvor mennesker 
er blevet forbundne på nye 
måder på tværs af tid og rum. 
Pandemien har påvirket ROMUs 
10 besøgssteder på mange 
måder, og det har krævet både 
omstilling og kreativitet at tilpas-
se sig nedlukningernes realite-
ter. ROMUs arbejde med digital 
formidling i 2020 har en særlig 
plads i årbogen. Det samme 
gælder ROMUs arkæologiske 
udgravningsarbejde, der trods 
covid-19 har kunnet fortsætte 
gennem hele 2020. Desuden 
stiller årbogen skarpt på RO-
MUs arbejde med at aktualisere 
sine samlinger i relation til 
covid-19 og sætte fortællinger 
om tidligere tiders håndtering af 
sundhedsmæssige udfordringer 
i spil. 

Kulturen på spil  
Emil Winther Struve og  
Julie Nielsen (red.) 
Museumsforlag ROMU

Museum Østjyllands årbog ud-
kommer nu for tiende gang med 
et væld af billeder og artikler om 
historie og arkæologi i det øst-
jyske. Årbogen spænder bredt 
med fortællinger om alt fra 
bronzealderens, jernalderens og 
vikingetidens samfund og kvin-
demoden i start 1800-tallet, til 
et indblik i den mindre kendte, 
men vigtige, modstandsgruppe 
Hornslethgruppen. I årbogen 
kan man desuden blive klogere 
på, hvad der gemte sig under 
gulvet i Mørke Kirke og komme 
med bag kulisserne, når årbo-
gens forfattere inviterer læseren 
ind i museets arbejde med at 
konservere og bevare skrøbelige 
museumsgenstande.

Museum Østjyllands årbog 2020 
Jørgen Smidt-Jensen (red.) 
Museum Østjylland

Gennem kunstprojektet Law 
Shifters har kunstner Stine 
Marie Jacobsen siden 2016 
arbejdet på at få flygtninge, im-
migranter og teenagere til at re-
flektere over love og demokrati. I 
2019 udmøntede projektet sig i 
en udstilling på Nuuk Kunstmu-
seum, hvor museumsgæsterne 
blandt andet kunne nedskrive og 
dele lovforslag, som efterfølgen-
de blev omskrevet til officielle 
lovskrifter af jurister. På bag-
grund af dette arbejde har Nuuk 
Kunstmuseum sammen med 
Stine Marie Jacobsen og sprog-
psykolog Anne Uhrskov forfattet 
undervisningsbogen Law Shif-
ters. Bogen er målrettet børn og 
unge og skal gennem leg, prak-
tiske opgaver og dialogmateriale 
få unge elever til at diskutere 
politik, etik og retfærdighed. Ved 
at understøtte elever i at forfatte 
deres eget lovstof styrker under-
visningsmaterialet deres demo-
kratiske sans gennem seriøsitet, 
humor og kreativitet.

Law Shifters 
Stine Marie Jacobsen og  
Anne Uhrskov 
Nuuk Kunstmuseum

Museum for Forsyning og Bæ-
redygtighed fejrer Brønderslevs 
100-års købstadsjubilæum med 
antologien Brønderslev Købstad 
længe leve! Antologien er en 
forskningsbaseret samling af 
fortællinger om byens histo-
riske udvikling som købstad. 
Derudover rummer antologien 
et bredt udsnit af byens kultur-
historie, med fortællinger om 
blandt andet Vildmosen, byens 
industrialisering og den enkelte 
borgers levevilkår.

Brønderslev Købstad længe leve! 
Anne Provst og Anders Kilgast  
Jensen (red.) 
Museum for Forsyning og Bæredyg-
tighed

Stemningsrapporter 
fra et stille museum

PODCASTS

Teknologi i 
et menneskeligt 
perspektiv

Stemmer 
fra Stevnsfortet

Tag med på en opdagelses-
rejse ind i stilheden, dens 
ansatte, dens patienter og 
dens kunstnere i podcasten 
Stille på museet. I podca-
sten kan man også høre 
mere om planerne for det 
nye Museum Ovartaci, der 
fra 2022 flytter ind i den 
tidligere journalisthøjskole i 
Aarhus N.

Stille på museet 
Museum Ovartaci 
Findes på ovartaci.dk/podcast  
og Soundcloud

Gennem kritisk debat søger 
podcasten Teknolo-gi-mig-
en-chance at skabe en øget 
bevidsthed om alt fra da-
ta-etik til teknologi og klima-
forandringer.

Teknolo-gi-mig-en-chance 
Danmarks Tekniske Museum, 
CATCH og Helsingør Dagblad 
Findes på Apple Podcast, Spotify 
og andre podcast-apps

I podcasten Stemmer fra 
den kolde krig kan du høre 
personlige fortællinger fra 
tidligere tjenestegørende 
på Stevnsfort og gennem 
fortællingerne få et indblik i 
fortets rolle i den kolde krig.

Stemmer fra den kolde krig 
Koldkrigsmuseum Stevnsfort 
Findes på Podbean, Spotify og 
andre podcast-apps

LY D VA N D R I N G

En vandretur 
blandt stjernerne

D I G I TA LT  KO R T

Et historisk street 
view over Danmark

FO R M I D L I N G S S I T E

En virtuel portal 
til Kunstmuseum 
Brandts

LY D VA N D R I N G

Lyden af fabriks- 
samfundet i Brede

Kunstmuseum Brandts har med 
støtte fra Augustinus Fonden og 
Beckett-Fonden oprettet formid-
lingssitet Brandts Hjemmefra. 

Gennem en nyetableret lydvan-
dring kan man følge fabrikan-
tens og arbejdernes liv på Brede 
Klædefabrik i perioden 1880-
1918. Ved 12 stop i området er 
der opsat skilte med billeder og 
tekst, hvor man kan læse mere 
om blandt andet Arbejderboli-
gerne, Købmandsbutikken, Asy-
let, Gartneriet og Vandmøllen. 
De mange stop akkompagneres 
af en lydvandringsguide, der 
blandt andet indeholder origi-
nale lydoptagelser med gamle 
arbejdere fra fabrikken.

Det Gamle Brede 
Nationalmuseet og Brede Værk 
Find lydvandringen i den gratis 
app Useeum via AppStore eller Google 
Play

Den 18. juni åbner en ny dig-
terrute langs Planetstien i 
Lemvig. Planetstien blev anlagt 
mellem 1984 og 1996 og er en 
skalamodel af vores solsystem 
i målestokken 1:1 milliard: For 
hvert skridt på ruten har man 
bevæget sig 1 million kilometer i 
universet. Med Planetstiens nye 
digterrute kan man via QR-koder 
få adgang til 10 lydfortællinger. 
Fortællingerne kan være både 
digtoplæsninger, musik, for- 
tællinger eller analyser. Fælles 
for dem er, at de på Planetstien 
kredser om digteren og amatør-
astronomen Thøger Larsen, som 
blandt andet er kendt for at have 
skrevet ’Danmark nu blunder 
den lyse nat’. Fortællingerne for-
midles af 10 Thøger Larsen-ken-
dere og beretter om hans virke 
og hans nære forhold til naturen 
i Lemvig. På Lemvig Museum 
kan man desuden blive klogere 
på Planetstien, Thøger Larsen 
og hans interesse for astronomi 
i udstillingen Thøger Larsen – en 
digter under stjerner. Rundt om i 
Danmark findes i alt 19 digterru-
ter, som er skabt af forskere fra 
Syddansk Universitet i samar-
bejde med adskillige digterhjem, 
museer og foreninger.

Digterrute Planetstien 
Syddansk Universitet og Lemvig 
Museum 
Læs mere på danskedigterruter.dk 

Gennem de seneste tre år har 
Nationalmuseet arbejdet på at 
digitalisere mere end 200.000 
historiske fotos, der indtil nu 
har været gemt væk på museets 
magasiner. Billederne er taget af 
Nationalmuseets ansatte over 
150 år for at dokumentere land 
og by og kommer fortrinsvist fra 
Frihedsmuseets og Frilandsmu-
seets arkiver. Gennem crowd- 
sourcing-platformen Hvor er 
det fra? kan frivillige og ildsjæ-
le hjælpe med at stedfæste 
billederne på danmarkskortet 
med præcise adresser. Gennem 
projektet opbygges et historisk 
street view over Danmark, som 
gør foto-guldet fra arkiverne 
lettilgængeligt for alle.

Hvor er det fra? 
Nationalmuseet 
Se mere på samlinger.natmus.dk/
hvorerdetfra 

Foto: Sylvest Jensen. Det Kongelige Bibliotek

’Brandts hjemmefra’ - nyt formidlings-
site fra Kunstmuseum Brandts.

ROMUs årbog: Kulturen på spil.  
Foto: ROMU

’Thøger Larsen - en digter under 
stjerner’. Foto: Lemvig Museum.

Digitalt

Sitet er målrettet publikum i 
alle aldre, og gør det muligt at 
opleve museets program, uanset 
om man befinder sig på mu-
seet eller hjemme hos sig selv. 
Formidlingssitet er en palette 
af tilbud, som løbende bliver 
udbygget med film, lyd, billeder 
og online omvisninger. Sitet og 
dets indhold skal ikke sidestilles 
med oplevelserne i det fysiske 
museumsrum, men håbet er, at 
det digitale indhold kan udbygge 
museumsoplevelsen, bringe 
kunsten ud til flere og skabe 
relationer på tværs af brugerne. 

Brandts Hjemmefra 
Kunstmuseum Brandts 
Se mere på brandts.dk/brandts- 
hjemmefra/ 
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Alkymistens 
Laboratorium
13.02.21 → 22.08.21

W I L LU M S E N S  M U S E U M

Hvad gemmer der sig i en alkymists skuffer, 
og hvad er farvepigmenter lavet af? I udstil-
lingen Alkymistens Laboratorium blandes 
videnskab med kunst og magi og skaber et 
sanseligt univers, som inviterer museums-

gæsten til at gå på opdagelse. Udstillingen 
er skabt af kunstner Cecilia Westerberg i 
tæt samarbejde med radiodokumentarist 
Rikke Houd og udstillingsarkitekt Stine Fri-
ese. Med inspiration fra kuriøse samlinger 
og laboratorier byder udstillingen indenfor 
i fire sanselige rum: et wunderkammer, et 
herbarium, et farvelaboratorium og et trans-
formationsrum. Her kan man rode i alkymi-
stens skuffer og skabe, lytte til lydfortællin-
ger, kreere fantasidyr, lære om medicinske 
planter og udforske foranderlige skygger. 
Udstillingen taler til børn såvel som voksne 
og byder på adskillige særarrangementer og 
aktiviteter i åbningsperioden.

I Havets Dyb
01.05.21 → 

K YST M U S E E T  B A N G S B O

N O R D J Y L L A N D S  K YST M U S E U M

Sejlruten fra Skagerrak og videre ind i 
Kattegat er en af verdens mest befærdede 
sejlruter. Den har samtidig, og med god 
grund, længe været frygtet af de søfarende: 
Lave kystlinjer, Skagens Rev og stærk strøm 
har betydet adskillige forliste og strandede 
skibe på strækningen. Til gengæld har lo-
kalbefolkningen siden 1500-tallet nydt godt 

af vraggodset og tjent penge på at ophugge 
de mange strandede skibe. Langt senere 
begyndte man at udføre marinarkæologiske 
undersøgelser og udgravninger. Her var det 
ikke lastens værdi, men skibenes historie 
man var ude efter. Med den marinarkæo-
logiske udstilling I havets dyb dykker Kyst-
museet Bangsbo ned under havoverfladen 
og ser nærmere på de adskillige fund og 
genstande bjerget fra de forliste skibe. Med 
udgangspunkt i skibenes skæbner og lokal-
befolkningens bjergningsarbejde udfolder 
udstillingen vragenes rolle i lokalmiljøet og 
belyser samtidig det marinarkæologiske 
arbejde, som har fundet sted i området.

Kamp, jagt og pragt
Våben fra den islamiske 
verden 1500-1850
21.04.21 → 

D AV I D S  S A M L I N G

Guldbelagte skæfter, glimtende ædelsten 
og skarpe klinger. Da Davids Samling igen 
kunne slå dørene op d. 21. april, åbnede 
museet med særudstillingen Kamp, jagt 
og pragt – Våben fra den islamiske verden 
1500-1850. Gennem tematikkerne kamp, 
jagt og pragt illustrerer udstillingen de 
mange forskellige sammenhænge, som de 
islamiske våben har indgået i. Udstillin-
gen belyser ikke blot våbnenes praktiske 
funktioner på slagmarken, men præsen-
terer også våben af langt mere dekorativ, 
symbolsk og ceremoniel karakter. Her kan 
man gå på opdagelse i den islamiske ver-
dens ridderlære, fordybe sig i teknologisk 
kunnen og kunstnerisk kreativitet og få 
et indblik i kulturen bag de udsmykkede 
trompeter, hjelme og geværer. Genstande-
ne er alle fra danske samlinger, og mange 
udstilles nu for første gang. Desuden 
udgiver museet en gennemillustreret pub-
likation til særudstillingen med relevante 
artikler samt et katalog over udstillingens 
151 genstande.

Corona bliver også 
historie en dag
11.06.21 → 

M E D I C I N S K  M U S E I O N

Medicinsk Museion har siden 2020  
indsamlet genstande, der kan fortælle 
historien om covid-19-pandemien. Ind-
samlingen har resulteret i en bred vifte  
af genstande, blandt andet Magnus  
Heunickes kendte smittekurve-model, de 
første corona-vacciner, en hel dags for-
brug af gummihandsker fra et testcenter 
og Phillip Fabers nodehæfte fra DR’s fæl-
lessang. I udstillingen Corona bliver også 
historie en dag kan man opleve alle disse 
genstande side om side med genstande 
fra epidemiens historie, såsom mundbind 
fra tiden under Den Spanske Syge samt 
forskellige vacciner og medicin, der har 
sat en stopper for tidligere tiders døde-
lige epidemier. Med udstillingen ønsker 
museet at undersøge, hvordan epidemier 
påvirker vores dagligdag, samt hvordan 
vi kan spejle vores oplevelse af covid-19- 
pandemien i fortidens erfaringer.

Jyske Rev 
En lokalitet i Nordsøen
01.05.21 → 01.10.21

M U S E U M  M O R S  –  FO S S I L-  O G  M O L E R M U S E E T

Omkring 20 meter under havets overflade 
ca. 70 km vest for Hanstholm ligger Jy-
ske Rev. Området er med sine mere end 
4.000 km2 et undersøisk råstofområde, 
hvor der dagligt fiskes flere tons sten og 
sand op. Blandt disse mange sten findes 
forskellige typer af ledeblokke; letgen-
kendelige stenarter, der kan vise, hvordan 
istidens is har bevæget sig. Mange af 
stenene indeholder også fossiler, der er 
mellem 22 og 26 millioner år gamle. På 
Fossil- og Molermuseet i Nykøbing Mors 
kan man i den nye særudstilling Jyske 
Rev – en lokalitet i Nordsøen lære mere 
om ledeblokkene og deres oprindelse i 
Oslo-området og opleve alt fra muslinger 
og snegle til krabber og træ indkapslet i 
sten som fossiler.

Kunstnernes Christian 2. 
En udstilling om historie-
fortolkning i kunst og 
litteratur
17.06.21 → 04.01.22

M U S E U M  S Ø N D E R J Y L L A N D

S Ø N D E R B O R G  S LO T

Christian 2. havde et omskifteligt liv, som 
endte med 27 år i fangenskab, heraf 17 på 
Sønderborg Slot. Hans liv er det stof, som 

både myter og kunst gøres af, og han er 
gennem århundreder blev fortolket, omtol-
ket og fremstillet i et væld af kunstneriske 
genrer. I Museum Sønderjyllands nye udstil-
ling Kunstnernes Christian 2. sætter museet 
alt fra H.C. Andersen og Kaj Munks litteratur 
til installationer med film- og lydklip i spil 
for at skabe et billede af kunstnernes Chri-
stian 2. Udstillingen, den første i de nyind-
rettede særudstillingslokaler på Sønderborg 
Slots anden sal, byder på et møde med en 
række markante fremstillinger af kongens 
liv i kunsten. Blandt andet Kronborg-tapetet 
fra 1500-tallet og Bjørn Nørgaards skitser 
til gobelinen Renæssancen fra 1980’erne. 

Foto: Willumsens Museum Foto: Nordjyllands Kystmuseum

Foto: Medicinsk Museion
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Som flere andre benyttede kunstner Anne 
Elisabeth Eckersberg sig som studerende 
af muligheden for at arbejde og udstille i 
Afstøbningssamlingen. En dag spurgte hun 
om det utænkelige: Havde vi en figur, hun 
måtte smadre? Vi fandt en nyere kopi af 
Polykleitos’ Spydbærer, der på grund af en 
defekt var usælgelig. Bronzeoriginalen fra 
midten af det 5. årh. f.Kr. er gået tabt, men 
den findes i mange kopier fra antikken og 
frem til i dag. Samlingens kopi blev er-
hvervet i 1896 og er patineret grønlig, som 
om den var af bronze – måske som et led i 
sorgarbejdet over den tabte original og en 
tabt fortids storhed? 

Polykleitos beskrev figurens propor-
tioner som ”kanon”, et begreb der siden 
har præget vores kultur. Figurens rolige 
fremadskriden, det indifferente ansigts-
udtryk og dens maskuline og voldsparate 
udseende udgør stadig en rollemodel 
for nogle. For andre er det en model, der 
i den grad trænger til modstand. Anne 
Elisabeth Eckersberg destruerede kopien 
foran et publikum på Kunstakademiet ved 
at skubbe den ud fra toppen af et stillads. 
Derefter blev gipsen møjsommeligt samlet 
sammen, findelt og genopvarmet, så den 

kunne støbes i en ny form. På fotografiet 
ses den nye form ligge på gulvet som en 
del af Eckersbergs projekt Transformers 
fra 2015.

For den nedsparede afstøbningssamling, 
i det salgstruede Vestindisk Pakhus på 
Københavns havnefront, føles frygten for 
glemsel som en konkret, daglig trussel. 
Destruktionen af Spydbæreren viser, hvor-
dan ødelæggelse, brugerinddragelse og en 
eksperimenterende attitude kan være en 
eksorcistisk reaktion på en eksisterende 
trussel om destruktion og glemsel.

Den Kongelige Afstøbningssamling har 
været delvist lukket for offentligheden 
siden 2017. 

Følg kunstner Anne Elisabeth Eckersbergs 
arbejde på anneelisabetheckersberg.com. 

Send din genstandsfortælling og et billede i høj 
opløsning til redaktion@danskemuseer.dk. Det 
kan være en hvilken som helst museumsgen-
stand, som har en tankevækkende eller overra-
skende historie.

Tekst Henrik Holm, Den Kongelige Afstøbningssamling, SMK
Foto Anne Elisabeth Eckersberg

Destruktionen af 
Polykleitos’ Spydbærer
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De centrale gevinster ved Vores museum har været den 
løbende deling af forsknings- og udviklingsresultater, 
nye relationer mellem forskellige fag og personer og 

frem for alt et stort hold af nyuddannede forskere med 
interdisciplinær baggrund og bevidsthed.
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