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Pakning og transport af kunst 
og museumsgenstande

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

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

UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

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

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

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

“What can I say?

I am in shock.

The painting, the charming 
work of a talented amataur.

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

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

Victor Kemp, USA

Hvad siger kunderne?

HVORFOR BRUGE OS?

 Y Egne biler og chauffører 
i hele Vesteuropa.

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

 Y Professionel håndtering 
af kunst, antikviteter og 
designermøbler.

 Y ISPM 15 certificeret 
pakkeri med speciale i 
eksportkasser.Fine art  ·  Furniture  ·  Artworks  ·  Antiques  ·  Exhibitions
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Det antal statsanerkendte museer ud af i alt 93, 
der ifølge Akademikerbladet har indskrevet i de-
res vedtægter, hvilke professionelle kompetencer 
deres bestyrelser skal besidde.  
Kilde: Akademikerbladet

Museumstjenesten, ICOM Danmark og Blue Shield Danmark har sendt pakkemateria-
ler til Ukraine, så dele af landets kulturarv kan sikres mod krigen.

M U S E U M S P O L I T I K

Det første museumsråd 
er blevet udpeget

Som led i en ny rådgivningsstruktur på 
museumsområdet blev et museumsråd 
nedsat. Rådet, der består af 11 personer, 
skal sidde i perioden 2022-26, og har 
blandt andet til opgave at yde strategisk 
rådgivning til Slots- og Kulturstyrelsen. 
Hvert af landets tre hovedmuseer har en 
fast plads i rådet, der er blevet tildelt Anni 
Mogensen, vicedirektør på Nationalmu-
seet, Mikkel Bogh, direktør på Statens 
Museum for Kunst, og Peter C. Kjærgaard, 
museumsdirektør på Statens Naturhisto-
riske Museum. 

Tre museumsledere er udpeget via 
valg på de statsanerkendte og statslige 
museer. De indvalgte rådsmedlemmer er 
Bo Skaarup, direktør på Naturhistorisk 
Museum Aarhus, Karen Grøn, direktør på 
Trapholt, og Peter Thor Andersen, direktør 
på Øhavsmuseet Faaborg. 

De fire sidste medlemmer er udpeget af 
Slots- og Kulturstyrelsen: Christina Bilde, 
vicedirektør på Roskilde Festival, Lise 
Skytte Jacobsen, leder af Center for mu-
seologi, Aarhus Universitet, Lars Kirdan, 
Nordic Director of Business Development 
SAS Institute, og Sofie Plenge, direktør for 
Kultur & Sundhed i Vejle Kommune. 

Slots- og Kulturstyrelsen vil yderligere 
efter behov nedsætte en række muse-
umsudvalg, der skal varetage konkrete 
opgaver på museumsområdet. 
― Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen 

D O K U M E N TAT I O N

Museet FLUGT samler 
historier fra ukrainske 
flygtninge

Emnet flygtninge har været aktuelt mange 
gange gennem historien, og er det des-
værre igen med krigen i Ukraine. Denne 
sommer åbner FLUGT – Refugee Museum 
of Denmark, og museet vil også inkludere 
denne nye del af historien om flygtninge i 
Danmark. ”Vi er i fuld gang med at doku-
mentere, hvad der sker blandt andet gen-
nem interviews med ukrainske flygtninge,” 
fortæller Claus K. Jensen, museumsdirek-
tør på Vardemuseerne, til TV Syd. 
― Kilde: TV Syd

K R I G  I  E U R O PA

Dansk og international 
nødhjælp til Ukraines 
kulturarv

Midt i krigens gru forsøger medarbejderne 
på Ukraines museer og kulturinstitutioner 
at bringe landets kulturarv i sikkerhed. Flere 
museer, organisationer og firmaer i både 
Danmark og udlandet har i al hast organi-
seret hjælp. Blue Shield Danmark og ICOM 
Danmark har været i tæt kontakt med mu-
seumsfolk i det krigsplagede land. Sammen 
med Museumstjenesten og med støtte fra 
VELUX FONDEN har de danske organisatio-
ner leveret konserverings- og nedpaknings-
materialer til Lviv og Det Historiske National 

Museum i Kyiv, så vigtige genstande kan 
beskyttes og bringes i sikkerhed. Indsatsen 
vil vare over to år og omfatter også konser-
vatorassistance og udstyr til klimastyring og 
digital dokumentation. En række genstande 
er desuden, ved en ren tilfældighed, allere-
de i sikkerhed på Moesgaard Museum, der i 
forbindelse med udstillingen RUS – Vikinger  
i øst har lånt genstande fra ukrainske mu-
seer. 

Internationalt har NEMO – Network of 
European Museum Organisations stillet sig 
til rådighed for at formidle kontakt mellem 
museer og andre, der vil hjælpe, og dem, 
der har brug for hjælp. Og UNESCO har 
blandt andet startet et initiativ, der overvå-
ger skader på vigtige bygninger via satellit-
billeder. 
― Kilde: Museumstjenesten, Blue Shield 
Danmark, Moesgaard Museum, UNESCO 
og NEMO

K U LT U R P O L I T I K

Forvirring om boykot af 
Rusland i kulturlivet

I februar opfordrede kulturminister Ane 
Halsboe-Jørgensen til, at det danske kul-
turliv skulle boykotte alle samarbejder med 
Rusland på grund af Ruslands invasion af 
Ukraine. Flere kulturaktører har efterlyst 
klarere retningslinjer fra Kulturministeriet 
med hensyn til, hvordan en boykot af Rus-
land præcis skal føres ud i livet og disku-
terer hvorvidt ministeren er på kant med 
armslængdeprincippet.

I Horsens tvang byrådet Horsens Kunst-
museum til at lukke en udstilling med de 
to russiske kunstnere Maria og Natalia 
Petschatnikov, mens et værk af russeren 
Sergei Prokofiev på Charlottenborg Kunst-
hals forårsudstilling blev fjernet for efterføl-
gende at blive hængt op igen. Situationen 
fik bestyrelsesformanden for Charlotten-
borg Fonden, kunstner John Kørner, til at 
trække sig fra sin post. I Horsens mødte 
byrådet kritik fra flere sider. Blandt andet 
fra Zenia Stampe, kulturudfører for Radikale 
Venstre, der skrev på Facebook, at det ”er 
da et kæmpe paradoks, hvis vi i Danmark 
lukker ned for de samme stemmer, som 
Putin prøver at lukke munden på.” 
― Kilder: Berlingske Tidende, Jyllandspo-
sten, Kulturmonitor og Horsens Folkeblad

Vinderne af de tre priser ved uddelingen af Artbeat Prisen. Julie Rokkjær Birch, direktør på KØN – Gender 
Museum Denmark vandt hovedprisen og er nummer to fra venstre. De øvrige vindere er historiker Gry Jexen 
(t.v.), som modtog Talentprisen, og BaggårdTeatret i Svendborg (t.h.), der fik overrakt Særprisen.

H Æ D E R S B E V I S N I N G E R

Prisregn i 
museumsverdenen

Der sættes pris på danske museumsfolk. 
Bogstaveligt talt. Julie Rokkjær Birch, direk-
tør på KØN – Gender Museum Denmark, 
har modtaget Artbeat Prisens hovedpris 
2022 for sin stærke kulturformidling. På 
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, kan de 
glæde sig over, at forhenværende direktør 
Britta Andersen har fået Europa Nostras 
danske pris for sit arbejde med bevaring af 
dansk kulturarv.

I henholdsvis Fredericia og på Stevns er 
det specifikke formidlingstiltag, der har vakt 
opsigt. Museerne i Fredericia vandt MiD’s 

formidlerpris for mobilspillet Landsoldaten 
og formidlingsprojektet Levende portrætter. 
Og Koldkrigsmuseum Stevns har vundet 
årets fornyelsespris ved Historiske Dage for 
spillet Cosmic Top Secret, hvor gæsterne 
skal løse et mysterium, der foregår under 
Den Kolde Krig. 

Carl Jacobsens Museumsmandslegat går 
i år til Astrid la Cour, direktør på Frederiks-
bergmuseerne, og Pia Wirnfeldt, direktør 
på CLAY. Og Erik Westerby Prisen har tildelt 
et rejse- og forskningslegat til National-
museets seniorforsker i vikingetid, Mads 
Dengsø Jessen. I Ribe er det ikke en pris, 
men en anden fin ære, der er blevet uddelt. 
Dagmar Warming, nyligt afgået direktør på 
Ribe Kunstmuseum, har nemlig modtaget 
Ridderkorset. 

Kilder: Artbeat Prisen, Ny Carlsbergfon-
det, TV2 Øst, historie-online.dk, Fredericia 
Kommune, Ritzau og Ugeavisen Ribe

”Det er den enkelte 
institution, der må træffe sin 

beslutning i det enkelte tilfælde. 
Der, hvor det handler om det 

officielle Rusland og officielle 
samarbejder, mener jeg, at det 
er ret klart. Men der kan være 
mange forskellige situationer, 

hvor den enkelte institution må 
lægge et kritisk blik på, hvad 

man vil lægge navn til.”

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen opfor-
drede i slutningen af februar 2022 til kulturel 
boykot af Rusland. Kilde: Kulturmonitor 
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D E B AT

Jim Lyngvild skaber 
tumult i Grønland

Grønlændere iklædt sælskind og med fjer i 
håret. Sådan ser nogle af motiverne ud på 
billederne i Jim Lyngvilds projekt på Ilulis-
sat Kunstmuseum, hvor han har designet 
tøj, der bæres af kendte grønlændere. Men 
projektet har vakt stærkere følelser end den 
omdiskuterede Lyngvild plejer at gøre. Flere 

kritikere af projektet kalder det kulturel 
appropriation, at en dansker designer tøj 
med grønlandske modeller og tøj af sæl-
skind og ovenikøbet pynter deres hår med 
fjer, selvom det er historisk ukorrekt. ”Jim, 
du repræsenterer en dominerende kultur, 
som har koloniseret os grønlændere,” siger 
en af kritikerne, Michael Bro, til TV2. Sagen 
kulminerede da museumslederen, Mads 
Mitchell, blev fyret af hans arbejdsgiver 
Avannaata kommune. Han mener selv, at 
det er på grund af samarbejdet med Lyng-
vild, men kommunen udtaler, at det er på 
grund af generelle samarbejdsvanskelighe-
der. Som konsekvens af fyringen har Lyng-
vild valgt at aflyse sin udstilling på Ilulissat 
Kunstmuseum. 
― Kilder: TV2, KNR og Kulturmonitor

FO R S K N I N G

Internationalt 
forskernetværk skal 
forske i stenalderfund 
ved Femern

Brobyggeriet over Femern har kastet indtil 
flere oldtidsfund af sig. Nu skal et interna-
tionalt netværk af forskere kigge nærmere 
på de spændende sager, der er dukket 
op. ”Som noget forholdsvis usædvanligt 
inden for arkæologisk forskning vælger vi 

at gøre analyserne af fundmaterialet til et 
netværksprojekt. Vi har håndplukket 32 
eksperter fra universiteter, museer og forsk-
ningsinstitutioner i otte lande […],” skriver 
Museum Lolland-Falster i en pressemed-
delelse. Det indtil videre mest kendte fund 
fra udgravningerne er en klump birkebeg, 
der er blevet testet for DNA. Analyser viste, 
at en stenalderkvinde har tygget på det, og 
hun har nu fået navnet Lola. Fokus for det 
nye forskningsprojekt er at få ny viden om, 
hvordan livet så ud for fortidens lollikker og 
falstringer. Denne sommer afholder museet 
tillige en international stenalderkonference.
― Kilde: Museum Lolland-Falster og dr.dk

U N D E R S Ø G E LS E

Få museer stiller krav 
om kompetencer til 
bestyrelsesmedlemmer

Professionalisering har længe været et 
kodeord i museumsverdenen, men den 
udvikling er ikke nået ind i alle museums-
bestyrelser. I hvert fald ikke når det gæl-
der, hvad der skal til for at få en plads ved 
bordet til bestyrelsesmøderne, viser en 
undersøgelse fra Akademikerbladet. 

Her fremgår det, at det kun er 32 ud af 
de 93 statsanerkendte museer, der blev 
undersøgt, som har angivet i deres ved-
tægter, hvilke professionelle kompetencer 
bestyrelsen skal besidde. Lokalpolitikere 
og repræsentanter for museumsfor-
eninger udgør den største gruppe af 
bestyrelsesmedlemmer, og på cirka hvert 
tredje af de 93 undersøgte museer er det 
udelukkende de to grupper, der udgør 
bestyrelsen.

I kølvandet på flere sager om dårligt 
arbejdsmiljø på museer er bestyrelsernes 
kompetencer værd at se på, mener Jane 
Sandberg, direktør på ENIGMA, Museum 
for post, tele & kommunikation. I et opslag 
på Facebook påpeger hun, at de mang-
lende kompetencekrav kan føre til ”[…] et 
vakuum, hvor ingen rigtig sætter sig for 
bordenden.”

Kulturministeriet anbefaler, at alle mu-
seer skriver krav til professionelle kompe-
tencer i bestyrelsen ind i deres vedtægter.
― Kilde: Akademikerbladet

O P R Ø R

Aktivister ændrede 
audioguides på 
museum 

Mange museer i Europa oplever, at der 
stilles spørgsmålstegn ved, hvordan de 
har fået fat i nogle af deres genstande. På 
det østrigske Weltmuseum Wien drejer 
en årtier lang strid sig om en genstand 
fra aztekernes rige. Det er en hovedbe-
klædning, der er kendt under flere navne, 
blandt andet Moctezumas fjerkrone. Den 
menes at være kommet til Europa som 
en af de genstande Hernán Cortés bragte 
med sig tilbage efter at have invaderet 
aztekernes rige i 1500-tallet. Præcis hvor-
dan den endte i Østrig er der uklarhed 
om. Den mexicanske stat har gentagne 
gange bedt om at få udleveret genstan-
den, som de betragter som deres lands 
nationalarv. 

To mexicanske aktivister besluttede sig 
for at bruge information som våben i kam-
pen for den aztekiske genstand. De ud-
skiftede over en længere periode i alt 50 
af museets audioguides med deres egne, 
hvor den del, der handler om genstanden, 
var udskiftet med, hvad de synes var en 
mere sandfærdig version. I deres version 
beskrives hovedbeklædningen blandt 
andet som en vigtig spirituel genstand på 
linje med pavens mitra (hat). Aktivisterne 
fik hjælp fra en række personer af forskel-
lige nationaliteter, da deres audioguide, 
ligesom den oprindelige, skulle være på 
både tysk, engelsk og spansk. Selve ud-
skiftningen foregik på museets toiletter.
― Kilde: El Confidencial 

STAT I ST I K

Unge var for første 
gang de hyppigste 
museumsgæster

Under corona-pandemien mistede de 
danske museer cirka en tredjedel af deres 
gæster, men tilsyneladende er det ikke 
den eneste forandring i de besøgendes 
adfærd, som pandemien medførte. Dan-
marks Statistik viser nemlig i en opgørel-
se, at de 16-24-årige var den aldersgrup-
pe, der hyppigst besøgte et museum i 
2020. Det er første gang de unge fører an 
i sådan en statistik, da det tidligere år har 
været de ældre aldersgrupper, som var de 
flittigste museumsgæster. 
― Kilde: ODM

K R I G  I  E U R O PA

Dansk Kulturliv 
formulerer principper 
for boykot

Organisationen Dansk Kulturliv har op-
stillet seks principper til at håndtere en 
kulturel boykot af Rusland. Heri lyder en 
af anbefalingerne, at ved en boykot skal 
kulturarrangørerne ”altid vurdere om 
boykotten rammer Ruslands regime, dvs. 
de ansvarlige for brud på folkeretten, og 
de som står bag invasionen af en fri og 
uafhængig nation,” og videre står der, at 
Dansk Kulturliv ikke er fortalere for ”boy-
kot af den enkelte kunstner, som ernærer 
sig af sit kunstneriske virke uafhængigt 
af den russiske stat, så længe udøveren 
ikke repræsenterer Rusland og russiske 
interesser.” 
― Kilder: Dansk Kulturliv

B U T I K S D R I F T

Initiativ skal hjælpe 
museumsbutikker af 
med overskudslagre

Efter en endt udstilling ligger museums-
butikker nogle gange inde med varer, 
fx postkort og plakater, der pludselig er 
uaktuelle. Og hvad skal man gøre af det? 
En ny hjemmeside vil hjælpe museer med 
at undgå spild og overproduktion ved 
gratis at sætte museumsbutikker i for-
bindelse med hinanden, så de kan købe 
eller sælge tiloversblevne varer. Projektet 
hedder MuseumShopExchange (MSE) og 
er non-profit. Ophavsmanden til projektet 
er Mikkel Grønlund, der ejer firmaet grøn-
lunds. Find MuseumShopExchange på 
gronlunds.dk/mse, hvor det er gratis for 
museer at oprette annoncer for køb eller 
salg af varer.

”Der er en grund til, at 
Kulturministeriet siden 2011 

eksplicit har anbefalet, at 
bestyrelserne har kompetencer 
inden for fx ledelse, forretning, 

jura og økonomi. […]. 
Selvfølgelig vil man gerne gøre 
sin tilskudsydende kommune 
tilfreds, men en så stor andel 
politikere og foreninger tyder 
på et governance-problem.”

Jane Sandberg, direktør på ENIGMA, om at 
mange museumsbestyrelser er domineret af 
lokalpolitikere og museumsforeninger. Kilde: 
Akademikerbladet

Flere kritikere har kaldt Jim Lyngvilds billeder til Ilulisat Kunstmuseum for kulturel appropriation.

Rekonstruktionstegning af Lola.
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1 Første gang Pretty 
Maids blev hædret i 
Horsens var på rådhuset 
i 1987. Musikgenren He-
avy Metal var dengang ny 
for borgmesteren. Derfor 
var de engelske ord i 
talepapiret oversat med 
lydskrift, så de kunne ud-
tales på ordentligt hor-
sensiansk. Undertitlen 
på særudstillingen om 
Pretty Maids er derfor 
Heavy [hævi] Horsens. 
Foto: Poul Klavsen

2 Scenetøj.  
Foto: Henrik Hildebrandt.

3 Indgangen til udstil-
lingen.  
Foto: Horsens Museum.

Kan man som museum lave en udstilling, som 
udelukkende består af lånte genstande? Er det 
ikke netop museernes opgave at skabe udstil-
linger med de ting, som findes i samlingerne?

Når samlingen ikke er tilstrækkelig 
rock ’n’ roll

Det kan man sagtens argumentere for. Men i forbindel-
se med særudstillingen Pretty Maids – Heavy [hævi] 
Horsens på Horsens Museum har lån været det helt 
bærende element hele vejen lige fra idé til udstillings-
åbning. Dén proces har der været meget læring i, og 
med den er der blevet rusket godt op i rammerne for, 
hvad ’man kan’ – med og uden samling – på Horsens 
Museum.

Vil I låne en idé?
Horsens’ historie er befolket af istidsjægere, russiske 
prinsesser, verdens vildeste opdagelsesrejsende og 
alt muligt derimellem. Blandt andet ét af de bands, 
som i 1980’erne var med til at definere den fremvok-
sende musikgenre heavy metal, nemlig bandet Pretty 
Maids. 

Museet blev i 2020 kontaktet af en svensk super-
fan, som foreslog museet at lave en musikudstilling 
i anledning af bandets 40 års jubilæum i 2021. At 
Pretty Maids kommer fra Horsens, har nok altid væ-
ret vigtigere for byen, end det har været for bandet, 
deres musik og deres fans. Men det er alligevel her 

i Horsens, at Pretty Maids’ tunge historie starter og 
har sin rod. Og det har vi altid været stolte af i byen.

Horsens Museum ejer ingen Pretty Maids relatere-
de genstande, men da idéen passede ind i museets 
formidlingsstrategiske fokus på de historier, som er 
helt særlige for Horsens, så slog vi til og sparkede gang 
i et større udstillingsarbejde med en indlånt idé.

Lån af viden og genstande
Museets medarbejdere er normalt specialister, når 
en ny udstilling skal opbygges. Men her har museet 
været afhængig af at kunne tappe ind i og låne viden 
udefra. Fans har viden om deres idoler, som man ikke 
kan læse sig til, og idolerne selv ligger inde med en 
anden del af historien. Vi har derfor indhentet viden 
fra disse eksterne eksperter og ladet udstillingen ud-
vikle sig i samarbejde med både bandet og deres fans 
helt frem mod åbningen. Med lånt viden har museet 
blandt andet kunne skabe nyt overblik over bandets 
skiftende sammensætning over tid og fået vigtig viden 
til at opspore instrumenter hos fans og samlere.

Der er ingen tvivl om, at det på mange måder er 
lettere at arbejde med mennesker, der har været døde 
i et vist antal hundrede år, end det er med internatio-
nale stjerner. Til gengæld er det sidste måske lidt mere 
rock ’n’ roll. Det har derfor, på en og samme tid, været 
frustrerende, når ønskede interviews af forskellige 
årsager ikke kunne gennemføres, og opløftende når 
gamle minder, private videooptagelser, scrapbøger og 

Af 
Merete Bøge 

Pedersen 
og 

Louise 
Højsgaard 

Nielsen

SÅ MÅ 
MAN LÅNE

1

2 3
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billeder pludselig dukkede op og blev delt gavmildt 
med museet. 

Skitsen til udstillingen blev designet ud fra en for-
ventning om, hvad der ville kunne lånes ind. Men 
planer, design og de fysiske rammer har vi tilpasset 
undervejs. Når man pludselig får et tilbud om et guld-
farvet trommesæt, som har proveniensen i orden, så 
finder man plads til det! 

Det har taget tid at administrere den brede kreds 
af udlånere, men det betyder også, at der er flere som 
har andel i udstillingen. Den er blevet noget, som mu-
seet er sammen med mange om. 

Låneoversigten
Udstillingen rummer både en band- og fanvinkel. Ud-
over de mere officielle ting fra bandets historie, såsom 
scenetøj, instrumenter og priser, er der også de mere 
personlige ejendele, som tilhører bandet og deres 
fans. Der er sjældne koncert t-shirts, billetter, fan-
kunst og fanbreve. Og fra et af bandets medlemmer 
har vi fået lov til at låne og vise private scrap- og dag-
bøger, ligesom der er videobånd, der dokumenterer 
bandets rejse fra øvelokalerne i Horsens til scenerne 
på nogle af Europas største heavy metal-festivaler.

Merete Bøge Pedersen er museumschef på Horsens 
Museum. Louise Højsgaard Nielsen er projektleder og 
udstillingsansvarlig på Horsens Museum

Potentialet i den personlige historie
De eksterne samarbejder med levende mennesker om 
lån af deres minder, ideer og fysiske genstande har 
samtidig været udfordrende og givende i processen. 
Selv om vi i de næste udstillinger kommer til at arbej-
de med ældre dele af Horsens’ historie, som ikke har 
nulevende øjenvidner, så er vi blevet inspirerede til at 
tænke den personlige historie mere ind i formidlingen, 
hvor det netop giver mening. Det kunne for eksempel 
være samarbejder med nulevende efterkommere af 
lokale historiske personligheder, kig over skulderen 
på historikerne i det forskningsarbejde, der ligger før 
en udstillingsåbning, kuratering af genstande sammen 
med borgerne – eller noget helt andet. 

Den personlige vinkel kan bruges til at synliggøre 
historiens relevans for flere ved at skabe et nutidigt af-
sæt at kommunikere den ud fra. De levende skal kunne 
se sig selv og trådene til deres egen livsfortælling i den 
historie, som vi fortæller på Horsens Museum.

Skal samlingen så udvides med mere rock ’n’ 
roll på magasinerne?

Det korte svar er nej. Vi har oplevet, at der er noget 
helt særligt og unikt i, at vi lader lån være lån. Det har 
gjort udstillingsarbejdet agilt og levende. Kombinati-
onen af indlån og eksterne samarbejder har givet os 
mulighed for at skabe et nyt format for lokalhistorisk 
udstillingsarbejde, som rækker ud over kommune-
grænsen og tiltrækker gæster fra både ind- og udland. 
Historien er stadig fortalt gennem genstande, men 
vi fylder ikke magasinerne på bagkant. Det betyder 
selvfølgelig ikke, at museets samling kommer til at 
forstene på magasinerne, mens vi låner løs. Og det 
betyder naturligvis heller ikke, at samlingen ikke fort-
sat skal vokse og udvides med relevante genstande. 
Men vi har fået øjnene op for nye formidlingsmulig-
heder, der opstår i mødet mellem museets samling 
og indlånte genstande fra private samlere. Med lån 
kan vi fortælle mange flere forskellige historier, og 
vi kan belyse historierne genstandsmæssigt fra flere 
forskellige vinkler end samlingen ellers muliggør. Den 
læring og inspiration tager vi med os videre i museets 
næste store projekt, som handler om bysbarnet Vitus 
Bering. Med lån, kreativitet og samarbejder inspireret 
af vores lokale heavyrockere har vi fået nye ideer til at 
gøre Bering og en af verdens vildeste opdagelsesrejser 
rock ’n’ roll på helt nye måder.

Louise Trier, Redaktør

Den kulturelle arv i Grønland er vigtigere end 
nogensinde, ikke mindst for unge grønlændere.  
Med tatoveringer, nationaldragter, ældre fangst-
metoder og traditionelle fødevarer fra den op-
rindelige inuitkultur forsøger flere at genskabe 
forbindelsen til deres rødder. 

Mange drømmer om selvstændighed – i hvert 
fald på længere sigt. Og flere mener, at det netop 
er et nødvendigt skridt i den udvikling at ’reclai-
me’ den grønlandske identitet. En identitet, der er 
blevet undertrykt, lige siden Danmark kolonise-
rede Grønland, men som kan vækkes til live igen 
ved hjælp af den kulturelle arv. 

Med graveskeerne dybt begravet i fortiden, kan 
landets museer altså potentielt hjælpe grønlæn-
derne med at finde tilbage til deres rødder. Men 
hvordan står det egentlig til på de grønlandske 
museer? Redaktionen har givet ordet til syv mu-
seumsfolk, der på de næste sider giver indblik i 
landets museumslandskab og hvordan det er at 
varetage den vigtige opgave, de står med.

Grønland
T E M A

4 VIP-åbning: Borg-
mester Peter Sørensen 
flankeret af forsanger 
Paul Christensen og 
guitarist Kenneth Han-
sen, der også begge 
skriver Pretty Maids’ 
sange. Foto: Rasmus 
Barslund Grønbæk.

”Når man pludselig får et tilbud om et guldfarvet trommesæt, som har 
proveniensen i orden, så finder man plads til det! ”

FAKTA

→ Pretty Maids – He-
avy [hævi] Horsens 
kan ses på Horsens 
Museum frem til 14. 
august 2022.

→ Heavy Metal-ban-
det Pretty Maids 
fejrede 40 års 
jubilæum i 2021, 
hvor udstillingen 
åbnede. 

→ Pretty Maids har 
udgivet i alt 16 
albums, adskillige 
EP’er, live-plader og 
opsamlinger.

4
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Linda G. Ostermann havde en baggrund i tu-
ristbranchen, men skiftede i 2006 til en ud-
fordrende hverdag på Qeqertarsuaq Muse-
um på Diskoøen i Vestgrønland. Her arbejder 
hun med at forankre museet i lokalbefolk-
ningens hverdag og skabe rum for både lyse 
stunder og mørke kapitler i egnens historie. 

hvor jeg virker i min by og region. Jeg får mange gode 
tilkendegivelser fra befolkningen, og det er for mig 
belønning nok i sig selv. Og personen, som jeg følte 
mig stødt af, er i dag blevet min bedste sparringspart-
ner, som jeg agter højt og er meget taknemmelig for at 
have lært at kende. 

Mine første opgaver
Qeqertarsuaq Museum blev startet i 1992 og befinder 
sig i den tidligere inspektørbolig (Qeqertarsuaq God-
havn Nordgrønlandsk inspektorat 1782-1950), som 
også dengang var administrationsbygning. 

Bygningen er fra 1840, og kun stueplanet er i sin tid 
blevet restaureret til museumsbrug. Huset er utæt og 
vi får bilos ind gennem sprækker. Bygningen hælder 
også og derfor må vi tilpasse gulvhøjden med kiler 
under montrerne.  

Min første udstilling handlede om Anden Verdens-
krig og var en vandreudstilling fra Nunatta Katersu-
gaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuse-
um og Arkiv). Her samlede jeg de genstande, vi havde 
på museet, og iscenesatte udstillingen, hvor man både 
kunne læse og kigge på billeder, men også se genstan-
de som man kendte til i krigsårene, fx kakkelovne og 
husgeråd. Derudover involverede jeg byens ældre og 
inviterede dem på museet, hvor de fik lov til at snakke 
om, hvad de erindrede fra krigsårene. Jeg sørgede for, 
at der var en tv-mand med således, at det også blev 
optaget på tv. 

En anden ting som jeg i starten også gjorde var, 
at jeg havde lagt mærke til og tænkte, at folk i byen 
ikke havde så meget med deres museum at gøre. Jeg 
spurgte folk, både voksne og unge, hvad museet betød 
for dem og de svarede, ”at det er noget som turister-
ne besøger om sommeren.”  Det var også rigtigt, for 
her havde der ikke været rigtig involvering af lokale 
borgere.

Rundspørgen førte til, at jeg fik en ide om at lave en 
tv-optagelse, som appellerer til børn. Det blev til en 
julekalender i 24 afsnit i samarbejde med tv-forenin-
gen og nogle børn og flere instanser i byen. 

Jeg arbejdede med rutineprægede administrations- 
og museumsopgaver indtil kl. 14.00, hvorefter jeg 
skrev afsnit til mit julekalendermanuskript. Deltagerne 
kom derefter til museet, jeg instruerede, og der blev 
filmet. Tv-udsendelsen blev virkelig godt modtaget i 
byen, og jeg havde herefter fået rettet opmærksom-
heden mod museet.  

Kvindens nationaldragt
I øjeblikket er jeg i gang med et projekt om kvindens 
nationaldragt, som foregår i samarbejde med de kom-
munale museer. Det foregår sådan, at jeg har deltaget 
i et lufthavnsseminar i nabobyen, og her venter mig 
et møde via Skype med de kommunale museer. Vi 
skal hver især arrangere en udstilling og skabe debat 
om emnet. 

Jeg sørger for at lave en plakat og en kort film på to 
minutter som en slags appetitvækker.  Til udstillingen 
sætter vi tre dragter ind i udstillingslokalet, og tre duk-
ker med nationaldragter sættes ind i en glasmontre.

Til vores arrangement vil vi vise en digital præsen-
tation af den grønlandske dragthistorie og forskel-
le i landdistrikterne. Der kommer desuden en fore-
dragsholder, og så vil der være gruppediskussion og 
fremlæggelser.  Deltagerne til arrangementet vil blive 
tilbudt aftenskoletimer, såfremt der er tilslutning til 
de ideer, der vil dukke op. Vi har også opfordret til en 
opvisning af dragter og festtøj.  

Indsamling og taknemmelighed
Det rører mig en gang imellem, når folk viser deres 
taknemmelighed for museets virke. Jeg blev ringet 
op af en ældre kvinde fra bygden Kangerluk med cirka 
10 borgere tilbage, som lever der nu. Kvinden, som 
kontaktede mig telefonisk, ville takke for et brev, hun 
har fået fra os. Hun ville sætte det i ramme og hænge 
det op på væggen hjemme hos sig.

Museet havde nemlig fået en donation fra hende, 
bl.a. et gammelt strygejern. Det havde vi sendt et 
takkebrev for. Det er dejligt at snakke med folk, som 
er taknemmelige for vores museumsvirke. Hun ville 
komme ind til os, når hun får mulighed for at komme 

Hvordan er det at arbejde på museum? Det spørgsmål 
bliver jeg stillet nogle gange. 

At være på et museum er dejligt og føles privilege-
ret, men også som et stort ansvar. Jeg ville ønske, at 
det var mere prioriteret af kommunen, idet her mang-
ler det fundament som ethvert museum normalt har, 
fordi det er lovpligtigt. Nemlig en bestyrelse. 

Dengang jeg valgte at søge ind på vores lokalmu-
seum, Qeqertarsuaq Museum på Diskoøen, var jeg i 
en situation, hvor jeg havde været ramt af stress og i 
grunden skulle have sygemeldt mig. Men jeg valgte i 
stedet for at opsige mit job inden for turisme og tænk-
te, at her på museet kunne jeg arbejde med mere stille 
og rolige opgaver.

Men da jeg blev ansat i 2006, skulle det vise sig, 
at jeg måtte oparbejde museets virke fra bunden af. 
Her var ikke styr på noget som helst, heller ikke hvor 
mange timer man skulle arbejde her. Jeg skulle både 
arbejde med turistinformation og museale opgaver. 
Der var ingen til at vejlede mig, og jeg måtte prøve 
mig frem. 

Ny i et akademisk miljø
Første gang jeg deltog i en museal mødeaktivitet var i 
Nuuk, så jeg rejste derned i håb om at finde kollegialt 
sammenhold, hvilket jeg også glædeligt tog imod. Men 
her mødte jeg også en person, som jeg følte mig stødt 
af. Da jeg trådte ind i kursuslokalet blev jeg mødt af 
en, som begyndte at krydsforhøre mig om, hvornår 
jeg har fået jobbet, og hvilken uddannelse jeg har bag 
mig. Og det imens andre hørte på. Jeg følte mig lige 
pludselig meget lille og forsvarsløs. Jeg var havnet i 
et akademisk miljø, og her var jeg sammen med en 
masse folk, som har ph.d.-grader. Og jeg havde kun 
min brændende interesse for at arbejde for at gøre 
kulturformidlingen relevant i mit lokalområde. Jeg 
måtte pænt svare vedkommende, at jeg har en korte-
re uddannelse inden for handel og kontor, og gennem 
årene har fået erfaring inden for turisme. 

Dette møde havde jeg mén af i starten, men efter-
hånden som tiden gik, har jeg bare fået blod på tanden 
til at gå videre med det jeg kan. Jeg har min tilgang 
til tingene, og det virker ok i min lokale kreds, og der 

1 To kvinder i 
deres hjemmesyede 
nationaldragter blev 
fotograferet foran mu-
seet i forbindelse med 
projektet Nyskabelse 
og grænser, der havde 
fokus på den grønland-
ske kvindedragt. De 
står under hvalkæben, 
som i daglig tale bliver 
kaldt for ’Porten til 
verden’.  Foto: Linda G. 
Ostermann

2 Qeqertarsuaq 
Museum. Foto: Linda G. 
Ostermann

1
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Af Linda G. Ostermann

En autodidakt 
museumsleders 

beretning

”Jeg var havnet 
i et akademisk 
miljø, og her 
var jeg sammen 
med en masse 
folk som har 
ph.d.-grader.”
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ind til byen igen. Hun ville gerne have hjælp til at un-
dersøge sine rødder, og jeg har lovet hende, at vi godt 
kan hjælpe hende i gang med de digitale kirkebøger, 
der ligger på nettet. 

De svære historier
Jeg skal til at skrive en samarbejdsaftale med en 
mand, som bor i Danmark, hvis far havde arbejdet i 
Qullissat og havde taget mange fotos i god kvalitet fra 
stedet og af folk. Qullissat er en nedlagt kulmineby i lo-
kalområdet, der oprindeligt blev anlagt af den danske 
stat. I slutningen af 1960’erne blev minen urentabel 
og Folketinget og Grønlands Landsråd besluttede at 
lukke byen. I 1972 blev de indbyggere, der ikke var 
flyttet frivilligt, tvangsflyttet til andre byer. Lukningen 
af Qullissat er et af de mørke kapitler i grønlænder-
nes historie, som befolkningen har svært ved at glem-
me og tilgive. Folk har stadig ar på sjælen efter deres 
tvangsflytning. 

Jeg udgav en bog om folks erindringer fra Qullissat 
i 2020.  Her kan man læse om de følelser, som gør, 
at mange søger tilbage til den forladte by, og hvad de 
kan erindre fra den dagligdag, de havde dengang. Nu 
er jeg i gang med forberedelser til en større udstilling 
i anledning af 50-året for affolkningen i 2022. Og de 
mange fotos fra den danske mand vil være til glæde 
og gavn for Qullissats tidligere borgere. 

Personlige beretninger fra lokalhistorien
Nogle gange får jeg henvendelser, som måske ikke 
hører helt hjemme i museumsvirket, men som alligevel 

giver vigtig viden. Det gælder fx personlige beretnin-
ger om lokalhistorien. For nylig fik jeg en henvendelse 
fra en dame i Danmark, hvis mor døde i en tragisk bå-
dulykke her i havet i 1954. Hun ønskede at få hjælp af 
museet til at finde deres hus, dengang de boede her 
i byen. Jeg ringede rundt og fandt ud af hvor i byen 
familien har haft deres hus, og lovede hende at sende 
billeder fra hendes barndomshjem. 

Hendes mor var fødselshjælper og hjalp til med 
mæslingeepidemien. Hun var rejst med læger og sy-
geplejersker med en motorbåd til en bygd for at tilse 
borgerne derude. På returrejsen forliste skibet under 
en storm, og alle otte ombordværende mistede livet. 
Der er rejst et mindesmærke for de omkomne her i 
byen i 1957. Datterens personlige beretning har været 
vigtig, fordi det er den eneste vi har om ulykken, og på 
den måde kan vi kan føje den til vores lokalhistorie.

Året rundt på Qeqertarsuaq Museum
Jeg er god til at udføre museets planer, og selvom jeg 
altid har haft mere eller mindre mangel på sparring i 
hverdagen, har jeg stolet på mig selv, og min selvtillid 
er bare vokset og vokset. 

Januar måneds museumsbegivenheder har indtil 
nu været med rekordbesøgstal, da kulturnatten fore-
går i denne måned. Folk elsker at gå ud og besøge 
åbent hus-arrangementer på denne dag. 

Jeg har gennem årene fået en god erfaring med at 
producere lokal kulturformidling ved at bruge museets 
egne sager og byhistorie. Vi får også vandreudstillin-
ger ind. 

Det kniber dog med personale og med de begræn-
sede ressourcer, er det svært at opretholde aktivitets-
niveauet, men helt stille bliver det aldrig.

Vi har igennem året flere faste aktiviteter som bl.a 
er: Januar: Kulturnat, maj: International ICOM-dag, 
juni: Grønlands nationaldag, august: Museumsdag, 
oktober: Kommunal museumsdag, og december: 
Årets korteste dag, 21.12 markering. 

Hverdagen på museet er meget forskellig og som-
metider ensartet og stille, men arbejdsopgaverne er 
mange. Som leder af institutionen har jeg mange tan-
ker og ideer, men i hverdagen tager administrations-
opgaverne rigtig meget tid. 

Museet arbejder efter de gældende museumslove, 
og har også langtidsplaner, og kører efter disse, og 
udgiver årsrapporter som vi skal.

Jeg føler dog, at der burde og skal være en besty-
relse, som lægger planer og sparrer med museet. Det 
savner jeg, og har altid savnet det, siden jeg kom til 
museet. Det er kommunen ellers godt klar over, men 
om der vil blive gjort noget, er ikke til at vide. Jeg for-
hører mig og rykker for svar hvert år.

Linda G. Ostermann er museumsleder på Qeqertarsuaq 
Museum.

Qeqertalik Kommune 
har meddelt Magasinet 
Danske Museer, at 
kommunens fagkoordi-
nator er i gang med at 
undersøge problemet 
angående den mang-
lende museumsbesty-
relse. 

3 Skolebørn på 
museumsbesøg kigger 
på Landsfoged Philip 
Rosendahls uniform. 
I 1782 indførte man 
landinspektører både 
i Nordgrønland og 
Sydgrønland, og denne 
uniform er en galla- 
uniform, som er skræd-
dersyet til den, der skal 
bære den. Foto: Linda 
G Ostermann.

3

Topdanmarks overskudsdeling er lige så ikonisk for Museumstjenestens 
medlemmer, som Guldhornene er for Danmarkshistorien. 
Igen i år deles overskuddet på næsten 3 millioner kroner ud som tak for 
et vellykket 2021, hvor I igen har passet godt på den danske kulturarv.
 
Historisk samarbejde
Samarbejdet mellem Museumstjenesten og Topdanmark har eksisteret 
siden 1979. Vil du også være med? Ring til os på 44 74 33 94. 

Jeres indsats 
er guld værd.
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Af 
Kristine Bønløkke 

Spejlborg

Kunst i Grønland har historisk set været formet 
af idéen om ’det grønlandske’. Nuuk Kunstmu-
seum ønsker at synliggøre de forskellige hi-
storiske blikke på Grønland side om side med 
kontemporære grønlandske kunstnere. Sam-
tidig har museet fundet metoder til at udfylde 
de markante forskningsmæssige huller i lan-
dets kunsthistorie. 

Gemte og 
glemte 

(kunst)historier

I flere århundreder har billedkunsten igennem arktiske 
ekspeditioner skildret fjerne egne langt fra Europa. 
Historierne om ekspeditionerne har inspireret euro-
pæiske billedkunstnere til at afbilde deres idéer og 
fantasier om Arktis - også selvom de aldrig selv har 
besøgt det sted, eller mødt de mennesker de portræt-
terer. C.A. Lorentzens maleri En grønlandsk fisker med 
sin brud er netop sådan et kunstværk og hænger i den 
permanente udstilling på Nuuk Kunstmuseum.  

Grønland er gennem tiden blevet skildret igen og 
igen af kunstnere udefra. Danske kunstnere, som fra 
midten af 1800-tallet rejste til Grønland for at male 
blev kendt som ’Grønlandsmalere’. I disse malerier 
fylder den overvældende natur, lyset og landskabet. 
Det er det udefrakommende blik, som kigger ind i en 
ukendt verden. Den grønlandske natur er hovedper-
sonen og grønlændere statister. Det er idéen om det 
’vilde grøndlandske’, det oprindelige og det uspolere-
de. Det er det vestlige menneskes udefrakommende 
blik, som på denne tid opsøger og kortlægger ukendte 
egne og kulturer – herunder også Grønland.

Kunst i Grønland har derfor historisk set været for-
met af forventningen om ’det grønlandske’, hvilket 
samlingen på Nuuk Kunstmuseum også er formet af. 
Museet har derfor en unik mulighed for at formidle de 
forskellige blikke på Grønland, hvordan synet, eller 
idéen om ’det grønlandske’, historisk afspejles i bil-
ledkunsten. Med den nuværende kurateringsstrategi 
ønsker museet at synliggøre disse forskellige blikke og 
positioner, og lade dem spille op mod nye udtryk fra 
de kontemporære grønlandske kunstnere.

Samlingen
Nuuk Kunstmuseum er Grønlands største kunstmu-
seum. Museet opstod i 2005, da Svend og Helene 
Junge Pedersen testamenterede deres private sam-
ling inklusive huset på Kissarneqqortuunnguaq 5 til 
Kommuneqafik Sermersooq – kommunen som Nuuk 
tilhører. Huset er den tidligere Adventist Kirke komplet 
med en moderne tilbygning fra 2007, som rummer 
museets skiftende særudstillinger.

1 C.A. Lorentzen,  En 
grønlandsk fisker med 
sin brud, 1825

1
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Modsat den europæiske tradition for landskabsmaleri, 
er landskaberne fra den grønlandske kunstner Kistat 
Lund (1944-2017) abstrakte med monokrome felter 
og selvlysende farver. Her er naturen ikke malet som 
et portræt, men er gengivet i moderne værker som 
bryder med de traditionelle måder at afbillede naturen 
på. Frederik ’Kunngi’ Kristensen behandler og nedbry-
der firkantens geometriske form. Hans nonfigurative 
motiver er ofte blevet kategoriseret som ’ikke-grøn-
landske’, fordi de bryder med forestillingen om, hvad 
grønlandsk kunst er, men hvordan kan Kunngis værker 
ikke være grønlandske, når både kunst og kunstner 
udspringer fra Grønland?   

Grafikkens rolle
Grafikken som kunstform spiller en stor rolle i den 
grønlandske kunsthistorie og er derfor også betydeligt 
repræsenteret i kunstmuseets samling. Med forbil- 
ledet Cape Dorset (nu Kinngait) kunstskolen i Nunavut 
på West Baffin Island åbnede Grafisk Værksted i Nuuk 
i 1972. I Nuuk Kunstmuseum er et selvstændigt ud-
stillingsrum dedikeret til grafikken og Grafisk Værk-
sted, hvor alle kunstnerne i dette rum har været elever 
eller undervisere. 

Grafikken som medie trækker lange tråde tilbage 
i den grønlandske kunsthistorie, og for Anne-Birthe 

Junges samling indeholder et omfattende udvalg 
af ældre kunst af europæiske kunstmalere som har 
opholdt sig kortere eller længere tid i Grønland. Det 
er kunstnere som Emanuel A. Petersen (1894-1948), 
Aage Gitz-Johansen (1897-1977), J.E.C Rasmussen 
(1841-1893) og Harald Moltke (1971-1960). Især 
efter Nivi Christensens tiltrædelse som museumsleder 
i 2015, er samlingen vokset med tilføjelser af nyere 
værker af grønlandske kunstnere som Anne-Birthe 
Hove (1951-2012), Pia Arke (1958-2007), Jessie  
Kleemann (f. 1959), Frederik ’Kunngi’ Kristensen 
(1952-2021), Botella Silis-Høegh (f. 1981) og mange 
flere. Derudover indeholder samlingen også en mar-
kant mængde grønlandsk kunsthåndværk i ben, tand, 
træ og fedtsten. Det er museets mission at nuancere 
opfattelsen af, hvad grønlandsk kunst er og kan være, 
og derved udfordre det typiske billede af grønlandsk 
kunst som værende et smukt landskabsmaleri eller 
grønlandsk kunsthåndværk.

I museets faste udstilling drager bygningen naturligt 
en usynlig linje mellem de udefrakommende blikke 
og de kontemporære grønlandske kunstnere. I den 
moderne del af samlingen ligger fokus blandt andet 
på gengivelsen og det personlige forhold til verden, 
natur og materialet. Nogle værker er personlige og 
indadvendte, og andre er taktile og undersøgende. 

2 Frederik ’Kunngi’ 
Kristensen, uden titel, 
1976

3 Kistât Lund, uden 
titel, 2005

”Det er mu-
seets mission 
at nuancere 
opfattelsen af, 
hvad grøn-
landsk kunst er 
og kan være.”

2

3
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Hove, som er en af Grønlands mest markante kunstne-
re, var netop grafikken en af hendes fortrukne medier. 
Anne-Birthe Hove var en exceptionel kunstner, som 
hele sit kunstneriske virke udforskede og perfektio-
nerede grafikken i både teknik, motiv og udtryk. Hove 
var i sit virke øjenvidne til og kunstnerisk fortolker af 
en periode, hvor Grønland gik fra at være et dansk 
amt, til Hjemmestyre og senere Selvstyre. Hun var en 
af de første kunstnere i Grønland som bearbejdede og 
fortolkede det sete, og hendes vidnesbyrd er derfor af 
enorm national værdi. Hoves værker trækker på tradi-
tionerne for den danske feministiske 70’er-grafik, men 
flettet sammen med en lokal grønlandsk fortælling. 

I 2020 opkøbte Nuuk Kunstmuseum i samarbejde 
med Statens Museum for Kunst, Grønlands National-
museum og Fonden for Grønlands Nationalgalleri for 
Kunst den næsten komplette samling af Anne-Bir-
the Hoves værker med støtte fra Ny Carlsbergfondet. 
Samlingen befinder sig på nuværende tidspunkt på 
Nuuk Kunstmuseum, hvor den afventer registrering. 
Det har været et vigtigt projekt for museet at sikre den 
unikke kunstsamling til Grønland. 

Det var også en stor glæde, da en bevilling fra Ny 
Carlsbergfondet gjordet det muligt for museet at op-
købe 15 værker af Pia Arke. Grønland og Danmark 
har igennem de seneste 300 år været i et kolonialt 
forhold, og Pia Arke er blevet ikonisk for det bånd. 
Hendes kunst bliver i disse år spredt til museer og 
privatpersoner i hele verden. 

”Vi betragter dette som en af de sidste muligheder 
for at erhverve en række meget væsentlige værker af 
Pia Arke, og som en af de sidste muligheder for at få 
en væsentlig samling af Pia Arkes værker til Grønland.”  
udtaler Nivi Christensen, museumsleder ved Nuuk 
Kunstmuseum.

 Mikroforskning og vidensindsamling
Ved en omfattende registrering af hele Nuuk Kunst-
museums samling i 2017, blev det for alvor klart at 
nogle perioder, kunstnere og værktyper i grønlandsk 
kunsthistorie ikke var repræsenteret i samlingen. De 
dominerende værktyper i samlingsfundamentet er 
maleri, grafik og grønlandsk kunsthåndværk. Værker 
fra kontemporære kunstnere var ikke godt repræsen-
teret – især ikke med værktyper som videokunst, per-
formance og skulptur.

Igennem registreringen blev det også tydeligt, at 
’hullerne’ i samlingen også inkluderede  ’videnshul-
ler’, hvor tilgængelig viden omkring grønlandsk kunst 
manglede. Dette gav anledning til, at museet begyndte 
publiceringen af en række mikroforskningsartikler 
under navnet Bagom værket. Artiklerne er ikke omfat-
tende, men korte og præcise, og udgør en substantiel 
del af den litteratur, der findes om grønlandsk kunst på 

nettet. Dette er en af de metoder museet bruger til at 
kickstarte researchprocesser. En anden er at samle og 
udgive den viden, som opstår og samles i forbindelse 
med et udstillingsprojekt. I efteråret 2022 planlægger 
museet sin første soloudstilling med den mangeårige 
leder af Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik (Kunstskolen i 
Nuuk) og kunstner, Arnannguaq Høegh (1956-2020). 

Arnannguaq Høegh er repræsenteret i Nuuk Kunst-
museums samling, men tilgængelig viden om hendes 
kunstneriske virke er begrænset. Det intense udstil-
lingsarbejde udmunder ofte i en eller flere mikroforsk-
ningsartikler og bidrager derved til den voksende ar-
tikelserie som publiceres på museets hjemmeside. 
Disse projekter er nogle af mange på Nuuk Kunst-
museum, som i små træk forsøger at afdække gemte 
og glemte kunsthistorier. Håbet er, at nogle af disse 
tiltag, kan gøre det lettere for andre at grave videre i 
den grønlandske kunst og kunsthistorie.

4 Anne-Birthe Hove, 
Portræt II, 1993

5 Arnannguaq 
Høegh, uden titel, 2008

”Hun var en 
af de første 
kunstnere i 
Grønland som 
bearbejdede og 
fortolkede det 
sete, og hendes 
vidnesbyrd er 
derfor af enorm 
national værdi.”

Kristine Bønløkke Spejlborg er museumsinspektør på 
Nuuk Kunstmuseum

4
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1967 – LANDSMUSEET 
OPRETTES

Landsmuseet blev i henhold 
til den danske museumslov 
anerkendt som kulturhisto-
risk lokalmuseum fra 1. april 
1967. Den officielle indvielse 
fandt sted den 23. august 
1967 i det tidligere missions-
hus i Ny Herrnhut i Nuuk. I 
foråret 1971 fik museet sta-
tus som landsdelsmuseum. 
Den 1. oktober 1976 blev 
det i forbindelse med en ny 
anordning besluttet at tildele 
statstilskud og funktionen 
som landsdelsmuseum op-
hørte. I stedet skulle museet 
nu fungere som hovedmuse-
um med landsdækkende for-
pligtelser. Samme anordning 
gav mulighed for oprettelse af 
Grønlands Museumsråd.

1974 – FREDNING AF  
ARKÆOLOGISKE OG  
HISTORISKE VÆRDIER

Grønland fik sin egen fred-
ningslov den 22. maj 1974. 
Landsmuseet fik derved et 
nyt ansvarsområde og lov-
mæssige forpligtelser. Loven 
bestemte, at arkæologiske og 
historiske værdier umiddel-
bart var fredede og alle fund 
skulle indberettes til Lands-
museet. Nogle af de større 
opgaver som Landsmuseet 
fik, var at fremdrage og un-
dersøge otte spektakulære 
og særdeles velbevarede lig 
fra Qilakitsoq fra midten af 
1400-tallet. Mumierne blev 
fundet i Qilakitsoq-området 
overfor Uummannaq i 1972 
af to brødre fra området.

1978  – NY BYGNING 
TIL LANDSMUSEET 

Allerede i begyndelsen af 
1970’erne var Ny Herrn-
hut-bygningen blevet for lille 
til Landsmuseet på grund af 
en stor indsamlingsaktivitet. 
Den levede ikke længere op 
til museumslovens krav og 
derfor blev der iværksat tiltag 
for nye bygninger. I august 
1978 flyttede museet til ny-
renoverede bygninger i Kolo-
nihavnen i Nuuk. 

1981 – HJEMMESTYRET 
TAGER OVER: DEN FØRSTE 
MUSEUMSLOV

Grønlands Hjemmestyre, 
som blev indført den 1. maj 
1979, overtog museums- og 

1 Grønlands Lands-
museum blev indviet 
den 23. august 1967 
i det tidligere missi-
onshus i Ny Herrnhut i 
Nuuk. Foto: Grønlands 
Nationalmuseum og 
Arkiv

2 Tromme-ramme 
af hvalbarde fundet i 
Nuullit i Nordgrønland 
samt en østgrønlandsk 
tromme fra starten 
af 1900-tallet. Inuits 
trommesang og -dans 
blev i december 2021 
optaget på UNESCO´s 
Representative List of 
the Intangible Cultural 
heritage of Humanity.

Af Daniel Thorleifsen

Fra Landsmuseets unge dage i et tidligere missionshus til 1980’ernes repatriering og 
arbejdet med den immaterielle kulturarv, som i 2021 førte til indskrivning af trommesang 

og -dans i UNESCOs verdensarvsliste. Her er otte centrale nedslag i det grønlandske 
museumsvæsens udvikling. 

Otte nedslag 
i det grønlandske 

museumsvæsens historie

1

2
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fredningsområdet den 1. 
januar 1981, og dermed var 
Landsmuseet ikke længere 
underlagt dansk museums-
lovgivning. Museet ændrede 
navn til Grønlands Natio-
nalmuseum. Samtidig blev 
Grønlands Museumsnævn 
oprettet. Før hjemmestyret 
overtog lovgivningen blev der 
i april 1980 afholdt en stor 
museumskonference i Nuuk, 
hvor 55 personer fra nær og 
fjern deltog for at finde frem 
til en organisationsform for 
museumsvæsnets videre 
virke. Opgaverne udvides til 
også at omfatte overførsel af 
kulturhistorisk materiale fra 
Danmark. 

Daniel Thorleifsen er direktør 
på Nunatta Katersugaasivia 
Allagaateqarfialu/Grønlands 
Nationalmuseum og Arkiv

1991 – SAMMENLÆGNING 
AF MUSEUM OG ARKIV

Grønlands Nationalmuseum 
og Grønlands Landsarkiv blev 
sammenlagt til én institution 
den 1. januar 1991, og fik det 
officielle navn Nunatta Kater-
sugaasivia Allagaateqarfialu 
(Grønlands Nationalmuseum 
og Arkiv). Sammenlægnin-
gen skulle sikre det samme 
formål som institutionerne 
hidtil havde haft - at virke for 
sikring af den grønlandske 
kulturarv og at styrke hele 
det kulturhistoriske arbejde i 
Grønland. Eftersom arkivets 
magasiner hurtigt blev fyldt, 
og der opstod pladsmangel, 
flyttede Grønlands Nation- 
alarkiv fysisk ind i det ny-
byggede universitetscampus 
Ilimmarfik i 2008, men for-
blev organisatorisk og admi-
nistrativt samkørende med 
Grønlands Nationalmuseum.

2007 – REPATRIERINGS-
KONFERENCEN

Det gode samarbejde mellem 
det danske og det grønland-
ske museumsvæsen omkring 
tilbageførsler af kulturhistori-
ske genstande, navngivet som 
UTIMUT - RETURN, havde 
givet internationalt genklang 
og UNESCO roste tiltaget 
som et eksemplarisk interna-
tionalt musealt samarbejde 
mellem tidligere kolonimagt 

og dens koloniserede. Set 
i det lys arrangerede Grøn-
lands Nationalmuseum og 
Arkiv en international konfe-
rence i 2007 med henblik på 
perspektivering og erfarings-
udveksling. 90 museums- og 
universitetsfolk fra ind- og 
udland, embedsmænd, juri-
ster, advokater, repræsentan-
ter fra oprindelige folk, samt 
UNESCO, ICOM og andre 
organisationer deltog, og i tre 
dage drøftede de muligheder 
for om andre lande kunne 
lære af det dansk-grønland-
ske samarbejde. Konferencen 
mundede ud i en udgivelse: 
UTIMUT. Past heritage - Futu-
re partnerships. 

1982 – GRØNLAND  
FÅR KULTURGENSTANDE 
TILBAGE

Som led i ’nationbuilding’ 
og processen hen imod et 
hjemmestyre blev grønlandsk 
identitet og historie debat-
teret, og der kom tiltagende 
krav i midten af 1970´erne 
om hjemtagning af kultur- og 
naturgenstande, som i sin 
tid var fjernet fra landet og 
placeret i Danmark. Det resul-
terede i konsultationer med 
Danmarks Nationalmuseum 
med henblik på at koordinere 
en repatriering. Den første 
overdragelse af kulturgen-
stande skete i august 1982. 

Samtidig blev der nedsat et 
Grønlandssekretariat på Dan-
marks Nationalmuseum til at 
administrere tilbageførslerne 
fra Danmark. En samarbejds-
aftale om tilbageførsel blev 
underskrevet i 1984, og et 
udvalg for dansk-grønlandsk 
museumsarbejde gik i gang. 
I løbet af de følgende 10 år 
blev 1/4 af de grønlands-
relaterede arkæologiske og 
etnografiske samlinger på 
Danmarks Nationalmuseum 
tilbageført til Grønlands Nati-
onalmuseum.

2015 – IMMATERIEL  
KULTURARV BLIVER EN 
DEL AF MUSEUMSLOVEN

Fra 2008 satte Nunatta 
Katersugaasivia Allagaate-
qarfialu (Grønlands Natio-
nalmuseum og Arkiv) fokus 
på det immaterielle kultur-
arvsområde og formulerede 
visioner for omfattende tiltag 
på området. Forinden havde 
UNESCO i 2003 vedtaget 
The Convention for the Safe-
guarding of Intangible Cul-
tural Heritage, som Grønland 
tilsluttede sig i 2009. For at 
følge op på dette igangsat-
te Nunatta Katersugaasivia 
Allagaateqarfialu en række 

”En samarbejdsaftale 
om tilbageførsel 

blev underskrevet i 
1984, og et udvalg for 

dansk-grønlandsk 
museumsarbejde gik 

i gang.”

tiltag, herunder forberedelse 
af en opdateret museums-
lovgivning, som trådte i kraft 
i 2015. Efter afvikling af en 
række projekter og forbere-
delser fra 2008 indsendte 
Nunatta Katersugaasivia 
Allagaateqarfialu en ansøg-
ning i 2017 om optagelse af 
Inuits trommesang og -dans 
til UNESCOs Representative 
List of the Intangible Cultural 
heritage of Humanity, som 
blev imødekommet og god-
kendt d. 15. december 2021.

3 Allerede i begyn-
delsen af 1970’erne 
voksede Landsmuseets 
samlinger sig for store 
til den daværende 
bygning. I august 1978 
flyttede museet derfor 
til nyrenoverede byg-
ninger i Kolonihavnen 
i Nuuk, hvor museet 
stadig ligger i dag. Foto: 
Grønlands Nationalmu-
seum og Arkiv

4 Fra 1984 og 10 år 
frem blev en fjerdedel 
af de grønlandsrelate-
rede arkæologiske og 
etnografiske samlinger 
på Danmarks national-
museum tilbageført til 
Grønlands Nationalmu-
seum. Foto: Grønlands 
Nationalmuseum og 
Arkiv

3 4



GRØNLANDGRØNLAND26 SOMMER 2022 27DANSKE MUSEER

Af Anne Mette Olsvig

Museumsbegrebet er ungt i Grønland. Selvom 
flere af landets museer i begyndelsen tog form 
efter de traditionelle, europæiske modeller, så 
viser udviklingen på Qasigiannguit Museum, at 
et fornyet museumsbegreb tidligt begyndte at 
give mening. 

Qasigiannguit Museum 
Århundreders museumsudvikling 

på fire årtier

par timer om ugen. En egentlig godkendelse efter lov-
givningen som et støtteberettiget lokalmuseum blev 
opnået i 1984.

Tidligt i museumsudvalgets arbejde havde man 
drøftet overtagelse af byens ældste bygninger til mu-
seumsformål. Kolonibestyrerboligen B-3 og særligt 
det såkaldte Poul Egedes hus, bygning B-4, der til-
skrives byens grundlæggelse og som i en årrække 
havde tilhørt den Kongelige Grønlandske Handel, var 
i søgelyset. Det blev dog ikke Poul Egedes hus, men 
kolonibestyrerboligen, der ved et enestående lokalt 
initiativ blev den næste bygning, som kunne indrettes 
til museumsformål.

Kolonibestyrerboligen blev fra 1988 museets ho-
vedbygning med kontorer, bibliotek og personalestue 
på 1. sal og udstillinger i stueetagen. Museets udstil-
linger kunne nu udbygges med flere udstillingsrum, 
som kom til at danne rammen om den stadigt øgede 
samling af lokalt fangstudstyr, en dragtsamling pri-
mært bestående af nationaldragter, og yderligere sup-
pleret med de renoverede salutkanoner, tillige med 
jordfund og overdragede genstande fra byens tidlige 
historie. Endelig indgik også en samling af udstoppede 
fugle og en lille stensamling i museets udstillinger. 

Den øgede kontorplads gav mulighed for flere lokalt 
ansatte, og dermed ressourcer til blandt andet ind-
samling og registrering af fotos og af lokale stednavne.

Et arkæologisk museum
Bestyrelsens tidlige ønske om fokus på Qasigiannguits 
forhistorie gjorde, at museets første ledere lagde væg-
ten på arkæologiske undersøgelser og forskningsop-
gaver i forhistoriske kulturer i Diskobugten. 

I museets første årti var forhistorien således en højt 
prioriteret opgave for museet, og museet indgik i sam-
arbejde med det daværende Landsmuseum (Grøn-
lands Nationalmuseum) og arkæologiske forskerteam 
om rekognosceringer og udgravninger i Qasigiannguit 
distrikt. Særligt deltog museet igennem 1980’erne 
i en større multidisciplinær udgravning af en 4500 
år gammel Saqqaq-boplads på øen Qeqertasussuk i 
bunden af Sydostbugten syd for Qasigiannguit. I det-
te arbejde var Qasigiannguits borgere i alle udgrav-
ningsårene aktive deltagere som praktiske hjælpere 
og amatørarkæologer. 

Tidligt i 1990’erne blev bygning B-4, Poul Egedes 
hus, inddraget i museet og indrettet til udstillings-
lokale for en permanent udstilling af genstande fra 
den konserverede og løbende hjemvendte samling 
af arkæologisk materiale fra udgravningerne på Qe-
qertasussuk.

Museet har ikke selv ressourcer til forskning, men 
har fortsat et tæt samarbejde med det forskerteam, 
der forsker i materialet. Forskningens nyeste resul-

tater og nytolkninger indbygges fortsat i udstillingen 
med særlige montrer eller formidlingsplancher, lige-
som museet afvikler arrangementer med forskerne 
ved besøg eller deltagelse over digitale medier. 

De seneste år er det arkæologiske materiale publi-
ceret med blandt andet identifikation af landets æld-
ste trommefragment, nye tolkninger af lampesten og 
boligstrukturer, ligesom de ældste buedele og pile 
fra denne tidlige arktiske kultur er identificerede og 
har fundet plads blandt de velbevarede og unikke 
fangstredskaber. 

Nye landvindinger omkring DNA-forskningen i 
forhistorisk DNA har givet mulighed for at afsløre ny 
viden om Saqqaqfolkets genetik og migrationsveje. 
På det palæontologiske område har analyser af DNA 
i permafrosne jordprøver suppleret analyser af de 
mange hundrede velbevarede knogler, og indikerer, 
at et større omfang af kød og spæk fra bardehvaler 
har indgået i datidens menukort.

Rejeproduktion  
– opdatering af samling og udstilling  

Museet har i sine første 20 år fulgt en traditionel mu-
seumsudvikling, hvor det har opbygget en forhistorisk 
samling og en etnografisk samling fra nyere tid med 
fokus på fangererhvervet. 

Igennem årene har museet lagt skiftende fokus på 
arkæologisk forskning og på nytænkning omkring for-
midling.

De første år med etnografiske samlinger
Qasigiannguit Museums historie strækker sig over 
godt 40 år. Tankerne om et museum i Qasigiannguit 
startede i midten af 1970’erne gennem et kommunalt 
nedsat Turisme- og Museumsudvalg. Med opbakning 
fra befolkningen blev der etableret en lille samling og 
et museum blev indrettet i bygningen B-8 med hylde-
plads til magasin, et udstillingslokale og et lille kontor 
til museumslederen. Museet kunne allerede i 1982-
83 åbne mindre udstillinger med offentlig adgang et 

1 Museumsområdet 
i Qasigiannguit. Forrest 
fra venstre B-3, som er 
museets hovedbygning 
med administration 
og lokalhistoriske 
udstillinger. Forrest 
til højre B-4 med ar-
kæologisk udstilling 
og magasin. Bagerst 
fra venstre B-18, som 
er værksted og depot 
for Levende Boplads, 
og bagerst til højre 
B-8, der er den første 
museumsbygning, nu 
udstillingsbygning for 
fangst- og fiskeriudstil-
ling. Museets bygninger 
i den gamle bydel i 
Qasigiannguit danner 
en harmonisk helhed, 
og det har derfor været 
naturligt at inddrage 
friområderne mellem 
bygningerne i museets 
formidling. Desværre er 
den gamle flagbastion 
og kanonstillingerne 
ikke blevet bevaret, 
som de oprindeligt 
stod, men haven bag 
kolonibestyrerboligen 
er blevet reetableret 
og vedligeholdes med 
pryd- og nytteplanter.  
Foto: Qasigiannguit Ka-
tersugaasiviat, februar 
2022

2 Velbevaret 
fragment af 4500 år 
gammel arktisk trom-
meramme. I baggrun-
den børnehjørne om 
Saaqaqkulturens bolig. 
Foto: Qasigianguit 
Katersugaasiviat

”Museets 
samlinger 
repræsenterer 
distriktets 
kulturhistorie 
gennem 4500 
år.”

Qasigiannguit Museum har til huse i de ældste 
dansk-norske træbygninger fra kolonitiden i byens 
inderhavn, hvoromkring byen siden har udviklet sig.

Museets samlinger repræsenterer distriktets kul-
turhistorie gennem 4500 år.

1

2
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Bestyrelsen har dog ikke været blind for egnens in-
dustrihistorie, og udtrykte i museets tidlige år et ønske 
om at sikre udbygning af en samling, der belyser byens 
hovederhverv gennem flere generationer: rejefiskeriet 
og rejeproduktionen. Da rejeproduktionen stod til at 
blive lukket i løbet af 1990’erne kæmpede bestyrelsen 
i de år for at bevare den ældste fabriksbygning fra re-
jeproduktionen, med den tanke at inddrage bygningen 
til museum for rejefiskeri. Bestyrelsen kæmpede dog 
forgæves, og bygningerne blev nedrevet kort efter 
årtusindskiftet.

Måske meget naturligt blev 1970’ernes, 80’ernes 
og 90’ernes hverdag ikke genstand for lokalbefolknin-
gens museumstænkning, før man i starten af 2000 
tallet med nedlæggelsen af den lokale rejeproduktion 
oplevede savnet af denne for alle meget nærværende 
hverdag. Så da byen få år senere i 2009 stod over-
for på samme tid at skulle afgive sit kendte ikon og 
kommunevåben med de to rejer, at skulle indgå i ny 
storkommunal sammenhæng og samtidig at skulle 
markere sit 275 års byjubilæum, blev museets fokus 
naturligt sat på at opbygge en samling, der belyser 
livet omkring rejeproduktionen og rejefiskeriet. 

De hastigt, men generøst indkomne genstande, fo-
tos og erindringer gav grundlaget for en indledende 
formidling af byens industrielle udvikling i museets 
hovedbygning, den tidligere kolonibestyrerbolig, hvor 
fangerkulturens skindbåde og jagtredskaber måtte 

vige udstillingspladsen til fordel for trawl, fiskekas-
ser og rejedåser. Museets etnografiske samling fra 
fangst- og fiskerierhvervet blev samtidig flyttet til 
bygning B-8 og udvidet med genstande fra nyere  
tids jollefiskeri.

Levende Boplads og videre udvikling  
af formidlingsinitiativer

Under forberedelserne til jubilæumsmarkeringen i 
2009, fremkom naturligt ønsket om samtidig at mar-
kere den befolkning, der beboede området umid-
delbart før kolonitiden. En gammel tanke om en for-
midling af den inuitiske befolknings hverdag som en 
historisk levendegørelse blev udviklet og implemen-
teret på museet under overskriften Levende Boplads/
Nunaqarfik Uumassusilik. 

Museet har siden haft det faglige og pædagogi-
ske ansvar for projektets fundering og stået for at 
skabe rammer for den praktiske udvikling af et alsi-
digt interaktivt formidlingsprogram omkring sommer-
hverdagen i Diskobugten under den sene Thulekultur 
16-1700. Programmet omfatter året igennem værk-
stedsformidling, hvor gæster og frivillige kan arbejde 
med tilberedning af råvarer og genfremstilling af nye 
versioner af Thulekulturens dragtdele, husgeråd og 
redskaber. Der arbejdes med skind, sener, tarme og 
andre dele af fangstdyrene, som har indgået i daglig-
dagens ressourcer i Thulekulturen.

Anne Mette Olsvig er museumsleder på Qasigiannguit 
Museum og ansvarlig for Levende Boplads 

I gennem de seneste år har der været særlig fokus 
på fremstilling af nye versioner af den vestgrønlandske 
jagtbue og samtidig har programmet tilbudt oplæring i 
bueskydning – dog med brug af moderne recurvebuer. 

I sommerhalvåret tilbydes frilandsformiling, der 
blandt andet omfatter oplæring i fangstteknikker som 
kajakroning og harpunkast samt udendørs styrke og 
balanceøvelser og bueskydning.

Endvidere indgår mulighed for i sommermåneder-
ne at deltage i en historisk levendegørelse på friland. 
Levendegørelsen er arrangeret som en interaktiv for-
midling mellem publikum og ’reenacters’ i gengivelsen 
af sommerlivet på en teltplads i  Diskobugten omkring 
år 1700.

I udviklingen af programmet arbejder museet i 
spændingsfeltet mellem videreført traditionel viden 
og forskningsbaseret viden med inddragelse af loka-
le ressourcepersoner og samarbejdspartnere blandt 
indenlandske og udenlandske museer og forsknings-
institutioner. Museet samarbejder i vid udstrækning 
med en gruppe frivillige, der hjælper med at formidle 
håndværks- og skindarbejde og med de interaktive 
formidlingstilbud. Museet håber gennem Levende 
Boplads at kunne fastholde og formidle viden og for-
ståelse for de gamle teknikker og at omsætte disse 
til moderne udgaver, som kan inspirere til en forsat 
udvikling inden for kultur- og fritidslivet.

Det står stadig åbent, hvad et  
museum er i Grønland

Som lokalmuseum er Qasigiannguit Museum borger-
nes museum. Museumsbegrebet er ’nyt’ i Grønland 
– kun få generationer er vokset op med museer. Qa-
sigiannguit Museum er fra sin start opbygget traditio-
nelt som et museum med udstillingsrum for genstande 
– hvilket er forståeligt i forhold til at museet blev til 
i en tid, hvor det traditionelle fangererhverv og det 
traditionelle kvindearbejde var under afvikling. Efter 
kun godt 40 år som lokalmuseum forestår der såle-
des stadig en opgave med at udvikle og identificere 
museet og museumsbegrebet i en grønlandsk lokal 
og nutidig kontekst.

Samtidig er det nødvendigt, at museets udvikling i 
højere grad orienterer sig i forhold til den øvrige sam-
funds- og erhvervsudvikling, hvor alle borgergrupper 
skal opleve sig inkluderet. Det stiller krav til en diffe-
rentieret og fornyet formidlingsflade.

Museumslovgivningen, hvorunder museet i Qasi-
giannguit blev født, udtrykker en museumstradition 
med flere århundreders europæisk museumsudvik-
ling bag sig. 

I den grønlandske museumslovgivning af i dag ud-
trykkes specifikt også formål omkring immateriel kul-
turarvshåndtering, hvilket afstikker en spændende, 
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men udfordrende opgave for et museum i en kultur-
kreds, hvor kulturarven stadig i høj grad er videreført 
og er i udvikling gennem en mundtlig tradition, gen-
nem færdigheder, skikke og samværsformer.

Som i den øvrige verden står Qasigiannguit mu-
seum også overfor at skulle tilpasse sig forestående 
konsekvenser af klimaforandringer. Bygningsmassen, 
byens ældste og for fleres vedkommende fredede 
bygninger, hvis træ og samlinger, spån og sprosse-
vinduer har stået næsten upåvirkede gennem små 
300 år, kræver nu skærpet opmærksomhed i forhold 
til sætnings- og fugtskader samt i valg af materia-
ler til vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm. 
Samtidig - og ikke mindst - er det nødvendigt med en 
konsekvent opfølgning på ændringer i bygningernes 
indeklima i forhold til bedst mulige bevaringsforhold 
for samlingerne.

De mange udadvendte og praktiske opgaver til 
trods, forsøger museet at leve op til de museale ker-
neopgaver, og vil sammen med sin bestyrelse afstikke 
retningslinjer og milepæle for museets udvikling, så 
museet fortsat fremover kan placere sig som én in-
tegreret og nødvendig del af den lokale identitet og 
selvopfattelse, og som en oplevelse for Qasigiannguits 
gæster.

3 Frilandsaktivitet, 
sommer. Foto: Qasi-
giannguit Katersugaasi-
viat. 

4 Soldaterrelief 
(håndskåret kopi efter 
original). Efter i en 
årrække at have været 
en del af den Kongelige 
Grønlandske Handels 
administrationsbyg-
ninger, blev bygning 
B-3, den gamle koloni-
bestyrerbolig, fraflyttet 
og sat til salg. Byens 
håndværksmestre gik 
sammen om at realisere 
et køb af bygningen 
med overdragelse til 
indretning som kom-
munalt museum for øje. 
Håndværksmestrenes 
plade pryder stadig 
væggen i indgangen i 
museets hovedbygning. 
Bygningen er kendt 
for den håndskårne 
soldat over indgangen. 
Den huser i dag en 
byhistorisk udstilling 
og udstilling af kvinde-
dragter. Tillige kontorer 
og personalelokaler, 
museets lille læsesal 
kiosk og toiletfaciliteter. 
Foto: Qasigiannguit 
Katersugaasiviat, 2022 

”Museet håber 
gennem Le-
vende Boplads 
at kunne 
fastholde og 
formidle viden 
og forståelse 
for de gamle 
teknikker og at 
omsætte disse 
til moderne 
udgaver, som 
kan inspirere 
til en forsat 
udvikling inden 
for kultur- og 
fritidslivet.”
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Af Dorthe Katrine Olsen

Sisimiut Museum ligger i kolonitidens gamle 
bygninger, men i dag danner de ramme om 
aktiviteter, der skal styrke de lokales grønland-
ske identitet.Sisimiut Museum 

som aktiv, 
identitetsskabende 

institution

Sisimiut Museums tilblivelse  
Der er et lokalmuseum i 14 af Grønlands 18 byer. Mu-
seerne har til huse i gamle historiske bygninger fra 
kolonitiden, typisk en samling af stokværkshuse fra 
1700-tallet, hvor den gamle kolonibestyrerbolig bli-
ver en af rammerne for museet. Bygningerne er ikke 
opført som egentlige museer med tilhørende depoter 
og magasinforhold. 

Museumsvæsenet i Grønland er underlagt landets 
museumslov. Grønlands Hjemmestyre overtog mu- 
seumsområdet i 1981, og det er dermed ikke længe-
re underlagt dansk museumslov. Museumsvæsenet i 
Grønland består af nationalmuseet, museumsnævnet 
og de lokale museer. 

Sisimiut Museum er et kulturhistorisk museum i 
Sisimiuts gamle bydel, Qeqqata Kommune. Det blev 
grundlagt i 1986 og har siden overtaget de fleste byg-
ninger i Sisimiuts gamle bydel og fremstår i dag som 
et slags frilandsmuseum.  Kimen til oprettelsen af Si-
simiuni Katersugaasivik – Sisimiut Museum startede i 
1969 med en gruppe historisk interesserede borgere, 
og senere etableredes der en forening under navnet 
Sisimiuni Katersugaasivik i 1974. 

De historiske kolonibygninger som  
rammer for historiefortælling 

Den daværende kommunalbestyrelse i Sisimiut be-
sluttede, at B-32, som også kaldes ”Gammelhuset”, 
skulle indrettes som museum, da det blev overdraget 
til museumsforeningen. Da foreningen overtog huset, 
trængte det til restaurering, og efter Hjemmestyrets 
indførelse i 1979 gik Bygge- og Anlægsskolen, nu-
værende KTI, ind i et samarbejde om at restaurere 
huset i 1981-1985. Det blev finansieret af Sisimiut 
Kommune med tilskud af Landstyret i 1985. 

Gammelhuset er byens ældste stokværkshus, opført 
i Bergen i 1755, skilt ad og genopført i 1756 i Ukiivik, 
en tidligere hollandsk hvalfangerstation. Huset blev 
først opført på den anden side af Ulkebugten nord for 
det nuværende Sisimiut, og da kolonien i 1764 flyttede 
til sin endelige placering i Sisimiut, blev huset skilt ad 
og fragtet til Sisimiut med skib. Her boede købmand 
Niels Egede, missionær Hans Egedes søn. De gamle 
træhuse i Grønland er alle bygget som byggesæt, og 
derfor flyttede man dem, hvis der var behov for det.

Efter restaureringen i 1980’erne blev museets 
samlinger overført til den nyrestaurerede museums-
bygning og siden hen samme år godkendtes Sisimiut 
Katersugaasiviat som støtteberettiget museum, hvor 
museumsforeningen skiftede navn til Sisimiut Kater-
sugaasiviata Ikinngutai - Sisimiut Museums Venner. 
I dag har Sisimiut og Kangerlussuaq Museum ingen 
bestyrelse, men har oprettet en gruppe for Sisimiut 
Museums Venner digitalt.          

I 2015 overtog Sisimiut Museum det privatejede 
Kangerlussuaq Museum, som har til huse i det tid-
ligere amerikanske Headquarter for Sondre Strom 
Airbase i bygden Kangerlussuaq, hvis historie er tæt 
knyttet til anlæggelsen af den amerikanske base. Kan-
gerlussuaq Museums nuværende udstilling har stort 
set ikke været ændret siden, hvorfor der arbejdes på 
nye UNESCO Aasivissuit-Nipisat udstillinger, og på 
at oprette projekter i samarbejde med andre aktører, 
der har til hensigt at lave nye udstillinger om områ-
dets historie.  

Museets bygninger i Sisimiut er senere blevet flere, 
bl.a. med B-25, Den gamle Butik, som er et stokværks-
hus opført i 1825 og tidligere anvendt som lager og 
grovbutik, B-113 Glahns hus og tidligere præstebo-
lig, og som er nuværende museums administration. 
Derudover er der B-23, som er den tidligere kolo-
nibestyrerbolig fra 1846, og som i dag bruges som 
udstillingslokale, men også gæstebolig for museets 
samarbejdspartnere. Her har kolonibestyreren og se-
nere handelschefen boet, men den har også en lang 
historie bag sig i kraft af den tidligere kolonibestyreres 
lange liste af prominente gæster. 

I 1933 blev Sisimiuts første telegrafstation etable-
ret i huset. Telegrafisten var den kendte grønlandske 
politiker Jørgen C.F. Olsen, der som den første åbent 
foreslog en hjemmestyreordning for Grønland. Jørgen 
C.F. Olsen var fra Sisimiut og er hædret med en buste 
på museumspladsen. Ved siden af bygningen er B-40 
et mindre stokværkshus fra 1787, som bruges som 
depot, og den gamle smedje B-54 fra 1800-tallet, 
som i 2021 blev renoveret, så den kan bruges som 
museumsværksted og undervisningslokale.     

Sisimiut Museums historiske og koloniale bygninger 
udgør i dag rammerne for både historiefortælling og 
identitetsskabelse, og det kan virke paradoksalt. Mu-
seet er nemlig blevet til i en periode umiddelbart efter 
1953, hvor Grønland formelt ophørte med at være 
koloni, men samtidig er daniseringen kraftigst efter 
1953. Assimilationen til den danske kultur gjorde, at 
den grønlandske kultur og identitet blev skubbet væk.  
Grønland befinder sig i dag i en interessant tidsal-
der med ’nationbuilding’, hvor der er flere processer 
på vej mod selvstændighed. Nogle af dem er rent 
politiske eller økonomiske på nationalt plan, mens 
andre er kulturelle og lokale, og som kan handle om 
en grad af lokal og national identitet, hvor borgerne 
gerne vil kende deres egen historie og kultur i en 
postkolonial sammenhæng. 

1 Sisimiut Kater-
sugaasiviat/Sisimiut 
Museum. Foto: Sisimiut 
Museum

2 Museumsleder 
Dorthe Katrine Olsen 
på Sisimiut Kater-
sugaasiviat/Sisimiut 
Museum. Foto: Sisimiut 
Museum

”Grønland be-
finder sig i dag 
i en interessant 
tidsalder med 
’nationbuil-
ding’, hvor der 
er flere proces-
ser på vej mod 
selvstændig-
hed.”

1

2



GRØNLANDGRØNLAND32 SOMMER 2022 33DANSKE MUSEER

B-114 Bethel Kirke, også kaldet Oqaluffitoqaq/Den 
Blå Kirke, er en af Grønlands ældste og smukkeste 
bygninger, indviet i år 1775.  Det er den første kirke 
i landet, som blev opført af den grønlandske menig-
hed selv. Bygningen, et stokværkshus, blev i 1771 
betalt med 60 tønder af det kostbare hvalspæk og 
sendt med skib fra København som byggesæt. Kirken 
er udvendig restaureret i 2003 og indvendig i 2016. 
Bygningen er fredet og er i dag en del af Sisimiut Mu-
seums udstillingslokale samt bruges til foredrag og 
kulturelle arrangementer.  

Formidling af Verdensarvsområdet  
Aasivissuit-Nipisat

I 2018 blev Aasivissuit-Nipisat, et unikt velbevaret 
Inuit kulturlandskab ved Sisimiut Kangerlussuaq områ-
det, optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Verdens-
arvsområdet Aasivissuit-Nipisat: Inuit Hunting Ground 
between Ice and Sea er ca. 235 km langt og ca. 20 km 
bredt. Det strækker sig fra Grønlands indlandsis mod 
øst over indlandets sletter, dybe dale og den 60 km 
lange Ikertooq fjord med øgrupper ud mod Davis Stræ-
det i vest. Det strækker sig fra Indlandsisen via de store 
rensdyrjagtområder i Aasivissuit til fjordene og ud til 
og med øerne med de mange forhistoriske bopladser.  
Det rummer de mest komplette og bedst bevarede for-
tidsminder fra 2500 f.Kr. og frem, og vidner om bære-
dygtig ressourceudnyttelse baseret på sæsonmæssige 
vandringer mellem kysten og indlandet. 

En arkæologisk udstilling om de første mennesker i 
Vestgrønland er Saqqaq-udstillingen i den nuværende 
B-32 bygning i Sisimiut Museum, og den skal være 
ramme for den kommende, planlagte udstilling om 
Aasivissuit-Nipisat, som forventes åbnet i starten af 
2023. Sisimiut & Kangerlussuaq Museums formidling 
af Aasivissui-Nipisat sigter mod en høj grad af lokal 
borgerinddragelse på alle niveauer af arbejdet for at 
kunne skabe en autentisk lokal og regional attraktion, 
som også vil være til glæde for borgerne og områdets 
mange turister. 

Fra koloniale bygninger til digitale platforme 
Sisimiut Museum fik i 2020 en Facebookside for at nå 
et bredere publikum, og i starten af 2021 oprettedes 
der wi-fi i alle udstillingsbygninger, hvilket nu giver liv 
til udstillingerne på nye måder. Besøgende kan nu via 
QR-koder søge yderligere informationer, se museets 
genstande fra gemmerne og vise dem til omverdenen 
via sociale medier. Blandt andet tages der 3D fotos af 
kulturarvsgenstande i samarbejde med andre aktører, 
så borgerne har mulighed for at undersøge genstand- 
ene, selvom de ikke rører dem fysisk (Find dem på 
sketchfab.com, hvis du søger på Sisimiut Museum).    

I dag bruges den Blå Kirke flittigt af borgerne til 
foredrag, der både afholdes af lokalbefolkningen og 
af forskere, som museet samarbejder med. Disse 
livestreames igennem Facebook og bliver dermed 
tilgængelige for hundrede vis af lyttere eller tilsku-

Dorthe Katrine Olsen 
er museumsleder 
på Sisimiut 
Katersugaasiviat/
Sisimiut Museum.

ere og kan fx bruges i uddannelsesøjemed. Sisimiut 
Museums lokaler besøges løbende af lokale institu-
tioner fra vuggestuer til alderdomshjem. Folkeskoler 
og gymnasieklasser bruger efterhånden museet som 
en del af deres undervisningslokale i fagene historie, 
samfundsfag og kulturfag.  

Det er Sisimiut Museums ønske og vision, at der 
fremadrettet arbejdes for at sikre Sisimiut og omegns 
historie og bevaring af kulturarv. Der skal forhåbentligt 
bygges en moderne museumsbygning med tilhørende 
depot og magasinforhold, bedre private arkivaliefor-
hold samt ordentlige undervisnings- og samlingsfor-
hold, og ikke i gamle kolonibygninger.  

Det vil uden tvivl være med til at øge den lokale 
selv- og historiebevidsthed, som kobles mere til und- 
ervisningen om den grønlandske historie og kultur. 
Borgerne i Sisimiut, og dermed hele Grønland, må 
kende deres historie og kultur og videreformidle dem 
til gæsterne i Sisimiut.

Borgerne er med til at grave egen historie  
op i Narsannguaq folkeudgravning 

Det har længe været alment kendt, at Narsannguaq 
området bærer en lang historie fra byens tidligste 
dage. I 1968 byggede den danske sømandsmission 
Sømandshjemmet ovenpå og ved et inuit tørvehus. 
Ældre mennesker husker stadig, hvordan man jæv-
nede det gamle hus med bulldozer for at give plads til 
’moderniseringen’. Det gamle tørvehus var forbundet 
med varme og hygge med mange goder fortællinger 
om livet i Sisimiut.   

I sommeren 2021 begyndte Sømandshjemmet at 
udvide deres hotelbygning. I forbindelse med at et 
gammelt kontor fra kolonitiden blev nedrevet, duk-
kede forskellige genstande fra Narsannguaqs tidlige-
re liv op. Borgerne fra Sisimiut og arkæologer på vej 
til udgravning i området for UNESCO henvendte sig 
efterfølgende til Sisimiut Museum. Museet reagere-
de med – som museumslovgivningen siger – at rette 
henvendelse til de rette arkæologiske instanser på 
Grønlands Nationalmuseum. 

Flere inuitredskaber blev fundet på byggepladsen 
og Sisimiut Museum gik dermed på overarbejde og 
byggeriet blev sat på standby, så inuitredskaber, gam-
melt porcelæn og knogler af dyr kunne graves ud og 
samles ind. Grønlands Nationalmuseum var med fra 
starten, da museet arrangerede folkeudgravning, så 
man kunne redde så mange genstande som muligt. 
Det er dejligt at se, at interesserede frivillige borge-
re, fra børn til voksne, samt skoleklasser og gymna-
sieklasser i relation til deres uddannelse også kan 
være med til at grave egen historie op og dermed få 
ejeskab til historien. Sisimiut Museum kan samtidigt 
være med til fortælle en del af Sisimiut lokalhistorie 

Kilder: 
Ukiuni 50-ini Nunatsin-

ni katersugaasiveqar-
neq / Museer i Grøn-
land i 50 år. Nunatta 
Katersugaasivia 
Allagaateqarfialu. 
2016.  

Vorting, Hans Chr. Vor-
ting. Grønland årg.45 
nr.5/6/7 (1997) 
s.279-282. 

https://natmus.dk/
historisk-viden/forsk-
ning/forskningspro-
jekter/activating-arc-
tic-heritage/

https://sermitsiaq.ag/
node/231705

om Narsannguaq ved blandt andet at bruge gamle 
fotos fra området. 

Indtil videre er der fundet i alt ca. 6300 genstande, 
og borgerne har været med i den videre proces med 
bearbejdning af fundene. Tanken er, at borgerne, som 
har været med til udgravningen, også skal være med 
til at udvælge, hvilke genstande, der skal udstilles på 
Sisimiut Museum. Det er en længere proces, da ud-
gravningen ved Grønlands Nationalmuseum fortsæt-
ter til sommeren 2022.    

Sisimiut Museums bygninger, som er rammerne 
for kulturarven og for historiefortælling, er ikke opført 
som museum, men lavet for at forvalte kolonien fra 
17- og 1800 tallet. Der er ingen tvivl om, at Grønland 
har brug for nye moderne bygninger med velegne-
de magasin- og depotforhold, for at kunne opbevare 
kulturarven og gøre den tilgængelig for borgerne og 
besøgende. Sisimiut Museum skal kunne sikre kultur-
arven fremadrettet, både materielt og immaterielt, og 
tænke 500-1000 år frem i tiden, så vi sikrer at vores 
kulturarv ikke forsvinder, men bliver ved med at leve. 

”I forbindelse 
med at et gam-
melt kontor fra 
kolonitiden blev 
nedrevet, duk-
kede forskellige 
genstande fra 
Narsannguaqs 
tidligere liv op.”

3 Sisimiut Kater-
sugaasiviat/Sisimiut 
Museum. Foto: Sisimiut 
Museum

3

Få rabat som 
studerende 

eller pensionist
Årsabonnement på Magasinet Danske 

Museer kan fås for kun 200 kr., 
hvis du er studerende eller pensionist. 

Køb abonnementet på 
danskemuseer.dk
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Af Jesper Stormly Enevoldsen

Sidst historiker Jesper Stormly Enevoldsen satte fod på en dansk arbejdsplads var det på Det 
Danske Udvandrerarkiv i Aalborg. Kort efter udvandrede han selv til Grønland. Siden 2014 har han 

været museumsleder på Narsaq Museum, hvor opgaverne spænder lige fra butiksadministration og 
sociale medier til forskning og udstillingsdesign. 

Beretning fra en 
museumsmand i kongerigets 

arktiske egne

Mit navn er Jesper Stormly Enevoldsen. Jeg er 41 år 
gammel, født og opvokset i Aalborg og uddannet cand.
mag. i historie ved Aalborg Universitet i 2009 og i le-
delse i 2019 på University College i Aalborg. Som de 
fleste historikere vil erfare, så er det vanskeligt at få 
en fast stilling på et dansk museum. I Danmark har jeg 
derfor haft flere projektansættelser. Pudsigt nok var 
mit sidste ansættelsesforløb i Danmark på Det Danske 
Udvandrerarkiv i Aalborg, hvor jeg bl.a. registrerede 
danske udvandrere primært til Amerika i 1800-tallet, 
men også til Grønland i slutningen af det 19. århund-
rede. Sidstnævnte var for mig nærmest profetisk, for 
ca. et halvt år senere udvandrede jeg selv til Grønland. 

Med kursen mod nord
Omkring september 2013 indgav jeg min ansøgning 
til stillingen som museumsleder ved Narsaq Mu- 
seum. Narsaq Museum er et kommunalt museum 
under Kommune Kujalleq. Ca. 14 dage efter blev jeg 
pludselig ringet op på en mobiltelefonforbindelse af 
den daværende forvaltningschef for Kulturforvaltnin-
gen i Kommune Kujalleq, som skulle blive min frem-
tidige arbejdsplads. 

Den 16. januar 2014 landede jeg i heliporten (he-
likopterpladsen) i Narsaq og blev modtaget af den 
daværende fritidsinspektør, der morgenen efter viste 
mig byen og museet. Narsaq ligger i det smukke Syd-
grønland med udsigt til både fjord og fjeld. Narsaq 
har i dag omkring 1.300 indbyggere og er jævnfør 
Turen Går Til Grønland: ”en grønlandsk storby i et lavt 
tempo”. Det første er nok en overdrivelse og det sidste 
en underdrivelse. 

Omkring fem år før jeg ankom, var Narsaq Kommu-
ne blevet nedlagt som følge af en kommunalreform, 
der udgik af overgangen fra Hjemmestyre til Selv-
styre i 2009. Narsaq blev en del af storkommunen, 
Kommune Kujalleq, med hovedsæde i Qaqortoq, hvis 
gamle danske navn er Julianehåb. Fire år senere – i 
2013 – blev byens største arbejdsplads, rejefabrikken, 
lukket. Set i det lys er situationen for Narsaq meget 
lig de øvrige mindre samfund i Grønland, hvor store  
arbejdspladser lukker, og folk flytter til de større byer 
og væk fra bl.a. Narsaq.

For at skabe håb
Narsaq var fra slutningen af 1940’erne og frem til 
2013 en meget driftig by, men alt dette vendte rundt, 
da rejefabrikken – med sine omkring 300 arbejdsplad-
ser – blev nedlagt. Siden har Narsaq ikke rigtig kunne 
finde sine ben, og byen oplever en gradvis affolkning. 
Det stiller – i mine øjne – krav om, at museet er en aktiv 
kulturinstitution med mange kulturtilbud og udstil-
linger, der inspirerer og giver håb. Jeg satte mig fra 
starten for, vi at skulle have et kulturelt arrangement 

om måneden. Denne vision er i høj grad lykkedes, idet 
der er stor opbakning til vores månedlige tilbud. De 
øvrige aktivitetstilbud i byen kan reduceres til at være 
bingo og idrætsaktiviteter, så det er museets opgave at 
sørge for den åndelige/intellektuelle inspiration. Mu-
seets aktiviteter kan være alt fra vores faste børne- og 
familiearrangementer til ferniseringer, vores historiske 
picnics, vikingemarked, foredrag og filmaftener. 

En del af min arbejdstid er gået med at designe ud-
stillinger. Deriblandt en udstilling om grønlandsskibet 
M/S Hans Hedtoft. Udstillingen er bl.a. blevet vist i 
Holmens Kirke i København den 30. januar 2019 – 
dvs. på 60 årsdagen for skibets forlis. Jeg har også 
arbejdet sammen med filminstruktøren Inuk Jørgen-
sen og Per Kunuk Lynge, hvis bedstefar omkom med 
skibet. Dette samarbejde har udmøntet sig i kortfil-
men Hedtoft. Jeg har også etableret en skoletjeneste 
i samarbejde med byens eneste folkeskole og byens 
uddannelsesinstitutioner, for dels at bidrage til at høj-
ne (ud)dannelsesniveauet, men også for at hjælpe 
børn og unge til at se værdien i deres egen kultur og 
ikke mindst værne om den. 

1 Åbningen af fåre-
holderudstillingen den 
24. september 2021.

2 I sommeren 2016 
arrangerede museums-
lederne ved Qaqortoq 
Museum, Nanortalik 
Museum og Narsaq 
Museum et vikingemar-
ked i samarbejde med 
Roskilde-Nanortalik 
Venskabsforening.

2b

1

2a
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Museum i den gamle købmand
De lovbundne krav til de godkendte grønlandske mu-
seer er meget lig den danske museumslov med de 
fem så berømmelige søjler, der omfatter indsamling, 
registrering, bevaring, forskning og formidling. Den 
grønlandske museumslov indeholder ydermere en 
sjette søjle nemlig ’udvikling’.

I den grønlandske museumslov er der dog – i mod-
sætning til de lovbefalede krav for danske museer 
– ingen publikationsforpligtelse. De grønlandske mu-
seer består for langt størstedelens vedkommende af 
en museumsleder (det vil sige et årsværk) og to til tre 
deltidsansatte assistenter, som ofte er ufaglærte. På 
nogen områder minder de grønlandske institutioner 
derfor om mindre lokalmuseer i Danmark.

Langt størstedelen af de grønlandske museer er 
kommunalt ejede institutioner med et (mere eller 
mindre) selvstændigt budget. Museerne er – som 
de danske – markant underfinansieret. De grønland-
ske museer er installeret i bygninger, som ofte ikke 
efterlever moderne krav til fx sikring og bevaring af 
museumsgenstande. Sidstnævnte fordi bygningerne 
– for langt størstedelens vedkommende – er slidte og 
direkte overtaget fra Kongelig Grønlandske Handel 
(KGH). Dermed er bygningerne oprindeligt opført til 
bl.a. købmandsdrift og som lagerbygninger. 

For Narsaq Museums vedkommende ligger vores 
magasiner og udstillingsrum i gamle hvidkalkede byg-

ninger med tagspån og skråvægge på loftet. Smukt ser 
det ud, men praktisk er det langt fra. Vi har syv forskel-
lige bygninger med magasiner og udstillinger spredt 
ud over hele byen. Foruden den gamle købmandsbutik 
har vi handelsbestyrerens kontor og bolig, hvor vi bl.a. 
har en permanent kunstudstilling. Desuden vareta-
ger Narsaq Museum det gamle posthus, hvor vi viser 
boligforholdene for 1960’ernes grønlandske arbej-
derfamilie. Endvidere sorterer den gamle kirke (der 
også fungerede som byens første skole) under Narsaq 
Museum. Her har jeg mit kontor, og i rummet ved siden 
af er vores faste nordboudstilling (vikingeudstilling) 
installeret. Desuden har vi fået rekonstrueret en gam-
meldags tørvehytte (vinterbolig), der udgjorde den 
traditionelle boform for langt de fleste grønlændere 
helt op til slutningen af 1950’erne. 

Henrik Lunds hus hører også under Narsaq Mu-
seum. Henrik Lund (1875-1948) var en grønlandsk 
kateket (senere ordineret præst), lærer, digter og kom-
ponist samt politiker. Som digter og komponist skrev 
Henrik Lund mange melodier og tekster. Herunder 
en del salmer men også Grønlands nationalhymne 
- Nunarput utoqqarsuanngoravit - der på dansk kan 
oversættes til Vort ældgamle land. Fra omkring 1914 
og frem til sin død sad Henrik Lund i det indflydelses-
rige Sydgrønlandske Landsråd. Henrik Lunds tænk-
ning og gerning kan på mange måder sammenlignes 
med N.F.S. Grundtvigs, hvis tankegods prægede kate-

Jesper Stormly Enevoldsen er museumsleder på Narsaq 
Katersugaasivia/Narsaq Museum.

ketseminariet i Godthåb (vore dages Nuuk) og på den 
måde også Grønlands senere politiske, kulturelle, og 
intellektuelle elite. 

Sidst men ikke mindst har Narsaq Museum et større 
rum i byens medborgerhus, hvor vi afholder mange kul-
turelle arrangementer og temaudstillinger med videre. 

Museumsgeneralist
Som museumsleder i Grønland lever jeg af min tro-
værdighed, hvilket kræver, at kommunens direktion – 
og ikke mindst byens borgere – har tillid til mig. Sidst-
nævnte er jeg selv meget bevidst om. Med den tillid 
får jeg også ’rum’, til at forny og forbedre forholdene 
på Narsaq Museum. Selv har jeg brugt meget tid på 
at rette op på den mangelfulde genstandsregistrering. 
Selvom vi langt fra er i mål, så er vi kommet et mar-
kant stykke vej med denne omfattende proces. Jeg er 
lykkedes med at integrere digital og auditiv formidling 
i udstillingerne. Desuden har museet fået både hjem-
meside og facebookside. Som grønlandsk museums-
leder skal jeg også kunne designe webformidling. 

Jeg fungerer ligeledes som projektleder og fundra-
iser, når jeg, i samarbejde med Bygningsbevaringscen-
ter Raadvad og Kommune Kujalleqs Tekniske Forvalt-
ning, udarbejder opgavebeskrivelser for forskellige 
restaureringsprojekter. Via fonde er det lykkedes mig 
at tilvejebringe midler, således at en stor del af vores 
bygninger nu er kommet i bedre stand.

Senest har jeg afsluttet et ligeledes fondsfinansieret 
projekt med Det Kongelige Akademis Konservatorsko-
le, således at der nu vil blive udarbejdet rapporter for, 
hvordan vores genstande og arkivalier bedst bevares 
for eftertiden. Rent forskningsmæssigt har jeg i sam-

arbejde med arkæologerne på Det Grønlandske Na-
tionalmuseum beskæftiget mig med ruinregistrering. 

Udover over førnævnte arbejdsfunktioner som ud-
stillingsdesigner, hjemmesidedesigner, projektleder, 
fundraiser og forsker står jeg ligeledes for personale-
ledelse, budgetstyring, indkøb, butiksadministration 
med videre.

Nogle gange har jeg fornemmelsen af, at alting er 
ved at falde sammen om ørene på mig. Samtidig har 
jeg ikke de økonomiske eller menneskelige ressourcer 
til at handle på de mange udfordringer. På den anden 
side set får en museumsleder i Grønland hurtigt et 
langt større ansvar, selv som relativt nyuddannet, end 
på et dansk museum. Det giver en omfattende mæng-
de kundskaber og kvalifikationer at arbejde med så 
bredt et spektrum af de museumsfaglige opgaver. 

Jeg plejer gerne at fremhæve, at det både er et stort 
ansvar og et endnu større privilegium at være mu- 
seumsleder i Grønland.

At integrere sig som dansker i Grønland
I Grønland er tidstyranniet aldrig blevet indført. Der 
er tid til at drikke en ekstra kop formiddagskaffe, der 
er tid til at snakke med de frivillige og museets øvrige 
personale. Sådan er det - og sådan er det godt!

 Det er et kendt grønlandsk udsagn, ”at tiden ikke 
går, men at den kommer.” Jeg kan som personaleleder 
desværre ikke tilbyde en stor timeløn, men jeg kan til-
stræbe at være lydhør og inkluderende i min ledelse. 
Mit job kræver, at jeg som museumsleder tit og ofte 
selv går forrest i de projekter, som jeg vil gennemfø-
re, samt at jeg i omfattende grad sætter mig ind i den 
grønlandske kultur og tankegang. Dette for til dels 
at kunne forstå de underliggende kulturkoder men 
også for at sikre, at min egen kommunikation bliver 
bedre forstået. 

På overfladen ligner Grønland og Danmark hin-
anden. Administrationssproget (eller sprogene) er 
både på grønlandsk og dansk. Der bliver undervist 
på dansk på samtlige ungdomsuddannelser og øvrige 
længevarende uddannelsesinstitutioner. I folkeskolen 
undervises der dog primært på grønlandsk. Der bli-
ver betalt med danske kroner, og samtlige grønland-
ske medier udkommer på begge sprog. Der er dog en 
række meget markante kulturelle forskelle, som man 
skal være bevidst om for at undgå at agere som den 
berømte elefant i glasbutikken eller som en ’bedrevi-
dende’ dansker.

En sidste opfordring til de læsere, som påtænker 
at arbejde i Grønland, skal være følgende: Tilstræb 
at få lært sproget! 

”Smukt ser 
det ud, men 
praktisk er det 
langt fra. Vi har 
syv forskellige 
bygninger med 
magasiner og 
udstillinger 
spredt ud over 
hele byen.”

”I Grønland er 
tidstyranniet 
aldrig blevet 
indført. Der er 
tid til at drikke 
en ekstra kop 
formiddagskaf-
fe, der er tid til 
at snakke med 
de frivillige og 
museets øvrige 
personale.”

3 Narsaq Museum.

4 Åbningen af den 
permanente udstilling 
Kvanefjeldsudstillingen 
den 4. juli 2020.

3

4
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Af Peter Nygaard

Grønlands museumspolitiske organisation 
blev i sin tid startet af en gruppe mindre lokal-
museer, men i dag arbejder NUKAKA for alle 
de grønlandske museers interesser. Formand 
Peter Nygaard fortæller her om frugterne af 
organisationens indsatser, og hvilke udfordrin-
ger, der står øverst på dagsordenen. 

Stærkere sammen – de grønlandske 
museers samarbejdsorgan NUKAKA

som værende af enestående national betydning, hvil-
ket principielt hører under det nationale museums 
ansvarsområde.

Således sluttede lederne på lokalmuseerne sig 
sammen og stiftede foreningen NUKAKA – Nunatsinni 
Katersugaasiveeqqat Kattuffiat (Sammenslutningen af 
lokalmuseer i Grønland). Som årene er gået, er forhol-
det mellem de lokale museer og det nationale museum 
blevet mere forsonligt og samarbejdsorienteret, og i 
2006 besluttede NUKAKA at optage NKA i foreningen 
med en gensidig forståelse om, at NKA ikke kan eller 
vil indtage formandsposten. I den forbindelse æn-
drede foreningen navn til Nunatsinni Katersugaasiviit 
Kattuffiat (Sammenslutningen af museer i Grønland), 
men stadig med forkortelsen NUKAKA.

NUKAKA’s organisering
Ifølge vedtægterne for NUKAKA har sammenslutnin-
gen til formål at arbejde for at fremme de grønlandske 
museer, lokalmuseer, lokalarkiver og specialmuse-
ers interesser, og alle de nævnte kan være medlem. 
Højeste myndighed er generalforsamlingen, der af-
holdes hvert andet år. Her vælges bestyrelsen, der i 
skrivende stund består af seks medlemmer – et fra 
hver af de fem grønlandske storkommuner og et fra 

NKA. Formanden vælges blandt lokalmuseernes be-
styrelsesmedlemmer.

I vedtægterne er anført, at formandens adresse 
automatisk er NUKAKA’s sekretariatsadresse, ind-
til der kan ansættes en lønnet sekretariatsleder. En 
sådan lønnet medarbejder er der endnu ikke fundet 
midler til, og alt arbejde i NUKAKA-regi baserer sig så-
ledes fortsat på frivilligt arbejde fra museernes side og 
tilkøbt hjælp fra andre, eksempelvis revisor. NUKAKA’s 
adresse har dermed også skiftet, når formanden er 
blevet skiftet, hvilket skaber en del praktiske udfor-
dringer, når fysisk og elektronisk post til NUKAKA lan-
der på en ikke længere gældende formandsadresse.

Associeret medlemskab hos ODM giver fordele
Arbejdet i NUKAKA handler som nævnt om at fremme 
museernes interesser i Grønland. Således har sam-
menslutningen gennem tiden arrangeret og afholdt 
adskillige kurser, møder og konferencer for museer-
nes ansatte.

Netværk er væsentlige, når det gælder udvikling 
af museer, og i 2017 blev NUKAKA associeret med-
lem af Organisationen Danske Museer – ODM. Dette 
medlemskab af ODM giver muligheder for samarbejde 
mellem NUKAKA og ODM, og dermed en række med-
lemsfordele for NUKAKA’s medlemmer, bl.a. i form af 
kursustilbud, såvel fysiske som online.

Medlemskabet giver også ret til at deltage i netværk 
og andre møder til medlemspris, og det giver mulighed 
for at udlevere ODM-kortet, der giver gratis adgang 
hos ODM’s medlemsinstitutioner.

Museumsstruktur og fælles hjemmesideløs-
ning

En fast del af bestyrelsesarbejdet i NUKAKA er at 
medvirke til at arrangere museumsdage i forbindelse 
med de ordinære generalforsamlinger, der som nævnt 
holdes hvert andet år.

I 2015 afholdt NUKAKA en workshop i forbindelse 
med generalforsamlingen, der gik ud på at få formu-
leret en udtalelse om anbefalinger til den fremtidige 
museumsstruktur i Grønland. Der var og er nemlig det 
problem på mange grønlandske museer, at de tidligere 
museumsbestyrelser var blevet opløst i forbindelse 
med en kommunesammenlægning i Grønland i 2009. 
Siden da har en del museer stået uden museumsbe-
styrelse og opdaterede vedtægter.

NUKAKA’s workshop i 2015 udmøntede sig senere 
i en anbefaling om indførelse af en traditionel struktur 
med parterne kommunalbestyrelse, museumsbesty-
relse, frivillige borgere og museumsråd. Sidstnævnte 
kunne være rådgivende råd uden beslutningskompe-
tence bestående af kommunens museumsledere og 
andre ressourcepersoner i lokalsamfundet. Kommu-

nerne har efterfølgende kvitteret for modtagelsen af 
NUKAKA’s forslag til museumsstruktur, men mange 
– hvis ikke de fleste – grønlandske museer mangler i 
skrivende stund stadig at få opdaterede, godkendte 
vedtægter og valgt en egentlig museumsbestyrelse. 
Så i praksis fungerer kommunalbestyrelsen også som 
museumsbestyrelse.

I NUKAKA’s bestyrelse blev der (omkring 2015) 
gennem længere tid arbejdet på at finde en fælles 
hjemmesideløsning, som ville kunne tilbydes til alle 
medlemmer af NUKAKA, herunder også en ny hjem-
meside for NUKAKA. Da bestyrelsen ikke kunne opnå 
enighed om valg af udbyder, blev beslutningen lagt ud 
til generalforsamlingen i september 2015. Efter gen-
nemgang af tilbuddene fra flere forskellige udbydere, 
blev der afholdt en afstemning og her faldt valget på 
en hjemmesideløsning i et system fra firmaet Søgaard 
& Co. Dette system kan nu benyttes af NUKAKA og 
NUKAKA’s medlemmer til at oprette hjemmesider.

Fokus på videreuddannelse, verdensmål og 
problematiske bygninger

Hvad angår det nuværende og fremadrettede fokus 
for NUKAKA, så ønsker vi at fortsætte det frugtba-
re samarbejde med ODM. Det gælder ikke mindst i 
relation til udveksling af idéer og ønsker til nye kur-
ser for de grønlandske museers ansatte, såvel fysi-
ske som online. Således at Grønlands museumsfolk 
fortsat får muligheder for at dygtiggøre sig inden for 
forskellige områder, og derigennem løfte det samlede 
grønlandske museumsvæsen. Sandsynligvis afhol-
der NUKAKA også sine næste museumsdage med 
generalforsamling i Danmark netop med henblik på, 
at medlemmerne kan deltage i ODM’s formidlingsse-
minar i foråret 2023.

Fremadrettet vil vi i NUKAKA også have fokus på at 
henlede de grønlandske museers opmærksomhed på 
FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Sådan 
at også museerne er opmærksomme på at bidrage til 
et mere bæredygtigt Grønland, eksempelvis når det 
gælder museernes eget ressourceforbrug.

Endelig vil vi i NUKAKA fortsat forsøge at gøre det 
omgivende samfund i Grønland opmærksom på de 
fælles aktuelle udfordringer, som det grønlandske 
museumsvæsen også fremover har udsigt til at stå 
overfor. Særligt kritisk er det, at de fleste grønland-
ske museer huses i historiske bygninger, som ikke er 
særligt velegnede til udstilling og opbevaring af de 
betydningsfulde, arktiske kulturlevn og kunstværker.

Peter Nygaard er formand for NUKAKA og museumsleder 
på Maniitsoq Museum

FAKTA

I 1993 blev NUKAKA 
(Nunatsinni Katersu-
gaasiveeqqat Kattuffi-
at/Sammenslutningen 
af lokalmuseer i 
Grønland) stiftet med 
det formål at arbejde 
for at fremme de 
grønlandske lokalmu-
seers, lokalarkivers 
og specialmuseers 
interesser.

I 2006 blev NKA 
(Nunatta Katersu-
gaasivia Allagaateqar-
fialu/Grønlands Nati-
onalmuseum & Arkiv) 
optaget som medlem. 
Foreningen beholdt i 
forbindelse hermed 
det forkortede navn 
NUKAKA, men dette 
står herefter for 
Nunatsinni Katersu-
gaasiviit Kattuffiat/
Sammenslutningen af 
museer i Grønland.

NUKAKA har i 
skrivende stund 18 
kontingentbetalende 
medlemmer. NUKAKA 
repræsenterer alle de 
grønlandske museer, 
der er godkendt af 
Grønlands Selvstyre.

For medlemskabet af 
NUKAKA betales et 
årligt kontingent, der 
udgør foreningens 
økonomiske funda-
ment. Kontingentets 
størrelse fastsættes af 
generalforsamlingen.

Foreningsarbejdet i 
NUKAKA baserer sig 
primært på frivilligt 
arbejde fra museer-
nes side. Herudover 
tilkøbes hjælp til 
eksempelvis tolkning 
og regnskabsrevision.

Deltagere til NUKAKA’s 
generalforsamling den 
16. september 2021 i 
Nuuk. Fra venstre mod 
højre:

Dan Ullerup, muse-
umsleder på Qaqortoq 
Museum. 

Jesper Stormly 
Enevoldsen, muse-
umsleder på Narsaq 
Museum. 

Panínguak’ G. Rafael-
sen, museumsleder på 
Aasiaat Museum.

Anne Mette Olsvig, 
museumsleder på Qasi-
giannguit Museum. 

Jonas Bertelsen, mu-
seumsleder på Nanor-
talik Museum. 

Dorthe Katrine Olsen, 
museumsleder på Sisi-
miut & Kangerlussuaq 
Museum. 

Vinni M. Birkedal, 
museumsleder på Nuuk 
Lokalmuseum & Paami-
ut Museum. 

Edvard Petersen, 
museumsleder på 
Upernavik Museum. 

Carina Jeremiassen, 
fuldmægtig på Uum-
mannaq Museum. 

Peter Nygaard, muse-
umsleder på Maniitsoq 
Museum.

I løbet af 1970’erne og 1980’erne oprettedes en ræk-
ke lokalmuseer i Grønland, og omkring 1990 opstod 
behovet for at oprette en egentlig forening for lokal-
museerne. Man ønskede fra lokalmuseernes side en 
sammenslutning, hvor lederne kunne erfaringsud-
veksle, hente faglig støtte og stå samlet over for NKA, 
Grønlands Nationalmuseum. Der kunne nemlig være 
tilfælde, hvor de lokale museer og det nationale mu-
seum kom i et modsætningsforhold, eksempelvis i 
forbindelse med arkæologiske udgravninger. Selvom 
museernes arbejde er lovreguleret, så kan museums-
loven ligesom al anden lovgivning tolkes på forskellig 
vis. Såsom i forbindelse med udgravninger, når der 
fremkom arkæologiske fund, som kunne betegnes 
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Af Josefine Albris

I begyndelsen af året kunne Arbejdermuseet 
slå dørene op til en funklende, nyrestaureret 
festsal. Salen var ikke bare blevet restaureret 
af konservatorer, og istandsat af håndværkere, 
for museets formidlere lykkedes også med at 
finde salens ’unmute’-knap: Med otte skjulte 
højtalere, en dramaturg, en komponist og en 
intens jagt i arkiverne strømmer salens histo-
riske begivenheder nu ud i rummet. Her får du 
historien bag lydværkets tilblivelse.  

Nyt lydværk 
stemningssætter 

festsalen på 
Arbejdermuseet

Går du ned ad Rømersgade, som for nogen mennesker 
måske blot er en sidegade til Københavns Torvehaller, 
så træder du i fodsporene af tusindvis af arbejdere, 
der siden april 1879 er strømmet ned mod Arbejd- 
ernes Forenings- og Forsamlingsbygning. Larmende 
og forventningsfulde må de have været, for bladene 
skrev, at det fra åbningen blev svært at udleje her-
skabslejlighederne i ’socialistgaden’. Arbejderen gik 
på Rømersgade med et større formål for øje, han eller 

hun skulle til et møde, høre en taler, opleve et foredrag, 
låne en bog eller måske til et velgørenhedsbal. Mange 
af de selvsamme arbejdere havde støttet bevægelsens 
byggedrøm ved at købe husaktier, og de var derfor 
nu indehavere af et personligt medlemskort. Deres 
vandring ad Rømersgade, gennem Forsamlingsbyg-
ningens port, ind ad dobbeltdøren i baggården og op 
ad trapperne, er den samme som vi tager i dag, når vi 
besøger Arbejdermuseet. Denne tur afslører intet om, 
hvad der venter. Benovelsen kommer først, når man på 
dørtærsklen ser ind i festsalen. Politiken har for nyligt 
kaldt huset for ”fællesskabets palads” og festsalen 
for ”funklende”. Til daglig på Arbejdermuseet kalder 
vi vores største og mest betydningsfulde genstand 
for ”Danmarks vigtigste festsal”. Af den grund, at helt 
almindelige menneskers kendskab og kærlighed til 
demokratiet blev grundlagt i denne sal endnu før, det 
danske velfærdssamfund overhovedet var konciperet. 

Den restaurerede festsal
Festsalen rummer den tavse efterklang af arbejder-
bevægelsens mange hundrede foreningers og orga-
nisationers aktiviteter. De imponerende dekorationer 
afslører, at mange tiders idéer og smag har fundet 
plads her. Øjnene ved slet ikke, hvilke detaljer de skal 
stoppe ved. Men lyden af fællesskaberne er væk.  
Siden jeg startede som museumsinspektør i 2018, 
har jeg ønsket at trykke på festsalens ’unmute’-knap, 
så enhver besøgende kan forstå stedets ånd og be-
tydning ved at bruge flere af deres sanser. 

I forbindelse med arbejderbevægelsens 150-års 
jubilæum den 15. oktober 2021 blev festsalen og de 
tilstødende rum restaureret, mens tre nye permanente 
formidlingstiltag så dagens lys. Herunder en af vores 
gæster efterspurgt fortælling om Forsamlingsbyg-
ningens historie i festsalens sidefløj Velkommen til 
Forsamlingsbygningen samt udstillingen Bevægelsen 
1871-2021 på balkonen, der årti for årti kortlæg-
ger bevægelsens virke igennem dens organisations-
kraft. For det tredje har vi sat lyd til festsalen med 
en permanent lys- og lydinstallation, der indholds-
mæssigt består af arbejdersange, lydfortællinger og 
baggrundslyde til udvalgte af salens trærelieffer. Disse 
komponenter skyller ind over salen gennem hele dag- 
en og denne artikels hensigt er at udfolde tankerne 
bag produktionen. 

Festsalens stemmer
Lys- og lydinstallationen bærer titlen Festsalens stem-
mer og er skabt i et samarbejde mellem Arbejdermu-
seet og dramaturg Astrid Hansen-Holm og komponist 
Sandra Boss fra Kunstnerkollektivet Vontrapp. En te-
atergruppe, der er kendt for at lave stedsspecifikke 
forestillinger, hvor rum, krop og lyd går op i en højere 
enhed. Lydværket er en hybrid mellem historieformid-
ling og kunstværk. Det kan opleves som mange små 
iscenesættelser i salen, hvor skuespillernes kroppe er 
det eneste, der er fraværende. 

FAKTA

→ Arkitektur: Lund-
gaard & Tranberg 
Arkitekter

→ Lysdesign: Forthe-
loveoflight

→ A/V design: Taintec
→ Lydkunstner: 

Kunstnerkollektivet 
Vontrapp

→ Grafisk design: 
Nanna Arnfred

→ Konservator: Natio-
nalmuseets konser-
vatorer

→ Bygherre: Arbejder-
museet
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Lydinstallationen er lavet til otte højtalere, der er 
skjult og fylder salen med lyd fra hver deres niche. 
Lyden er komponeret til de otte forskellige højtaler-
kanaler, hvilket skaber en illusion af, at de enkelte lyde 
kommer fra forskellige steder i rummet. 

I forbindelse med restaureringen skulle både salens 
højtalersystem og lyssætning moderniseres og raffi-
neres. Lysmæssigt er der især blevet arbejdet med at 
sætte fokuslys på salens mange detaljer. I kodningen 
til lydværket indgår både det nye fokuslys, men også 
salens tre PH-lysekroner, der ikke er skabt til at agere 
teaterlys, men i denne iscenesættelse, kommer til at 
fungere som sådan. 

Lydværket er inddelt i en timecyklus, der via en ran-
domizer-funktion sikrer, at hvert kvarter i åbningstiden 
er forskelligt. Det betyder, at installationens døgn-
cyklus aldrig lyder på samme måde. Overvejelsen 
omkring variation har været vigtig i forhold til ikke at 
skabe lydstøj for vores eget personale. Dermed er 
der også indlagt pauser, altså tidspunkter, hvor salen 
er neutral. 

Det skaber gode muligheder for at overraske pub-
likum, men det er også en overvejelse, vi har vendt 
mange gange. For hvad var det for en oplevelse og 
interaktion gæsterne skulle inddrages i? Skulle de 
tilvælge noget aktivt? Skulle de kunne vælge noget 
overhovedet? Skulle de trykke på en knap? Skulle de 
have hovedtelefoner på? Vi valgte, at værket opleves 
som en kollektiv overraskelse. Som noget, der for-
vandler festsalens lys- og lydbillede, og dermed får 
de besøgende til at kigge op, orientere sig og bevæge 
sig efter lyden i salen, og måske blive bevæget til at 
tale med hinanden herom. At få mennesker til at tale 
sammen er en måde at engagere dem i hinanden og 
måske i en større sag, som er en del af Arbejdermu-
seets mission. 

Historikeren, dramatikeren og komponisten
Lydinstallationen er et eksempel på en populær ten-
dens, hvor vi som museumsinstitution har inviteret 
flere fagligheder til at agerer historiens kirurger. Ud-
gangspunktet var, at vi i arbejdsgruppen på Arbejder-
museet på forhånd havde indkredset de historiske 
nedslag.  Vi havde bestemt, at en del af lydværket 
skulle være fokuseret på sang, da sangtraditionerne er 
en stor del af fortællingen om arbejderbevægelsen. At 
synge sammen understreger det at stå sammen, hvad 
enten det har været i Festsalen eller til friluftsmøde 
på Fælleden. På samme måde havde vi valgt de tre 
temaer til lydfortællingerne, der tog udgangspunkt i 
begivenheder og personligheder, der var særligt for-
ankrede i Forsamlingsbygningen. Det var: 1) Historien 
om, hvad forsamlingsbygningen og festsalen har lagt 
hus til, 2) historien om, hvordan arbejderbevægel-

Josefine Albris er arrangementsansvarlig på 
Arbejdermuseet

søgen i spolebånd, stereokassetter og grammofon-
plader, var en sand guldgrube og førte til, at vi fandt 
sekundære lyde, altså lyde af selve mødets proces: 
Dirigentens indledninger, afslutninger, afstemninger, 
opråb til salen med mere. Denne type lyde blev et 
vigtigt materiale i fortællingen om festsalen, hvor vi 
blandt andet genopfører lyden af de aktiviteter, der 
har fundet sted der. 

Til den mere æstetiske del af lydsiden optog kom-
ponisten lyden af dirigentklokker fra museets studie-
samling samt tilføjede forskellige lag af underlæg-
ningsmusik, for eksempel det tidlige elektroniske 
instrument thereminen og glasmusik, til at understøtte 
fortællingen om Festsalens glasloft. Arbejdersangene 
kunne bruges på kryds og tværs i alle fortællingerne, 
mest vellykket blev det i den internationale fortæl-
lings afslutning, hvor Mandela på gaden efter sit exit 
fra festsalen, blev overrumplet med sangen We shall 
overcome af AOFs sangkor.

Det dynamiske værk Festsalens Stemmer kan høres 
hver dag på Arbejdermuseet, hvor de tre lydfortæl-
linger er sat til at afspille kl. 10.30, 12.30 og 14.30. 
Man kan altid bede om at få en af dem sat på manuelt.  

1 Hvad sker der 
egentlig, når man lytter 
aktivt? Den nye lydin-
stallation på Arbejder-
museet aktiverer den 
besøgendes lyttesans. 
Øret- og orienterings-
sansen bliver skærpet 
og gæsten dvæler på 
en helt anderledes 
måde ved salen, mens 
de forsøger at begribe, 
hvad de egentlig hører. 
Foto: Malthe Ivarsson

2 Som en slags 
tegneseriestribe bliver 
reliefferne levende med 
arbejdslyde, nynnen og 
lyssætning, som de ikke 
tidligere har haft. Lige 
siden det traditionelle 
håndværksarbejde på 
værksted har arbejder-
ne haft tradition for at 
synge under arbejde. 
Denne arv blev bragt 
videre ind i arbejderbe-
vægelsen, hvor antallet 
af sangforeninger 
voksede parallelt med 
antallet af fagforenin-
ger. Sangen blev især 
brugt som agitation og 
reklame: til at skaffe 
flere medlemmer og til 
at udbringe arbejd- 
ernes budskab. Foto: 
Søren Hytting. 

3 Festsalen er op-
fyldt af sang fra alle 
hjørner, men der er 
ikke noget kor, selvom 
gæsterne tror det, 
når de kommer op fra 
billetsalget. For at ind-
spille arbejdersangene 
til lydværket castede 
vi et kor af sangglade 
mennesker med en fod 
i arbejderbevægelsen 
via Facebook. Sang-
delen er blevet det 
samlede lydværks mest 
vellykkede del, da sang 
ikke støjer, men indgår 
som en harmonisk 
del af helheden. Koret 
endte med at etablere 
sig som Arbejderkoret, 
som museet nu huser 
til øvning, til gengæld 
for, at de optræder ved 
forskellige lejligheder.  
Foto: Søren Hytting.

3

sen i sit udgangspunkt var international og et omdrej-
ningspunkt for international solidaritet, og endelig 3) 
hvordan Forsamlingsbygningen er et sted, hvor også 
kvinderne har organiseret sig i deres kamp for lige 
rettigheder og frihed.  

Vontrapps idé var at fokusere det historiske mate-
riale omkring det talte ord, for eksempel sange, taler, 
samtaler, breve, beretninger i avisen samt lyden af det 
at holde møde og være forsamlede. Dermed kom vær-
ket fra begyndelsen til at hedde Festsalens Stemmer, 
og projektet blev at fritskrabe fortidens og stemmer 
og stemninger, fra rummet selv. I Vontrapps maskin-
rum foregik både en dramaturgisk og en komposito-
risk proces. Her blev manuskripterne sammensat og 
opbygget. 

De forskellige stemmer blev nøje castet, så de op-
fyldte vores ønske om at lyde autentisk fra tiden, både 
når det kom til Nina Bang, Social-Demokratens repor-
ter eller Rosa Luxemburg. Når gæsterne i lydinstalla- 
tionen hører Luxemburgs tale, som hun holdt på tysk i 
festsalen i 1910, så er det svært at begribe, at den blot 
er rekonstrueret ud fra et referat i Social-Demokraten. 

Mens nogen af fortidens store skikkelser kunne 
rekonstrueres på denne måde, var der andre, som vi 
fravalgte at genskabe. Derfor brugte vi lang tid i Arbej-
derbevægelsens Bibliotek og Arkiv i jagten på lyden 
af for eksempel Stauning og Anker Jørgensen. Denne 

”At synge sammen understreger det 
at stå sammen, hvad enten det har 

været i Festsalen eller til friluftsmøde 
på Fælleden.”

1

2



44 SOMMER 2022 45DANSKE MUSEER

Af Lea Victoria Rugård Jensen

På mange museer er udstillingsteksten vig-
tig for udstillingens budskab, men det virker 
alligevel som en accepteret præmis, at den 
sjældent læses i sin helhed. Teksten er der 
for den videbegærlige museumsbrugers 
skyld, en udstilling kan ikke tilgodese alle og 
publikum shopper alligevel i udstillingerne, 
er argumenterne.

(Museums)Teksten 
giver lighed og 

frihed - når den kan 
læses af alle

der ikke bliver læst, når gode udstillingstekster for-
bedrer oplevelsen? 

Mit udgangspunkt er, at det er muligt at skrive 
museumstekster, der bliver læst af alle, og at det er 
ønskværdigt både for museet og brugerne, for læs-
ning repræsenterer frihed og lighed. Frihed til selv at 
bestemme tempo og tilgang, hvor audioguiden fast-
holder, til fortællingen er forbi. Lighed for brugerne 
uanset forudsætninger til at få del i samme viden, når 
den er skrevet med omtanke. 

Museumsteksten i brug
Jeg har lavet en undersøgelse på Danmarks Forsorgs-
museum af museumsteksten. Med en baggrund som 
tidligere læsevejleder, er mit afsæt, at når tekster 
springes over eller ikke læses til ende, er det ikke fordi 
vi er dårlige og dovne læsere, eller teksten er skrevet 
helt forkert. Der er flere forhold at tage i betragtning. 

I undersøgelsen havde jeg fokus på, hvordan og 
hvornår tekstlæsningen lykkedes. Forsorgsmuseet, 
der arbejder med formidling af sociale problemer, hol-
der til i Svendborgs gamle Fattiggård og er prisme for 
at forstå forsorgen i dag og historisk. Jeg observerede 
museumsbrugernes læsepraksis, kombineret med et 
spørgeskema om læseniveau og læsepræferencer, i 
en periode på tre måneder. Den indsamlede data vi-
ser både vellykket læsning af udstillingstekster, hvor 
brugerne forstår og finder mening med teksten, og 
læsning, der ikke ender med forståelse, som dette 
eksempel:

En udskolingsklasse er i gang i 7 fattige børn. De 
skal læse udstillingsteksterne og løse opgaver, men 
eleverne går uroligt til og fra, og der er trangt i rummet. 
Klassen fordyber sig ikke på egen hånd. ”Det er tungt 
for alle med så meget læsning, også for mig, stå op og 
læse… historien i sig selv er ikke spændende nok til at 
trække dem til,” mener læreren. Jeg noterede på den 
anden side, ”at når guiden læste højt, lyttede eleverne 

og spurgte nysgerrigt ind.” fra Observation september, 
Forsorgsmuseet.

Observationen fortæller, at museumsteksterne ikke 
var lige tilgængelige for alle, og peger her på højtlæs-
ning og samtale som en del af vellykket brug af ud-
stillingstekster. 

I en tid, hvor danskerne læser mindre end no-
gensinde

For 30 år siden fremhævede Margerata Ekvan i Smaka 
på orden – om tekster i utställinger (1991) en enkel 
museumstekst skrevet ud fra læseteoretiske princip-
per. Alene situationen på museer opfordrer ikke til 
krævende læsning, når de andre gæster ånder en i 
nakken. Løsningen på teksten, der dengang (heller) 
ikke blev læst, var mindre tekst, korte sætninger, dag-
ligdagssprog og støttende layout. 

Læsning som optimal museumsformidling er para-
doksalt, når hver 6. dansker ifølge OECD ikke kan læse 

”Når jeg bliver bombet med al den information, bliver 
jeg træt i hovedet. Det er ikke fordi jeg ikke elsker at 
læse.” (Udstillingsgæst, Forsorgsmuseet)

Vi lægger ikke mærke til de gode museumstekster. 
Dem læser vi bare og koncentrerer os om udstillin-
gen. Måske standser vi op og snakker eller over- 
vejer betydningen af indholdet. Ikke nødvendigvis 
fordi teksten har chokeret os eller direkte opfordret 
til det, men fordi den ramte plet. Jeg har aldrig hørt 
nogen sige, at de glædede sig til at gå på museum og 
læse en masse. Men hvorfor have tekster på museer, 

1 Overvej læsesitua-
tionen. Støtter rum-
met op om lidt eller 
meget læsning?
Mange lyde i rummet 
forstyrrer læsekoncen-
trationen.
Længere tekster kræ-
ver mulighed for at 
sidde ned.
Hvis teksten skal læses 
af flere på samme tid, 
er skriftstørrelse og 
plads i rummet central. 

2 Tilstræb mange 
tekster på 150-250 
tegn (uden mellem-
rum) og korte sæt-
ninger på 9-13 ord. 
Eller forbered muse-
umsbrugeren på ihær-
dig læsning

3 Hint slutningen i 
starten af teksten, 
hvis det er en lang 
fortælling. 
Det støtter forståelsen 

af ukendte tekster, når 
læseren ved hvad der 
venter. 
Gør det klart, hvis tek-
sterne skal læses i en 
bestemt rækkefølge i 
forhold til udstillingens 
budskab.

4 Åbner teksten op 
for flere måder at 
forstå emnet på?
Museumsbrugerne har 
forskellige muligheder 

for identifikation med 
teksters indhold. 
Børn og voksne er ofte 
interesseret i samme 
emner, men forstår 
dem forskelligt. Det 
skal læsningen støtte. 

5 Hvem er teksten 
henvendt til og hvad 
er deres sproglige 
forudsætninger? 
Højfrekvente ord 
indgår hyppigt i vores 

talesprog. Lavfrekvente 
ord sjældent. Vi har 
derfor en overfladisk 
forståelse af dem.
Tuberkulose, ridder 
eller slumkvarter er 
eksempler på det. De 
er svære at læse for 
nogen. 
Forklar lavfrekvente 
ord. Det letter læs-
ningen og uddybelse 
gør alle klogere.

TIPS TIL  
AT STYRKE  
MUSEUMS 
TEKSTEN

1 Udstillingen Syv 
fattige børn på Dan-
marks Forsorgsmuse-
um. Foto: Jonas Legarth

2 Udstillingen  
Arbejdsafdelingen på 
Danmarks Forsorgs-
museum. Foto: Geir 
Hauksson

1

2
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simpel tekst, og den digitale udvikling efter sigende 
forpurrer evnen til længerevarende læsning. Rigtigt 
eller ej – det er uomgængeligt at læsning kræver sær-
lige skills, når den får selskab af mange udtryk som 
lyd, lys og bevægelse – i samme rum. Museerne, der i 
iveren efter at ramme så mange som muligt med deres 
budskab, og derfor formidler via flere kanaler, gør det 
ofte sværere for brugeren at læse teksterne. Som her 
i Arbejdsafdelingen, hvor en ”Familie bestående af to 
forældre og med voksne børn, går ind i det første ud-
stillingsrum. Der er fyldt. De går videre ud på gangen. 
Filmene larmer og familien virker rastløs og i tvivl om, 
hvor de skal starte tekstlæsningen.” fra Observation 
oktober, Forsorgsmuseet.

Museumsteksten som konstruktion mellem 
bruger og museum

Udstillingsstrategierne har forandret sig, men der er 
stadig tekst på museerne, og det er altid relevant at 
blive klogere på, hvornår og hvordan museumsteksten 
motiverer. Et andet sted på Forsorgsmuseet står ”to 
ældre kvinder i udstillingen Efter Børnehjemmet.  En af 
kvinderne peger på tekstplanchen, der spørger hvem 
er jeg? ’Du kan tænke sådan her eller sådan her’, si-
ger hun til ledsageren. De diskuterer længe fortidens 

Lea Victoria Rugård Jensen er tidligere læsevejleder i 
grundskolen, nu specialestuderende på Kultur & Formidling, 
SDU.
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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

betydning for deres egen barndom.” fra Observation 
oktober, Forsorgsmuseet.

Folk snakker, når de går på Forsorgsmuseet, og dem 
der snakker mest, er dem der læser mest. Hvis teksten 
henvender sig personligt, føler læseren sig anerkendt 
som et menneske med viden og følelser. Når samta-
le og fordybelse i udstillingerne ser ud til at hænge 
sammen, viser det, at tekster, der opfordrer til dialog, 
kan styrke museets budskab. Ikke al dialogisk tekst, 
er dog lige god. 

“Many institutionally - supplied questions are too 
leading, or too obvious to spark interest, let alone en-
gagement. Some questions are nagging parents … 
Others are teachers … “what is nanotechnology?” fra 
Nina Simon The Participatory Museum, 2010.

Forsorgsmuseets brugere er glade for at læse. Det 
er vigtigt for et museum med meget tekst. Mange af 
teksterne springes dog over. Det kan skyldes forskelle 
i brugernes interesser og læseerfaring eller at tekster-
ne er mere eller mindre inkluderende udformet. Det 
kan også handle om, at brugerne overvurderer deres 
læselyst i forhold til teksternes længde og mængde. 
”Når man kommer til denne del, er man næsten for 
træt til at læse mere … puha det er godt nok hårdt at 
læse det hele,” som en af gæsterne siger.  Her glipper 
lysten til at læse færdig, selvom interessen for temaet 
er stor. Støtte til at planlægge museumsoplevelsen 
kunne gøre en forskel, måske i introduktionen til ud-
stillingerne: ”I denne udstilling skal læses meget, for 
vi har meget at fortælle.”

En demokratisk tekststrategi 
Når der tænkes motiverende og inkluderende formid-
ling på museer, fokuseres ofte på den sanselige og 
kreative vej. Men skriftlig museumsformidling skal 
ikke nedtones, den skal gen- og nytænkes, for mu-
seumstekster er ressourcer til viden, fællesskab og 
oplevelse. 

Der er dygtige historikere som i faglig begejstring 
ikke sætter sig ind i teksternes motiverende egen-
skaber eller mangel på samme, men hvad nytter det 
at formidle vigtig historie, hvis formidlingsteksten 
ekskluderer de besøgende fra museets budskab? 
Læsning er en motiverende og inkluderende formid-
lingsstrategi, når teksten er enkel, personlig, afpasset 
situationen og giver mulighed for ægte interaktion. Det 
skaber lighed for brugerne, når museumsteksterne 
kan læses uden bestemte faglige forudsætninger. Fri-
hed, når en tydelig introduktion, gør det muligt at tilgå 
og forstå udstillingerne efter egen rytme og interesse. 

3 Udstillingen Ar-
bejdsafdelingen på 
Danmarks Forsorgs-
museum. Foto: Geir 
Hauksson
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Af Brit Vestergaard

Afviklingen af et projekt, der skulle bringe demente, frivillige og museum fysisk 
sammen, harmonerede ualmindeligt dårligt med en coronapandemi! Vores 

demensprojekt måtte derfor omtænkes radikalt og førte til tiltrængt opgradering 
af konceptet erindringskasser. 

Erindringsprojekt i 
en coronatid

Duften af kaffe og tørv
Fortællingen om projektet tog sin begyndelse helt 
tilbage i 2018-2019. Det hele begyndte med en 
henvendelse fra et lokalt daghjem i Ikast. Kunne 
de komme forbi med en lille gruppe ældre med de-
mens? De ønskede at se museet og drikke en kop 
kaffe. Den frivillige chauffør fra daghjemmet kend-
te nemlig museet og mente, at stedet kunne give en 
masse til de demente. Vester Palsgaard Skovmuseum 
er et interiørmuseum, som er indrettet i en gammel 
skovridergård. Stilen og alderen på interiøret svarer 
til ca. begyndelsen af 1900-tallet, dog med enkelte  
opdateringer. 

Besøget kom i stand og jeg fik lov til at deltage på 
sidelinjen. Snakken gik og udstillinger og genstande 
blev kommenteret. Kaffen blev indtaget i skovriderfru-
ens gamle køkken. Den duftede himmelsk og et stykke 
tørv gik på omgang og erindringer om tørvegravning 
og lugten af brænding af tørv blev udvekslet. Alle bød 
ind med noget og det var et vellykket besøg.

Et projekt tager form
En tanke formede sig. Kunne vi få flere af den slags 
besøg og få kontakt med en ny målgruppe?  Tankerne 
udviklede sig til et projekt igennem kontakten til de-
menskonsulenten i Ikast-Brande kommune og ved god 
sparring med Den Gamle By i Århus, der har arbejdet 
med forløb for demente siden 2003.

Det lå ikke lige for, at Museum Midtjylland skulle 
skabe en erindringslejlighed på samme måde som i 
Den Gamle By, men køkkenet og stuerne i skovrider-
gården, der huser museet, kunne skabe rammerne 
for erindringsforløb. Dog var det ikke realistisk at tage 
tid ud af museumsinspektørens travle hverdag til sel-
ve afviklingen af forløbene. Ej heller, at målgruppen 
kunne yde brugerbetaling. Næste skridt i processen 
blev således at få de frivillige ved daghjemmene på 
banen. Ofte var det i forvejen dem, som tog initiativ 
til besøg og som var igangsættende i forbindelse med 
aktiviteter.

Vi søgte midler ved Kulturspot Sundhedspuljen for 
at udvikle videre på erindringsforløbene. Med pro-
jektet Erindringsformidling – demens, kultur, historie 
ønskede museet at udvikle et særligt formidlingstil-
bud rettet til demente ældre baseret på erindrings-
formidling og dernæst oplære dagcentrenes frivillige 
i at facilitere erindringsformidling på egen hånd. Ved 
at klæde de frivillige på til at tage samtalerne med 
demente om omgivelserne, genstandene og minderne 
ville de kunne bidrage aktivt ved besøgene ikke blot 
på vores museum, men også andre steder og hjemme 
på daghjemmene, og dermed få en øget forståelse 
for erindringsformidlingen. På den måde kunne de 
frivillige bidrage til, at de demente via erindringsfor-

midlingen oplevede øget selvværd og livsglæde. Med 
erindringsformidlingen ville de frivillige være med til 
at fremme den mentale sundhed hos de demente.

Bump på vejen
Desværre nåede projektet ikke målsætningen om at 
inddrage de frivillige. Foråret 2020 præsenterede 
os for en meget naturlig bremseklods: corona. Både 
demente og frivillige var i den mest udsatte gruppe, 
og nedlukningen af aktiviteter og beskyttelsen af de 
ældre på daghjem og plejecentre var en naturlig kon-
sekvens heraf. Projektet gik lidt i dvale, og vi stod lidt 
afventende. Kunne vi mon starte op igen, når der blev 
lukket op? Sidst på året 2020 var vi stadig lidt tøven-
de. Hvordan kom vi videre? Vores målgruppe repræ-
senterede jo fortsat de mest udsatte. Så besøg ud af 
huset og kontakt med eksterne personer var ikke en 
mulighed. 

Opklaring kom via gode kolleger på Ringkø-
bing-Skjern Museum. Under nedlukningen havde de 
udviklet fire erindringskasser. Var det mon ikke noget 
for Museum Midtjylland at udvikle erindringskasser?

Projektet kom på banen igen, dog med et andet fo-
kus, men stadig med erindringsformidlingen i højsæ-
det. Erindringskasser er et kendt greb i samværet med 
demente. Via genstandene i erindringskassen opstår 
der samtaler om, hvad genstandene har været brugt til. 
Ved at føle og mærke på genstandene hjælpes erind- 
ringer på vej. På den måde ville erindringskasserne 
udgøre et aktivt tilbud, som på næsten samme måde 
ville facilitere de samme processer som erindringsfor-
midlingsprojektet var tiltænkt – men i stedet for besø-
get på museet ville erindringsformidlingen nu udspille 
sig on-site på pleje- og dagtilbudscentrene i trygge og 
corona-venlige rammer, som derved ville muliggøre en 
bredere brug under de nuværende forhold.

Erindringskasser
Vi begyndte med at undersøge, hvad der fandtes af 
erindringskasser ude på daghjemmene. Flere steder 
fandtes allerede kasser, men nogle af dem trængte til 
opdateringer og nye vinkler.

Med god sparring fra Ringkøbing-Skjern kom pro-
jektet i gang igen. Vi besluttede os for at fremstille tre 
kasser til hver kommune, Herning og Ikast-Brande. 
Hver kasse har et tema – Kvinde liv – Køkken, Mande 
liv – Håndværk og en Tekstilkasse. Kasserne tager 
udgangspunkt i tiden 1950-60’erne, og enkelte ting 
er fra 1970’erne.

En del af de kasser, som vi havde til gennemsyn, var 
med genstande af ældre dato, som for eksempel Ma-
dam Blå. Den smukke kaffekande som mange erindrer 
fra Lauras køkken i Matador har sin berettigelse, men i 
udviklingen af nye kasser er vi nødt til at tage hensyn 

1 Kaffemøllen kom-
mer i sving og der duf-
ter af kaffe i det gamle 
køkken. Foto: Maja 
Theodoraki, Museum 
Midtjylland

”Den smukke 
kaffekande 
som mange 
erindrer fra 
Lauras køkken 
i Matador har 
sin beretti-
gelse, men i 
udviklingen af 
nye kasser er vi 
nødt til at tage 
hensyn til, at de 
årgange som 
husker Madam 
Blå efterhån-
den går bort.”

1
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til, at de årgange som husker Madam Blå efterhånden 
går bort, og at de kommende borgere med demens er 
yngre og husker andre genstande, som eksempelvis 
Brylcreem og Bjørn Wiinblad-månedsplatter. Det er 
derfor vigtigt, at kasserne følger med tiden. 

De gamle erindringskasser var også meget stereo-
type i opdelingen mellem mænd og kvinder. Selvom 
kvinderne så småt var begyndt at komme ind på ar-
bejdsmarkedet, så var køkkenet fortsat deres domæ-
ne, og det var mændene, som stod for det håndværks-
mæssige i hjemmene. Vi valgte også at fremstille en ny 
erindringskasse med fokus på tekstilindustrien. Midt-
jylland har en helt unik industrihistorie med mange 
kjole- og trikotagefabrikker. Med forankringen i netop 
tekstilindustrien har vi en forhåbning om at kunne nå 
ud til de mange strikkere, syersker og tekstilarbejdere, 
som havde haft deres gang i de små og store fabrikker 
i Midtjylland.

Genstande, som er blevet blev udskilt og kasseret, 
fik nyt liv i erindringskasserne. En frivillig i håndvær-
kerlavet på Vester Palsgaard Skovmuseum var behjæl-
pelig med en plastkande til posemælk, og yderligere 
genstande blev fundet indkøbt for små penge i gen-
brugsbutikker. 

Fremtidens erindringer
Det blev synliggjort, at vi ikke havde alle oplagte gen-
stande til nye erindringskasser i vores formidlings-
samling, så fremtiden må vise, hvorledes vi får opdate-
ret kasserne, når vi rammer tiden omkring 1980’erne. 
Mon vi har samlet korrekt ind til den tid?

Der findes med stor sandsynlighed mange erind- 
ringskasser ude hos de enkelte dag- og plejehjem, 
som kunne trænge til en opdatering. Her kan vi mu-
seer spille en fin og aktiv indsats med faglig viden, og 
genstande som vi har til overs. 

Konklusionen på Erindringsprojektet må være, at 
intet projekt er strømlinet. Det gælder også om at være 
lidt omstillingsparat – noget som vi som museums-
ansatte har bevist, at vi mestrede under coronapan-
demien.. Og med gode kollegers hjælp og sparring er 
projektet nu landet et helt fint sted. Kasserne lever nu 
deres eget liv og cirkulerer rundt ude på kommunens 
daghjem. Vi vil fortsat have kontakt med kasserne og 
se på, om de kræver en opdatering eller udskiftning 
af genstande. 

Brit Vestergaard er museumsinspektør på Vester 
Palsgaard Skovmuseum, Museum Midtjylland 

Litteratur:
AHA_project_report.

pdf (dengamleby.dk)
”Genkendelsens værdi” 

i Danske Museer nr. 
1, 2020 af Martin 
Brandt Djupdræt, 
Den Gamle By

REMINISCENS-
METODEN

Ordet stammer fra 
latin – ’reminiscentia’ 
og er afledt af ordet 
’reminisci’: huske.
Selve ordet betyder:  
svagt efterladt spor af 
noget, mindelser om 
noget.
Reminiscensmeto-
den er en anerkendt 
metode til at vække 
erindringer hos de-
mente. Erindringerne 
frembringes ved 
hjælp af forskellige 
stimuli, såsom musik, 
genstande, dufte, 
eller tidstypiske rum/
lejligheder.

2 Udvalgte genstan-
de til erindringskasse. 
Skytter til væv, plast-
kande til posemælk 
og fonduegafler. Foto: 
Maja Theodoraki, 
Museum Midtjylland

2

museumstjenesten.com

Bevaring af kulturarven

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

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

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

ved brand eller vandskade.
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Af Thomas Bloch Ravn

Håndværk 
som immateriel 

kulturarv

”Hvor mange faglige medarbejdere har I i Den Gamle 
By?” spurgte min gæst, som var både universitets-
lektor og dr.phil. Fræk som jeg er, kunne jeg ikke lade 
være med at spørge, om hun tænkte på tømrere, mal- 
ere, historikere, etnologer eller kunsthistorikere.

Min gæst blev tydeligvis lidt flov, for hun vidste jo 
godt, at Den Gamle By havde højkompetente hånd-
værkere. Og så fik vi ellers en snak om håndværket 
som ’intangible heritage’, og om hvordan bevaring og 
formidling heraf er en helt anden sag end bevaring og 
formidling af fysiske objekter.

Mange forbinder især museer med ting. Men nogle 
museer er altså meget mere. I Den Gamle By betragter 
vi vore håndværkeres kunnen som ’intangible heritage’, 
hvor mantraet er, at man ikke blot skal bevare de fysi-
ske ting, men også den immaterielle kultur - sådan som 
den fx findes i håndværkernes kompetencer, hånde- 
lag, erfaring og gefühl.

I de første mange år kunne vi på museet bruge by-
ens håndværkere, men 1960’ernes ’modernisering’ 
af håndværkernes kompetenceprofil skabte et behov 
for musealisering af de fag, vi havde særligt brug for. 

Den Gamle Bys håndværkere advarer tit mod en 
akademisering af håndværket. Gang på gang pointe-
rer de, at håndværket kun lever, når det bruges. Nok 
kan meget skrives ned, og filmdokumentation kan 
også være nyttig, men det er fremfor alt det dagli-
ge arbejde, der giver det håndelag og den gefühl for 
materialer, der er kernen i fagligheden. Håndværket 
ligger i hånden!

I sommerhalvåret sætter Den Gamle By fokus på 
Godt håndværk - også for fremtiden, og her kan gæ-
sterne se, prøve og også gå i dialog med museets er-
farne folk.

Thomas Bloch Ravn er direktør i Den Gamle By.

META. 
MUSEER PÅ 
MUSEUM

Hvis museumsvæ-
senet selv skulle på 
museum, hvad ville vi 
så udstille? I muse-
umsverdenen siger 
vi, at kulturarven er 
nødvendig for, at vi 
mennesker kan forstå 
os selv og vores sam-
fund. I serien META 
smager vi på vores 
egen medicin. 

”I de første mange år kunne vi på museet bruge byens håndværkere, men 
1960’ernes ’modernisering’ af håndværkernes kompetenceprofil skabte 

et behov for musealisering af de fag, vi havde særligt brug for.”

METAMETA

M E TA
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Publikationer

FO R S O R G S H I ST O R I E

Børnehjemsbørn 
fortæller om deres 
opvækst i 1950’erne 
og 60’erne

FO T O G R A F I

Cairos farverige 
mønstre og 
abstraktioner

M U S E E R

Verden rundt på 
museumE K S P E D I T I O N S H I ST O R I E

Ny, illustreret udgave 
af Ejnar Mikkelsens 
Grønlandsklassiker 

Det er ofte svært for tidligere 
anbragte at få et fuldt billede 
af deres egen opvækst. De do-
kumenter og fotos som andre 
tager for givet, findes enten slet 
ikke eller er meget svære at få 
fat i. Antropolog Stine Grønbæk 
Jensen, der er tilknyttet Dan-
marks Forsorgsmuseum, forsker 

Niels Nedergaard (1944-87) var 
en nyskabende dansk kunstner, 
hvis farverige værker blandt 
andet tog udgangspunkt i møn-
stre og farveteori. Grundet Ne-
dergaards tidlige død, gik hans 
kunst næsten helt i glemme- 
bogen, men i de senere år er 
den dog igen kommet frem i 
lyset. Nedergaard boede syv år 
i Cairo fra 1979-86, hvor han 
arbejdede på at finde et nyt 
formsprog, blandt andet baseret 
på byens fine mønstre. Under sit 
ophold fotograferede han derfor 
de ting, der inspirerede ham, 
heriblandt arkitektur og islamisk 
kunst. Han boede i et hus ved 
navn Beit el-Suheimi fra 1668, 
der i dag er museum netop på 
grund af sin helt særlige arki-
tektur. Bogen er udgivet i for-
bindelse med Davids Samlings 
udstilling med Nedergaards 
malerier og fotografier fra tiden 
i Egypten. Udstillingen kan ses 
indtil den 4. september.

Niels Nedergaard  
– Fotografier fra Cairo 
Peter Wandel (red.) 
Strandberg 

Tidligere direktør på Langeland 
Museum, Ole Mortensøn, har 
besøgt museer i både Europa, 
Asien, Latinamerika og USA. 
Rejserne resulterede i en popu-
lær artikelserie hos historie-on-
line.dk, der nu, sammen med 
ekstra artikler og forfatterens 
egne fotos, er samlet i en bog. 
Mortensøn trækker både på sin 
museumserfaring og en god 
portion nysgerrighed, når han 
giver læserne et bredt indblik i 
blandt andet arkitektur og for-
midling på spændende museer 
verden over. 

Verden rundt på museum 
Ole Mortensøn 
Forlaget Ådalen

En klassiker indenfor polar-
ekspeditionslitteratur er blevet 
genudgivet. Ved sin udgivelse i 
1955 blev Farlig tomandsfærd 
hurtigt meget populær. Det er 
fortællingen om Ejnar Mikkel-
sen, der fra 1909-12 ledede 
Alabama-ekspeditionen, der 
havde til formål at finde dag- 
bøger og notater fra en tidligere 
ekspedition, hvor blandt andet 
Ludvig Mylius-Erichsen omkom. 
Alabama-ekspeditionen blev 
skruet fast i isen, og Mikkel- Te
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i erindringer hos både nuvæ-
rende og tidligere anbragte. I 
bogen Livtag med fortiden. Når 
børnehjemsbørn erindrer fortæl-
ler tidligere anbragte om deres 
oplevelser som børn i 50’erne 
og 60’erne. Fortællingerne er 
meget forskellige. Mens nogle 
blev udsat for vold og svigt af 
de ansatte, oplevede andre, at 
de på børnehjemmet mødte 
voksne, der så dem og forstod at 
hjælpe dem godt videre i livet. 
De personlige fortællinger er en 
vigtig del af vores fælles historie 
om datidens syn på både børn 
og anbringelser.

Livtag med fortiden.  
Når børnehjemsbørn erindrer 
Stine Grønbæk Jensen 
Aarhus Universitetsforlag

sen forlod, sammen med Iver 
Iversen, deres rejsefæller for at 
fortsætte færden alene. Bogen 
beskriver, hvordan intet gik som 
beregnet, og de to endte med at 
tilbringe tre hårde år i Grønlands 
natur, før de kunne vende hjem. 
Den nye udgave af bogen inde-
holder fotografier samt breve 
skrevet af forfatteren til hans 
familie.

Farlig tomandsfærd  
Ejnar Mikkelsen  
Gyldendal

Lysbillede fra Cairo. 1980’erne. Tilhørte Niels Nedergaard. Privat samling
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Udstillinger
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Mønsterkraft
19.06.22 → 31.12.25

D E S I G N M U S E U M  D A N M A R K Når Designmuseum Danmark genåbner, 
efter en omfattende renovering, bliver det 
med hele otte helt nye udstillinger. En af 
dem er Mønsterkraft, der har farver og 
figurer i centrum og blandt andet viser 
dele af museets egen omfattende samling 
af tekstiler fra både ind- og udland. Her 
optræder navne såsom Marie Gudme 
Leth, Axel Salto og William Morris. Ud-
stillingen viser, hvordan mønstre befinder 
sig i krydsfeltet mellem kunst, natur, 
design og håndværk. Den er kurateret af 
Kirsten Toftegaard, museumsinspektør på 
Designmuseum Danmark, mens udstil-
lingsdesignet er af kunstner og designer 
Henrik Vibskov. 

1943 
– Gestapo kommer
Ny permanent udstilling åbnet 11.02.22

STA L D G Å R D E N Kolding Museums nye udstilling på Stald-
gården handler om dengang stedet var 
hovedkvarter for Gestapo i det syd- og 
sønderjyske. Gennem to år blev mere end 
1300 danske modstandsfolk afhørt og 
tortureret her. Udstillingen handler om 
menneskene, der stod på hver sin side 
i krigen. Ved at zoome ind på de virkeli-
ge personer bag de store overskrifter i 
historien, fokuserer udstillingen blandt 
andet på, hvordan såkaldt almindelige 
mennesker kan udføre brutale handlinger. 
Staldgården huser også Danmarks eneste 
bevarede Gestapocelle.

Neandertaler
29.04.22 → 19.02.23

STAT E N S  N AT U R H I ST O R I S K E  M U S E U M

Ovartaci i Venedig
05.05.22 → 23.10.22

M U S E U M  O VA R TA C I

Værker af den afdøde, outsiderkunstner 
Ovartaci er blevet udvalgt til hovedudstil-
lingen på årets kunstbiennale i Venedig. 
Fra 1929 til sin død i 1985 boede han på 
Risskov Psykiatriske Hospital, hvor han 
malede værker inspireret af visioner og 
syner. Hvis man ikke lige lægger vejen for-
bi det italienske, kan man i stedet tage til 
Aarhus og se en parallel udstilling i lokaler 
på den tidligere journalisthøjskole udenfor 
Aarhus, der fra 2023 også bliver museets 
faste hjem.

Willemoes
Ny permanent udstilling åbnet 
13.05.22

W I L L E M O E S G A A R D E N

Som kun 24-årig omkom Peter Willemo-
es i 1808 i et søslag mod englænderne.  
Trods hans korte liv nåede han at sætte et 
stort aftryk i Danmarkshistorien og blev 
en højt besunget nationalhelt. Ikke mindst 
på grund af hans indsats under Slaget på 
Reden i 1801. En ny udstilling om Wille-
moes’ liv og gerninger kan opleves i hans 
fødehjem i Assens. Udstillingen om søhel-
ten er både en fortælling om manden selv 
og om dansk nationalpatriotisme under og 
efter det store nederlag på Reden. 

LORT 
– Skidt eller skat?
19.06.22 → 10.12.23 

D O R F  M Ø L L EG Å R D

Kan 1000 fluer tage fejl? For en land-
mand er det duften af penge, mens det for 
naboer til gårde er en lugtgene i sommer-
varmen. På Dorf Møllegård stiller Museum 
for Forsyning og Bæredygtighed spørgs-
målet: Hvad har gylle egentlig betydet for 
udviklingen af dansk landbrug. Og ikke 
mindst, hvordan kan denne type gødning i 
fremtiden spille sammen med ambitioner-
ne om et bæredygtigt landbrug.

Galleria (1969) Barbara Brown. 
Designmuseum Danmark Ovartaci kysser en af sine dukker, 1975.

Neandertalerne har haft et blakket ry, 
men ved hjælp af ny forskning og reek-
saminering af både nyere og ældre fund, 
tegner der sig et noget mere nuanceret 
billede af fortidsmenneskene. Ikke mindst 
deres evner og kultur. Via DNA-analyser 
har det været muligt at afsløre, at selvom 
neandertalerne uddøde for 40.000 år si-
den, så har nogle af deres gener overlevet 
inde i nutidens mennesker. Udstillingen 
viser blandt andet, hvordan neanderta-
lerne overlevede i et barsk miljø, tog sig 
af deres syge og udsmykkede sig selv. 
Udstillingen har tidligere været vist på 
Moesgaard Museum. 
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Danmarks fossile 
koralrev
Ny permanent udstilling åbnet 
11.02.22

G EO M U S E U M  FA X E

Et oldgammelt koralrev er kommet i nye 
klæder i Faxe. Efter den landsdækkende 
nedlukning af alle landets museer kunne 
Geomuseum Faxe endelig åbne deres nye, 
permanente udstilling om det fantastiske 
naturvidunder, der lå på stedet for 63 
millioner år siden. Fortiden vækkes til live 
med fossiler af fortidens havdyr, animati-
oner af livet på koralrevet og akvarier med 
koralfisk. 

Godt håndværk  
– også i fremtiden
24.05.22 → 04.09.22

D E N  G A M L E  BY Hvor er de stolte håndværkstraditioner på 
vej hen, og hvordan sikrer vi, at vi bliver 
ved med at uddanne nye generationer af 
dygtige håndværkere i Danmark? Disse 
spørgsmål er på programmet i Den Gamle 
By, hvor både håndværkets historie, og 
ikke mindst dets fremtid, er emnet for 
både en ny udstilling og hele sommerens 
tema. Der vil også være mulighed for at 
møde forskellige typer håndværkere samt 
selv at prøve kræfter med både nye og 
gamle arbejdsmetoder.
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Jeg udgav en bog om folks erindringer fra Qullissat i 
2020. Her kan man læse om de følelser, som gør, at 

mange søger tilbage til den forladte by, og hvad de kan 
erindre fra den dagligdag, de havde dengang. Nu er 
jeg i gang med forberedelser til en større udstilling i 

anledning af 50-året for affolkningen i 2022. 

Læs s. 14


