
Museer
FO R Å R  2 0 2 2   —   Å R G A N G  3 5

DAN S KE

TEMA

Bæredygtighed
Klimakrisen kan ikke længere ignoreres. 

Så hvad kan museerne gøre?



3INDHOLD

Forside: Hasselmus.  
Foto: Thomas Bjørneboe Berg.

8 Videnskab er også lidenskab
 Af Morten Arnika Skydsgaard

38 GYS – formidling i mørke
 Af Johanne Schrøder Baggesen

40 Sådan får du mest muligt  
ud af museets data

 Af Henriette Roued-Cunliffe  
og Kamma Poulsen-Hansen

42 Pride-arrangement blev en 
øjenåbner for nye målgrupper

 Af Mette Byriel-Thygesen

46 Museumsutstillinger på  
egne ben?

 Af Signy Norendal

4  Nyheder
  Seneste nyt fra 
  museumsverdenen

48 4 spørgsmål til  
museumsforskeren

 Antikhistorien i det 21. årh.  
– hvad skal vi med den?

52 Publikationer

54 Digitalt

56 Udstillinger

Fra udstillingen Videnskab er lidenskab på Steno Museet,  
Science Museerne. Foto: Steno Museet

TEMA

ARTIKLER OG DEBAT

FASTE SIDER

13 Bæredygtighed
 Intro

14 Sådan har du aldrig set dit 
skrald!

 Dorthe Godsk Larsen og  
Julia Standly Hopf

17 Vi skal selv gå forrest som  
et godt eksempel

 Thomas Bjørneboe Berg

20 Hvordan vi blev et bæredygtigt 
museum af gavn – ikke kun af 
navn

 Anne Provst

24 Alting tæller med i den bære-
dygtige udstillingsopbygning 

 Malene Birkelund

28 Sådan opfatter tre fonde  
deres rolle i museernes grønne 
omstilling

 Louise Trier

30 Bæredygtighed er mere end 
grøn omstilling

 Maren Bramsen

34 Mødet med mennesker flytter 
verdensmål i Den Gamle By

 Niels Meyer

37 Perspektiver på museer og  
bæredygtighed

 Nils M. Jensen og Dorthe  
Hammerich Rasmussen

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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Bedre adgang til 
fortidsminder med ny 
museumslov

Museumsloven skal ændres for at sikre 
en bedre balance mellem beskyttelse og 
formidling af fortidsminder. Det er dog ikke 
alle, der hilser ændringerne velkommen. 
Den nye museumslov vil nemlig betyde, at 
det stormomsuste Nyborg Slot-projekt efter 
al sandsynlighed kan blive gennemført. Med 
udgangspunkt i den dengang gældende 
museumslov gav Miljø- og Fødevareklage-
nævnet medhold i en klage, der anførte, at 
byggeriet af et formidlingscenter på fortids-

mindet ville ændre for meget på både det 
fysiske og det visuelle plan. Byggeriet blev 
derfor standset i 2020. 

Den nye museumslov er bl.a. foranledi-
get af netop byggeprojektet i Nyborg. ”Jeg 
forventer, at ændringerne i museumsloven 
blandt andet vil kunne bane vejen for, at Ny-
borg Slot-projektet kan gennemføres,” ud-
talte Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen 
i en pressemeddelelse, da lovforslaget blev 
fremført før jul sidste år. Det overordnede 
princip i den nye museumslov vil ligesom 
den gamle være, at der ikke må foretages 
ændringer i fortidsminder, men at der er 
mulighed for dispensation. Det nye er, at det 
nu bliver skrevet ind i loven, præcis hvilke 
forhold, der skal tillægges vægt, når det skal 
afgøres, hvorvidt der kan gives en dispen-
sation. Den nye museumslov har et bredt 
flertal i folketinget bag sig og vil derfor efter 
alt at dømme blive vedtaget. Loven vil træde 
i kraft 1. juni 2022. 
― Kilder: Politiken og Kulturministeriet

Ifølge en analyse fra Øresundsinstituttet 
mener ledere inden for både dansk og 
svensk kulturliv, at stat og kommuner i Sve-
rige uddeler flere støttekroner til kulturen, 
end der gives i Danmark. Men overraskende 
nok viser undersøgelsen også, at det i vir-
keligheden forholder sig omvendt. Faktisk 
uddeles der i Danmark mere kulturstøtte 
end i vores broderland. 

Diskrepansen mellem opfattelsen af støt-
ten, og hvad der reelt gives i støtte, over-
rasker Lise Bach Hansen, der leder Talk & 

Litteraturscenen på Det Kgl. Bibliotek. ”Det 
tegner et billede af, at vi i den danske kultur-
sektor sidder lidt fast i et narrativ, der ikke 
helt korresponderer med virkeligheden, og 
at der er opstået en form for offermentalitet. 
Vi bør kigge nærmere på, hvilke konsekven-
ser det har, og hvorfor man ikke oplever det 
på samme måde i Sverige, hvor der er færre 
penge til rådighed end i Danmark,” siger 
hun til Kulturmonitor. 

Ifølge analysen og Danmarks Statistik 
brugte stat og kommuner i Danmark i 2019 
mere end 24 mia. kr. på kultur. Det svarer 
til 4100 danske kr. pr indbygger i Danmark, 
hvilket skal ses i forhold til, at der samme 
år blev brugt 3000 svenske kr. pr indbygger 
i Sverige, i alt 31 mia. svenske kr. Det gør 
indtryk, når man også tager med i beregnin-
gen, at der i Danmark er en langt større tra-
dition for, at kulturprojekter udover offentlig 
støtte også finansieres via penge fra fonde.
― Kilder: Kulturmonitor og Øresundsinsti-
tuttet

K U LT U R ST Ø T T E

Dansk kulturliv får 
væsentligt mere kultur-
støtte end det svenske, 
viser overraskende 
undersøgelse

Nyborg Slot. Foto: Nationalmuseet

I Danske Museer 4, 2021, havde vi 
desværre byttet rundt på ”øverst” og 
”nederst” i billedteksten på s. 28. Der 
burde retteligt stå: ”Udsigt fra Dos-
seringen ved Sortedamssøen mod 
Nørrebro af Christen Købke, 1838. 
Billedet nederst viser maleriet som 
det ser ud i dag, mens billedet øverst 
viser en rekonstruktion af maleriets 
oprindelige farver baseret på naturvi-
denskabelige undersøgelser.” 

Vi beklager fejlen.

Rettelse

Det spirer og gror i den danske museums-
verden, i hvert fald hvad angår nye museer. 
Til sommer åbner FLUGT – Refugee Muse-
um of Denmark ved Oksbøl, hvor landets 
største flygtningelejr blev etableret efter 
Anden Verdenskrig. Museet hører under 
Vardemuseerne og er tegnet af arkitekt-
gruppen BIG. Syd for grænsen er nedrivnin-

gen af museet ved Danevirke gået i gang. En 
helt ny museumsbygning forventes at åbne 
i 2024. Samme år åbner yderligere to nye 
museer. Ved Køge er det nordisk mytologi, 
der er på programmet, når Museum Sydøst-
danmark åbner Borgring Oplevelsescenter 
med Jim Lyngvild som visuel udstillings-
designer. I Nordjylland bliver der mulighed 
for at se kunst af international klasse i 
Statens Museum for Kunsts permanente 
filial SMK Thy. Lys får sit helt eget museum 
på Bornholm i 2026. Museet bliver en del 
af et planlagt museumscenter, der bygges 
ved Bornholms Kunstmuseum, hvor også 
Bornholms Museum forventes at flytte ind i 
nye bygninger. 

BYG G E R I

Nye museer 
på vej

Foto: FLUGT – Refugee Museum of Denmark.

67%
Så mange flere gæster havde Svendborg Mu-
seum i 2021 i forhold til 2020. Stigningen fra 
12.000 til 20.000 gæster er bl.a. resultatet af et 
samarbejde med Danmarks Museum for Lystsej-
lads. ― Kilde: Fyens Stiftstidende

En undersøgelse fra ODM viser, at de  
danske museers besøgstal i 2021 lå 40%  
under 2019, hvor 15 millioner muse-
umsbesøg tikkede ind i statistikkerne. 
Covid-19, og deraf følgende restriktio-
ner, har altså sat sine tydelige spor på 
museerne. Næsten alle museer fik færre 
gæster i 2021 sammenlignet med året før 
pandemiens start, og halvdelen har mistet 
mindst en tredjedel af deres besøgende. 
Undersøgelsen er baseret på besvarelser 
fra 73 ud af ODM’s 139 museumsmed-
lemmer. 
― Kilde: ODM

B E S Ø G STA L

40% færre 
museumsgæster 
i 2021

”Jeg vil ikke sige, at 
vi ikke skal være et 

politisk museum. Men 
vi skal ikke være et 

museum for et enkelt 
politisk parti. Eller et 

enkelt synspunkt.”

Claus Kjeld Jensen, museumsdirektør på 
Vardemuseerne, til Berlingske om FLUGT – Refu-
gee Museum of Denmark, der åbner i sommeren 
2022.

Vesthimmerlands Museum vil gerne have 
Mosbækkedlen (500 f.Kr.-1050 e.Kr.) udleveret 
fra Nationalmuseet. Foto: Lennart Larsen, Nati-
onalmuseet

A R K ÆO LO G I

Direktør for Nationalmuseet, Rane Wil-
lerslev, vil gerne overdrage genstande fra 
museet i København til museer nær ste-
derne, hvor genstandene er blevet fundet. 
Et af de museer, der er glade for idéen, er 
Vesthimmerlands Museum, der ifølge en 
pressemeddelelse har sendt en liste til 
Nationalmuseets direktør med genstande 
fra deres lokalområde, som de godt kunne 
tænke sig at udstille. Museet håber, at 
listen, der bl.a. rummer Mosbækkedlen og 
et vikingesværd, kan være starten på en 
dialog om tilbagelevering af genstandene. 
― Kilder: Kulturmonitor og Vesthimmer-
lands Museum 

Nationalmuseets  
direktør vil levere fund  
tilbage til findestederne
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To traditioner fra henholdsvis Norden og 
Grønland er blevet optaget på UNESCOs 
liste over levende verdensarv. Det drejer 
sig om den nordiske klinkbådstradition og 
grønlandsk trommedans og -sang. 

Den nordiske klinkbådstradition er over 
1000 år gammel og holdes bl.a. i live på 
museumsværft og søhistorisk center Lille-

bælt-Værftet. Vikingeskibsmuseet i Roskilde 
var sammen med museer fra de øvrige nor-
diske lande med til at søge om at få tradi-
tionen optaget på den prestigefyldte liste. 
Den anden nytilkomne tradition på listen 
er grønlandsk trommedans- og sang, der 
menes at være minimum 4500 år gammel. 
Trommedanseren Leif Saandvig Immanu-
elsen glæder sig over anerkendelsen. ”Jeg 
tænker på dem, der har dyrket tromme- 
dansen og på vores efterkommere. Nu er 
jeg tryg ved, at de kommende generationer 
også kan dyrke trommedansen,” siger han 
til Kalaallit Nunaata Radioa. Den levende 
kulturarvsliste blev oprettet i 2008 og rum-
mer i dag 629 traditioner.
― Kilder: TV2 Fyn og Kalaallit Nunaata 
Radioa

U N E S C O

Grønlandsk tromme-
dans og nordisk klink-
bådstradition udpeget 
som verdensarv 

Trommedanser, Østgrønland, 1935. Foto: NationalmuseetLars Lilholt. Foto: Frank Rosgaard

For omkring 2400 år siden blev Tollund-
manden stedt til hvile i en mose, og nu er 
han et hit på en række filmfestivaler. Mose-
liget er nemlig omdrejningspunktet i Lars 

Lilholts sang Sig os nu, hvad du hed, der 
akkompagneres af en dyster musikvideo, 
der viser Tollundmandens sidste øjeblikke. 
Videoen vandt prisen som bedste musikvi-
deo ved Silent River Film Festival i Califor-
nien og er også nomineret til priser ved en 
række andre amerikanske festivaler. Den 
store succes kom bag på videoens instruk-
tør Frank Rosgaard. ”Jeg tror stadig ikke, 
at det er gået op for mig, hvor langt den er 
nået ud. Det er helt fantastisk,” siger han til 
P1 Morgen. Lilholt skrev sangen på opfor-
dring af Museum Silkeborg i anledning af, at 
det i 2020 var 70 år siden Tollundmanden 
blev fundet. Fejringen af jubilæet blev udsat 
pga. corona, og derfor udkom sangen først 
i 2021.
― Kilder: DR og Museum Silkeborg 

M O S E L I G

Lars Lilholt hitter 
internationalt med 
musikvideo om 
Tollundmanden

På trods af corona-nedlukninger formåe-
de Trapholt – Museum for Moderne Kunst 
sammen med tre kunstnere og en hær af 
frivillige at skabe to borgerinddragende 
kunstprojekter. Denne indsats har museet 
nu vundet Dansk Kulturlivs Genstartspris 
for. LIGHTHOPE af tekstilkunstner Hanne 
G og møbelkunsthåndværker Rasmus 
Bækkel Fex og Tæt på Træer af Tina Rat-
zer er skabt i samarbejde med over 1700 
borgere, der bidrog med at hækle og sy 
værkerne. Zoom-møder og interaktion på 
sociale medier var en del af begge værker, 
hvilket gav de deltagende sammenhold og 
glæde i en tid, hvor der ellers var skruet 
gevaldigt ned for det sociale. 

”Vi er stolte af at se prisen overrakt til et 
initiativ, der kan bidrage med innovation 
og inspiration på tværs af dansk kulturliv. 
Trapholt er frontløbere, når det kommer til 
at opfatte borgere som medskabende ak-
tører,” siger Runa Sabroe, udviklingsdirek-
tør i Wonderful Copenhagen. Genstarts-
prisen er en nyoprettet pris, der hylder 
initiativer og tiltag, der driver forretnings-
udvikling i kulturlivet under coronakrisen. 
Blandt 12 nominerede til prisen var også 
to andre museer: KØN i Aarhus og Statens 
Museum for Kunst i København.
― Kilder: Dansk Kulturliv og Trapholt – 
Museum for Moderne Kunst

P R I S U D D E L I N G

Trapholt vinder 
Dansk Kulturlivs 
Genstartspris

For at styrke både fagligt indhold og publi-
kumstilbud har Danmarks Tekniske Muse-
um i Helsingør og Industrimuseet i Horsens 
startet et samarbejde. ”Vi tror på, vi kan 
udvikle os sammen, både fagligt og i forhold 
til brugere som erhvervsuddannelserne, 
som vi mener vi kan gøre noget særligt for,” 
siger Jens Refslund Christensen, direktør på 
Danmarks Tekniske Museum. På sigt plan-
lægger museerne også at samarbejde om 
at finde nye måder at fortælle historien om 
Danmarks industrialisering på samt udvikle 
forskningsinitiativer. 
― Kilder: Industrimuseet og Danmarks 
Tekniske Museum 

N Y T  S A M A R B EJ D E

Industrimuseet i 
Horsens og Danmarks 
Tekniske Museum i 
Helsingør indleder 
samarbejde

Kulturministeriet har annonceret, at Slots- 
og Kulturstyrelsen etablerer en ny struktur 
for rådgivning inden for museumsområdet. 
Der etableres et museumsråd på op til 11 
medlemmer, som har et strategisk sigte, 
hvor ODM, Nationalmuseet, Statens Mu-
seum for Kunst og Statens Naturhistoriske 
Museum hver får en fast plads. Yderligere 
vil tre repræsentanter fra andre museer 
sidde med i rådet. De sidste fire pladser 
kan styrelsen fylde ud fra en vurdering af, 
hvilke kompetencer, der vil være relevante. 
Rådet sidder i en 4-årig periode før et nyt 
sammensættes. I den nye struktur vil der 
også komme et antal museumsudvalg, der 
varetager mere konkrete opgaver.
― Kilder: Slots- og Kulturstyrelsen og 
Kulturmonitor

M U S E U M S R Å D

Ny rådgivnings-
struktur på 
museumsområdet

Bølgerne går højt i kunstmiljøet, når di-
versitet på museer kommer på tale. I DR’s 
dokumentar Oprør på Akademiet rejser 
kunstnere en kritik mod danske kunst-
museer for at være for ensporede.” Vi får 
kun én historie fortalt. Vi får en historie 
af hvide mænd om hvide mænd for hvide 
mænd,” siger Ihsan Ihsan, studerende på 
Det Kongelige Danske Kunstakademi. Nils 
M. Jensen, direktør i ODM, er enig i, at der 
er noget om snakken, ”Det er en relevant 
problemstilling, som kunstnerne rejser, og 
noget, vi som brancheorganisation er op-
mærksomme på. De eksisterende magt- 
strukturer, som kan være med til at frem-
me et begrænset kunstudtryk, kan vi ikke 
sige os fri fra i museerne - og selvom der 
mange steder arbejdes med problematik-
ken, er vi ikke i mål,” siger han til DR. 
― Kilde: DR

D E B AT

Kunstnere i DR-
program kritiserer 
kunstmuseer for kun 
at være for hvide

”Vi konstaterer 
vemodigt, at loven 

ikke gælder, når man 
har 351 millioner 
kroner i hånden.”

Claus Smidt, formand for Foreningen til Gamle 
Bygningers Bevaring, til Politiken, om at den 
kommende museumslov vil gøre den tidligere 
blokerede ombygning af Nyborg Slot mulig.
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Af Morten Arnika Skydsgaard 

I september 2021 vandt Science Museerne 
den internationale museumspris UMAC-
AWARD for udstillingen Videnskab er li-
denskab. Det til trods for, at udstillingens 
kronjuvel er et kontor med 400 ringbind, 
linoleumsgulv og lysstofrør i loftet. Muse-
umsinspektør Morten Arnika Skydsgaard 
forklarer her, hvordan noget så tilsyneladen-
de kedeligt kunne blive en spændende, pris-
vindende udstilling.

Videnskab er 
også 

lidenskab

Den sidste brevpost fra et videnskabeligt selskab 
ligger på bordet. Væggene er dækket af reoler med 
kontormapper og bøger. I midten står et egetræsskri-
vebord med fire skuffer og en bordtelefon. Umiddel-
bart ligner det et kontor, der kunne tilhøre en hvilken 
som helst medarbejder på universitetet. Men det er 
det ikke, for på den mørkegrønne dør hænger et nav-
neskilt. ”Jens Chr. Skou”. Den seneste danske Nobel-
pristager. 

I 2016 sad jeg på kontoret, som lå 200 meter fra 
Steno Museet, med museets arkitekt, Susanne, og 
lederen af skoletjenesten, Line. Skou havde for nylig 
skrevet under på, at han ville donere kontoret til muse-
et. For mig repræsenterede det en kulturhistorisk per-
le. Den første Nobelpristagers kontor, som blev ind-
samlet nogensinde ifølge Nobelmuseet i Stockholm. 

Og så var det, at Line sagde: ”Skoleelever vil synes, 
at kontoret er kedeligt”. Jeg var overrasket. Men ef-
terhånden dæmrede det for samlingsnørden. Mange 
skoleelever kender ikke til Nobelprisen. Og så var det 
også, ærlig talt, et helt almindeligt kontor med linole-
umsgulv, utallige ringbind og lysstofrør i loftet. Rum-
met repræsenterede ligeså meget den stemning, som 

1 Zoofysiolog To-
bias Wangs autentiske 
kontorreoler emmer af 
nysgerrighed. Her er 
slangeskind, et giraf-
kranie, syltede slanger 
og alle mulige rejse-
minder og kuriosa fra 
forskerens feltstudier i 
hele verden. 
Foto: Ida Marie Jensen, 
AU Kommunikation

1 Zoofysiolog To-
bias Wangs autentiske 
kontorreoler emmer af 
nysgerrighed. Her er 
slangeskind, et giraf-
kranie, syltede slanger 
og alle mulige rejse-
minder og kuriosa fra 
forskerens feltstudier i 
hele verden. 
Foto: Ida Marie Jensen, 
AU Kommunikation

2 Udstillingens 
’hjerteakvarium’ med 
dyrehjerter brugt til 
forskning. I midten 
anes et musehjerte på 
ét gram, til venstre et 
girafhjerte og til højre 
grindehvalens hjerte på 
15 kilo.  
Foto: Ida Marie Jensen, 
AU Kommunikation

1 2
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udstillinger om videnskab kan emme af: Søvndyssen-
de afsnit med instrumenter og information om bakte-
rier, elektromagnetisme eller det periodiske system. 

Ikke desto mindre blev kontoret omdrejningspunkt 
for udstillingen Videnskab er lidenskab, som Steno 
Museet i 2021 vandt den internationale museumspris 
UMAC-AWARD for.

Bag universitetets mure
Steno Museet er Danmarks videnskabshistoriske 
museum, og som universitetsmuseum under Aarhus 
Universitet har vi en pligt til at gøre højtspecialiseret 
forskning levende og relevant for almindelige menne-
sker. Videnskab er lidenskab inviterer publikum inden-
for på universitetet, så alle kan opleve, at forskning er 
drevet af følsomme, fejlbarlige og ærgerrige menne-
sker, som samtidig hylder idealer som objektivitet og 
sandhed. Udstillingen skal altså vise videnskabens 
menneskelige ansigt. 

Nysgerrighed som drivkraft
Zoofysiolog og professor Tobias Wang forklarer om 
sit forskersind i udstillingsafsnittet Nysgerrighed og 
undren: ”Jeg har nok det problem, at jeg dybest set er 
alt for nysgerrig […] Men det at lade nysgerrigheden 
være det drivende i hvert enkelt spørgsmål, det giver 
mig en helt fantastisk energi.” 

Wang forsker i, hvordan slanger, krokodiller og 
giraffers kroppe fungerer under ekstreme omstæn-
digheder. Han deltog i en ekspedition til Sydafrika, 
hvor han sammen med ti andre forskere undersøgte 
en mangeårig undren i forskerkredse over giraffers 
tårnhøje blodtryk. Blodtrykket forsyner den højtbe-
liggende girafhjerne med ilt, men hvorfor får giraffen 
ikke de samme følgesygdomme, som mennesker med 
forhøjet blodtryk? Hvorfor får det langhalsede dyr ikke 
hjerneblødninger, når den bukker sit hoved ned for at 
drikke vand fra et vandhul? 

Den videnskabelige gåde fascinerede Wang, som 
hjemtog det girafhjerte, der hænger sammen med 
syv andre dyrehjerter i udstillingens hjerteakvarium. 
Forskerne fandt ud af, at giraffers blodkar er stærkere 
end andre dyrs og derfor kan modstå det høje blodtryk 
uden at briste.

Konkurrencemennesker
Men der er også skyggesider ved det lidenskabelige 
arbejde som forsker. 33-årige Mette Jepsen er civil-
ingeniør i nanoteknologi og var ansat som postdoc i 
en toårig stilling. I udstillingen ses hendes hvide, hy-
giejniske laboratoriebord med pipetter, reagensglas, 
lommeregner og beholdere med kemikalier. 

Hun fortæller i afsnittet Konkurrence og samar-
bejde:  ”Jeg er jo sportsmenneske, så jeg bliver rig-

tig motiveret af den konkurrence, vi har med andre 
forskningsgrupper […] Til gengæld, når konkurrencen 
opstår internt på holdet, synes jeg ikke, at det er så 
sjovt at være en del af længere. Og det er en af grun-
dene til, at jeg overvejer at søge ud i industrien. Dér er 
det ikke vigtigt, om man står nummer 1 eller nummer 
2 på en artikel.” Molekylærbiologien er kendt for sit 
miljø, hvor forskergrupper konkurrerer om at være de 
første til at publicere et gennembrud. Konkurrencen 
findes dog også på universitetet, fordi der er kamp om 
at blive fastansat. 

Iscenesættelsen af en Nobelpristagers kontor
Da jeg fik overbevist Line om, at Jens Chr. Skous kon-
tor fortæller en vigtig historie om videnskabens væ-
sen, flyttede det ind på museet, så vi kunne skabe 
udstillingen. En kort multimediefortælling er med til 
at forløse kontorets historie og fremhæver inventar 
som skrivebordet og reolerne med 400 ringbind fra 
2000 forsøgsdage. Kontorets endevæg forvandler sig 
undervejs til et blåt bølgende hav med måger og en 
fiskerbåd, som fangede de 10.000 krabber til Skous 
forsøg i 1950’erne. 

3-4 Skous kontor.  
Foto: Steno Museet

5 “Skous molekyle”. 
Molekylærbiologi kan 
være svær at begribe. 
Her ses et 3D-print af 
natrium-kalium-pum-
pen, “Skous molekyle”, 
forstørret millioner af 
gange.  
Foto: Ida Marie Jensen. 
AU Kommunikation

3

4

5

”Jeg er jo sportsmenneske, så jeg bliver rigtig motiveret af den konkurrence, 
vi har med andre forskningsgrupper.”

FAKTA

Basisudstillingen Vi-
denskab er lidenskab, 
2018-2025, drejer sig 
om tre kvindelige og 
fem mandlige forskere 
og har undervisnings-
forløb til udskolingen.
Udstillingsdesign ved 
JAC-studios. Multime-
diefortælling i kontor 
produceret af Moes-
gaard Museum.
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Skous molekyle, som førte til Nobelprisen. Det hæn-
ger som en hvid skulptur i midten af udstillingen for-
størret 60 millioner gange.

En heldig snublen
Udstillingen fik museumsprisen for at etablere et rum 
for dialog mellem universitet og lokalsamfund på en 
nyskabende måde, der blandt andet omfatter skole-
forløb og brugerinddragende elementer. I kuratering- 
en var det væsentligt, at udstillingen drejede sig om 
almindelige forskere og ikke alene fejrede en aldrende 
Nobelpristager. Emnerne skulle også være relevante 
for almindelige mennesker, som i udstillingen møder 
forskning i hjerter, sengevædere og HPV-vaccinen. 
Og sidst men ikke mindst var vi heldige. Som det ofte 
sker i forskning, snubler man over noget, som skaber 
nytænkning. I dette tilfælde et kontor, som åbnede 
døren ind til et projekt om lidenskaben i videnskaben. 
Det er ikke altid til at vide, hvor guldet ligger begravet.

Morten Arnika Skydsgaard er museumsinspektør på 
Steno Museet, Science Museerne Louise Trier, Redaktør

Bevidstheden om klimakrisen vokser med hasti-
ge skridt. Den er som stenen i skoen, der er ble-
vet ignoreret alt for længe. Og for hver gang FN 
udgiver en ny klimarapport bliver såret dybere. 
Vi er nu nået til et sted, hvor klimakrisen ikke kan 
ignoreres længere. 

Klimaet viser tænder i form af stormfloder, sky-
brud og katastrofale oversvømmelser. Klimaet 
giver angst og splitter generationer, og til folke-
tingsvalget i 2019 nåede klimaet for første gang 
toppen af den politiske dagsorden. Ja, klimaet 
er helt åbenlyst begyndt at forandre sig, og det 
bliver vi nok også nødt til at gøre som samfund.  

Så hvad kan museerne gøre? En hel del viser 
skribenterne i denne udgave af Danske Museer.  

For museerne er også i forandring, og de er i 
stigende grad optaget af at spille en aktiv rolle 
i samfundets aktuelle problemstillinger. ”Ingen 
kan gøre alt, men alle kan gøre noget,” lyder bud-
skabet lige fra Brønderslev i nordvest til Roskilde 
i øst. Landet over viser museer, at viljen er der, 
og at de både i drift og indhold tager klimakrisen 
alvorligt.

Redaktionen håber, at de næste sider vil give 
inspiration og kampgejst til at rykke endnu mere 
på den grønne dagsorden. 

BÆRE
DYGTIGHED

→

TEMA

Krister Moltzen fra podcasten Third Ear høres med 
klar, rytmisk diktion: ”Han sidder hér i sine sandfarve-
de lærredsbukser og dueblå pullover. Han sidder hér 
med kaffekoppen, ved telefonen, og den opringning 
som skal binde sløjfen på 40 års forskningsliv. Han 
sidder hér, når Nobelkomiteen ringer. Men han sidder 
her hverken for priser og hæder. Han sidder her, fordi 
han undres over, hvordan det hele hænger sammen.”

Den visuelle, dramatiserede fortælling om Skous 
gyldne år i 1950’erne varer fire minutter. Den trækker 
de gemte fortællinger frem og levendegør kontoret, 
hvor Skou rigtignok sad og ventede på en opringning 
fra Nobelkomitéen. Multimediefortællingen komple-
menterer det materielle og gør kontoret til et nærvæ-
rende gerningssted for en forsker, som systematisk 
arkiverede sine forsøgsnotater med 500.000 hånd-
skrevne tal og tusindvis af grafer. For det er videnska-
ben også. Møjsommelig eksperimenteren, indsamling 
af data og analyse i årevis. 

Men i kontoret arbejdede også et lidenskabeligt 
sind, som trodsede de gængse forestillinger om cel-
lers opbygning og opdagede en ’pumpe’, et ’cellernes 
batteri’, som forbruger 20% af kroppens energi. En 
lille, usynlig transportør af natrium og kalium, kaldet 

6 J. Chr. Skou med 
lup og Ipad på sit 
kontor 17. dec. 2015 
Foto: Steno Museet

6
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Ingen kan gøre alt – men alle kan gøre noget. Sådan 
siger hverdagsklimaaktivisten Signe Wenneberg og 
opfordrer os alle til at træffe flere bæredygtige be-
slutninger i hverdagen. Hendes motto er rettesnor for 
Roskilde Museums udstillingsprojekt Forvandlinger – 
fortællinger om affald, hvor museet engagerer sig i en 
aktuel og alvorlig problematik, der truer vores klima. 

Udstillingen viser, hvordan affald gennem genan-
vendelse kan forvandle sig til nyt, eller affald gennem 
genbrug får en ny funktion eller et længere liv. Museet 
ønsker også at forvandle de besøgendes bevidsthed 
ved at få dem til at forholde sig til deres eget forbrug 
og affaldsforebyggelse. Og på sin vis har det endda 
været med til at forvandle museet selv, idet det rejser 
nogle generelle spørgsmål omkring museers ansvar 
og rolle i forhold til aktuelle problemstillinger i sam-
fundet.  

Et wunderkammer af skrald
Op mod 400 syltetøjsglas med affald møder den be-
søgende i udstillingens wunderkammer side om side 
med ca. 105 genstande i en række montrer. Genstand- 
ene er dels fra museets samling og dels nyindsamlede 
genstande. De kobler nutid med fortid og fortid med 
nutid – fra oldtiden til i dag. 

Den besøgende er omsluttet af fortællinger om 
affald, der både fremstår æstetisk smukt iscenesat 
og samtidig foruroligende. Udstillingen bliver på den 
måde et konkret, nærværende udtryk for den komplek-
se og uoverskuelige klimakrise. Den udfolder affaldste-
maet, så det bliver håndgribeligt, men samtidig sat ind 
i en historisk kontekst i en museal ramme, som måske 
baner vejen for eftertanke, omtanke og handling. 

Affaldsfortællingerne spænder fra aktuelle fortæl-
linger om skodristen og bioposen til oldtidens køkken-
møddinger, middelalderens latriner, det første toilet-
papir, de første affaldsgruber, skraldemandens skrald 
og besættelsestidens nøjsomhed. Vi har skrevet ud-
stillingsteksterne med henblik på at skabe refleksion 
og dialog mellem de besøgende, sådan at de ikke føler 
sig overmandet af afmagt foran affaldsbjergene. Med 
historiens og samtalens hjælp kan de i stedet forholde 
sig til udfordringerne og dilemmaerne, der knytter sig 
til affaldsproduktion og affaldsforebyggelse. 

Udstillingens nedslag i affaldets kulturhistorie vi-
ser, hvordan vi altid har forholdt os til og håndteret 
affald, og at vores affaldshåndtering fortæller meget 
om, hvem vi er og var. Det bliver yderligere fremhævet, 
idet udstillingsdesignet spejler et museumsmagasin, 
hvor affaldet i glassene fremstår som museumsgen-
stande, registreret og indsamlet og sat til skue for at 
fortælle om os selv. 

Genstandene i montrerne fremstår også i et nyt 
lys – bogstavelig talt omgivet af de oplyste affalds-

glas og kurateret ind i en tematik, der har fået glemte 
genstande fra museets samling frem for at fortælle 
affaldsfortællinger. 

Historien i et kludetæppe
Tekstil indtager en central rolle i udstillingen både i 
form af fortællinger om tekstilaffald, der snart bliver 
en fast del af husholdningsaffaldssorteringen, og i 
form af historiske affaldsfortællinger. For eksempel 
forvandlingen af gamle klude til sko og sukkersække 
til håndklæder. 

Op til udstillingsåbningen blev der også lavet et 
tæppe, hvor tekstilaffald er blevet forvandlet til kunst.  
Det formuldende tæppe som værket hedder, er skabt 
af udstillingens designere Rune Fjord og Esben Horn 
i samarbejde med borgere i Roskilde. Tæppet blev 
knyttet, syet og vævet sammen af gamle tekstiler - 
t-shirts, lagener, bukser, kjoler, slips og andre frasor-
terede beklædningsgenstande, som museet har ind-
samlet fra byens genbrugsbutikker. 

Værket fremstår som et billede på affaldets historie. 
En historie, der i sin enkelhed går ud på, at menne-
skets produktion af affald kun er vokset gennem tiden. 

1 20 sække af fra-
sorteret tekstil blev 
hentet i Roskildes 
genbrugsbutikker, der 
udover at indsamle 
penge til godgørende 
formål, også til gavn for 
klimaet, er med til at 
give tekstiler længere 
liv. Tekstilaffaldet blev 
på to workshops for-
vandlet til et 6 meter 
langt tæppe ved at 
blive klippet, vævet, 
bundet og syet sam-
men.  
Foto: Daniel Tarkan 
Nacak Rasmussen

2 Den besøgende 
kan dykke ned i over 
300 affaldsfortæl-
linger, der lægger op 
til dialog om forbrug, 
overforbrug, genbrug 
og opbrug, madspild, 
affaldssortering og gen-
anvendelse:  
Foto: Jesper Skaane 
Bendix

Forvandlinger – fortællinger 
om affald kan opleves hele 
2022 på Roskilde Museum. 
Det er samtidig et projekt, 
der udvikler og forvandler 
sig, idet nye affaldsglas og 
dermed affaldsfortællinger 

kommer til og udstillings-
rummet breder sig ind i 
det digitale rum på siden 
roskildemuseum.dk/forvand-
linger, hvor arrangementer, 
aktiviteter og foredrag også 
fremgår.

FAKTA

Af Dorthe Godsk Larsen 
og Julia Standly Hopf

…eller dit museum. Med en udstilling om affald er Roskilde Museum trådt ind på en 
aktivistisk arena med ønsket om at øge de besøgendes bevidsthed om den voksende 

mængde affald, vi mennesker smider ud. Udstillingen er blevet godt modtaget, men den 
nye aktivistiske rolle stiller krav til museet. 

Sådan har du aldrig 
set dit skrald!

1

2
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I begyndelsen af tæppet breder mug-strukturer sig. 
Efterhånden som man når længere hen, tager muggen 
af, og farvestrålende og syntetiske tekstiler indtager 
tæppet. Bakterier og svampe står magtesløse over 
for de nye kunstige plastmaterialer, der hober sig op 
omkring os, hvis ikke vi forvandler det til nyt. Både i 
processen med at lave tæppet og foran det færdige 
tæppe konfronteres vi med affaldsudfordringen. 

Adresserer aktuel bekymring i samfundet 
Men er det nu også museernes opgave at engagere sig 
i og bidrage til løsningen af nutidige udfordringer som 
social retfærdighed, global lighed eller klodens velbe-
findende? Spørgsmålet om museernes aktivistiske 
rolle har inden for det sidste årti skabt debat og split-
telse blandt museumsfolk verden over. Det kom blandt 
andet til udtryk i forbindelse med diskussionerne om 
en ny museumsdefinition hos ICOM tilbage i 2019. 
Roskilde Museum vil andet og mere end at bidrage 

Dorthe Godsk Larsen er museumsinspektør og kurator på 
Roskilde Museum/ROMU. Julia Standly Hopf er kurator på 
Roskilde Museum/ROMU

Af Thomas Bjørneboe Berg

Museer er populære, og derfor skal vi både 
i drift og formidling sætte fokus på de mu-
ligheder, vi som samfund har for at blive 
bæredygtige igen. Derfor tænker Naturama 
bæredygtighed ind overalt i museets virke. 
Seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg for-
tæller her hvordan og opfordrer andre muse-
er til at følge trop. 

med viden og oplysning. Med affaldsudstillingen har 
museet valgt at tage et ansvar på sig med afsæt i, at 
ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Og det 
gælder i vores øjne også museerne. 

Udstillingens aktivistiske undertone er rettet mod 
at opfordre til menneskelig ansvarlighed og inspire-
re til hverdagsaktivisme i kampen mod voksende af-
faldsbjerge. For affald er et samtaleemne, der optager 
borgere i Roskilde. Byen har et af Danmarks mest mo-
derne forbrændingsanlæg, Roskilde kraftvarmeværk 
ARGO. Og i efteråret 2019 hærgede en voldsom brand 
en af landets mest effektive og moderne modtage-
pladser for haveaffald, affaldsvirksomheden SOLUM, 
der også ligger tæt på Roskilde. Med udstillingsprojek-
tet møder museet på den måde byens borgere i deres 
nutidige hverdag og bekymringer, og bringer den i spil 
i forhold til byens historie. 

Museumsaktivisme godt modtaget, men stiller 
nye krav til museet

Det var aldrig skepsis, undren eller modstand, men 
derimod positive tilbagemeldinger og nysgerrighed 
museets medarbejdere blev mødt med, da museet 
troppede op til affaldsindsamlinger, hentede poser 
med frasorteret tekstil i byens genbrugsbutikker el-
ler tog kontakt til andre aktører og organisationer på 
området. 

Netop sammenspillet mellem borgernes engage-
ment, forskellige aktørers viden og museets faglige 
genstandsfelt understøtter museets aktivistiske agen-
da. Det stiller dog samtidig nye krav til museer som 
samfundsinstitutioner netop at turde at arbejde hold-
ningsbaseret. Det kræver, at museerne er åbne for nye 
kontaktflader og fagligheder som f.eks. kommunens 
afdeling for Affald og genbrug, byens genbrugsplads 
og andre initiativer på affaldsfeltet. Derudover skal 
museet turde at skabe plads til de dilemmaer og dis-
kussioner, som følger med at behandle en aktuel pro-
blemstilling i et udstillingsprojekt. 

Ved at tage del i diskussionerne kan museer være 
med til at gøre en forskel. For sagen er jo, at de fleste 
godt ved, hvad der er rigtigt at gøre. Men det kan være 
svært at finde motivationen og overskuddet til det. 
Derfor må vi hjælpe hinanden. Det er ud af samtaler-
ne, at inspirationen og modet til forandring opstår. Det 
er ud af praktisk, fælles deltagelse, at overskuddet og 
troen på, at det nytter kan vokse. Og det kan museer 
hjælpe med. 

3 Syltetøjsglas med 
alt fra potteskår til ciga-
retskod, gamle mobilte-
lefoner til dyreknogler 
indgår i udstillingsrum-
mets affaldsfortællin-
ger side om side med 
museets genstande, 
der er nedslag i affal-
dets kulturhistorie fra 
oldtiden til i dag.  
Foto: Trine Sejthen

4 Den ene ende af 
det færdige tæppe 
har et look af mug, 
der sætter fokus på, 
at engang var tekstiler 
lavet af materialer, der 
formuldede på samme 
måde som en del andet 
affald. I dag hober 
tekstilaffaldet på linje 
med meget andet affald 
sig op omkring os.  
Foto: Daniel Tarkan 
Nacak Rasmussen.

Der er nogle ting vi ved med sikkerhed. Solen står op 
i morgen, vi har én klode at leve på, og vi deler den 
med alle andre levende skabninger. Men vi ved også 
at vi forvalter den, som var det vores ejendom for al-
tid – uden begrænsninger. Selvom det er uholdbart. 
Som de vellidte videns- og kulturbærende institution- 
er museerne er, bør vi derfor gå forrest i kampen for 
en bæredygtig udvikling.

Lad ikke magtesløsheden tage over
Det er tankevækkende at opleve folk, der med en livs-
lang karriere inden for forskning og videnskabsformid-

Med 15 millioner gæster 
årligt er der god grund til, 
at museerne går sammen 

ind i klimakampen. 
Men vi skal selv gå forrest 

som et godt eksempel.

3

4

1

Seniorforsker fra Naturama:

1 Hasselmus.  
Foto: Thomas Bjørneboe Berg.
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ling nærmest i desperation tager bladet fra munden og 
taler med store ord. Her tænker jeg fx på David Atten-
borough, der i 2018 COP24 og i 2019 under World 
Economic Forum var vredt bekymret. Jeg tænker på 
vice chair for Conservation International, Harrison 
Ford, der i 2018 på Global Action Climate Summit, 
var rasende. Og på IPCC-forsker, Sebastian Mernild, 
der under et foredrag på Naturama, virkede nærmest 
opgivende. 

Det frustrerende er, at videnskaben ved, hvad vi 
skal gøre for at bremse udviklingen. Der mangler blot 
mod til handling og global konsensus for, at det skal 
lykkes. Nye afsløringer viser for eksempel, at olie- 
industriens største aktører allerede i 1971 vidste, hvil-
ken vej afbrænding af fossilt brændsel drev klimaet, 
og hvilke konsekvenser det ville have. Men der blev 
ikke gjort noget og selv efter 26 FN Klimatopmøder 
(1995-2021) er der ikke sket nok til, at vi kan nå selv 
de mål, vi satte for mere end 20 år siden. 

Men det træge politiske arbejde skal ikke forhindre 
os i, som kulturinstitution, at vise at vi kan gøre noget, 
så magtesløsheden ikke tager over. 

Bæredygtig museumsdrift
Der er god ræson i at se på museernes klimaaftryk. 
Ikke kun på energi- og vandforbruget, men i alle om-
råder af museets virke fra indkøb af rengøringsartikler 
til varerne i butikken, og menuen i caféen. Men gør det 
konkret. Køb ikke aflad, som fx at støtte skovrejsning 
uden selv at nedbringe papirforbruget eller købe CO2 
kvoter uden selv at sænke energiforbruget. 

afbilledet i kunst. Så her er en enestående chance for, 
i en samlet museumsverden at forene vores formidling 
af verden omkring os. 

Vilde Svend og Kulnatur
Gennem Naturamas udstillingskoncept Kulnatur 
(kultur-natur) har vi haft stor succes med at få man-
ge ikke-brugere af naturhistoriske museer ind i ud-
stillingerne. Pointen er at skabe erkendelse af den 
menneskelige kulturs betydning for, og afhængighed 
af, naturen og ad den vej inspirere til at bevare vores 
fælles klode. Den klode, vi kun har 1 af, ikke 4. Det 
gør vi ved at vise, at mange af de store landvindinger, 
som videnskaben er nået frem til, enten er inspireret 
af eller direkte hentet fra naturen. Det være sig inden 
for fx medicin og konstruktion, men også inden for 
kunst og design. 

Vi har også etableret et nyt stort undervisningsloka-
le med plads og udstyr til selv de største klasser. Her 
undervises der i bæredygtighed, biodiversitet, klima, 
økologi og evolution. Naturama arbejder desuden tæt 
sammen med Svendborg Kommune omkring øget bio-
diversitet i kommunen under projektet Vilde Svend, 
samt omkring oprettelsen af Geopark Det Sydfynske 
Øhav og stiller i sit virke skarpt på 14 af FN’s 17 ver-
densmål for bæredygtig udvikling.

 
#Unitedforbiodiversity  - et vigtigt hashtag

EU-kommissær Virginijus Sinkevicius har sat en be-
vægelse i gang med hashtagget #Unitedforbiodiversi-
ty i forbindelse med Verdensnaturdagen i 2020. Kam-
pagnen skaber opmærksomhed om naturen ved at 
forene verdens nationalparker, science centre, akvari-
er, zoologiske og botaniske haver, forskningscentre og 
universiteter – men også museer i bredeste forstand. 

I skrivende stund har 280 institutioner fra 51 lande 
tilsluttet sig #Unitedforbiodiversity og støtter kommu-
nikationskampagnen, der stiller skarpt på nødvendig-
heden af at bevare biodiversiteten på jorden. 

Naturama har naturligvis tilsluttet sig, fordi vi ved-
står, at vores mål er at hjælpe med at beskytte truede 
dyr og planter gennem en bæredygtig tilgang, og at 
vores uddannelsesprogrammer understreger vigtig-
heden af naturen for menneskehedens eksistens. Vi 
erkender, at Jorden i dag står over for en global nød-
situation antændt af menneskets påvirkning og at en 
million arter derfor er i fare for at uddø, ikke i en fjern 
fremtid, men inden for få årtier. 

Jeg kan kun opfordre til, at alle museer tilslutter sig 
kampagnen med hashtagget #Unitedforbiodiversity.

2 Thomas Bjørneboe 
Berg er seniorforsker 
og ph.d. på Naturama i 
Svendborg.

At leve bæredygtigt er fun-
damentalt set at begrænse 
ressourceforbruget til en 
mængde, som kan nå at 
genskabes inden for et år. 
Alt andet er som at lave en 
børneopsparing og konfiske-
re den til eget forbrug inden 
vores børn kan få den. At leve 
bæredygtigt kræver også, at 
vi sikrer og vedligeholder en 

høj, vild biodiversitet i store 
sammenhængende natur-
områder, der optimalt set 
er forbundne af sprednings-
korridorer. Høj biodiversitet 
gør naturen robust over for 
ændringer, og vil sikre os 
adgang til fremtidens viden-
skabelige landvindinger og 
nye erkendelser. 

Thomas Bjørneboe Berg, er seniorforsker på Naturama.

Naturama har i 2021 udvidet museet med en ny 
stor cafe, hvor menuen baserer sig på lokale og øko-
logiske råvarer. I butikken sælges varer skabt af co-
lombianske kvinder, der lokalt indgår i kampen for 
regnskovens biodiversitet. Senest indgår vi i sparring 
med NGO’en IGF-Danmark, som arbejder for bedre 
forhold for lokalbefolkningen i Vestbengalen i Indien, 
samt sikre en grundlæggende forståelse for mangro-
veskovens økologi blandt lokalbefolkningen, således 
at de bedre kan beskytte den. 

Den bedste måde at anspore sine gæster til at yde 
noget, er selv at være et godt eksempel. Og er alle 
tiltagene ikke åbenlyst synlige for museumsgæsten, 
så er de værd at formidle. Det kan fx gøres gennem 
skiltning ved vandhaner om, at de er forsynet med 
vandbesparende filtre. Centralt placeret kan museet 
præsentere de 17 verdensmål og under hvert af disse 
beskrive, hvordan museet understøtter de enkelte mål.  

Museer har et stort talerør til grøn formidling 
Bæredygtighed handler om omtanke med ressourcer i 
museumsdriften, men også om formidling af værdien 
af en høj biodiversitet, hvor klimaændringer og land-
skaber uden spredningskorridorer, til glæde for dyre- 
og planteliv, truer arters eksistens. Vi er alle afhængige 
af en mangfoldig natur. Mangfoldighed gør naturen og 
dens mange forbundne netværk meget mere robust 
sammenholdt med en artsfattig og ensformig natur. 

Museerne spiller en stor rolle, som italesætter af 
vigtige temaer, og netop temaet bæredygtighed kan 
dækkes af alle museumskategorier. Landets museer 
besøges årligt af 12 - 15 mio. gæster, hvoraf ca. 50% 
kommer på kulturhistoriske museer, mellem 25-30% 
kommer på kunstmuseer, mens ca. 5 % besøger et 
naturhistoriske museum. Der er med andre ord et 
kæmpe potentiale hos, ikke mindst de kunst- og kul-
turhistoriske museer, til at understøtte fortællingen 
om vigtigheden af et bæredygtigt samfund i en bæ-
redygtig natur. 

Måden, hvorpå vi mennesker har brugt og forvaltet 
naturen siden landbrugets skelsættende opståen for 
ca. 12.000 år siden, er for eksempel styret af kultur og 

BÆRE- 
DYGTIGHED 
IFØLGE  
THOMAS  
BJØRNEBOE 
BERG

”Måden, hvorpå vi mennesker har 
brugt og forvaltet naturen siden 

landbrugets skelsættende opståen for 
ca. 12.000 år siden, er for eksempel 

styret af kultur…”

2
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Det kan lyde overraskende, men da Museerne i Brønderslev Kommune i 2019 skiftede navn til 
Museum for Forsyning og Bæredygtighed, blev bæredygtighed i museets drift ikke nævnt i den nye 

strategi. Det fik en regional samarbejdspartner imidlertid ændret på. Direktør Anne Provst fortæller 
her, hvordan museet alligevel fik taget hul på en ambitiøs, grøn omstilling. 

Hvordan vi blev et 
bæredygtigt museum 

af gavn 
– ikke kun af navn

Af Anne Provst

På trods af navneskiftet og på trods af, at fokus på 
forsyningshistorie blev skrevet ind i museets strategi 
2019-23, blev der ikke sat fokus på, hvordan vi selv 
skulle arbejde med at være et bæredygtigt museum. 
Der manglede udviklingsplaner for mere bæredyg-
tigt indkøb, egen forsyning og affaldshåndtering. På 
museet havde vi ligesom mange andre en alt-eller-in-
tet-tankegang – hvis vi ikke kan ændre os til at være 
100% bæredygtige, kan vi nok lige så godt lade være. 

Siden lykkedes det blandt andet at indføre affalds-
sortering, men alligevel var det først, da museet blev 
påvirket udefra, at vi for alvor begyndte at ændre tan-
kegang og praksis. Påvirkningen kom i 2020 fra helt 
uventet kant.

Instant Green Tourism
I sommeren 2020 modtog vi en henvendelse fra De-
stination Nord – turistorganisationen for Aalborg, 
Brønderslev og Frederikshavn Kommuner. De var i 
gang med at søsætte et projekt, som skulle få turis-
mevirksomheder i hele Nordjylland til at samarbejde 
om udvikling af bæredygtige koncepter, metoder og 
tilbud. Baggrunden for projektet var turisternes øgede 
fokus på bæredygtige oplevelser og ferier. 

Udviklingen skulle ske gennem tre møder med te-
maerne Storbyturisme, Møde- og Erhvervsturisme 
samt Kyst- og Naturturisme. Fra museet deltog mu-
seumsdirektør Anne Provst som museets tovholder 
og formidlingsinspektør Johanne S. Baggesen, som 
sammen holdt oplæg på projektets andet møde.  

Tog sagen om affaldssortering i egen hånd 
Vi deltog i flere møder, blandt andet et temamøde på 
Arena Nord, hvor der blev arbejdet med møde- og 
erhvervsturisme. Her fik vi kontakt med et energisel-
skab, som manglede tilbud til deres internationale 
erhvervsgæster. Netop på grund af museets fokus på 
forsyningshistorie – fysisk repræsenteret i Dorf Møl-
legård, hvor der er både vand- og vindmølle – er det 
oplagt at besøge for erhvervsturister med fokus på 
forsyning. Resultatet blev, at vi udarbejdede et pak-
ketilbud specifikt til energiselskabet, som de kan be-
nytte, når de får besøg af kinesiske erhvervsgæster, 
som besøger Energibyen Frederikshavn. 

Det næste virksomhedsbesøg, som vi deltog i, blev 
afholdt på Lille Vildmosecenteret, hvor fokus var på 
affaldshåndtering og bæredygtigt indkøb. Her indså 
museumsdirektør Anne Provst, at det er langt bedre 
at tage et eller flere skridt i bæredygtig retning end 
ikke at gøre noget. I Brønderslev Kommune kan virk-
somheder for eksempel ikke få lov til at sortere deres 
affald under den kommunale renovationsordning. I 
stedet sorterer museet selv sit affald og kører det selv 
på genbrugspladsen. Vi har også besluttet at udskifte 

1 Dorf Møllegård, 
som er en del af Mu-
seum for Forsyning og 
Bæredygtighed.  
Foto: Tomasz Sienicki/
Wikimedia Commons

Museum for Forsyning og Bæredygtighed kan vel ikke 
være andet end et bæredygtigt museum? Museet, som 
har ansvar for nyere tids kulturhistorie i Brønderslev 
Kommune, består af Dorf Møllegård og Vildmosemu-
seet. Indtil slutningen af 2018 var museets navn Mu-
seerne i Brønderslev Kommune. Her skiftede det så 
navn til Museum for Forsyning og Bæredygtighed. 

Navnet henviser dels til mølledrift og produktionen 
af strøm på Dorf Møllegård og produktion af brænd-
sel og tømmer i Storskoven og dels til produktion af 
brændsel i Store Vildmose. Med tilføjelse af Bære-
dygtighed sætter museet fokus på de moderne for-
syningsmetoder blandt andet biogas, naturgas, sol 
og vind. Fokus på vindkraft havde der med museets 
vindmølle selvsagt været før, men ikke i den moderne 
form. Der havde i det hele taget ikke været fokuseret 
på moderne forsyningshistorie. Museet var ved nav-
neændringen i 2019 altså ikke et specielt bæredygtigt 
museum, men det lå ikke lige for at ændre på det.

enkelte af de varer, der indkøbes til café eller restau-
rant med økologiske og/eller lokale produkter, i stedet 
for at vente på, at hele sortimentet kan skiftes eller alt 
affald sorteres. 

På mødet blev der også talt om kommunikation, 
og konklusionen blev, at det er en god idé at kommu-
nikere omkring de små og store skridt som ens virk-
somhed tager inden for bæredygtighed. Det konkrete 
resultat af virksomhedsbesøget blev, at vi har planlagt 
at oprette en underside på vores hjemmeside, hvor 
museets bæredygtige tiltag beskrives. 

Der blev også afholdt virksomhedsbesøg på Dorf 
Møllegård, som fik indflydelse på museets salg af fø-
devarer. Her blev der talt om, hvordan man kan sam-
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Identificér lavt hæn-
gende frugter

Undersøg om I kan få 
affaldscontainere til 
flere forskellige typer 
affald stillet til rådighed 
fra kommunen.

Undersøg prisforskel-
len på grøn strøm og 
konventionel – det er 
meget nemt at skifte.

Undersøg hvilke bæ-
redygtige produkter, 
der findes og som kan 
anvendes i jeres café 
og sælges i jeres butik.

Undersøg om der er 
lokale leverandø-
rer,som kan levere 
produkter til jeres café 
og butik.

Udskift toiletpapir og 
håndklædepapir med 
bæredygtige produkter 
f.eks. genanvendt stof.

Køb bæredygtige ren-
gøringsmidler.

Mere ressourcekræ-
vende processer 

Kan I ikke få forskellige 
affaldscontainere stillet 
til rådighed, så kan I 
selv sortere affald og 
køre det på genbrugs-
stationen.

Udskift ældre hvideva-
rer og faciliteter som 
toiletter og vandhaner.

Sæt sensorer på alt 
lys, så det slukker, når 
der ikke er aktivitet i 
rummet. Det kan funge-
re rigtig godt i printer/
serverrum, køkkener og 
på toiletter.

Digitaliser bogføring, 
minimer fejlprint og 
formindsk forbrug af 
papir og toner.

De helt store  
projekter

Udskift museets forsy-
ning med bæredygtige 
løsninger – udskift fx 
oliefyr med elektriske 
pumper.

Etabler egen forsy-
ning fx solenergi eller 
jordvarme.

Efterisoler bygninger.

Undersøg om det er 
muligt med udskift-
ning eller tætning af 
gamle vinduer. På Det 
ny Vildmosemuseum 
har vi overvejet for-
skellige løsninger ift. 
at sikre en tæt byg-
ning, mens vi bevarer 
de originale vinduer. 

ANNE PROVSTS RÅD TIL GRØN 
OMSTILLING PÅ MUSEET
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Anne Provst er direktør på Museum for Forsyning og 
Bæredygtighed

arbejde på tværs af forskellige virksomheder og bran-
cher. Vi fik kontakt til en lokal saftproducent, og der 
arbejdes nu med etablering af et konkret samarbejde 
om levering af saft til museets café. Siden har vi på 
museet haft mere fokus på lokale producenter af både 
fødevarer og salgsobjekter til museets butik. 

Projektet, som blev afsluttet med en konference for 
alle deltagende virksomheder, har gjort, at vi er kom-
met i gang med at finde mere bæredygtige løsninger 
i driften. Som beskrevet ovenfor har vi ændret nogle 
helt konkrete processer, men endnu vigtigere er det, 
at vi i højere grad er begyndt at tænke på, hvilken løs-
ning, der helt lavpraktisk er den mest bæredygtige.

Flere grønne tiltag på vej
Ovenstående viser forhåbentligt, at selv mindre tiltag 
og synliggørelse af de tiltag, som man faktisk gør, giver 
mening. Det stod i hvert fald klart for os efter oplæg 
og sparring med eksperter i turismetrends og bære-
dygtig turisme- og oplevelsesudvikling, og gennem 
den dialog og sparring vi havde med projektets øvrige 
deltagere, som næsten alle var fra helt andre brancher.

Undersøgelser viser nemlig, at forbrugerne bliver 
mere og mere opmærksomme på deres miljømæssige 
aftryk, også når det gælder oplevelse og turisme. Der 
findes allerede miljømærkninger og certificeringer til 
turistsektoren – blandt andet Green Key – men det er 
muligt at begynde med mindre. 

De første skridt har været tilvalg af grøn energi, an-
vendelse af genbrugs-it-udstyr, prioritering af lokale 
og/eller økologiske produkter til salg i café og butik 
samt affaldssortering. Hertil kommer kommunikation 
af tiltagene. Konklusionen er altså, at der ikke er nogen 
undskyldning for ikke at komme i gang. 

Næste skridt er, at vi nu helt konkret skal i gang 
med at beskrive vores vision for at være bæredygtige, 
og have lavet en handleplan for, hvordan vi når vores 
mål. Begge dele skal derefter kommunikeres. Et stort 
og helt konkret projekt, som vil strække sig over de 
kommende år, er at finde den mest bæredygtige for-
syningsmetode, renovering og udstillingselementer 
til Det ny Vildmosemuseum i Brønderslev. Her skal et 
helt nyt museum bygges i en gammel bevaringsværdig 
bygning, udpeget som regionalt industriminde. Sidst, 
men ikke mindst, vil vi fortsat gøre vores sortiment i 
vores museumsbutik og -café mere bæredygtigt. Vi er 
ret opmærksomme på certificeringsordningen Green 
Key, og overvejer om en certificering er noget museet 
skal arbejde for. Der er altså fortsat rigeligt at arbejde 
med, før museet kan kalde sig en virkelig bæredygtig 
turistattraktion. Men vi er på vej.  

Bygningen, hvor det nye Vildmosemuseum skal ligge. 
Foto: Museum for Forsyning og Bæredygtighed.

SÅDAN SER DE FØRSTE GRØNNE SKRIDT UD  
PÅ MUSEET FOR FORSYNING OG BÆREDYGTIGHED

Ønske

Sortering af 
affald.

Grøn forsyning.

Lokale og øko-
logiske varer til 
café, butik og 
arrangementer.

Markedsføring 
af bæredygtige 
tiltag.

Udfordring

Erhvervsdrivende 
kan ikke få sorte-
ringscontainere 
fra eksisterende 
ordning.

Ikke nok lokale 
producenter til 
at skifte hele 
sortimentet.

Løsning

Sorter selv og 
kør på affalds-
plads eller tilkøb 
eksternt firma 
til afhentning af 
sorteret affald.

Etablering af 
aftale om grøn 
strøm.

Delvis udskift-
ning i sortiment.

Oprettelse af 
underside på 
hjemmeside 
med information 
om bæredygtige 
tiltag.

Status

Museet sorterer 
restaffald, pap, 
papir og glas.

Aftale om grøn 
strøm til begge 
museets afdelin-
ger er etableret.

Udskiftning til 
økologisk mælk 
og smør samt 
saft i stedet for 
billig sodavand.

Under planlæg-
ning.

”Undersøgelser viser nemlig, at forbrugerne bliver mere og mere opmærksomme på deres 
miljømæssige aftryk, også når det gælder oplevelse og turisme.”

Hos Museumstjenesten ønsker vi at få Danske Museer 
ud til så mange museumsfolk som muligt. Derfor lan-
cerer vi nu en ny, overskuelig abonnementsordning, 
der gør det yderst fordelagtigt for de danske museer 
at abonnere på mere end ét eksemplar af magasinet.

Alle priser er inkl. moms og porto, og abonnementer-
ne kan kombineres vilkårligt for at opnå det ønskede 
antal blade. For at indtræde i den nye ordning bedes 
man kontakte Museumstjenesten på mtj@museums-
tjenesten.com. Vi håber, at den nye abonnements-
ordning kan give de danske museer incitament til at 
tilvælge flere eksemplarer af magasinet.

Venlig hilsen Museumstjenesten

Den nye abonnementsordning 
træder i kraft fra 2022 med 
følgende struktur og rabatter:

→ A abonnement (10 stk.)   
2.000,00,- årligt  
(Rabat 2.000, -)

→ B abonnement (5 stk.)   
1.500,00,- årligt  
(Rabat 500, -)

→  C abonnement (1 stk.)   
400,00, - årligt

Ny abonnementsordning 
for Danske Museer

DM_egenannonce_2021_B.indd   1 01/11/2021   13.04

Hos Museumstjenesten ønsker vi at få Danske Museer 
ud til så mange museumsfolk som muligt. Derfor lan-
cerer vi nu en ny, overskuelig abonnementsordning, 
der gør det yderst fordelagtigt for de danske museer 
at abonnere på mere end ét eksemplar af magasinet.

Alle priser er inkl. moms og porto, og abonnementer-
ne kan kombineres vilkårligt for at opnå det ønske-
de antal blade. De nye abonnementsordninger kan 
bestilles i webshoppen på www.danskemuseer.dk.  Vi 
håber, at den nye abonnementsordning kan give de 
danske museer incitament til at tilvælge flere eksem-
plarer af magasinet.

Venlig hilsen Museumstjenesten

Den nye abonnementsordning 
træder i kraft fra 2022 med 
følgende struktur og rabatter:

→ A abonnement (10 stk.)   
2.000,00,- årligt  
(Rabat 2.000, -)

→ B abonnement (5 stk.)   
1.500,00,- årligt  
(Rabat 500, -)

→  C abonnement (1 stk.)   
400,00, - årligt

Ny abonnementsordning 
for Danske Museer
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Af Malene Birkelund

Kan man få udstillingsdesign til at rime på 
bæredygtighed, når dets grundpræmis net-
op er at være fornyende og i konstant for-
andring? I Museum Sønderjylland forsøger 
udstillingsarkitekt Troels Lærke og håndvær-
kerteamet at tænke bæredygtighed ind i en 
travl hverdag. De mener, det kræver særligt 
fokus på tre ting.

Alting tæller med i 
jagten på den bæredygtige 

udstillingsopbygning

”Hvorfor ikke bruge de her fire opdelingsskærme i den 
næste udstilling i stedet for at køre dem på genbrugs-
pladsen?” tænkte udstillingsarkitekt Troels Lærke, 
da han i foråret 2020 skulle bygge en ny udstilling til 
museet Kulturhistorie Aabenraa. Kort efter fandt han 
både maling og montrer, der passede perfekt til et af 
Museum Sønderjyllands andre ni besøgssteder. Med 
ét blev bæredygtighed og genbrug et tema.

”I en travl hverdag er det svært at tænke på nye må-
der at arbejde på, men her kom det næsten ubemær-
ket i gang ved en tilfældighed”, siger Troels Lærke.

”Ingen bemærkede de genbrugte møbler, for vi hav-
de shinet dem op på værkstedet. Men det satte nogle 
tanker i gang hos os om, hvordan vi frem over kan tæn-
ke bæredygtighed ind i udstillingsopbygningen – og 
også hvor svært det er. Udstillingers grundpræmis er 
jo, at de er fornyende og forskellige fra gang til gang. 

1 I Mellem Rum-udstil-
lingen blev de tre lyskasser 
bygget sammen og fyldt 
med teknik til de lydinstal-
lationer Jacob Kirkegaards 
udstilling bestod af. Til 
sammen virkede det som 
en færdig installation. Foto: 
Museum Sønderjylland 

1
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Malene Birkelund er PR- og kommunikationsansvarlig i 
Museum Sønderjylland

TRE FORUDSÆTNINGER FOR EN  
BÆREDYGTIG UDSTILLINGSPRODUKTION

Museum Sønderjylland, som består af 
de 10 museer Sønderborg Slot, Ca-
thrinesminde Teglværk, Kunstmuseet 
Brundlund Slot, Kulturhistorie Aaben-
raa, Tønder Kunstmuseum, Kultur- 
historie Tønder, Højer Mølle, Drøhses 
Hus, Gram Lergrav Palæontologi og 
Arkæologi Haderslev fordelt i de fire 
sønderjyske kommuner, har indskre-

vet bæredygtighed i deres strategi. 
Heri står blandt de strategiske hoved-
greb, at museet skal:
”sætte fokus i hele museet på bære-
dygtighed og verdensmål og sikre at 
bevidste overvejelser og rationelle 
beslutninger indgår i alle dele af 
museets arbejde”.
Kilde: www.msj.dk

I en travl hverdag kan man som regel kun rumme den 
kommende udstilling i sit hoved, og bæredygtighed 
kræver for eksempel, at man i højere grad planlægger 
sine indkøb af materialer”.

Stordriftens fordele
I en stor organisation som Museum Sønderjylland med 
10 besøgssteder fordelt over hele Sønderjylland er 
udstillingsteamet hele tiden i gang med enten at pille 
en udstilling ned eller bygge en anden op. Det flow 
kan være en fordel i forbindelse med bæredygtighed, 
lyder det fra Troels Lærke, og af to grunde: Dels er 
der flere museer, så man kan genbruge materialer i 
organisationen, uden at det nødvendigvis skal ske i 
præcis samme lokaler, som de før blev anvendt i. Dels 
kan man fordele mindre lagre af byggematerialer i flere 
bygninger end den, hvor udstillingen fandt sted. 

På de fleste museer er opbevaring til byggemateria-
ler næppe det første, man vil bruge sparsom plads på. 
Først og fremmest er det værker, der skal opbevares 
mellem udstillingerne. Stordrift kan derfor være en 
løsning, der gør arbejdet mere bæredygtigt.

”Ønskescenariet for os er at få et centralt værksted, 
hvor vi kan bearbejde genbrugsmaterialerne, men det 
er også at finde mere opbevaringsplads. Tænk, hvis vi 
kunne få et lager, hvor vi kan tage det ned fra hylderne, 
som vi skal bruge i den kommende udstilling, så vi er 
fri for så ofte at købe nyt,” siger Troels Lærke. 

Da Museum Sønderjylland netop har indviet et nyt 
stort, fællesmagasin i Rødekro, er der begrundet håb 
for, at Troels Lærke og udstillingsteamet kan inddra-
ge en del af de tidligere magasiner til materialelager. 
Dermed kan udstillingsteamet tage et ekstra lille skridt 
på vejen mod mere bæredygtighed.

Bæredygtighedsnetværk
Et andet drømmescenarie for Troels Lærke er at ind-
drage flere museer uden for organisationen i et bæ-
redygtighedsnetværk. Her kunne museerne lære af 
hinanden frem for selv at skulle opfinde den dybe 
tallerken, siger han.

”Måske er der mulighed i at etablere en fælles plat-
form af materialer, som ikke er i brug, så man kan låne 
hos hinanden i stedet for at købe nyt. Det kræver na-
turligvis en større logistik, når man frem for at få bragt 
materialer fra eksempelvis byggemarkeder selv skal 
køre efter de materialer, man har behov for. Men det 
ville hjælpe mange museer i en tid, hvor vi oplever 
en ressourceknaphed og dyrere priser på materialer 
som følge af coronanedlukningen,”siger Troels Lærke. 

Museum Sønderjyllands ud-
stillingsteam har erfaret, at 
særligt tre fokusområder skal 
opprioriteres, for at de frem 
over kan tænke bæredygtighed 
ind i udstillingsopbygningerne:

1 Lagerplads. Ikke alene 
kunstværker kræver plads 
til opmagasinering mellem 
udstillinger, det samme gør 
byggematerialer. Optimalt 
har man på museet god 
plads til opmagasinering af 
byggematerialer og et værk-
sted til at bygge på.

2 Planlæg, planlæg, planlæg. 
Bæredygtighed kan hurtigt 
være mere tidskrævende, 
fordi man skal tænke logistik 
mellem udstillingsopbyg-

ningerne og fragte byggema-
terialer mellem udstillinger-
ne på de forskellige museer 
frem for blot at smide ud og 
købe nyt.

3 Tag et skridt ad gangen. 
Det kan være svært at 
balancere mere end to 
udstillinger i hovedet ad 
gangen, og det udfordrer 
bæredygtigt indkøb af ma-
terialer med længere levetid 
og mulighed for genanven-
delse over de kommende år. 
Opgiv ikke den bæredygtige 
idé alligevel. På Museum 
Sønderjylland arbejder ud-
stillingsteamet ud fra tanken 
om, at lidt bæredygtighed er 
bedre end ingenting.

BÆREDYGTIGHED SOM DEL AF STRATEGIEN

2 Lysfølsomme 
malerier gav ekstra 
byggearbejde til hånd-
værkerne i udstillingen 
Medgang og Modgang 
på Kunstmuseet i 
Tønder. Løsningen blev 
tre kasser, som Troels 
Lærke og håndværker-
teamet siden lod indgå 
i Jacob Kirkegaards lyd-
udstilling Mellem Rum. 
Foto: Lene Esthave/
Museum Sønderjylland

3 I udstillingen 
Medgang og Mod-
gang på Kunstmuseet 
i Tønder fungerede 
kasserne som en slags 
rum i rummet. I den 
kommende udstilling - 
Mellem Rum – skulle de 
bygges sammen.  
Foto: Troels Lærke

4 De tre kasser blev 
bygget af MDF-plader 
og i første omgang 
malet i stærke farver til 
udstillingen Medgang 
og Modgang på Kunst-
museet i Tønder.  
Foto: Troels Lærke

5 Opdelingsskærme-
ne brugt som skillerum 
i udstillingen om H.P. 
Hanssen.  
Foto: Troels Lærke

2
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”Ønskescenariet for os er at få et centralt værksted, hvor vi kan 
bearbejde genbrugsmaterialerne…”
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Af Louise Trier

De fleste museer ønsker at blive 
mere klimavenlige. Men det kan 
være en svær opgave at løfte, 
når man i forvejen er presset på 
mange andre parametre. Danske 
Museer har spurgt tre af landets 
vigtigste museumsfonde, i hvil-
ken grad de ser det som deres 
opgave at hjælpe.

Sådan 
opfatter 
tre fonde 
deres rolle i 
museernes 
grønne 
omstilling

I VELUX FONDENs hovedkvarter i Søborg 
er gas blevet udskiftet med fjernvarme og 
buffet erstattet af bakkeservering, der 
reducerer madspildet betydeligt. Det er 
to ud af en stribe grønne initiativer, som 
fonden har foretaget efter en 360-graders 
analyse af organisationens ressourcefor-
brug og adfærd. 

Ane Hendriksen, direktør i VELUX FON-
DEN, opfordrer museerne til også at kig-
ge deres forbrug efter i sømmene, før de 
gør noget som helst andet: ”Begynd med 
de forbrugsvaner, der ikke koster noget at 
ændre. Og så lad os tage dialogen om de 
store poster bagefter.”

Det kan for eksempel være nye muse-
umsbyggerier, renoveringer og udstillinger. 
Her vil VELUX FONDEN fremover lægge 
endnu mere vægt på, at ansøgerne ind-
tænker et bæredygtigt ressourceforbrug 
i byggeriet, eksempelvis af materialer og 
energikilder. 

”Men det er ikke noget vi stiller krav om, 
forstået sådan, at museerne så ikke kom-
mer igennem uden. Men vi går i dialog og 
spørger ind til det,” siger Ane Hendriksen. 

”Vores fundats vedrører først og fremmest 
kunsten, og dét den kan og vil”, svarer for-
kvinde for Ny Carlsbergfondets bestyrelse, 
Christine Buhl Andersen, på spørgsmålet 
om, i hvilken grad det er fondens opgave 
at hjælpe museerne med grøn omstilling. 

Ny Carlsbergfondet støtter blandt andet 
udsmykninger, kunstvidenskabelig forsk-
ning, erhvervelse af kunstværker og i visse 
tilfælde udstillinger. Det sker på baggrund 
af fondets fundats fra 1902. Og da fondet 
netop er fyldt 120 år, siger det næsten sig 
selv, at bæredygtighed, klima og grøn om-
stilling ikke er nævnt med et ord i den. 

Christine Buhl Andersen er imidlertid 
enig i, at klimaforandringerne er et pro-
blem, som vedrører alle områder i sam-
fundet, ligesom det også er tydeligt at for 
eksempel biodiversitet, klima og natur fyl-
der meget i kunsten i disse år. 

Derfor er Ny Carlsbergfondets besty-
relse i forbindelse med udviklingen af en 
ny strategi også optagede af kunstens for-
hold til temaet. Herunder særligt, hvordan 
kunstnere og arkitekter arbejder med det. 
Hvad angår museerne, forestiller hun sig, 
at de for eksempel i deres egen grønne 
omstilling må til at kigge på, hvordan de 
vil gøre brug af transport på en mere kli-
mavenlig måde, eksempelvis når de ind- 
og udlåner værker til udstillinger. 

”Det er imidlertid rigtig vigtigt at huske 
på, at begrebet bæredygtighed hurtigt bli-
ver et lidt fluffy begreb. Vi er derfor slet 
ikke i mål med at forholde os til, hvordan 
temaet skal indgå i vores uddelingspolitik 
og samarbejde med museer og kunstliv,”-
siger Christine Buhl Andersen, som også 
kan fortælle, at den nye strategi forventes 
at være klar i sommeren 2022.

VELUX FONDEN 
Start med de 
lavthængende frugter. 
Og så taler vi om resten 

NY 
CARLSBERGFONDET 
Klima og bæredygtighed 
er et vigtigt tema i 
kunsten

”Vi er klar over, at det kræver mange 
ressourcer at indfri flere formål. Det har 
det gjort for os selv,” er hendes svar på 
spørgsmålet om, hvorfor de ikke stiller 
eksplicit krav om bæredygtighed. 

 Det gælder også VELUX FONDENs 
museumsprogram, hvor fonden søger at 
inspirere til en dagsorden om bæredyg-
tighed på museerne. ”Vi har ikke på nu-
værende tidspunkt øremærket midler til 
den grønne omstilling, men det kan måske 
komme,” siger Ane Hendriksen. 

Ifølge Ane Hendriksen er det snarere 
dialog, der er vejen frem, hvis fonde skal 
hjælpe museerne med den grønne omstil-
ling. Og fonden har fuld forståelse for, at 
det kan kræve en ekstra pose penge, at re-
alisere projekter, der er mere bæredygtige.

”Hvis der er dele af et projekt, der er 
klimaforbedrende, så vil vi gerne tage en 
dialog om det. Det skal bare beskrives ty-
deligt, hvad der er hvad, og hvad det ko-
ster,” siger Ane Hendriksen. 

”Vi er klar over, at 
det kræver mange 

ressourcer at indfri 
flere formål. Det har det 

gjort for os selv.”

1 Ane Hendriksen, Direk-
tør i VELUX FONDEN.

2 Frank Rechendorff 
Møller, Administrerende Di-
rektør i Augustinus Fonden.

3 Christine Buhl Ander-
sen, Forkvinde for Ny Carls-
bergfondets bestyrelse. 
Foto: Les Kaner.
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AUGUSTINUS FONDEN 
Vi mangler viden om, 
hvad der batter 

”Vi ser det som vores opgave at støtte mu-
seerne i det, de ser som deres opgave. Og 
det er i stigende grad en grøn omstilling,” 
siger Frank Rechendorff Møller, admini-
strerende direktør i Augustinus Fonden, 
der støtter museumssektoren i alle fem 
søjler med halvdelen af de midler som 
fonden uddeler på kulturområdet. 

Han mærker de grønne tendenser i 
ansøgninger om støtte til for eksempel 
energineutrale magasiner og udstillinger, 
der er baseret på egen samling fremfor 

”…med den viden 
ville vi kunne tage 
et skridt videre fra 

hensigtserklæringer til 
reel forandring.”

transporttunge indlån eller på udstillings-
arkitektur, der kan genbruges til forskellige 
temaer. 

Ifølge Frank Rechendorff Møller støtter 
Augustinus Fonden lige nu klimavenlige 
tiltag fra projekt til projekt – også uden at 
det går ud over mulighederne for, at den 
samme ansøger kan opnå støtte til projek-
ter uden et grønt formål. 

Men bag støtten står ikke nogen målret-
tet indsats. Og for at formulere sådan en, 
mener Frank Rechendorff Møller, at der er 
behov for mere viden om museumssekto-
rens klimaaftryk. 

”Vi kunne godt finde på at rette vores 
midler mod en grøn indsats, men hvor 
batter det egentlig noget? Er det i byg-
ningerne, udstillingerne, åbningstiderne 
eller noget helt fjerde?” spørger Frank Re-
chendorff Møller.

Han efterspørger viden, for at fonden 
bedre kan støtte de nye tiltag. Derfor fore-
slår han, at museerne går sammen om at 
udvikle den viden. Og gerne med støtte fra 
Augustinus Fonden, der i forvejen støtter 
vidensudvikling i kultursektoren. 

”Jeg er godt klar over, at der ikke findes 
en løsning med to streger under. Men med 
den viden ville vi kunne tage et skridt vi-
dere fra hensigtserklæringer til reel foran-
dring. Det ville være et fantastisk grundlag 
for os som fond.”

Så er bolden hermed givet op. 

2

3
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Af Maren Bramsen

I 2020 meddelte Nivaagaards Malerisam-
ling, at museet ville gennemføre en af de til 
dato mest ambitiøse klimarenoveringer i den 
danske museumsverden. Men i Nivå er et 
bæredygtigt museum mere end et minimalt 
Co2 forbrug. Det er også et, der tager socialt 
ansvar. Museumsinspektør Maren Bramsen 
fortæller her, hvordan grøn omstilling og so-
cial bevidsthed mødes gennem kunsten. 

Bæredygtighed 
er mere end 

grøn omstilling

Malerisamlingen ligger smukt i det nordsjællandske 
landskab omgivet af marker, skov, hav og et fredet 
fuglereservat – en perle på den ellers tætbebyggede 
strandvejsstrækning mellem København og Helsingør. 
Museet ligger i udkanten af den lille historiske sta- 
tionsby Nivå, der i høj grad er farvet af Johannes Hage, 
godsejeren, der ejede Nivaagaard og stiftede Male-
risamlingen, som han forærede til offentligheden i 
1908. Meget af den naturskønne jord, som omkranser 
byen, er i dag ejet af fonden Den Hageske Stiftelse, der 
er oprettet af Johannes Hage. Så det er takket være 
stiftelsen, at en stor del af Nivå i dag er et fredet og 
unikt naturområde, der værnes aktivt om. 

Men udover at være delvist skyld i museets natur-
skønne omgivelser, så har Johannes Hage også inspi-
reret Nivaagaard til at tænke i social bæredygtighed. 
Hage havde nemlig også et stærkt socialt sindelag og 
stod bag oprettelsen af Nivås første skole, byens kirke 
og et af Danmarks første plejehjem. 

Bæredygtighed i både miljømæssig og social for-
stand ligger altså i museets DNA og naturlige måde 
at tænke på.

Banebrydende jordvarme og  
isolerende ovenlys

Et stigende besøgstal og varme somre har udfordret 
os i forhold til at garantere de rette forhold for kunsten 
såvel som for vores gæster. Siden 2016 er der derfor 
blevet arbejdet på en ambitiøs klimarenovering, der 
sikrer, at de høje krav til temperatur og luftfugtighed 
overholdes. Klimarenoveringen fremtidssikrer kunst-
samlingen, mens der indarbejdes grønne løsninger for 
bedst muligt at leve op til et af FN’s verdensmål om 
bæredygtighed. 

En banebrydende løsning er blandt andet, at ener-
giforsyningen i en eksisterende museumsbygning som 
Nivaagaard omlægges fra fossilt brændstof til bære-
dygtig jordvarme, der både kan varme og køle luften i 
udstillingssalene. Andre bæredygtige løsninger tæller: 
Nye ovenlysvinduer, der forbedrer bygningsskallens 

1 Indgangen til 
Nivaagaards Maleri-
samling.

2 Borgere i Ni-
vaagaards kartoffel-
mark. Foto: David Kahr.

1

2
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Maren Bramsen er museumsinspektør på Nivaagaards 
Malerisamling

Den 900 m² store mark blev anlagt på en plæne 
midt i byen, hvor den lå centralt for alle borgere. Mar-
ken blev etableret ved hjælp af elever samt børn og 
voksne, som i deres fritid var med til at lægge, hyppe 
og passe kartoflerne fra maj til august. Der var fæl-
lesarbejde, musik, samvær og gratis bålmad lavet af 
en socialøkonomisk virksomhed bestående af unge 
drenge. 

Puglisi selv stod for menuen, da vi fejrede marken 
ved den afsluttende høstfest med flere hundreder  
gæster. Her formidlede han også sine tanker om, hvor-
for vi skulle samles om kartofler: Marken med dens 
over 30 forskellige sorter skulle ses som en spiselig 
hyldest til vores forskellighed og som en jordnær på-
mindelse om, at vi mennesker er afhængige af jorden 
og dens afgrøder. 

Kartoffelmarken skabte en helt ny fællesskabs- 
følelse og meningsfuldt samvær, hvor folk fra vidt for-
skellige baggrunde kunne dele deres historier samti-
dig med, at de skabte en ny historie sammen ved at 
arbejde i marken. 

Kontroltab - et tredje  
bæredygtighedsperspektiv 

Samarbejdet med Danh Vo har åbnet museets øjne 
for et helt tredje perspektiv på bæredygtighed. Et per-
spektiv, der grundlæggende udfordrer vores måde at 
arbejde på, og som er langt mere eksistentielt. 

Mange kunstnere har gennem historien dyrket ha-
ven og dens glæder, men Danh Vo skal ikke bruge sin 

egenskaber, LED-belysning, der sænker forbruget af 
elektricitet samt et mere effektivt ventilationssystem 
koblet til jordvarmeanlægget, der supplerer energi-
forsyningen. 

Vi har prioriteret at bevare ovenlys, da malerierne i 
vores samlinger er skabt for flere århundreder siden 
i atelierer med naturligt lys, og det er en del af vores 
åbne og venlige atmosfære, at vi fornemmer en verden 
udenfor. Nye højisolerede vinduer, der hverken taber 
varme eller lukker skadeligt UV-lys ind på malerierne, 
tjener kunstoplevelsen og klimaet på samme tid.

Det igangværende klimaprojekt er ikke blot til gavn 
for kloden, men bringer også vores lille, men fine sam-
ling op i en ny museal liga, gør os i stand til at kunne 
indlåne kunst af den højeste kaliber og optimerer for-
holdene for vores egen samling. 

Social bevidsthed
Nivå rummer folk fra arbejder- og middelklassen i 
kvartererne vest for Strandvejen og en bred etnisk 
sammensat gruppe fra et boligsocialt område. For at få 
kontakt til nogle af de mennesker, der aldrig kommer 
på museet, har vi blandt andet indgået et samarbej-
de med det boligsociale kontor Nivå Nu, der kommer 
gratis på besøg med grupper fra området. Det synes vi 
er social bevidsthed, og vi ser det ligeledes som vores 
ansvar, at flest mulige børn kommer på museum. Der-
for er vores undervisning for kommunens skolebørn 
gratis og for øvrige skoler meget billig. Vi rækker altså 
ud, igangsætter og skaber dialog med voksne og børn, 
der ellers ikke ville komme på museet. 

Derudover står vi bag Hjemme i Kunsten, et samar-
bejdsprojekt med Louisiana Museum of Modern Art, 
de boligsociale helhedsplaner i kommunen, ungdoms-
skolen og folkeskolerne i Nivå og Kokkedal. Projektet 
forløb i en 3-årig periode og sigtede mod at få kom-
munens unge til at fordybe sig i kunstens verden og 
uddanne sig til  ’kunstambassadører’. Tanken er, at de 
vil skabe liv og positiv dialog i nærområdet og få nye 
sociale fællesskaber på tværs af kulturer, boligområ-
der og bydele til at opstå. 

Kartoffelmark gav liv til ny, lokal  
fællesskabsfølelse

Både Nivå Nu og ’kunstambassadørerne’ var en uund-
værlig del af etableringen af den kartoffelmark, som 
museet med kunstneren Danh Vo og kokken Christian 
F. Puglisi i spidsen inviterede alle borgere i Nivå til. 
Både Vo og Puglisi er børn af Nivå, som de kom til 
fra henholdsvis Vietnam og Italien. De deler også et 
levende engagement for at få os til at opdage naturen 
og få os til at tage medansvar for økokrisen. 

Kartoffelmarken var et out-reachprojekt, der hen 
over sommeren 2021 manifesterede sig som en både 
formidlingsmæssig og folkelig succes. Flere hundrede 
mennesker, lokale borgere, skolebørn, bedsteforældre 
og andre interesserede engagerede sig i marken fra 
dens opstart til afslutning. 

’have’ som motiv, han skal ikke male den. For Vo er der 
noget andet på spil: for ham er det at arbejde i haven 
eller være i naturen en måde at tænke på og en måde 
at være i verden på, som på mange måder står i kon-
trast til det hæsblæsende internationale udstillingsliv, 
han har levet i mange år.

Kartoffelmarken var én del af det flerårige samar-
bejde med Vo, og en anden del blev købet af en sta-
tionsgrund, som museet med støtte fra Det Obelske 
Familiefond i foråret 2021 købte og overtog. Grunden 
er på 690 m², og her har Danh Vo fået frie tøjler. 

Vo’s plan er at, naturen får lov til at vokse vildt. 
Det sker med inspiration fra professor i biodiversitet 
Carsten Rahbek. Hans kongstanke er, at naturen har 
brug for fred. Det går imod menneskets virke- og kon-
troltrang, men vil øge den specifikke biodiversitet, der 
passer til det givne sted. Biodiversitet kræver tid og 
kan ikke skyndes på eller fremelskes, den kommer af 
sig selv, når mennesket trækker sig tilbage. 

Museer og kunstnere samarbejder normalt indenfor 
en stram tidshorisont og med mange deadlines. Med 
købet af grunden har museet sammen med Danh Vo 
kastet sig ud i en ny og eksperimenterende arbejds-
proces, hvor ingen af os helt ved, hvor projektet ender. 
Fra museets vinkel er det en radikal måde at arbejde 
på. Vi har måttet slippe kontrollen, lytte til stedet og 
se, hvad der gror frem. 

”For Vo er der noget andet på 
spil: for ham er det at arbejde 
i haven eller være i naturen en 

måde at tænke på…” 

3a

4
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3 Nivaagaards kar-
toffelmark etableret 
i samarbejde med 
kunstneren Danh Vo 
og kokken Christian 
F. Puglisi. Foto: David 
Kahr.

4 Nivaagaards Ma-
lerisamling i 2020 før 
klimarenovering. Foto: 
David Kahr.
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Af Niels Meyer

I Den Gamle By har ledelsen udpeget tre om-
råder, hvor museet fremover vil have større 
fokus på at understøtte FN’s Verdensmål. 
Men uanset om det gælder reparation af 
vinduer, minimalt madspild eller praktik for 
unge psykisk handicappede, så er mødet 
med mennesker et afgørende omdrejnings-
punkt for alle tre områder. 

Mødet med 
mennesker flytter 
verdensmål i Den 

Gamle By

tralt brændstof, vil de antagelig kunne rykke mere på 
klimaregnskabet end hele det øvrige Danmark. Så 
hvorfor ikke overlade klimakampen til de store spil-
lere, som har musklerne og mulighederne for at gøre 
noget, der virkelig batter? 

I Den Gamle By gør vi selvfølgelig en masse af det 
rigtige i det små. Sparer på energien, sorterer vores 
affald bedre og køber klimavenligt ind. Men intet af 
det skiller sig ud fra, hvad de fleste virksomheder gør 
i dag. Så hvor er de områder, hvor vi som friluftsmu-
seum og kulturvirksomhed for alvor kan flytte noget?

Vi tror, at det er i mødet med mennesker, hvor vi med 
gode oplevelser, inspiration og igangsætning af tanker, 
kan flytte folk ud af hverdagen og give dem et andet 
perspektiv på deres liv. Der kommer årligt over en halv 
mio. gæster i Den Gamle By, så der er ingen tvivl om, at 
det er vores store ’ressource’ i klimakampen.

Vi er i gang med udvikle en strategi for, hvordan vi 
kan blive mere klimavenlige, og hvordan vi imødekom-
mer en række af FN’s verdensmål, og det er endnu på 
et indledende stadie. Men foreløbig har vi i ledelsen 
udpeget nogle områder, hvor vi allerede gør noget, 
som understøtter en række af FN’s verdensmål og hvor 
der findes interessante udviklingspotentialer. Men 
overordnet for det hele er stadig mødet med menne-
sker og de muligheder, der ligger her.

SOCIAL ANSVARLIGHED

Den Gamle By tager et socialt ansvar. Vi har udstilling- 
er, aktiviteter og tilbud, der henvender sig særligt til 
bl.a.:  Ældre borgere ramt af demens, minoriteter med 
anden etnisk baggrund end dansk, børn og unge med 
særlige behov, og unge, der har svært ved at komme 
i gang med en uddannelse. Med vores arbejde vil vi 
skabe større inklusion, og få flere til at gå fra at være 
passive til aktive samfundsborgere. Det vil biddrage til 
bedre sundhed og trivsel, bedre uddannelse og mere 
ligestilling og ligeværd. 

Men er det ikke det, kommunerne og en række in-
stitutioner gør? Jo, men vi har god erfaring med at 
kunne supplere med noget af det man ikke kan få på 
en skole, en institution eller et plejehjem. Noget som 
bringer folk ud af dagligdagen og et andet sted hen. 
Noget som bringer glæde, erindring, nysgerrighed 
eller inspiration.

Den Gamle By repræsenterer på mange måder et 
’minisamfund’ med en masse af de funktioner og er-
hverv, der findes i det store samfund. Men det foregår 

i overskuelige og trygge rammer, som gør, at man f.eks. 
kan afvikle forløb for unge psykisk handicappede, hvor 
de får en rolle og modet til at henvende sig til andre 
gæster og en selvtillid og glæde, der vokser frem ved 
at passe en arbejdsfunktion. Der afvikles forløb for 
borgere med demens, fordi vi kan bringe dem ind i 
miljøer, som er så tæt på deres egen ungdom, at alle 
sanser påvirkes – og i mange tilfælde bringer dem 
tilbage til et liv med erindring – for en stund.

Næste år vil der på museet køre et temaår omkring 
håndværk. Foruden udstillinger og en masse aktivite-
ter, vil vi prøve kræfter med at tilbyde grupper af unge, 
som ikke er i gang med arbejde eller uddannelse, et 
forløb, hvor de snuser til 10–12 forskellige fagligheder 
og derefter kommer i praktik i en udvalgt faglighed. Og 
om alt går vel, vil mange af dem finde vej til et erhverv 
og et aktivt liv.

MAD OG BÆREDYGTIGHED

Den Gamle Bys restauranter arbejder med lokale, 
årstidsbestemte råvarer, herunder mange grøntsag- 
er dyrket i baghaven og lavt madspild. Der er flere 
tiltag i støbeskeen, med skærpede krav til leverandø-
rer, postevand fremfor flaskevand på hele museet og 
bedre affaldssortering. 

1 Gæster, aktører og 
børn i dragt får en god 
snak på Torvet.

2 Handling frem for 
smukke ord om bære-
dygtighed. Køkkenche-
fen henter brøndkarse 
i åen midt i Den Gamle 
By og bruger det i 
dagens menu.

Det er ikke længere noget vi diskuterer – om vi skal 
trække i den rigtige retning på klimadagsordenen og 
om vi skal rykke på FN’s verdensmål. Det har man ind-
set i de fleste stater og virksomheder, blandt mange 
forbrugere og selvfølgelig også hos museerne. Store 
virksomheder som Vestas, Ørsted og Grundfos bi-
drager i stor skala til at forbedre vores klimaaftryk og 
til at skabe mere bæredygtighed. Hvis Mærsk lykkes 
med at få hele deres flåde til at sejle på klimaneu-

1
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Niels Meyer er Bygningschef i Den Gamle By

op til nutidige varmetabskrav. Vi har en del erfaring 
med det i Den Gamle By og fortæller gerne om det til 
de gæster, der besøger museet eller ringer og spørger. 

Mødet med mennesker
Men som nævnt er vores store ressource mødet med 
de over 500.000 årlige gæster (dog ikke under coro-
na). I hele den danske museumsverden var der over 
17 mio. besøgende i 2019.  Det er mange mennesker, 
som kommer for at tilbringe flere timer med lyst til at 
gå på opdagelse, få gode oplevelser og også at blive 
klogere på deres eget liv. 

Når man kommer i Den Gamle By, skal man ikke 
blot møde miljøer og udstillinger, men i høj grad også 
levende mennesker, som både servicerer, informerer 
og skaber de særlige øjeblikke, som opstår, når man 
mødes omkring en god historie eller interessen for et 
fagområde.

Som museum har vi en tradition for at give oplevel-
ser med indhold – hvor indholdet ofte er viden, dan-
nelse og identitet. Vores største styrke må ubetinget 
ligge i at bruge de gode øjeblikke med gæsterne til 
også at skabe eftertænksomhed og forståelse – ikke 
kun for vores fælles fortid, men også for vores fremtid. 
At være i positiv kontakt med så mange mennesker, 
er klart vores største potentiale for at kunne inspirere, 
og måske frembringe erkendelser og holdninger, som 
bringer os i en bedre retning. 

Nils M. Jensen er direktør for Organisationen 
Danske Museer. Dorthe Hammerich Ras-
mussen er kommunikationskonsulent ved 
Organisationen Danske Museer

Bæredygtighed er et komplekst begreb, 
men handler grundlæggende om at vise 
en vej “(…) som opfylder de nuværende 
generationers behov uden at bringe frem-
tidige generationers muligheder for at op-
fylde deres behov i fare.” (Brundtland-rap-
porten fra 1987). Det er bæredygtighed 
defineret holistisk, og begrebet rummer 
både sociale, økonomiske og miljømæssi-
ge aspekter. At adressere alle aspekter på 
én gang er ganske vanskeligt for den en-
kelte aktør, og museer synes – som mange 
andre i disse år – generelt mest at være 
fokuseret på den miljømæssige omstilling 
samt på social bæredygtighed forstået 
som styrkelse af inklusion, diversitet og 
tryghed i lokalsamfundet.

I ODM har vi også i den seneste tid fo-
kuseret på den miljømæssige dimension, 
blandt andet fordi der netop nu er initiati-
ver, som peger både på museernes ansvar 
og muligheder i den grønne omstilling.

Omstilling i forskellige tempi
Alle museer har – eller bør have! - grøn 
omstilling på dagsordenen. Nogle muse-
er er allerede langt og baserer fx driften 
på ren grøn energi og bæredygtige indkøb, 
men der kan næppe være tvivl om, at alle 
har interesse i at identificere de tiltag, der 
kan gøre netop deres museum grønnere 
og mere bæredygtigt. 

Mange forskellige forhold er dog afgø-
rende i forhold til praktisk implementering 
af grønne tiltag. For eksempel om museet 
har til huse i fredede bygninger eller har 

lagt at udvikle en tilsvarende ordning for 
museer og andre attraktioner, og projektet 
er støttet med 1,3 mio. kr. fra Erhvervs-
fremmestyrelsen. Men der skal selvklart 
udvikles specifikke museumsrelevante 
kriterier, som giver mening – og som gør 
en reel forskel for vores klima. Projektet 
forventes afsluttet i løbet af foråret 2022, 
og herefter vil det være muligt at tilmelde 
sig. Vi ser frem til, at museerne hver især 
kan se sig i ordningen.

Den økonomiske udfordring
Klimakrisen er vor tids største udfordring, 
og der er ingen tvivl om, at museer - og 
kulturbranchen i det hele taget - også bæ-
rer et ansvar for at bidrage til den grønne 
omstilling. Museer og andre kulturinstitu-
tioner kan og bør understøtte borgernes 
engagement og medvirke til at skabe fæl-
lesskaber omkring grøn omstilling. Skal 
museerne som institutioner for alvor ar-
bejde og agere bæredygtigt, kræver det 
imidlertid ret omfattende investeringer i 
fx energieffektiv bygningsrenovering eller 
bæredygtig produktion – og vel at mærke 
investeringer med en lang tidshorisont, 
som institutionen ofte først på længere 
sigt får gevinst af. 

Coronakrisen – og i øvrigt tidligere års 
besparelser på kulturen - har desværre 
medført, at der helt generelt mangler mid-
ler til at sikre denne type tiltag på mange 
museer. Det er derfor, vi i ODM sammen 
med alliancen i Dansk Kulturliv har plæde-
ret for et ’prioriteringsbidrag’ til kulturen 
på Finanslov 2022. For selvfølgelig både 
kan og vil kulturens aktører bidrage til den 
grønne omstilling og arbejde for et bære-
dygtigt miljø, men skal alle med, kræver 
det en økonomisk saltvandsindsprøjtning 
på et niveau, som lige nu er uden for de 
fleste museers rækkevidde. Her bør staten 
være bidragyder. Det betyder ikke, at vi 
ikke skal starte i det små. Men vi skal også 
kæmpe for mere langsigtede og overord-
nede løsninger. 

Af Nils M. Jensen og Dorthe 
Hammerich Rasmussen

Perspektiver på 
museer og 

bæredygtighed

Kommentar fra ODM

særlige klimaudfordringer for at bevare 
kulturarven korrekt og betryggende i ma-
gasinerne. Samtidig er der naturligvis stor 
forskel på museernes økonomi. Men for 
alle er der knapper, der kan drejes på, og 
investeringer, der kan gøres, så museet bli-
ver mere grønt og mindre klimabelastende. 

Mulighed for grøn certificering  
på vej 

På denne baggrund har ODM engageret 
sig i projektet Green Attractions, der skal 
fremme energimæssigt bæredygtige tu-
ristoplevelser og attraktioner. Det gøres 
ved at indsamle og udbrede konkret vi-
den om, hvordan museer og attraktioner 
kan sænke klimabelastningen. Målet er at 
nedbringe attraktionernes CO2-aftryk, og 
projektet indeholder konkrete værktøjer 
til CO2-beregning og definerer en række 
kriterier for at nedbringe aftrykket.  For ek-
sempel indenfor områder som ventilation, 
lys, varme, indkøbsvaner, fødevaretyper og 
-leverandører og minimering af madspild 
– og ressourcespild i øvrigt. 

Tanken er, at projektet kan munde ud i 
et miljømærke, som museer og andre at-
traktioner, hvis de lever op til særlige bæ-
redygtighedskriterier, kan vælge at ansøge 
om og bruge. Idéen er at udvikle specifikke 
mærkningsordninger til henholdsvis mu-
seer, zoologiske anlæg og forlystelsespar-
ker. 

Green Attractions faciliteres af HORE-
STA, der står bag hotelbranchens mærk-
ningsordning Green Key. Det synes op-

Heller ikke det er næppe noget, der adskiller sig 
væsentligt fra, hvad mange restauranter gør i dag. 
Men det gør en forskel, at man som gæst kan gå tur i 
de haver, som producerer nogle af de grøntsager, man 
får serveret til frokosten – og måske møder man en 
gartner, der kan fortælle om, hvorfor de sorter grønt-
sager, der gror her, er særlig robuste og smagfulde. 

I 2023 vil vi afvikle et temaår omkring mad og bæ-
redygtighed. Gæsterne vil kunne besøge en udstilling, 
som fortæller om madfremstilling, den omfattende 
transport af madvarer og hvordan man kan betragte 
fødevarer som ressourcer, der rækker langt ud over et 
måltid. På museet vil vi gå i dialog med vores gæster 
om kvaliteten ved at bruge lokale råvarer og om hvor-
dan man historisk set brugte alle brugbare madvarer, 
fremfor at smide dem ud. I haverne kan man besøge 
gartnere og for eksempel få historien om den mang-
foldighed, der er i de historiske grøntsagssorter, som 
er ved at vinde frem igen.

GOD BEVARING GIVER GODE  
KLIMAREGNSKABER

Den Gamle Bys bygningsmasse rummer en bæredyg-
tighedstanke i sig selv. De fleste huse er ’genbrugs-
huse’ og er blevet bevaret imellem 100 og 500 år. Vi 
vil gerne inspirere folk til at passe på de huse de har 
ved at bruge gode håndværkere og håndværksmeto-
der, og ved at reparere frem for at udskifte. Vi vil også 
gerne inspirere nutidens byggeri til at bruge sunde, 
bæredygtige materialer og bygge huse med lang leve-
tid. Samlet set er der bundet enorme mængder CO2 i 
byggematerialer, og der er ingen tvivl om at bevaring 
og genbrug af byggematerialer kommer til at stå højt 
på dagsordenen i fremtiden. 

I Den Gamle By kan man hver dag møde hånd-
værkere, som inviterer ind på en byggeplads eller et 
værksted. Man kan se, hvad de laver, få en snak med 
håndværkeren og måske få nogle gode råd med hjem. 
Vi kan se, at det gør indtryk på folk, når de får at vide, 
at det vindue, maleren er ved at reparere, er 200 år 
gammelt, og med den rette behandling sagtens kan 
leve videre. 

Nogen vil måske spørge, om det ikke er et problem, 
at de gamle huse sluger en masse energi, og at det 
derfor må være bedre at bygge nyt. I nogle tilfælde jo, 
men dels tager det mange år at indhente det kæmpe 
CO2 forbrug, der ligger i nybyggeri og dels findes der 
metoder til at energiforbedre ældre huse, så de lever 

”Vi kan se, at det gør indtryk på folk, når de får at vide, at det vindue, 
maleren er ved at reparere, er 200 år gammelt…”

3 Håndværkerne 
demonstrerer, hvordan 
en 100 år gammel 
vinduesramme sættes i 
stand, så den kan holde 
de næste mange år.

3
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Af Johanne Schrøder Baggesen

Hvordan formidler man folketroens væsner, 
så publikum mærker gyset på egen krop 
uden at negligere fortidens mennesker 
som uoplyste? På Museum for Forsyning og 
Bæredygtighed blev mørke en vigtig nøgle 
til at løse den udfordring. 

formidling i 
mørke

GYS

En helt anden verden
I dag opfattes fortællinger om trebenede helheste, 
menneskeædende åmænd og forførende ellefolk som 
ren fantasi og eventyr – og de færreste over 10 år tror 
på nisser. Men vi skal ikke meget mere end 200 år til-
bage i tiden, før de fantasifulde og dystre væsner var 
en helt reel bekymring for mennesker som du og jeg. 

Med nutidens briller er det let at dømme fortidens 
mennesker som naive og dumme, men sandheden 
er, at mennesker også dengang havde et basalt be-
hov for at forklare fænomener og hændelser. I en tid 
uden kendskab til DNA og biokemi måtte man søge 
forklaringer andre steder, når f.eks. barnet med Downs 
syndrom ikke udviklede sig som andre børn. Dengang 
ville man beskylde landsbyens outsider for at have 
forhekset det, eller man ville måske sige, at ellefolket 
havde været på spil.

Mørket bygger bro
Mørket er en anden forudsætning for at forstå det ver-
denssyn, der prægede vores forfædre. I dag kan vi 
med et enkelt tryk på kontakten vælge mørket fra og 
gøre nat til dag, men tidligere var mørket et grundvil-
kår, som man var tvunget til at indrette sig efter. Når 
solen gik ned, var det mørkt. Helt mørkt. Og i mørket 
fik fantasien frit spil.

Mørket gør os angste. Det er resultatet af en evolu-
tionær tilpasning med rødder tilbage til dengang, der 
var mennesker på menuen. Vores stærkt begrænsede 
nattesyn gør os til et let bytte for store, sultne kattedyr. 
I mørket kompenserer vi for synet med et hyperaktivt 
frygtberedskab. Derfor kan vi fare sammen ved en 
uskyldig raslen i skovbunden eller en gren, der kradser 
mod ruden om natten. Mennesket har en tilbøjelighed 
til at projicere alskens væsner ud i det mørke rum: hel-
lere antage, at der er et fjendtligt stemt væsen derude 
et sted end at være ligeglad og risikere at blive ædt.

I udstillingen GYS – væsner i mørket bruger vi mør-
ket som et designmæssigt greb til at skabe en både 
kropslig og følelsesmæssig kontekst for folkesagnene. 
Vi nøjes ikke med at fortælle sagnene og instruere folk 
i, hvordan de skal forstås. Her oplever publikum på 
egen krop, hvordan pulsen stiger, adrenalinen pumper 
og fantasien tager over, når de famler sig vej igennem 
en række mørke rum. Kroppens frygtberedskab ligger 
så dybt forankret i vores DNA, at de fysiologiske og 
psykologiske mekanismer, som mørket igangsætter, 
altid kommer fornuften i forkøbet. 

På den måde åbner mørket en lille sprække ind til 
fortiden. I det øjeblik, hvor vores moderne, rationelle 
tilgang til verden bringes ud af balance, etableres en 
bro til at forstå, hvorfor vores forfædre tolkede hæn-
delser og fænomener som de gjorde.

Formidling i øjenhøjde
Det gælder ikke kun for folketroens univers, at mo-
derne mennesker kan have svært ved at sætte sig ind 
i, hvordan man tidligere har tænkt og oplevet verden. 
Nedsænket i vores egen tid, kultur og verdenssyn kan 
levn fra fortiden let komme til at fremstå som kuriøse 
fragmenter, der næsten lige så godt kunne stamme fra 
en helt anden planet. 

Historieformidlerens fornemste opgave er at skabe 
en kontekst for den historiske fortælling, der giver 
mening og allerhelst skaber resonans hos modtage-
ren. Udfordringen bliver en tand sværere, når det, der 
formidles, forudsætter at museumsgæsten forstår 
fortidens radikalt anderledes verdenssyn. Men ikke 
desto mindre en udfordring som alle kulturhistoriske 
museer bør tage alvorligt. 

På Museum for Forsyning og Bæredygtighed kan vi 
naturligvis ikke gøre noget ved, at vores publikum er 
mere oplyst end 1700-talsbonden, men ved at bruge 
mørket som løftestang er det alligevel muligt at ska-
be en både kropslig og mental oplevelse af at møde 
fortiden i øjenhøjde.

Mørket lukker sig om dig. En murrende tordenbuldren 
afløses af fjerne ulvehyl og dybe kirkeklokker. Det sva-
ge lys fra en kunstig fakkel danner et klaustrofobisk 
rum omkring dig, og du overser nogle tynde grene, 
der svirper dig i ansigtet. Du befinder dig hverken i en 
mørk skov, i en gyserfilm eller en ond drøm. Derimod 
er du kørt langt op i Nordjylland for at se udstillingen 
GYS – væsner i mørket.

Med udstillingen GYS – væsner i mørket har vi på 
Museum for Forsyning og Bæredygtighed støvet lokal-
områdets mange gamle folkesagn af og givet dem nyt 
liv. Folkesagnene rummer i sig selv et stort underhold-
ningspotentiale – også for et moderne publikum. Det 
oplagte ville være at iscenesætte de gamle fortællin-
ger i et fængende, folkeligt og farverigt eventyrunivers. 
Men skal vi være tro mod folkesagnenes oprindelige 
funktion og give et nutidigt publikum chancen for at 
møde fortiden på mere neutral grund, er der behov 
for at tænke alternativt. 

Johanne Schrøder Baggesen er museumsinspektør på 
Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Udstillingen GYS – væsner i mørket kan 
opleves på Dorf Møllegård d. 29. maj 
2021 – d. 27. marts 2022. Dorf Mølle-
gård er en afdeling under Museum for 
Forsyning og Bæredygtighed.
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1 Bevarede hæfter 
med medicinske råd 
og trylleformularer er 
håndfaste beviser på, 
at magi og folketro har 
spillet en stor rolle i al-
mindelige menneskers 
tilværelse. 
Foto: Museum for 
Forsyning og Bæredyg-
tighed

2 I månens blege 
lys forvandles træer 
og grene til uhyggelige 
monstre. Grænsen 
mellem fantasi og virke-
lighed bliver pludselig 
utydelig, når dag bliver 
til nat. 
Foto: Museum for 
Forsyning og Bæredyg-
tighed

FAKTA

“Det er resultatet af en evolutionær tilpasning med rødder tilbage 
til dengang, der var mennesker på menuen.” 

1
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Af Henriette Roued-Cunliffe og 
Kamma Poulsen-Hansen

Hvordan kommer man selv i gang med at bruge data på museet? Sammen har Kamma fra 
Skoletjenesten Kolding og Henriette fra Københavns Universitet udviklet en simpel måde at indtaste, 

organisere, danne overblik og evaluere på skoletjenestens forløb og brugere. 

Sådan får du 
mest muligt ud af 

museets data

Et behov opstår
I januar 2021 var Kamma fra Skoletjenesten i Kolding 
ude på Facebook og spørge sine museumsvenner, 
hvordan de indsamlede statistik på et undervisnings-
forløb. For skoletjenester skal dokumentere deres ef-
fekt og efterspørgsel over for mange interessenter 
fra bl.a. stat, kommune, skolevæsen og egen ledelse. 

Indtil nu havde Kamma selv tastet oplysningerne 
ind i et simpelt regneark i Excel. Men det var blevet for 
uoverskueligt, og nu skulle skoletjenesten tilmed ud-
vide med endnu flere forløb og lokationer. Hun havde 
brug for et bedre, større, og mere avanceret system. 

På Facebook stod behovet også klart. Kammas kol-
leger havde også brug for at kunne skabe overblik over 
antal elever, der deltog, og antal lektioner, der blev 
leveret, fra Skoletjenestens side. Derudover var der 
behov for et overblik over, hvilke af de mange forløb, 
der sjældent blev booket, for at kunne vurdere, hvilke 
forløb, der evt. skulle sættes i bero. 

Dataoverblik
Henriette underviser til daglig de studerende på 
Københavns Universitet i at arbejde med datasæt i 
ABM-sektoren (Arkiver, Biblioteker og Museer). Her 
lærer de studerende at organisere og formidle forskel-
lige datasæt fra for eksempel museers samlinger og 
brugerevalueringer. Tanken bag er, at de, der arbejder 
i ABM-sektoren og har et behov som Kammas, også 
skal være i stand til selv at organisere og analysere 
deres egne data. Helst på en så simpel og overskuelig 
måde som muligt. 

Tricket er at rydde op i eksisterende data. At se, 
hvad der skal tilføjes af ny data. Og lave en model for, 
hvordan det passer sammen i tabeller med rækker 
og kolonner. 

Et nyt system
Henriette svarede på Kammas facebookopslag og til-
bød at hjælpe med at lave et nyt og bedre struktureret 
regneark, som kunne løse Kammas udfordringer. 

Sammen skabte Henriette og Kamma en mindre 
omstrukturering af de eksisterende data. Lige som før 
fik hvert forløb i en klasse sin egen række i regnear-
ket. I stedet for at indtaste navne på forløb, skoler og 
klassetrin hver gang, blev der oprettet drop down-me-
nuer med værdierne. Det nedbringer risikoen for fejl 
i dataindtastningen og gør det hurtigere at bruge i 
hverdagen. 

Gennem samtaler om, hvordan systemet skulle 
bruges til dagligt, og hvilket overblik det skulle give 
i det lange løb, blev der lavet en række såkaldte ’Pi-
vot-tabeller’. Pivot-tabeller bruges til at lave automa-
tiske, statistiske opsummeringer af et datasæt. For ek-
sempel dannede dataoversigterne overblik over, hvor 

mange elever, der havde deltaget i hvilke forløb. Eller 
hvor mange lektioner, der var blevet afholdt for hvilke 
skoler. På den måde fås et simpelt indtastningssystem 
med uendelige muligheder for kombination af data.

Hvad kan det bruges til?
For Kamma og for Skoletjenesten giver det en grund-
læggende forståelse af, hvilke forløb, der er mest po-
pulære ude blandt skolerne. På den måde kan det 
vurderes, om der skal bruges færre kræfter på forløb, 
der ikke bliver booket. Eller måske skal de gentænkes 
og markedsføres på en anden måde. 

Da der også indtastes klokketimer, som forløbet 
varer, kan man også få et tal på antal lektioner, som 
Skoletjenesten leverer til skolerne. Derudover er det 
vigtigt for museerne og arkiverne at kunne se, hvor 
mange, der har deltaget, og hvilke skoler, der ikke  
bruger skoletjenesten i så høj grad. 

Men vigtigst er, at beslutninger og ændringer i 
Skoletjenesten og den øvrige formidling ikke beror 
på fornemmelser og enkeltstående tilbagemeldinger, 
men i stedet er funderet i den virkelige praksis. Med 
velordnede, søgbare datasæt, der kan krydsreferere, 
skabes et reelt overblik. 

Hvis du selv har brug for at få mere ud af mu-
seets data, så giver Henriette afslutningsvist 3 
råd:

→ Skab overblik over behovet. Hvad vil museet gerne 
kunne bruge data til. Måske vil I gerne kunne evalu-
ere på tiltag eller formidle en samling på en bestemt 
måde. 

→ Prøv at forstå det data du allerede har. En god øvel-
se er at skrive det ned på et stykke papir som en 
slags mindmap. For eksempel besøgsdata fra bil-
letsalg. Her har I måske en dato, der relaterer sig til 
et antal billetter i forskellige kategorier som børn, 
voksne, og pensionister.

→ Overvej, hvordan du bedst kan formidle dit data 
visuelt, så det kan bruges til at opfylde museets 
behov. Har I brug for at se en udvikling af besøgstal 
over tid, kan I bruge et linjediagram. Hvis I vil se en 
fordeling af billettyper i en måned, så er et lagka-
gediagram måske en idé. 

Henriette Roued-Cunliffe er lektor i Digital Humaniora på 
Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
Kamma Poulsen-Hansen er undervisningsansvarlig og 
regionalkoordinator ved Skoletjenesten Kolding

FAKTA

Henriette Roued-Cun-
liffe forsker og under-
viser i digitalisering og 
databrug i ABM-sek-
toren på Institut for 
Kommunikation ved 
Københavns Universi-
tet. Som en del af sin 
egen forskning, vil hun 
gerne konsultere og 
vejlede kulturinstitu-
tioner i deres arbejde 
med egne data - stort 
som småt. 

Kamma Poulsen-Han-
sen er undervisnings-
ansvarlig og regional 
koordinator for Sko-
letjenesten Kolding, 
som er forankret i 
Kolding Stadsarkiv. 
Skoletjenesten leverer 
undervisningstilbud 
fra Stadsarkivet, 
Museum Kolding og 
Kongernes Samling - 
Koldinghus til kommu-
nens daginstitutioner, 
skoler og videregåen-
de uddannelsesinsti-
tutioner. 

1 Undervisning i 
salonen på Kolding 
Stadsarkiv.  
Foto: Kolding Stads-
arkiv.
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Af Mette Byriel-Thygesen

I 2021 fik Worldpride og Outgames en helt 
særlig markering for de unge på Nationalmu-
seet. Sammen med Roskilde Festival og Ra-
dio LOUD lagde museet hus til en aften med 
fokus på diversitet, mangfoldighed og unge 
stemmer. Undervejs fik museet øjnene op 
for de muligheder, der ligger i at samarbejde 
med kulturorganisationer, der arbejder på 
en helt anden måde end et museum. Men 
også for museets egne blinde vinkler, når det 
kommer til den unge generation. 

Pride-
arrangement 

blev en 
øjenåbner for 

nye målgrupper

første registrerede partnerskab mellem homoseksu-
elle fra 1989. 

Men på mange måder står vi i en brydningstid. På 
Nationalmuseet underviser vi elever fra både grund-
skole og ungdomsuddannelser i forløbet Sex, køn og 
krop, der handler om skiftende tiders seksualmoral, 
tabuer og rettigheder gennem historien. Særligt de 
seneste 2-3 år har vi fået indtrykket af, at unge i dag 
generelt har et mere afslappet forhold til kønskatego-
rier. Det bekræfter SEXUS-undersøgelsen fra 2019, 
hvor knap otte procent af de yngre kvinder i alderen 
15-24 år definerer sig med ”anden/uafklaret seksuali-
tet”. Også de unge mænd definerer i langt højere grad 
sig selv som uafklarede snarere end som homo- eller 
biseksuelle.

Nationalmuseet har en ambition om at være hele 
Danmarks museum, og vi syntes, at det var interessant 
at undersøge denne udvikling nærmere i anledning af 
Outgames og Worldpride i 2021. Vi har flere gange 
slået dørene op til aftenåbninger med fest, farver og 
fagligt indhold, som særligt appellerede til et mid-
aldrende publikum i anledningen af Priden. Men for 
at få den unge målgruppe i tale, måtte vi gøre det på 
en ny måde. 

Samskabelse med andre aktører
Udover at udfordre os selv til at nå en anden og yng-
re målgruppe end dem, vi normalt tiltrækker, ville vi 
også gerne nå bredere ud og samskabe med andre 
aktører. I denne sammenhæng var det oplagt at finde 
samarbejdspartnere, som er vant til at arbejde strate-
gisk med at nå unge. I den forbindelse kontaktede vi 
Roskilde Festivals afdeling Art & Activism, som synes 
det kunne være spændende at bruge museet som 
platform for at skabe ungt indhold til en yngre mål-
gruppe med tematikker inden for seksuel diversitet 
og diskrimination på baggrund af køn og seksualitet. 

Nationalmuseet og Roskilde Festival har det til fæl-
les, at vi begge er kulturpartnere i Radio LOUD, og som 
institutioner producerer vi begge indhold til kanalen. 
Det kunne være interessant at bruge værter fra LOUD 
og eksperimentere med liveformater af allerede eksi-
sterende programmer fra stationen. Radio LOUD sy-
nes også, at ideen om en fælles markering af seksuel 
mangfoldighed og ligestilling var god. Det gav dem en 
oplagt platform for at nå ud til et live publikum. 

Live-radio, unge talere og rundvisninger på 
museet

Nationalmuseet gik altså sammen med Roskilde Fe-
stival og Radio LOUD om at arrangere en Pride-event 
målrettet et yngre publikum. For de tre samarbejds-
partnere handlede det ikke kun om at afholde et større 
event. Det var mindst ligeså vigtigt, at vi fik stablet et 

event på benene, der kunne tiltrække folk på tværs af 
køn, seksualitet og etnicitet og skabe rammerne for 
en god dialog.

Eventen fandt sted den 12.august 2021 og varede 
fra kl. 17 til 21. Publikum kunne opleve mange forskel-
lige indslag og varierende indhold og formater, og de 
tre samarbejdspartnere bød ind på hver deres måde.

LOUD’s radioprogrammer Bare Sex og Sig’ Det 
Løgn lavede liveudgaver i museets palægård. Her talte 
radioværterne og deres gæster om køn, og hvordan 
det kan være skamfuldt at springe ud.

Roskilde Festival er vant til at arbejde med man-
ge organisationer med særligt blik for ungdommen. 
Derfor foreslog festivalen også, at vi skulle indlede 
vores event med at lade unge talere fra LGBT+ Ung-
dom komme til orde med personlige historier om alt 
fra mangelfuld seksualundervisning og manglende 
politisk handling ved hatecrimes til følelsen af ikke 
at høre til i den danske folkeskole, hvis ikke man er 
heteroseksuel. 

På selve aftenen var museets inspektører og sam-
linger også i spil. I museets Etnografiske Samling var 
der mulighed for at opleve en rundvisning med fokus 
på iscenesættelse af køn gennem udseende og kostu-
mer i Cosplay-miljøet. Der var også rundvisning om 

Danmark bliver ofte fremhævet for frisind, seksuel 
mangfoldighed og rettigheder gennem de seneste 100 
års historie. Og som landets største museum inden for 
kulturhistorie gemmer Nationalmuseets samlinger 
på mange fantastiske vidnesbyrd om netop det. I ny-
ere tids udstilling kan man blandt andet se Thit Jen-
sens bog Frivilligt moderskab, en af de første pakker 
p-piller, en plakat med reklame for fortrydelsespiller, 
bogen Kvinde Kend Din Krop fra 1975, materialer fra 
Bøssernes Befrielsesfront samt vielsesattesten fra det 

1 Nationalmuseet 
har i flere år markeret 
Priden både uden 
på bygningen med 
regnbueflag og farve-
de bannere på søjler 
ud til Stormgade og 
med flere events og 
arrangementer i mu-
seets forhal, festsal og 
udstillinger. Særligt 
søjlerne har fået stor 
opmærksomhed og 
mange positive tilken-
degivelser.  
Foto: Thomas Høyrup 
Christensen

2 Eventen startede 
med stærke personlige 
talere fra LGBT+ Ung-
dom. Her ses Nikolaj 
Laue Juhl, tidligere 
politisk talsperson fra 
LGBT+ Ungdom om 
følelsen af at være an-
derledes og have svært 
ved at passe ind i den 
danske folkeskole som 
ung homoseksuel.  
Foto: Tinna Bro Ras-
mussen, Roskilde 
Festival 
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Mette Byriel-Thygesen er museumsinspektør ved Program, 
oplevelse & læring på Nationalmuseet

Danmark som foregangsland for seksualitet og frisind 
i museets nyere tids udstilling. 

Amnesty Youth lavede workshop om menneskeret-
tigheder og seksualitet med mulighed for at ytre sin 
holdning til debatten om abort bl.a. i Polen.

Unge panel spillede en afgørende rolle
”(…) Museums are not neutral spaces or ‘static cultural 
institutions’, but constantly changing and complex po-
litical entities shaped by the society in which they are 
situated, including the perspectives of their visitors.”

Museum revolutions: How museums change and are changed 
af Knell, Simon J., MacLeod, Suzanne, & Watson, Sheila eds. 
2007. 

Som museum er vi ikke en statisk størrelse. Natio-
nalmuseets formål er heller ikke at være politisk eller 
aktivistisk, men derimod at give plads til refleksion 
og fordybelse. Vi skal vække undren og skabe nys-
gerrighed. Vi vil være et inkluderende museum, der 
giver plads til diskussion og debat. For os at se er det 
en oplagt mulighed at samarbejde med andre insti-
tutioner og organisationer for at nå nye målgrupper, 
nå bredere ud og lære af andres tilgange til at skabe 
værdifuldt og tankevækkende indhold for publikum. 

Det er Pride-eventet et eksempel på. En af de frem-

gangsmåder vi fik forærende ved at samarbejde med 
andre aktører, var eksempelvis at vi kunne bruge Ros-
kilde Festivals unge panel, som festivalen ofte bruger 
i kuratering af program. Vi spurgte panelet til råds, 
da vi skulle definere, hvilket indhold og hvilke dags-
ordner, de synes var interessante i forhold til køn og 
seksualitet. 

Panelet gav os indrykket af, at de som målgruppe 
har en progressiv tilgang til at ville bryde med forestil-
lingen om at passe ind i bestemte seksualitetskatego-
rier. De ser køn og seksualitet som mere flydende stør-
relser. Panelet udfordrede blandt andet programmets 
sammensætning af aktører, hvilket var en øjenåbner 
i forhold til at nå bredere ud og også tænke etniske 
minoriteter ind. Det er sjældent, at Nationalmuse-
et tiltrækker så ung en målgruppe til arrangementer. 
Målgruppen de 15-25 årige var en ny udfordring i 
denne sammenhæng. Men undervejs fik vi gode og 
frugtbare diskussioner om repræsentation, variation 
i formater m.fl.  

To-årigt samarbejde tegner ny kurs for arran-
gementer

I vores arbejde med at udarbejde indhold til eventen, 
er vi også blevet meget klogere på nogle af de proble-
matikker, der kan være, som f.eks. repræsentation i et 
indholdsprogram. Det rejser spørgsmål såsom; er vi 
gode nok til at sammensætte paneldebatter og talks i 
forhold til diversitet? Har vi selv blinde vinkler i forhold 
til emner og perspektiver? 

Nationalmuseet skal i de kommende år udvide 
kredsen af samarbejdspartnere og arbejde mere med 
samskabelsesprojekter på tværs af interesseorgani-
sationer og andre interessenter. Ved at invitere kul-
turaktører som Roskilde Festival og Radio LOUD med 
indover en event stod vi stærkere i forhold til den unge 
målgruppe. Med en aktør som Roskilde Festival fik vi 
indsigt i deres arbejde med at arbejde aktivistisk og 
engagerende indenfor LGBTQ+-dagsordenen.

Eventen lærte os, at det er særdeles frugtbart at 
samarbejde med andre kulturpartnere, som har bred 
erfaring med at samskabe og producere indhold til 
unge som målgruppe. Nationalmuseet vil også gerne 
fremadrettet blive endnu skarpere på at udarbejde 
indhold til unge og gerne bruge de unge aktivt i ud-
viklingen og tilrettelæggelsen af kommende program 
og arrangementer – dette samarbejde har kun givet 
endnu mere blod på tanden, hvorfor Nationalmuseet 
og Roskilde Festival også vil indgå i et samarbejde i 
de to kommende år om forskellige arrangementer.

3 Museets palægård 
dannede ramme om 
liveudgaver af radio-
programmer Bare Sex 
og Sig’ Det Løgn fra 
Radio LOUD samt en 
workshop om seksuelle 
rettigheder herunder 
retten til abort med 
Amnesty Youth.  
Foto: Tinna Bro Ras-
mussen, Roskilde 
Festival 

”Det rejser spørgsmål såsom; er vi gode nok til at sammensætte 
paneldebatter og talks i forhold til diversitet?”

3

Har I en plan? 

Guiden er gratis og findes på 
museumstjenesten.dk/beredskabsplan

En gennemført beredskabsplan sikrer både genstande, 
personale og bygninger. Museumstjenesten er nu ude 

med en ny og opdateret guide til musealt beredskabs- og 
værdiredningsarbejde.

ABC annonce_B.indd   1 01/11/2021   12.51
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Af Signy Norendal

Utstillingene ved norske museer blir nesten 
aldri anmeldt eller underlagt kritikk. Det vil-
le prosjektet Kritikk av museumsutstillinger 
forandre. 

Museums-
utstillinger på 

egne ben?

Signy Norendal er kommunikationsrådgiver og tidligere 
redaktør på det norske fagblad Museumsnytt

perimentert, samarbeidet og prøvd å utvikle kriterier 
for utstillingskritikk. Vi skulle øve, og prøve oss fram. 
Jeg tror mengdetreningen, for kritikerne men også for 
museene og leserne, er noe av det viktigste vi har fått 
til i dette prosjektet.

Det er fortsatt et stykke igjen før vi kan si at vi 
har landet en veletablert museumskritikk, og muse-
ums-Norge har litt igjen før institusjonene blir vant til 
å ta imot slik kritikk. Enda lenger er det nok til den van-
lige museumsgjenger automatisk tenker på å lete opp 
en anmeldelse før turen går til en museumsutstilling.

Kriterier for kritikk
Hva skiller anmeldelsen av en museumsutstilling fra 
anmeldelsen av en teaterforestilling, og hva er likt? 
En historisk utstilling, enten den er kunsthistorisk, 
kulturhistorisk eller naturhistorisk, er verken musikk, 
visuell kunst, scenekunst eller litteratur. En historisk 
utstilling er ikke (i alle fall ikke i utgangspunktet) et 
kunstverk. Derfor må den antakelig også vurderes ut 
fra andre kriterier enn kunsten. Ett av målene med 
KAM-prosjektet har vært å nærme seg noen kriterier 
som kan brukes i kritikk av nettopp museumsutstillin-
ger. Alle kritikerne i prosjektet beskriver i sluttpubli-
kasjonen Kritikkverdig? at de leter etter noe bestemt 
når de er ute og anmelder. Per ser etter den personlige 
fortellingen. Elise, en tydelig stemme og et tempera-
ment, mens Christer ser etter samfunnsrelevans. For 
dem kan disse egenskapene være avgjørende for om 
utstillingen oppleves som vellykket.

Ikke en fullstendig dom
Med sine forskjellige bakgrunner og erfaringer, har 
kritikerne hatt ulike forventninger til hva de ville møte. 
Det har også gitt ulike kritikker. Men tross ulikhetene 
og det subjektive i all kritikk, er det ett sett problemer 
som har dukket opp i forbindelse med nesten alle de 
15 anmeldelsene vi har publisert. Disse handler om 
det faktum at det er museumsutstillinger vi har dre-
vet med, og ikke kunst eller litteratur: Hvor mye skal 
anmelderen sette seg inn i utstillingen på forhånd? 
Mer enn bare ordinært pressemateriale? Og hvor stor 
innsats skal man gjøre for å sette seg inn i prosjektets 
bakgrunn, tankegang, ressurssituasjon og intensjon? 

I KAM-prosjektet landet vi ganske trygt på den tra-
disjonelle posisjonen for kritikk der anmelderen går 
og ser utstillingen med omtrent den samme kunn-
skapen som andre. Hvis museene ønsker å bli tatt 
på alvor som en stemme i samfunnsdebatten, må de 
også ta høyde for at de vil bli vurdert som en stem-
me i samfunnet. Uten spesiell omsorg for personlige 
følelser, den arbeidsinnsatsen som ligger til grunn 
eller spesielle problemer som har oppstått underveis. 
Videre må man også ta kritikken for det den er: Ikke 
en fullstendig dom over museet, men en kvalifisert, 
begrunnet, subjektiv vurdering av hvor godt en utstil-
ling fungerer uten omvisning eller forarbeid på skolen.

KAM-projektet afsluttedes med et seminar i efteråret 
2020. Artiklen er en bearbejdet version af indlednin-
gen til den digitale publikation Kritikkverdig? som kan 
downloades frit på museumsnytt.no.

Årlig bevilger Kulturdepartementet i Norge halvan-
nen milliard av skattekronene våre til norske muse-
er. I 2018 var det ca. 2 500 tilgjengelige utstillinger i 
norske museer, og 190 av disse var egenproduserte. 
Disse blir knapt tatt i av norsk presse, og aller minst 
med en kritisk penn.

Museene utgjør en maktfaktor i formidlingen av 
natur- og kulturhistorie. Likevel foregår det nær sagt 
ingen offentlig samtale om utstillingenes kvalitet, eller 
vurderinger av hvordan museene bidrar til menings-
dannelse. Uten kritisk vurdering blir museenes makt 
i historieskriving, vinkling og formidling stående, og 
blir verken korrigert eller utfordret. 

Det er dette kritiske tomrommet som er moti-
vasjonen bak KAM-prosjektet. Våren 2018 fikk Mu-
seumsnytt 200 000 kroner fra Norsk Kulturråd og  
50 000 kroner fra stiftelsen Fritt Ord til KAM-prosjek-
tet: Kritikk av museumsutstillinger. Prosjektet skulle 
utvikle og spre utstillingskritikken som sjanger, gjen-
nom metodeutvikling, kompetanseheving og bidrag 
til en offentlig samtale om museumsutstillingers kva-
litet. Vi har ønsket å bidra til flere, bedre og mer leste 
museumsutstillingskritikker. Formålet har vært å øke 
den offentlige samtalen om museumsutstillinger og å 
bidra til å fylle et hull.

Øver, prøve, feile
Prosjektgruppen i KAM besto av seks anmeldere, 
prosjektkoordinator og redaktør. Tanken bak prosjek-
tet var enkelt sagt at vi i løpet av et år skulle anmelde 
mange museumsutstillinger, de skulle være over hele 
landet, og de skulle publiseres fortløpende på muse-
umsnytt.no. Det endte med totalt 15 kritikker. Hver 
anmelder kritiserte minst to utstillinger hver. Før pub-
lisering gikk hver anmeldelse gjennom en av de andre 
anmelderne for kommentarer og innspill. 

Stikkordene var mengdetrening (at træne meget, 
red.), samarbeid, øve, prøve og feile. Gjennom sam-
linger i forkant, halvveis og mot slutten av prosjektpe-
rioden, og gjennom mange diskusjoner på e-post og i 
Slack, ble det løftet en rekke problemstillinger av både 
konkret og prinsipiell art. Mye av det vi har diskutert 
kan gjenfinnes i sluttpublikasjonen Kritikkverdig?, 
hvor anmelderne har levert hver sin refleksjonsartikkel 
om prosjektet.

Alle kritikerne i KAM-prosjektet har bakgrunn fra 
enten museum, kritikk eller begge deler. Vi har eks-

1 Eivind Myklebust 
anmeldte utstillingene 
ved Vemork Kraftverk 
på Rjukan.

1

“Museene utgjør en maktfaktor i formidlingen av natur- og kulturhistorie. 
Likevel foregår det nær sagt ingen offentlig samtale om utstillingenes kvalitet…”
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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

Hvorfor gennemføres projektet 
på Glyptoteket?

Projektet indgår i Glyptotekets kommende 
nyopstilling af museets oldtidssamlinger, 
og tager bl.a. afsæt i brugerundersøgel-
ser, gennemført i 2017-2018. Undersø-
gelserne viste, at museets brugere opfatter 
antiksamlingen og udstillingen som æste-
tisk behagelig, men generelt ikke som ved-
kommende eller relevant. Nyopstillingen 
er derfor et led i museets strategiske mål 
om at gøre samlingerne og udstillinger-
ne vedkommende for et nutidigt mang-
foldigt publikum. I projektet undersøger 

jeg bl.a., hvordan antikken kan reaktua-
liseres gennem kuratering og formidling, 
som nytænker narrativerne om antikken. 
Overordnet indskriver projektet sig i den 
såkaldte demokratiske drejning, kombi-
neret med et socialkonstruktivistisk per-
spektiv, der anskuer museumsoplevelsen 
som resultat af et samspil mellem museets 
genstande, brugerne og deres motivatio-
ner og forventninger samt det specielle 
museale rum, som Glyptotekets æstetiske, 
historiske og fysiske rammer udgør.

Hvad er situationen netop nu?
Antikhistorien har længe ført et relativt 
statisk liv i den offentlige bevidsthed. 
Men for nyligt er den – og anden materiel 
og immateriel kulturarv – blevet aktiveret 
i aktuelle diskussioner om bl.a. repræsen-
tation, identitet, magtstrukturer og histo-
riekonstruktion. Den øgede opmærksom-
hed på kulturarvens betydning ift. nutidige 
repræsentations- og identitetsdiskurser 
understreger på den ene side historiens og 
museernes vedvarende potentiale og rele-
vans. På den anden side byder udviklingen 
også på udfordringer for mange museer, 
som befinder sig i et nyt mulighedsrum, 
hvor deres samlinger, kuratering og for-
midling inddrages i aktuelle diskussioner 
med mange involverede interessenter. 
Deraf følger en opgave og forpligtelse for 
museerne ift. at øge bevidstheden om, 
hvordan verden uden for museet benytter 
sig af vores stof; men også ift. at opnå en 
større indsigt i, hvordan vores kuratering, 
formidling og valg af narrativer påvirker 
omverdenen samt brugernes museumsop-
levelse og deres muligheder for refleksion. 
Dermed har brugerperspektivet, fokus på 
reception og museets ansvar i forbindel-
se hermed fået endnu mere vægt og nød-
vendighed, end det i forvejen har haft de 
sidste årtier.

Af Julie Lejsgaard Christensen

Antikhistorien i det 
21. årh. – hvad skal vi 

med den?

Julie Lejsgaard Christensens 
ph.d.-projekt Antikken i det 21. årh. 
– hvordan? løber frem til 2024, er 
finansieret af Ny Carlsberg Fondet og 
gennemføres i samarbejde mellem 
Aarhus Universitet og Ny Carlsberg 
Glyptotek. Christensen er cand.mag 
i Klassisk Arkæologi (2008), og har 

siden sin kandidateksamen arbejdet 
med museumsformidling, -didaktik 
og medborgerskab i en række ansæt-
telser, bl.a. på Thorvaldsens Museum 
og SMK. Siden 2018 har Christensen 
været formidlingschef på Ny Carlsberg 
Glyptotek. Hun har pt. forskningsorlov 
ifm. ph.d-projektet.

”Undersøgelserne viste, at museets brugere opfatter antiksamlingen og udstillingen som 
æstetisk behagelig, men generelt ikke som vedkommende eller relevant.”

Hvordan gør man oldtidssamlinger 
vedkommende og relevante for nuti-
dens museumsgæster? Med projek-
tet Antikken i det 21. årh. – hvordan? 
undersøger ph.d-studerende Julie 
Lejsgaard Christensen, hvordan man 
gennem kuratering og formidling kan 
reaktualisere antikhistorien og mu-
seale antiksamlinger.

PROFIL

4 spørgsmål til 
museumsforskeren 

1 Objektmøder. 
Gennem observati-
oner og interviews 
ser projektet også på 
gæsternes møde med 
de individuelle objekter 
i samlingen. Foto: Ana 
Cecilia Gonzalez. © Ny 
Carlsberg Glyptotek.

2 Romerske kejser-
portrætter i samlingen. 
Projektet undersøger 
bl.a. om imperiets skyg-
gesider har relevans 
for nutidens publikum. 
Foto: Ana Cecilia Gon-
zalez. © Ny Carlsberg 
Glyptotek.

1

2
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Netop nu undersøger jeg empirisk an-
tikkens nutidige betydning og relevans 
gennem kvalitative interviews med muse-
ets brugere, som skal følges op af work- 
shops med deltagelse fra både brugere og 
museets faglige arbejdsgruppe. Her skal 
vinkler og formidlingsgreb videreudvikles 
i formater, som er meningsfulde både ift. 
brugernes interesser, museets samling og 
faglighed samt Glyptoteket som ramme.

Hvorfor skal vi inkludere andre  
narrativer om antikken?

Det er ikke kun på Glyptoteket, at antikken 
kan opleves som distanceret eller irrele-
vant. Historiografiske studier har vist, at 
de europæiske museers antikformidling 
stadig i det 21. årh. i høj grad er baseret på 
paradigmer fra 1800-tallet, hvor antikken 
’blev moderne’. Formidlingen er således 
ofte præget af narrativer, som læner sig 
op ad 1800-tallets vesteuropæiske sam-
fund, politiske dagsordener og idealer. Et 
værdisæt, hvor bl.a. kolonialisme, impe-
rialisme og eurocentrisme var integreret, 
og som adskiller sig væsentligt fra nutidige 
refleksioner over disse emner. Et eksem-
pel herpå er den idealiserede fortælling 

Julie Lejsgaard Christensen er ph.d.stud. og 
formidlingschef på Ny Carlsberg Glyptotek

at antikhistorien kan reaktualiseres og ak-
tiveres som nuanceret refleksionsredskab 
for museets brugere – ikke nødvendigvis 
ved at forkaste de klassiske narrativer, som 
vores samfund historisk har yndet at iden-
tificere sig med, men ved at behandle dem 
på lige fod med de aspekter af antikken, 
som et nutidigt vestligt værdisæt tager af-
stand fra, herunder f.eks. slaveri eller un-
dertrykkelse.

Det er således intentionen at identifice-
re måder at beskæftige sig med antikhisto-
rien, som tilgodeser nutidige behov, inte-
resser og referencerammer, og samtidigt 
forholder sig loyalt og fagligt kvalificeret til 
det antikke stof og dets historiske, værdi-
mæssige og sociokulturelle kontekster. 
Dermed bidrager projektet til Glyptotekets 
arbejde med nyopstillingen og ambitionen 
om her at præsentere en opdateret og nu-
anceret version af antikhistorien og dens 
mange fortællinger med relevans for både 
fortid og nutid.

om Romerrigets ekspansion og erobringer 
– skildret gennem sejrherrernes historie-
skrivning i litteratur og materiel kultur og 
ofte uden refleksion over omkostningerne 
for de erobrede områder og folk.

To vigtige problemer er forbundet med 
den klassiske traditions kanoniserede 
narrativer som den eneste fortælling om 
antikken: De afspejler i ringe grad nyere 
antikforsknings diversitet og videnspro-
duktion, og tager heller ikke højde for en 
nutidig og mere divers brugerskare, der 
ikke nødvendigvis identificerer sig med 
det værdisæt, som narrativerne afspejler. 
Formidlet udelukkende gennem de tradi-
tionelle narrativer risikerer antikhistorien 
derfor at opleves som fjern og irrelevant af 
et nutidigt publikum. Og dermed risikerer 
museet at forpasse det store muligheds-
rum, som lige nu ligger foran os.

Hvad stiller vi så op med  
antikhistorien?

For tiden diskuteres det intenst, hvorvidt 
museerne bør positionere sig ift. nutidige 
problematikker, og hvilken rolle kulturar-
ven kan eller bør spille som diskussions-
rum. Her er det forskningsprojektets tese, 

3 Et ”musealt 
tempel” med stort 
potentiale. De nye 
formidlingsgreb skal 
indgå i en meningsfuld 
dialog med Glyptote-
kets særlige stemning 
og æstetik. 
Foto: Ana Cecilia Gon-
zalez. © Ny Carlsberg 
Glyptotek.

3

Museumssektoren er begyndt at kaste et mere og 
mere kritisk blik på Danmarks og Europas historie. 
Museerne nøjes ikke med at præsentere en rosenrød 
eller fascinerende fortid. Tværtimod er skeletterne 
begyndt at vælte ud af fortidens skabe og stolte ko-
ryfæer bliver hængt til tørre. Men hvad kræver det af 
museerne og hvorfor gør de det overhovedet?

Send et artikel-pitch til Danske Museer, hvis du har 
viden om eller erfaring med fortidens ubekvemme 
historier i museumsregi. Artiklen kan fx fokusere på:

→ Forskning og bevaring: Hvordan har I opdaget de 
ubekvemme historier gennem forskning, bevarings-
projekter el.lign.?

→ Kommunikation: Har I haft udfordringer med kri-
tikere, shitstorms o.lign.? Hvordan har I håndteret 
det kommunikationsstrategisk?

→ HR: Har jeres medarbejdere oplevet udfordringer 
med ubehagelig debat eller deciderede trusler? 
Hvad er jeres erfaringer med at håndtere det?

→ Formidling: Hvordan udstiller og formidler man den 
ubekvemme historie? Hvilke faldgruber skal tack-
les? Og hvor ligger guldet gemt? 

→ Visioner og etik: Hvad er de forskellige argumenter 
for eller imod at fokusere på de ubekvemme histo-
rier, som deler vandene, eller placerer et ansvar og 
dermed også skyld?

Send dit pitch bestående af 1 overskrift og 2-5 sæt-
ninger, der uddyber, hvad artiklen skal handle om 
samt en begrundelse for, hvorfor du mener den er 
interessant for læserne, til: info@danskemuseer.dk

Deadline for pitch: 18. marts 2022
Deadline for færdig artikel, hvis dit pitch bliver udta-
get: 9. maj 2022

OPEN CALL
Danske Museer søger artikler 

til kommende tema

En 
ubekvem 
historie
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S Ø FA R T S H I ST O R I E

Under sejl. Til Asien, 
Afrika og Amerika

V I D E N S K A B S H I ST O R I E

Danske 
ekspeditioner 
i 500 år

A R K ÆO LO G I

Nye perspektiver 
på døden i yngre 
jernalder

K U N ST H I ST O R I E

Kvindelige kunstnere 
fra 1600-tallet til i 
dag

E P I D E M I H I ST O R I E

Fra pest til corona

Historiker Erik Gøbel har skrevet 
en udførlig bog om Danmarks 
langdistanceskibsfart. Bo-
gen kommer omkring mange 
skæbner fra de allerhøjeste 
til de allerlaveste i hierarkiet. 
Kappestriden om at opdage de 
bedste ruter til de mest efter-
tragtede destinationer var hård, 
da det var utroligt indbringende 
at være de første til at etablere 
faste handelsruter dertil. De 
længste rejser foregik fra begyn-
delsen af 1600-tallet til midten 
af 1800-tallet og gik bl.a. til 
Danmarks kolonier i Trankebar, 
De Vestindiske Øer og Guldky-
sten. Livet ombord var sjældent 
for sarte sjæle, og kunne udover 
hårdt arbejde også risikere at 
byde på fx livstruende sygdom-

Historien om danske ekspediti-
oner fra 1600-tallet til nutiden 
er også historien om oplysnings-
tiden, imperialismen, den kolde 
krig og de seneste udviklinger 
indenfor videnskab og teknologi. 
Dette store trebindsværk om 
danskere på videnskabelige 
ekspeditioner fortæller om både 
spændende og farefulde rejser 
for at udforske verden og bringe 
både viden og genstande med 
hjem. Det er historien om både 
store bedrifter og store tragedi-
er, mødet med de fremmede ude 
i verden og ikke mindst synet på 
dem. Ikke alle de nævnte ekspe-
ditioner er lige velkendte i vores 
tid, men det gør dem bestemt 
ikke mindre interessante. 

Dansk Ekspeditionshistorie 1-3 
Red. Anne Haslund Hansen, Michael 
Harbsmeier, Christian Sune Pedersen, 
Jesper Kurt-Nielsen, Peter Andreas 
Toft & Kristian Hvidtfelt 
Gads Forlag

10 midtjyske museer har sam-
arbejdet om at kaste lys over 
døden i yngre jernalder (200 
– 750 e.Kr.) ud fra de seneste 
30 års gravfund i deres område. 
Fundene udfordrer blandt andet 
hidtidige idéer om, hvor den 
kulturelle grænse gik mellem de 
syd- og nordjyske gravtraditio-
ner. Bogen giver nye perspek-
tiver på gravskikke og fund, og 
dermed forståelsen af jernal-
dermenneskets forestillinger om 
både guder, døden og livet.

Døden i centrum. Yngre jernalders 
gravfund i Region Midtjylland  
Red. Rasmus Birch Iversen, Stine Ve-
stergaard Laursen & Nina Helt Nielsen 
Jysk Arkæologisk Selskab og Aarhus 
Universitetsforlag

Navne som Anna Klindt Søren-
sen, Ludovica Thornam og Rita 
Kernn-Larsen er ikke alment 
kendte, men det burde de ifølge 
kunsthistoriker Eva Pohl være. I 
de seneste år har genopdagelse 
af gemte og glemte kvindelige 
kunstnere være på tapetet på 
mange museer og gallerier 
rundt om i verden såvel som i 
Danmark. Pohls bog Gennem-
brud. Kvinder i dansk kunst fra 
1600-tallet til i dag giver en 
fyldestgørende indføring i både 
kendte og mindre kendte kvin-
delige, danske kunstnere. Også 
dem hvis værker ikke altid har 
fået den opmærksomhed, som 
de har fortjent. 

Gennembrud. Kvinder i dansk kunst 
fra 1600-tallet til i dag 
Eva Pohl 
Strandberg Publishing

Samfundsomvæltende epidemi-
er er en integreret del af men-
neskets historie – fra pest og 
kopper til AIDS og COVID. Læge 
og historiker Morten Arnika 
Skydsgaard opruller i Fra pest til 
corona 700 års dansk epidemi-
historie. Fra dengang man kun 
kunne sætte sin lid til religion og 
folkemedicin i håb om at bremse 
Den Sorte Døds ubønhørlige 
fremmarch til moderne medicins 
kvantespring, der førte til vacci-
ner og ny forståelse af smitteve-
je. Bogen er en del af serien 100 
Danmarkshistorier. 

Fra pest til corona 
Morten Arnika Skydsgaard 
Aarhus Universitetsforlag

me og mytteri. Denne del af 
Danmarkshistorien er på godt 
og ondt en del af verdenshisto-
rien, og rummer mange interes-
sante skæbner.

Under sejl. Til Asien,  
Afrika og Amerika 
Erik Gøbel 
Gads Forlag og  
M/S Museet for Søfart

Bertha Wegmann. Fra bogen Gennembrud. Kvinder i dansk kunst

Nordisk Konservatorforbund Danmark udgiver to gange 
årligt medlemsbladet BEVAR, som skildrer fagets mange 
facetter: Herunder naturvidenskabelige forskningsprojek-
ter, beretninger fra museer, bevaringscentre, værksteder 
og i felten, samt personlige portrætter. Dertil udgives et 
fælles nordisk fagfællebedømt tidsskrift én gang årligt 
(Meddelelser om Konservering).

Vil du vide mere om
bevaring og konservering?

For at modtage bladene betaler du for et støttemedlem-
skab af Nordisk Konservatorforbund Danmark, som også 
giver dig adgang til forbundets faglige arrangementer, 
konferencer og meget andet. NKF-dk er en interesseor-
ganisation, som samler konservatorer og andre interes-
senter inden for bevaring og naturvidenskabelig forskning 
inden for kultur- og naturarv i Danmark.

Modtag
to populærvidenskabelige magasiner 

og ét videnskabeligt tidsskrift 
for

450 kr./år
(personligt støttemedlemskab)

eller
600 kr./år

(institutionsmedlemsskab)

2020MoKM F. DI) F. 

ONI 
NSE IR \ E R I NC,05

MilKul — en tilstandsmodell for kulturarv brukt på fire studietilfeller

Terje Crontoft

23
TO BUILD A PALACE: The Digital Documentation of Louise Nevelson's

'Mrs N's Palace'

Jesse Ng, Deepa Paulus & Kendra Roth

.37
A 3D SCANNING WORKFLOW

for custom object mounts and condition monitoring — a case study.

Alba Fuentes-Porto

Elisa Diaz-Gonzålez

Esteban Amador-Garcia

Drago Diaz-Alemån

nkf 
.

IIC - NORDIC GROUP

BEVAR

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

I KRYDSFELTET MELLEM 

SKABENDE KUNSTNERE OG 

SAMLINGSBEVARING

- EN FORTÆLLING OM AT LAVE UDSTILLING 

MED NICK CAVE

#2/2020 NORDISK KONSERVATORFORBUND DANMARK

LEDER

VI PLEJER AT VÆRNE

OM DANSK KULTUR

UNDER ANGREB
FAGLITTERATUR

KADK BIBLIOTEKET

PORTRÆTINTERVIEW

KNUD BOTFELDT

MUSEERNES BEVARINGSINDSATS

ANBEFALINGER TIL 

MUSEERNES FOREBYGGENDE 

BEVARINGSINDSATS

BEVAR

TETE-A-TETE

HÅNDTERINGSMÆSSIGE 

UDFORDRINGER

– DE KAN KLARES!

#1/2021 NORDISK KONSERVATORFORBUND DANMARK

LEDERKONSERVERINGS-

VÆRKSTEDETS TOUR DE 

CHAMBRE
KONSERVATORER I FELTEN

KORNERUP, KVADRATMETER 

OG CORONA
BERETNING

BLIV VEN MED DET 

VIRTUELLE – OM AT 

UDDANNE SIG TIL 

TEKSTILKONSERVATOR 

PÅ THE UNIVERSITY OF 

GLASGOW UNDER EN 

PANDEMI

www.nkf-dk.dk/medlem
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Digitalt

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

H.C. Andersens 
Hus laver forløb 
med Microsoft i 
Minecraft

P O D C A ST 

Gudenåens 
forunderlige 
historie

LY D VA N D R I N G E R

8 kunstruter i 
Vendsyssel

FO T O A R K I V

Royale fotos: 
Fra snapshots til 
officielle portrætter

D I G I TA L  U D ST I L L I N G

Pigers vej ind i 
fysikfaget

Computerspillet Minecraft er 
et hit blandt børn, så det er 
ikke helt tilfældigt, at det er 
lige netop her, de nu kan stifte 
bekendtskab med den store 
historiefortæller. H.C Ander-
sens Hus har i samarbejde med 
Microsoft Danmark bygget et 
onlineunivers med en række 
forløb inspireret af den fyn-
ske digters eventyr, der kan 
bruges i digital undervisning. 
H.C. Andersen-projektet er det 
første danske forløb i Minecraft: 
Education Edition. Efter planen 
skal onlineuniverset oversættes 
til en række sprog, så børn ver-
den over kan gå på opdagelse i 
eventyrenes verden. 

Download Minecraft: Education 
Edition for at få adgang til H.C. Ander-
sen-forløbene

Med udgangspunkt i Gudenåen 
fortæller Åsteder fra Museum 
Østjylland åen og omegnens 
kulturhistorie – fra fortidens 
hellige steder i ådalens landskab 
til Anden Verdenskrigs sabotage 
af jernbanebroer. Der er blandt 
andet en hel sæson om de my-
stiske og fascinerende moselig, 
der er fundet i området. Hvorfor 
døde de, og hvad kan de i dag 
fortælle os om deres samtids 
hverdag og tro? 

Åsteder 
Museum Østjylland 
Hør podcasten på Museum Østjyl-
lands hjemmeside eller i din foretruk-
ne podcast-app 

Mange kunstnere har ladet sig 
inspirere af det smukke, vend-
sysselske landskab. Nu kan du 
med I sporet på kunsten gå i 
fodsporene på fem moderne 
kunstnere eller følge Kirkespo-
ret, Skulptursporet eller tage 
familien med ud at lege opdage-
re med sporet Kunstdetektiver-
ne. Til hver rute hører en folder, 
der kan afhentes på Vendsyssel 
Kunstmuseum eller Kunstbyg-
ningen i Vrå – Engelundsamlin-
gen. Ude på ruterne er der skilte 
med QR-koder, du kan scanne, 
så du kan høre historierne bag 
værker af kunstnerne Poul Anker 
Bech, Poul Ekelund, Svend En-
gelund, Johannes Hofmeister og 
Arne L. Hansen. Se også insta-
gramprofilen @isporetpaakun-
sten, hvor brugeres billeder med 
hashtagget #isporetpaakunsten 
deles. 

Hent folder med ruterne på Vend-
syssel Kunstmuseum eller Kunstbyg-
ningen i Vrå – Engelundsamlingen. 
Tilgå lydvandringerne hjemmefra via 
Vendsyssel Kunstmuseums hjemme-
side.

Kongernes Samling har offent-
liggjort 10.000 fotos fra konge-
husets historiske fotosamling i 
en digital database. Hvor man 
før skulle have særlig adgang, 
kan alle, høj som lav, nu kigge 
med. Det er en guldgrube af 
historiske fotos fra både ver-
dens- og Danmarkshistorien. 
Der er officielle billeder fra fx 
statsbesøg, men også mange 
private fotos taget af kongefami-
liens egne medlemmer såsom et 
familietræf med Ruslands sidste 
zar. Fotografierne kan uden 
vederlag bruges til undervisning 
og forskning. 

Find Den Kongelige Fotografisamling 
på Kongernes Samlings hjemmeside.

Der er stadig mange piger, der 
fravælger at gå den naturviden-
skabelige vej. For nylig har det 
digitale museum Skolehistorie 
sammen med Aarhus Universitet 
udviklet den digitale udstilling 
Et kønt fag? om pigers vej ind i 
fysikfaget. Eksperter og viden-
skabskvinder giver deres bud 
på, hvordan man kan vende den 
udvikling. Udover digitale ud-
stillinger rummer Skolehistories 
hjemmeside også en videnspor-
tal for både lærere og forskere, 
der blandt andet indeholder 
undervisningsmaterialer og 
Europas største samling af digi-
taliserede anskuelsesbilleder.

Et kønt fag? 
Skolehistorie og Aarhus Universitet 
Se udstillingen på Skolehistories 
hjemmeside

Russiske, britiske og danske kongelige familiemedlemmer samlet ved slottet 
Livadia på Krim i forbindelse med det russiske kejserpars sølvbryllup den  
9. november 1891. Foto fra Den Kongelige Fotografisamling.

Poul Anker Bech, Knud, 1987,  
Vendsyssel Kunstmuseum

LED belysning 
til alle formål
KOMPLET SERIE AF KVALITETS LED ARMATURER

Gobo A/S
Glerupvej 7C
DK - 2610 Rødovre
Tlf. + 45 70 20 19 66

• 3 faset skinner, 12 volt skinner  
eller solo montering

• Montrebelysning

• Med indbygget dæmper

• DALI – DMX – Casambi

Rudolfgårdsvej 1D
DK - 8260 Viby J.
Tlf. + 45 70 22 19 66 www.gobo.dk

NEO
ARTY

GIMMICK

GIZMO

Indretning med omtanke

Scan-Flex Stålreoler A/S
Hjulmagervej 11
4300 Holbæk 

info@scan-flex.dk
www.scan-flex.dk

Indretning af museumsmagasiner
- tag Scan-Flex med på råd

ring 59 18 63 63 
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Pia Arke 
Drøm og fortrængning
13.01. → 18.04.22

K U N ST E N Den grønlandsk-danske kunstner Pia Arke 
(1958-2007) eksperimenterede og ud-
foldede sin egen personlige fortælling via 
en række forskellige kunstneriske medier 
og metoder såsom fotografi, performance, 
collage, slægtsforskning og bearbejdede 
kort. Arkes værker kredser om fortræng-
ninger, drømme, splittelse, slægtskab og 
hendes dobbelte tilhørsforhold til Grøn-
land og Danmark. Hun var på sin vis forud 
for sin tid, for det er først i de senere år, 
at hendes værker rigtigt har opnået den 
anerkendelse de fortjener. 

Makabre 
mesterværker
09.04 → 23.10.22

S Ø N D E R B O R G  S LO T

Det smukke og det uhyrlige mødes i Ma-
kabre mesterværker, hvor døden er om-
drejningspunkt. Smykker skabt af nogle 
af de bedste guldsmede fra både ind- og 
udland går i dialog med historiske og for-
historiske genstande fra Sønderborg Slots 
egen samling samt indlånte genstande 
fra flere europæiske museer. Udstillingen 
fortæller via de overraskende møder mel-
lem smykker og genstande om forskellige 
kulturer og tiders syn på død, tab, ritualer 
og tanker om efterlivet. 

HINDSHOLM 
Den landfaste ø
26.03. → 12.06.22

J O H A N N E S  L A R S E N  M U S E E T Seks fotokunstnere, Christina Capetillo, 
Kirsten Klein, Kurt Rodahl Hoppe, Peter 
Brandes, Charlotte Haslund Christensen 
og Mikkel Østergaard, er blevet inviteret 
til at arbejde med halvøen Hindsholm, der 
ligger nord for Kertemindebugten, hvor 
Johannes Larsen Museet har hjemme. 
De har undersøgt det smukke landskabs 
både naturlige og kulturelt skabte egen-
skaber, og giver et moderne blik på et 
udsnit af det landskab, der for over 100 
år siden var udgangspunkt for Johannes 
Larsens malerier. Udstillingen er kurateret 
af Finn Thrane, tidligere leder af Fotomu-
seet på Brandts.

Seks kunstfotografer har por- 
trætteret landskab og beboere  
på halvøen Hindsholm 
Foto: Charlotte Haslund-Christen-
sen: Indfødte fra Korshavn

Natteliv 1990-2010
Permanent udstilling åbnet 05.11.21

K U LT U R M U S E E T  I  V EJ L E For de, der var unge i halvfemserne og 
nullerne, vil lyden af Spice Girls og sma-
gen af Bacardi Breezers vække minder. 
Rammen om mangt en bytur er en del 
af et sandt vejlensisk diskotekseventyr, 
der fik sin start i 1991. Det var nemlig 
her landets første Crazy Daisy åbnede. 
Siden gik det over stok og sten, og kæden 
bare voksede og voksede. Udstillingen 
Natteliv 1990-2010 portrætterer tyve 
års gå-i-byen-kultur i Vejle-området og 
har bl.a. indsamlet historier fra borgere i 
lokalområdet.

Magt og guld 
Vikinger i øst
17.02. → 23.10.22

Tidskapsler 
København i 1990’erne
04.02.22 → 23.10.22

V EJ L E  K U N ST M U S E U M

KØ B E N H AV N S  M U S E U M S

Vindelevskatten blev fundet i 2021 af en 
metaldetektorfører og er en de største 
guldskatte, der nogensinde er fundet her 
til lands. Fundet viser, at området har 
været hjemsted for en hidtil ukendt stærk 
magthaver. Ikke overraskende er det eks-
traordinære fund det store clou på Vejle 
Kunstmuseums udstilling Magt og guld – 
Vikinger i øst, der fortæller om en tid med 
både plyndringstogter mod vest og stærke 
alliancer med magthaverne mod øst i det 
nuværende Polen.

Under Kulturby ’96 blev 800 tidskapsler 
indsamlet rundt omkring i Storkøben-
havns kommuner. Nu er de blevet åbnet 
og danner grundlag for Københavns Mu-
seums udstilling om livet i København i 
halvfemserne. Kapslerne viser en kultur 
præget af ironi og dyrkelse af retrokultur 
som fx gammelt børne-tv. Væk var bekym-
ringerne om atomkrig og håbløsheden i 
fattigfirserne. De indsamlede genstande 
afspejler også technomusikkens indtog 
med ravefester og neontøj. Tidskapsler 
– København i 1990’erne portrætterer 
sammen med fotos, film og kunst et årti i 
Hovedstadsområdet.

Pia Arke, De tre Gratier, 1993 

Table Object af guldsmed Oliver Baiker

Tidkapsel 609, pride. Foto: Københavns Museum
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Kameraet og os 
Permanent udstilling åbnet 19.11.21

D E T  KO N G E L I G E  B I B L I O T E K

Vores forhold til kameraet har ændret sig 
markant i de seneste ti år, hvor det plud-
selig er blevet allemandseje og ligger i 
næsten enhvers lomme. Klar til at forevige 
alt, hvad vi oplever. Men hvad gør kamera-

et ved vores idéer om os selv og hinanden 
i dag, og hvad betød dets mere sjældne 
tilstedeværelse før i tiden? Kameraet og 
os fokuserer på mennesket i fotografiet 
fra 1845 til nu og kommer rundt om, hvad 
forskellige genrer har betydet for både 
fotokunsten og samfundet bl.a. paparazzi, 
pornografi, kunstfotografi og dokumen-
tarisme. Udstillingen viser fotos af bl.a. 
Krass Clement, Richard Avedon og Claude 
Calhoun, der stammer fra Det Kongelige 
Biblioteks enorme samling, der rummer 
over 18 mio. fotografier. 

Prinsesse Marie med hund, 1890erne. Foto: Peter L. Petersen
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For sagen er jo, at de fleste godt ved, hvad der er rigtigt 
at gøre. Men det kan være svært at finde motivationen 
og overskuddet til det. Derfor må vi hjælpe hinanden. 

Det er ud af samtalerne, at inspirationen og modet 
til forandring opstår. Det er ud af praktisk, fælles 

deltagelse, at overskuddet og troen på at det nytter kan 
vokse. Og det kan museer hjælpe med.

Læs s. 16


