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Køn

Stop den lille ulykke – før den bliver stor

Skjoldvognen er et katastrofeberedskab
på to hjul. Den lette, men robuste og
ergonomiske vogn indeholder 3 kasser
med forskellige hjælpemidler, der kan
begrænse, afhjælpe og dokumentere en
pludselig opstået skade.

Af Ida Bennicke

Diskussionen om køn og ligestilling buldrer løs overalt omkring os i medierne,
kunsten og litteraturen. Men hvad med ude på museerne? Er køn en del af museernes overvejelser i deres bestræbelse på at nå så bredt ud til befolkningen
som muligt?
Kvinders underrepræsentation i forskellige sammenhænge fylder godt i kønsdebatterne. På museerne er det imidlertid kvinderne, der dominerer besøgstallene: 61 % er kvinder, og 39 % er mænd ifølge Den nationale brugerundersøgelse (2017). Til trods for, at kønsfordelingen er skæv, og at museerne ellers

Beredskabssættet er udviklet af
Museumstjenesten i samarbejde med
konservatorer, Blue Shield Danmark,
arkivarer og bibliotekarer.

gennem mange år har haft fokus på at blive relevante for de såkaldte ’ikke-brugere’– heriblandt unge og indvandrere – er kønsproblematikken mildest talt
underbelyst inden for museumsforskningen og -litteraturen.
Køn er et følsomt felt at bevæge sig ind på. Man farer nemt vild i den identitetspolitiske jungle eller brænder sig på den politiske korrekthed, og der er overhængende fare for at simplificere billedet af museumsgæsterne ved at inddele
dem i så store og diffuse kategorier som ’mand’ og ’kvinde’. Desuden fristes
man til at spørge: Er kønnet så vigtigt?
Køn kan naturligvis ikke stå alene, da det blot er én blandt mange facetter –
alder, etnicitet, uddannelse etc. – i dét prisme, gennem hvilket museerne kan

Vær klar når
skaden sker!

betragte deres gæster. Men museerne kommer ikke uden om at forholde sig

Bestil en SKJOLDVOGN på
www.museumstjenesten.com

Opfordringen til at tage fat på diskussionen er hermed givet videre – start med

til kønsspørgsmålet i en tid, hvor der er så stor opmærksomhed omkring køn
og ligestilling. Især ikke fordi den typiske museumsgæst fortsat er en ressourcestærk kvinde over 50.

at læse artiklen ’Hvordan bruger mænd museer?’ (s. 10).
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Nyheder

MEDLEMSSKIFTE

Nyt fra den danske museumsverden om alt fra politik,
priser og personalia til konferencer, nye fund og meget andet. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

I N T E R N AT I O N A L M U S E U M S D A G

Museer som
netværk og centraler
Den internationale museumsdag er
blevet afholdt hvert år den 18. maj siden
1977 i et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring museerne og deres
vigtige rolle i samfundet. I dag deltager
mere end 30.000 museer i 120 lande
med specielle aktiviteter, rundvisninger, arrangementer – og gratis adgang i
dagens anledning, hvis man ikke har det
i forvejen. Årets tema er ‘Museums as
Cultural Hubs: The Future of Tradition’.
‘Hubs’ relaterer sig både til netværk
mellem museerne, partnerskaber og
samarbejder, og til kerner, centraler for
det lokale samfund. Undertemaet forsøger at forbinde museer til fremtiden,
samtidig med at de respekterer traditionerne. ICOM’s generalkonference i Kyoto
1.-7. september i år har samme titel og
ma
fokus.

325
Så mange konkurrenter har Tirpitz-museet i Blåvand slået på verdensplan som
vinder af USA’s største arkitekturpris,
‘2019 Institute Honor Awards for Architecture’. Tirpitz er sammen med otte
andre projekter udpeget af American
Institute of Architecture som vinder af
prisen, der fremhæver moderne arkitektur med fokus på bl.a. bæredygtighed og historie.
Kilde: Ugeavisen Varde

Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark har fundet et 18 meter langt handelsskib
fra 1500-tallet i Køge. Foto: Museum Sydøstdanmark

TOP 10

Årets fund
To tandaftryk i lerskiver fundet på Lolland, en grum historie i forbindelse med
en arkæologisk udgravning af Skæring
Munkegård nord for Aarhus og en unik
kultbygning med ofringer af våben og guld
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nær Fæsted uden for Ribe. Dette er blot
nogle af de 10 mest markante fund, som
Slots- og Kulturstyrelsen har sat på den
årlige top 10-liste over arkæologiske fund.
Listen indeholder både mord og intriger,
ildspåsættelse, et velbevaret skibsvrag og
Københavns ældste kirkegård. Listen giver
et godt indtryk af, hvor mange forskellige
sider af danmarkshistorien, arkæologerne
på landets museer afdækker, når de tager
fat med både droner, graveske og gravemaskiner.
ma

Arbejdermuseet
bliver en del
af Parkmuseerne
Den 15. januar blev Arbejdermuseet en
del af Parkmuseerne, en sammenslutning af museer omkring de centrale
parker i hovedstaden. Arbejdermuseets
direktør, Søren Bak-Jensen, ser det nye
medlemskab som en mulighed for at
styrke det faglige og kollegiale fællesskab mellem de fem medlemsmuseer
og øge Arbejdermuseets synlighed udadtil. ”Vi er meget stolte af at blive en
del af Parkmuseerne. Arbejdermuseet
kan bidrage med en anden slags museumsoplevelse, end der allerede findes i
samarbejdet, og på den måde kan museumskvarteret komme til at stå endnu
stærkere. Samtidig ser vi frem til den
fælles dialog omkring publikumsservice
og faglige aktiviteter, som vi forpligter
os til som medlem af Parkmuseerne, og
som der aldrig kan være for meget af
i museumsverdenen”, fortæller Søren
Bak-Jensen. Gennem flere år har Arbejdermuseet oplevet stigende besøgstal, men ifølge Søren Bak-Jensen har
museet et stort uudnyttet potentiale
i det internationale publikum. ”Vi behandler spørgsmål omkring levevilkår,
livskvalitet, tillid, velfærd og den danske
flexicurity-model, som uden tvivl er
nogle af de temaer, der får udlændinge
til at overveje København og Danmark
som destination. Vi håber, at nogle af
de mange internationale besøgende,
der lægger vejen forbi de øvrige parkmuseer, vil få øje på den fortælling,
vi har i fokus på Arbejdermuseet. Og
omvendt, at de mange besøgende på
Arbejdermuseet, som ellers ikke går
ofte på museum, vil få lyst til at besøge
de andre parkmuseer. Og derved kan
Parkmuseerne som helhed måske få en
ny vej til at nå et bredere publikum,”
slutter Bak-Jensen.
Samtidig med Arbejdermuseets indtræden er Cinemateket trådt ud af Parkmuseerne. Ifølge vicedirektør Jakob Buhl
Vestergaard fordi ”det har vist sig tydeligt, at Cinematekets publikum er meget
forskelligt fra publikum hos de øvrige
museer. Synergien i at bruge Cinematekets lanceringsressourcer via parksamarbejdet har således vist sig begrænset.
Cinematekets lanceringsmidler anvendes
imidlertid bedre med et direkte fokus på
Cinematekets indhold,” forklarer han til
ib
Danske Museer.

DÅB

De seneste to årtiers
fyrtårnsstrategier har
ikke formået at skabe
vækst i det danske
museumsvæsen som
helhed, men kun hos de
enkelte fyrtårnsmuseer,
der mærkeligt nok
nærmest overvejende
består af særlige
turistattraktioner.
Broder Berg, museumsdirektør, Vesthimmerlands Museum. I debatindlæg i
Kristeligt Dagblad 22. januar.

I bæredygtighedens
navn
Museerne i Brønderslev Kommune har
taget navneforandring til Museum for
Forsyning og Bæredygtighed – Museum
for Supply and Sustainability. Museets
nye strategi fokuserer på forsyning. Dette gøres gennem forskning i og formidling af opdyrkning og drift i henholdsvis
Vildmosen, Sømosen og Storskoven og
energiudvinding fra drift af møller. Udgangspunktet for forsyningshistorien er
mennesker i samspil med natur og mennesker, der samler sig for at sikre overlevelse og størst mulig succes. Museet
ønsker at anvende viden om fortiden
til at skærpe menneskers fokus på og
forståelse for bæredygtighed, forsyning,
opdyrkning og drift nu og i fremtiden.
ma

Foto: Anne Prytz Schaldemose

KO M M U N A LT

Netværk for
bygningskultur får
tre år mere
Historiske bygninger og kulturmiljøer skal
også leve op til moderne krav om funktion
og bæredygtighed, og det gør sikring af
kulturarven til en stor udfordring. For at
styrke denne indsats og forstærke samarbejdet på tværs af kommuner og museer
har Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania
siden 2015 faciliteret ’Kommunenetværk
for bygningskulturen i planlægningen’.
Netværket har været en stor succes og

fortsætter derfor yderligere tre år med fire
årlige møder. Målgruppen er kommunale
planlæggere, byggesagsbehandlere og
museumsfolk, og formålet er at udveksle
viden og erfaringer, som skal styrke arbejdet med kulturarven, når kommunerne skal
udpege kulturmiljøer og bevaringsværdige
bygninger i deres kommuneplaner. En
rundspørge i kommunerne har ifølge Slotsog Kulturstyrelsen vist, at blandt andet
mangel på ressourcer gør, at det kan være
svært at opretholde et stærkt fagligt miljø
omkring udvikling og bevaring af bygninger
og kulturmiljøer i byerne og i det åbne land.
Det skal netværket medvirke til at råde bod
på. Årets første netværksmøde finder sted
26. februar i Roskilde. Læs mere på slks.
ib
dk.
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SAMLINGER I

TIDSSKRIFT I

For ti år siden var
500.000 gæster
Louisianas årlige
gennemsnit gennem
mange år, og det
vakte både opsigt og
beundring som et mål,
man kunne stræbe
efter. I dag er 500.000
gæster på et århusiansk
kunstmuseum så blevet
til en skandale.

Hvad siger
tingene?
Trykte tidsskrifter har trange kår, men
det afskrækker ikke Forskerforum, som
i 2019 lancerer tidsskriftet Tings Tale.
Forskerforum er et mødested for fagpersonale ved museer, arkiver og konserveringscentre, og med tidsskriftet
ønsker de at skabe et tværfagligt fokus
på materialitet. ”Det er målet at bringe
nye perspektiver og indsigter ved at
tage udgangspunkt i den udsagnskraft,
der er i genstande og i samlinger,” hedder det på forskerforum.dk, hvor man
også kan læse, at ”tidsskriftet inkluderer
et væld af faglige tilgange til studierne
af, hvorledes materiel kultur er en del
af sociale og kulturelle sammenhænge.
Dette sker gennem et fokus på materialitet i alle afskygninger, såvel genstande
som dokumenter, billeder, fotos, værker
eller præparater til belysning af kunst-,
natur- og kulturhistoriske aspekter samt
synlige spor i nutidigt, historisk eller forhistorisk materiale eller hele kulturmiljøer.” Alle artikler er fagfællebedømte,
og tidsskriftet vil rumme både empirisk
og teoretisk funderede artikler inden for
historie, arkæologi, antropologi, kunsthistorie, konservering mm. Tings Tale vil
udkomme en gang om året i bogform og
bliver til i et samarbejde mellem museer
og arkiver i det syd- og midtjyske område samt Aarhus Universitetsforlag.
ib

Poul Erik Tøjner, direktør, Louisiana, om
Aarhus Stiftstidendes omtale af Aros’
besøgstal på ‘kun’ 508.000 besøgende
i 2018 som katastrofal. I Aarhus Stiftstidende 25. januar.

SIKRING

Museernes
Beredskabsdag

TIDSSKRIFT II

Nordisk Museologi
går digitalt

Foto: Skagens Kunstmuseer

VIDENSDELING

Tidsskriftet Nordisk Museologi udkommer ikke længere i trykt form. Første
nummer i 2019 bliver udelukkende
digitalt, og med Open Access er det
ikke nødvendigt at tegne abonnement
fremover. Tidsskriftet udkommer tre
gange om året og satser fortsat på
specialnumre, men også enkelte åbne
numre og artikler uden for det pågældende tema. På journals.uio.no finder
man seneste nummer samt alle artikler
tilbage til 1993. Temaet for det nyeste
nummer – som er det sidste på tryk – er
ib
’Nuts and Bolts of Digital Heritage’.

Nyt netværk for
husmuseer
Et nyt netværk for husmuseer blev stiftet
i november 2018 med det formål at skabe
vidensdeling mellem institutioner, forskere og andre interessenter, der arbejder
med denne helt særlige type af museer.
Husmuseer kaldes også interiørmuseer,
kunstnerhjem eller mindestuer, og det
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karakteristiske for dem er, at ramme og
indhold er fælles om at skabe betydning.
De rummer en høj grad af autenticitet,
men der er også udfordringer omkring
bl.a. formidlingsmål, bevaring og sikring.
Netværk for husmuseer vil diskutere og
udveksle erfaringer, også i et internationalt perspektiv. Det skydes i gang med et
nyhedsbrev, og første seminar finder sted
på Nationalmuseet i juni 2019. Initiativtagerne bag netværket er Rasmus Kjærboe
(Ribe Kunstmuseum), Lisette Vind Ebbesen
(Skagens Kunstmuseer), Britta Tøndborg
(Museum Vestsjælland) og Jesper Stub
ib
Johnsen (Nationalmuseet).
Kilde: dkmuseer.dk

Kender du dit museums beredskabsplan? Indeholder den også en beredskabsplan for samlingerne? Hvornår er
planerne sidst blevet testet eller opdateret? Museernes Beredskabsdag finder
sted første onsdag i maj og er en årligt
tilbagevendende dag, hvor alle museer
opfordres til at sætte fokus på deres
beredskab. Det kan man gøre ved at teste eller justere gamle planer eller drøfte oprettelse af nye beredskabstiltag.
Det er Organisationen Danske Museer
og netværksgruppen Samlingsberedskab, der står bag initiativet. Netværket
anbefaler, at museerne sætter tid af til
at diskutere bl.a. risikofaktorer: Hvad er
den største trussel – brand, vand, tyveri,
storm eller? Desuden risikovurdering;
Hvor er den største risiko for personer
og/eller museumsgenstande. Eller værdiredning; Hvordan skal de 10 vigtigste
museumsgenstande reddes? Men også
dokumentation af genstande i form af
lister og sikringsfoto samt aftaler med
eksterne partnere med beredskabssressourcer, f.eks. skadeservice.
ib

SAMLINGER II

National handlingsplan for kulturarv
på vej

Et øjebliksbillede af
museernes bevaringsforhold

Regeringen har i Finanslov 2019
afsat en bevilling på fem mio. kr. til
udarbejdelse af en national handlingsplan for kulturarv. Aftaleparterne skriver, at man ønsker ”målrettet
at prioritere bedre bevaringsforhold
og tilstand af kulturarvsgenstande
på museerne. Der skal derfor laves
en national handlingsplan for kulturarv. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 til
bevaring og digitalisering af kulturarven.” Organisationen Danske Museer
(ODM) har længe efterlyst, at der
blev udarbejdet en grundig landsdækkende analyse og på den baggrund lavet en samlet bevaringsplan
for den danske kulturarv. ”Vi har
ment, at først når der er overblik
over de danske museumssamlingers
generelle status og bevaringstilstand, er der mulighed for politisk
at arbejde med fremtidens indsamlings- og bevaringsstrategi, herunder
f.eks. udskillelse fra samlingerne. Et
sådant overblik vil også kunne danne
rammen om en kvalificering af, hvilke økonomiske fordringer der skal til
for at sikre, at de problemstillinger,
som både ODM, helt tilbage i 2006,
og som de to rapporter fra rigsrevisorerne har påvist, løses,” siger
Nils M. Jensen, direktør i ODM. Han
mener, at resultaterne fra ODM’s
spørgeskemaundersøgelse fra 2018
(se næste notits) om museernes
bevaringsforhold kan blive et værdifuldt bidrag til det kommende
ib
arbejde.

I forsommeren 2018 besvarede 79
af de 97 statsanerkendte museer
(81% af museerne) et enkelt spørgeskema, udsendt af Organisationen
Danske Museer (ODM). Hensigten var
at få et øjebliksbillede af museernes
generelle magasin- og bevaringsforhold. Afsættet var ODM’s længe
nærede ønske om at få udarbejdet
en landsdækkende bevaringsplan for
de danske museer og dermed at få
en reel kvalificering af de aktuelle
politiske drøftelser om bevaring,
kassation m.m.
Undersøgelsens data peger ret
entydigt på, at alle museerne – som
museumsloven i øvrigt foreskriver
– har fokus på samlingsvaretagelse,
men også at der er meget store forskelle på museernes bevaringsforhold. Den forskelligartede situation
kompliceres i en række tilfælde af,
at museerne ofte har ’arvet’ forskellige bevaringsmæssige problemstillinger. F.eks. at dele af samlingen
og bygningsmassen er i god stand,
mens andre dele af samlingen – og
ofte også bygningsmassen – befinder sig i kritisk tilstand.
En række museer anfører, at
det største problem med at sikre
samlingerne er af økonomisk karakter. F.eks. nævnes, at der i forhold
til tidligere er pålagt fordyrende
moms på konserveringsarbejde, og
at der er manglende økonomiske
ressourcer til at investere i bedre
opbevaringsforhold, som på lang sigt
vil gøre arbejdet med bevaring af
kulturarven væsentligt billigere. Det
anføres også, at et generelt stigende
omkostningsniveau – og en række
andre administrative forhold – medvirker til, at langsigtede løsninger,
som f.eks. investering i fællesmagasiner, er vanskelige at igangsætte.
Besvarelserne peger også på
pladsmangel, herunder mangel på
plads af en nødvendig kvalitet. Der
er også stor enighed om, at der
mangler øremærkede projektmidler
til bevaringstiltag, og at der savnes
en national satsning, der kan bringe
landets museer op på et vist minimumsniveau på bevaringsområdet.
Læs mere om undersøgelsen på
ib
dkmuseer.dk

Foto: Camilla Bastholm/
Viborg Museum
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Hvordan
bruger mænd
museer
?
Af Lise Skytte Jakobsen
lektor og leder af Center for Museologi,
Aarhus Universitet
og Ane Hejlskov Larsen
lektor og leder af Museologisk forskningsprogram,
Aarhus Universitet

2,7 mio. flere kvinder end mænd besøger årligt de danske museer. Hvorfor
forholder det sig sådan, og hvordan
bruger mænd museer? Det var omdrejningspunktet for et velbesøgt seminar
og et kommende forskningsprojekt.

D

en typiske museumsbruger er stadig
en ældre, veluddannet kvinde. I 2017
havde de danske statsanerkendte og
statslige museer 12,3 mio. besøgende, der ifølge Den nationale brugerundersøgelse
fordelte sig med 39 % mænd og 61 % kvinder. Det
vil sige 2,7 mio. flere kvinder end mænd. Der er
med andre ord intet nyt under solen: Kvinder kan
bare bedre lide at gå på museum, mens mænd
foretrækker at bruge deres fritid på f.eks. at være
trænere for det lokale miniputhold eller spille
guitar. Men hvad ved vi egentlig om bevæggrundene bag denne efterhånden statistisk veldokumenterede kønslige skævhed mellem museernes
brugere? En undren over denne kvantitative
ulighed var den 18. december 2018 udgangspunkt
for seminaret ’How Men Use Museums’ på Aarhus
Universitet. Her diskuterede et tværfagligt panel
af oplægsholdere fra museer og universiteter,
hvordan og hvorfor man skal undersøge mænds
brug af museer – og om man i det hele taget kan.
Der findes p.t. ikke megen forskning i emnet, og
formålet med seminaret var at komme på sporet
af et forskningsspørgsmål, der kan udfoldes i et
projekt, som vi forventer at udvikle i løbet af det
kommende år.

HOW MEN USE MUSEUMS
Seminaret ’How Men Use Museums’
blev afholdt 18. december 2018 på
Aarhus Universitet og var støttet af
Center for Museologi, Museologisk
forskningsprogram og Uses of the
past. Arrangører: Lise Skytte Jakobsen, Ane Hejlskov Larsen, Anne
Brædder (ph.d. i historie, videnskabelig assistent på AU og RUC),
Camilla Skovbjerg Paldam (lektor og
leder af forskningsenheden ’Sexuality Studies’, Aarhus Universitet) og
Martin Brandt Djupdræt (overinspektør i Den Gamle By, Aarhus).
Alle fotos:
Thorvaldsens Museum

I forlængelse af seminaret vil tilrettelæggerne bag udvikle og søge
finansiering til et internationalt
forskningsprojekt. Danske Museers
læsere opfordres til at tage kontakt
med gode idéer, vinkler, kommentarer eller cases, som kan indgå i
en undersøgelse af ’Hvordan mænd
bruger museer’. Skriv til kunlsj@
cc.au.dk

OPLÆGSHOLDERE:
→ Hans Dam Christensen, professor
i Kulturformidling, Institut for
Informationsstudier, Københavns
Universitet.
→ Julie Rokkjær Birch, museumsinspektør, Kvinde Museet, Aarhus.
→ Marianne Grymer Bargemann,
formidlingschef, ARoS Aarhus
Kunstmuseum.
→ René Schrøder Christensen,
forsknings- og samlingschef, Danmarks Jernbanemuseum, Odense.
→ Theano Moussouri, Senior Lecturer, Museum Studies, the Institute of Archaeology, University
College London.
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Har vi et problem?
Blandt seminarets omkring 50 deltagere var
der forslag om, at den skæve statistik måske
ikke alene skyldes forskelle i mænd og kvinders
adfærd, men også skal findes i den nuværende
undersøgelsesmetode. Er der mon en tendens
til, at det er ’mor’, der udfylder Den nationale
brugerundersøgelse, når familien er på museum? Det vil være interessant med et opfølgende
studie på statistikken. Men man må konstatere,
at den danske statistik svarer til internationale
tendenser: Mænd finder i høj grad hen til militær- og industrimuseer, men ellers er den typiske
museumsgæst en kvinde. Statistikken kan således
være et tegn på et markant samfundsproblem.
Nemlig at der i realiteten ikke er lige adgang til
offentligt støttede museer, heller ikke når man
bruger noget så generelt som køn som filter for
lighed. Dermed er der tilsyneladende heller ikke
lige adgang til de goder og fordele, som forskningen fremhæver ved museer: læring, øget kritisk
refleksion, medborgerskab, social inklusion og
tilhørsforhold, dannelse, æstetisk berigelse, øget
kulturel kapacitet m.m.
Er ’mandespørgmålet’ det rette?
Professor Hans Dam Christensen påpegede i
sit seminaroplæg, at kønsstatistikken er endnu
skævere, når man ser på bibliotekernes brugerprofiler, men at mænd f.eks. er fyldigt til stede
i statistikker over frivillige samt som udøvere af
bl.a. rytmisk musik. Hvilke domæner er det med
andre ord, vi sammenligner museerne med, og
hvorfor higer vi efter en ligelig kønsfordeling? Er
det ikke et større samfundsmæssigt problem, at
mænd i andre museumsstatistikker er overrepræsenterede, f.eks. når det gælder indkøb af kunst
af nulevende kunstnere på landets kunstmuseer?
Man skal med andre ord være bevidst om, hvilket
problem man vil løse med den simple modstilling ’mænd/kvinder’, og i øvrigt notere sig, at
kønsforskningen jo for længst er holdt op med at
argumentere i den slags binære modsætninger.
Vanskeligheden ved at undersøge spørgsmålet
om, hvordan mænd bruger museer, ligger således
også i at indkredse de relevante parametre for at
måle en udvikling.
Hvad kan få mænd på museum?
På Danmarks Jernbanemuseum i Odense har
man god erfaring med mænd. Så god, at museets forsknings- og samlingschef René Schrøder
Christensen kunne fortælle, at de arbejder på at
få flere kvinder blandt deres gæster. I 2014-tal
registrerede museet 52 % mænd og 48 % kvinder.
Mange af mændene i deres statistik er såkaldte
’specialister’. Herunder 80 frivillige, alle mænd,
der medvirker til at holde museets materiel rul-

Statistikken kan således være et tegn
på et markant samfundsproblem. Nemlig
at der i realiteten ikke er lige adgang til
offentligt støttede museer, heller ikke når
man bruger noget så generelt som køn
som filter for lighed.

lende. Museet oplever imidlertid også, at denne
ressource kan være en hindring for, at andre
besøgende kan komme til. Gruppen af ’særligt
interesserede’ mænd er nemlig ikke generelt motiverede af at dele deres viden og interesse bredt.
I stedet kan de virke ekskluderende på andre
brugergrupper i deres forventninger om at kunne
diskutere og arbejde sammen med ligesindede
’specialister’.
På ARoS Aarhus Kunstmuseum er kønsskævheden også mindre markant. Her er 42 % af gæsterne mænd, mens det gennemsnitlige nationale
tal for kunstmuseer er 35 %. Formidlingschef
Marianne Grymer Bargeman kunne fortælle,
hvordan ARoS arbejder bevidst med forskellige
’personaer’, altså typer af besøgende, når de
tilrettelægger museets formidling. Desuden er det
museets erfaring, at bevidste tiltag i programlægningen har stor indflydelse på kønsfordelingen.
Det mest markante eksempel er den legendariske
racerbils-udstilling, Racing Cars – The Art Dimension, fra 2006, hvor mænd i alle aldre strømmede
til. Udstillingssuccesen fra dengang giver stadig
anledning til efterspørgsler på motorcykelversionen. ARoS understreger dog, at der ikke behøver at være benzin involveret for at få mænd på
kunstmuseum. Efterårets tema om ’Ondskab’ i
forbindelse med udstillingen med brødrene Jake
og Dino Chapmans kunstneriske univers gav også
positivt udslag på mandebarometeret.
En mand er ikke bare en mand
Kvindemuseet i Aarhus har med 20 % den laveste andel af mandlige gæster blandt museerne i
Den nationale brugerundersøgelse. Til gengæld
har museet med sit ændrede ansvarsområde, fra
kvinders historie til kønskultur, fået ny opmærksomhed på skismaet mellem det forhold, at vores
verdensbillede generelt er maskulint kønnet (62,6
% af Folketingets medlemmer er f.eks. mænd),
men at Kvindemuseets ’ikke-brugere’ på den
anden side kæmper med moderne maskulinitetsforestillinger og er overrepræsenterede i stati-
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Vi skal styrke
museumsvæsenet for de
mange
Af MF Jacob Mark
kulturordfører, SF

N

år en teenager bliver spurgt: ”Hvornår

ende ud i de store revolutioner. Nej, tværtimod bur-

har du sidst været på museum,” så skal

de man i højere grad understøtte, at museerne fort-

svaret i højere grad være: ”Det er ikke

sætter med at udvikle sig uden at tage bunden ud af

længe siden, og det var spændende.” Tid

nogles økonomi eller ved at gøre tilskudssystemet

er selvfølgelig relativ. Men kernen i svaret er, at det

til et spørgsmål om, hvor mange billetter man kan

skal være ganske naturligt for flere børn og unge at

sælge, eller om man er på en ministers favorit-liste.

have været på museum.
Derfor ønsker SF, at man i både de forestående

Mænd og maskulinitet er ikke én
ting, heller ikke når det gælder
museumsbrug. Oplevelsen af at være
mand på museum rummer mange
dimensioner og er kulturelt variabel
og historisk specifik.

stikker om selvmord, lav uddannelse, hjemløshed
og misbrug.
Vi er altså tilbage ved spørgsmålet om, hvilke
parametre er mest relevante, når vi vil vide mere
om, hvordan mænd bruger museer. Det var også
en pointe, som Theano Moussouri, Senior Lecturer ved Museum Studies ved University College
London, understregede i sit oplæg. Mænd og
maskulinitet er ikke én ting, heller ikke når det
gælder museumsbrug. Oplevelsen af at være
mand på museum rummer mange dimensioner og
er kulturelt variabel og historisk specifik. ’Mænd’
som begreb kan f.eks. forstås institutionelt, kulturelt, eksistentielt, kropsligt og biologisk. Udfor-

dringen, når man vil undersøge baggrunden for
den statistiske forskel mellem mænd og kvinders
museumsbrug, er således at balancere den enkeltes levede erfaring med fællesskabets delte
sociale normer.
Internationalt forskningsnetværk
Fordelen ved overskriften ’Hvordan mænd bruger
museer’ er den brede og ligefremme tilgang, der
ligger i opfordringen til at diskutere køn og museer. Opbakningen til seminaret kunne være en
indikator på, at mange museumsfolk er interesserede i at deltage i debatten og også bruge det
som en indgang til at lære deres publikum bedre
at kende. I forlængelse af seminaret arbejder vi
på at etablere et internationalt netværk, der kan
skærpe forskningsspørgsmålene omkring ’hvordan
mænd bruger museer’, så vi faktisk kan blive klogere på, hvorfor statistikken ser ud, som den gør
– og om der er gode grunde til at ville påvirke den.
Ved at tage udgangspunkt i de mange mænd, der
rent faktisk allerede bruger museer, kan vi som
samfund måske blive bedre til ikke bare at inkludere flere mænd, men udvide forståelsen af hvad
der motiverer mennesker i deres forskellighed til
at deltage i det liv, museerne er ramme for.

Jakob Mark
Foto: Steen Brogaard

Museerne skal have en solid grundøkonomi, og
så skal udhulningen af økonomien stoppes. Det vil

museumsforhandlinger, men også i de nuværende

sige, at grønthøsterbesparelsen må høre op. Det

folkeskoleforhandlinger arbejder aktivt for, at flere

bliver nok svært i denne valgperiode, men vi vil

børn og unge oplever værdien i at være på museum.

forpligte en ny regering på det. Kultur koster – men

Vi skal give skolerne øremærket økonomi til at tage

det er alle pengene værd, og samfundet bliver fat-

på tur ud af skolen for at opleve kultur og bringe

tigt, hvis vi skærer i vores egen kulturarv og historie.

børnene ud til historien, men også give eksperter og

Grundtilskuddet skal sikre, at vi har gode museer i

kulturfolk bedre rammer for at bistå lærerne med at

hele landet, og afskaffelsen af 2 %-besparelserne er

lave spændende undervisning. Samtidig skal muse-

nødvendig for, at man ude lokalt har overskud og

er i Danmark belønnes for at gøre noget særligt for

plads til at udvikle.

at få flere børn og unge på besøg. Det sker mange

Derudover skal museerne have plads til at ud-

steder, men det skal udvides, og det skal med i de

vikle sig – og udviklingen skal først og fremmest

nye forhandlinger om museernes økonomi.

komme fra museumsverdenen selv. Den nuværende

Jeg synes, at vi har et fantastisk godt museums-

kulturminister pønser på at oprette en cigarkasse i

væsen i Danmark. Det har de sidste 10 år været i

ministeriet – altså en økonomisk pulje, som ministe-

konstant udvikling, og derfor mener jeg heller ikke,

riet så kan lave strategier og initiativer for. Men jeg

at diskussionerne om et nyt tilskudssystem skal

synes i højere grad, at man skal give plads til selvforvaltning. Forpligte museumsverdenen på udvikling
i en bestemt retning og så bede dem om at arbejde
derhen – det er en dårlig politisk vane, at man altid
vil samle mere og mere inde i ministeriet.
Endelig så skal vi arbejde endnu mere målrettet

Den nuværende kulturminister
pønser på at oprette en cigar-kasse i
ministeriet – altså en økonomisk pulje,
som ministeriet så kan lave strategier
og initiativer for.

for, at folk fra alle samfundslag kommer på museum. Det skal ske ved at sikre midler til et mere opsøgende arbejde, men også ved at sikre at der er dage,
hvor det ikke koster noget at gå på museum. Glæden
ved at gå på museum skal ikke være forbeholdt de
få. Det skal – ligesom i dag, men også i endnu højere
grad – være for de mange.
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Om at udstille den aktivistiske kunstner
Peter Peitersens billeder

Kunsten
som kampmiddel
Af Thomas Meldgaard, samlingsinspektør
og Lea Bennedsen, papirkonservator, Arbejdermuseet

Peter Peitersen (1922-1988) var både murer
og tegner. Han brugte sine kunstneriske
evner til at kæmpe for bedre forhold for
arbejderne. Hans billeder var ikke fine
kunstværker i sig selv, men i høj grad politisk motiveret kunst der skulle mangfoldiggøres og bruges til at formidle et budskab.
I udstillingen Ud til folket! Peter Peitersens
billeder på Arbejdermuseet er eksperimenterende indramning og bevarelsen af
brugsspor derfor blevet en vigtig del af
tegningernes formidling. Gennem nænsom
konservering og anvendelsen af rå materialer træder Peter Peitersen frem som både
kunstner og aktivist.

P

eter Peitersen voksede op i en familie
med solide, kommunistiske rødder.
Han var murer, engagerede sig tidligt
i kampen for bedre forhold for arbejderklassen, og som tegner bidrog han med plakater, løbesedler og socialrealistiske eller satiriske
tegninger. Hans billeder blev slået op i skurvognene på byggepladserne, trykt i fagforeningens
medlemsblade, delt ud på gader og stræder eller
båret med i demonstrationer. For Peter Peitersen
gav det ingen mening at isolere kunsten fra de
økonomiske og politiske realiteter i samfundet.
Den skulle tværtimod være et middel til at beskrive undertrykkelsen af arbejderne. Kunsten skulle
engagere og protestere.
Han efterlod sig ca. 800 tegninger og grafiske
værker, som nu befinder sig på Arbejdermuseet.
Samlingen er en broget blanding af løse skitser på
forhåndenværende materialer og gennemarbejdede værker på kvalitetspapir, og den er præget

Arbejdermuseet
har flere eksempler
på, at Peter Peitersen
har klæbet sine værker op på tapetrester.
For at undgå krøller
og revner i værket må
tapetet fjernes.
Foto: Lea Cecilie
Bennedsen
Udsnit fra udstillingen, som viser
ophængningen af
værker i glas og
ramme ved siden
af værker monteret
mellem plexiglas.
Foto: Thomas
Meldgaard

af omfattende genbrug af materialer og motiver
og mange års dårlig opbevaring. Det er en enestående dokumentation af Peter Peitersens kunstopfattelse og arbejdsproces, og det har været målet
at lade dette træde tydeligt frem i udstillingen.
Derfor startede de formidlingsmæssige overvejelser allerede med konserveringen. Billederne
skulle bevare deres umiddelbarhed og aktivistiske
udtryk, og dette udtryk skulle videreføres i montering og scenografi.
En aktivistisk kunstners arbejdsproces
Peter Peitersen anså tegning for at være et håndværk, der skulle læres, og som ganske ung tog
han et fjernkursus i at tegne. Den grundige tilgang
til arbejdet prægede hele hans kunstneriske løbebane, og han havde for vane at bearbejde det
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Valget af rå materialer og uhøjtidelig
montering giver udstillingen en
stemning af at være på byggepladsen.
Dér hvor Peter Peitersen kæmpede sin
politiske kamp.

samme motiv igen og igen, indtil det havde fundet
sin rette form. Han tegnede på skitseblokke og
akvarelpapir, men lige så ofte greb han til almindelige skriveblokke eller kopipapir, og han brugte
både blyant, kuglepen, farvekridt, vandfarve,
gouache og tusch. Dertil kom linoleumssnit, som
med tiden kom til at spille en stadig større rolle i
hans arbejde.
Idéer til billeder blev løseligt ridset op på forhåndenværende papir, eksisterende billeder blev
klippet i stykker og sat sammen på nye måder,
eller tegninger blev forsynet med udklip fra aviser
og blade. Han anvendte ofte både for- og bagsiden af papiret og genbrugte papir fra værker, som
havde tjent deres formål, til nye værker.

Eksempel på
et værk monteret
mellem to plexiglasplader. Der er skabt
afstand mellem pladerne med en tynd
passepartout.
Foto: Lea Cecilie
Bennedsen
På bagsiden af
’murerstilladset’ er
to bemalede plader
fra en demonstration
monteret.
Foto: Thomas
Meldgaard

Konservering med respekt for
værkernes historie
Da Arbejdermuseet modtog tegningerne, havde
de ligget i en bunke i en flyttekasse i mange år.
Peter Peitersens værker er ikke fikserede, og
på grund af den store variation i materialer og
opbevaringen i stakke under skiftende forhold
var værkernes bevaringsmæssige tilstand meget
svingende.
På den anden side fortæller brugsspor og slitage en væsentlig historie om billedernes tilblivelse
og betydning, og det giver dem en udtrykskraft,
der peger ud over det rent kunsthistoriske og ind
i en kulturhistorisk kontekst. Det er der derfor
taget hensyn til under konserveringsarbejdet. Alle
billeder til udstillingen er tørrenset samt planeret
og repareret efter behov, men af hensyn til de til
tider skrøbelige farvelag og for netop at bevare de
brugs- og opbevaringsspor, som præger værkerne, er de ikke renset i bund.
Reparationer af rifter er foretaget med henblik
på at stabilisere det enkelte værk. Reparationer
og udfyldning af manglende dele er udført med
neutralt japanpapir, og der er ikke retoucheret,
da størstedelen af tegningerne er skitser og ikke
færdige værker. Stabilisering var dog nødvendig af
hensyn til udstillingen og tegningernes fremtidige
håndtering.
Der fandtes flere eksempler på værker monteret på tapet. Denne form for montering understreger Peter Peitersens brug af, hvad han havde
inden for rækkevidde. Disse monteringer var dog
udført, så værkerne krøllede, hvilket belaster papiret og medfører risiko for revner. Disse værker
blev derfor afmonteret fra tapetet.
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En udstilling i kunstnerens ånd
Udstillingen er placeret på balkonen i Arbejdermuseets festsal, og de historiske rammer har den
pris, at der ikke er klimaregulering. Monteringerne
i udstillingen er derfor udført med henblik på at
skærme værkerne mod støv og svingende klimaforhold. Hovedparten af værkerne er indrammet i
ubehandlede fyrretræsrammer. En mindre del er
monteret mellem to plexiglasplader og ophængt
på ubehandlede fyrretræsplader. På et stiliseret
murerstillads, ligeledes af ubehandlet fyrretræ, er
der monteret eksempler på udstillingskataloger,
medlemsblade, plakater, skitser til figurer og meget andet, som dokumenterer Peter Peitersens
aktivisme.
Det er særligt tegneøvelser og skitser, der er
blevet monteret i plexiglas. For at tage hensyn til
de skrøbelige farvelag er plexiglaspladerne adskilt

For at give udstillingen ’byggepladsstemning’ er dokumentation om Peter
Peitersens udstillinger
og aktivistiske arbejde monteret på et
stiliseret murerstillads.
Foto: Thomas
Meldgaard

ved en tynd syrefri passepartout. Der er brugt
smalle strimler af lærred til at lukke monteringerne langs kanterne og skjule den tynde passepartout. Herved synes monteringen stadig ’enkel’
eller ’hurtig’, men værkerne skades ikke, og de
skærmes mod støv. Den tætsluttende montering
skærmer også værkerne mod afdampning fra de
rå fyrretræsplader, som de er sømmet op på.
Dokumentationsmaterialet på det stiliserede
murerstillads er overvejende monteret uden anden beskyttelse end et stykke syrefri passepartout på bagsiden. En enkelt plakat, som findes i
flere eksemplarer i samlingen, er tapetseret op.
På bagsiden af stilladset er monteret to store
plader med billeder malet til en demonstration
mod kapitalismen og dens behandling af arbejderne. De to billeder kan ses nede fra gulvet i
festsalen, og de fastholder dermed deres oprindelige funktion som opråb og kalder publikum op
i udstillingen.
Valget af rå materialer og uhøjtidelig montering
giver udstillingen en stemning af at være på byggepladsen. Dér hvor Peter Peitersen kæmpede
sin politiske kamp. Det trækker mennesket Peter
Peitersen helt ind i udstillingen og afspejler hans
grundopfattelse; at hans billeder netop ikke er
kunst i eksklusiv forstand, men derimod politik
og holdninger. Et våben i kampen for en bedre
verden.
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Fleksible,
samskabende og
socialt inkluderende
– til årsmøde om
fremtidens museer
Af Ida Brændholt Lundgaard
specialkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen

H

vad er museets rolle i nutidens samfund? Hvordan skal museerne interagere med borgerne? Og hvad sker der
med museernes praksis, når de ikke
længere har patent på viden?
Med 130 deltagere var der fuldt hus i Arbejdermuseets festsal, da Slots- og Kulturstyrelsen
holdt årsmøde for museumsledere og bestyrelsesformænd for de statslige og statsanerkendte
museer 19. november 2018. Mødet satte fokus
på museernes sociale rolle, og hvordan museer
i dag udvikler sig i retning af at være platforme
for indholdsproduktion. Målet for dagen var at
skabe inspiration til, hvordan museerne i fællesskab med Slots- og Kulturstyrelsen kan udvikle
museumssektoren. To internationale oplægsholdere indledte mødet med hver sit perspektiv på
museernes udfordringer, og kulturminister Mette
Bock rundede af med seneste nyt om fremtidens
tilskudsordning.
En ny definition
Afsin Altayli, koordinator for Museer og Samfund,
ICOM, holdt dagens første oplæg om forberedelserne til en ny museumsdefinition, der foregår i
arbejdsgrupper og via ICOM’s Committee for Mu-

seum Definition, Prospects and Potentials. En ny
definition skal afspejle det paradigmeskifte, som
ICOM’s strategiske plan for 2016-2022 bygger på.
Her er indsatsområderne ’Uafhængighed’, ’Integritet’ og ’Professionalisme’. Den nuværende museumsdefinition fra 2007 rummer mange formuleringer, som udtrykker paradokser i forhold til den
strategiske plan og nutidige samfundsudviklinger.
Arbejdet med en ny definition har foreløbig givet
anledning til en lang række rundbordssamtaler om
museernes fremtid i mange forskellige lande. Altayli fremlagde bl.a. de spørgsmål, der har været
udgangspunkt for samtalerne:
→

→

→

→
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Hvad synes du, er de mest relevante og vigtige bidrag, som museer kan tilføre samfundet i det kommende årti?
Hvad synes du, er de stærkeste tendenser
og de alvorligste udfordringer for dit land i
det kommende årti?
Hvad synes du, er de stærkeste tendenser
og de mest alvorlige udfordringer, museerne
står overfor?
i dit land i det kommende årti?
Hvordan tror du, at museer skal ændre og
tilpasse deres principper, værdier og arbejdsmetoder i løbet af det næste årti for
at møde disse udfordringer og for at styrke
deres bidrag?

Ud fra det indsamlede materiale fra samtalerne
vil komitéen rådgive ICOM’s direktion om både
de potentielle gevinster og komplikationer ved at
revidere definitionen.
Museet som samfundsressource
Pier Luigi Sacco supplerede Altaylis rammesætning af museernes udfordringer i det 21. århundrede. Han er bl.a. professor i kulturøkonomi ved
IULUM Universitet i Milano og rådgiver EU’s kommissær for kultur og uddannelse. Hans budskab
var, at globalisering, højere uddannelsesniveau og
nye teknologier gør kulturelle tilbud mere tilgængelige, og det stiller nye krav til museerne, deres
organisation og praksis. Sacco præsenterede,
hvordan museer kan fokusere på værdiskabelse
inden for den nye diskurs, der også tegner sig i
EU. Her bliver museer set som en samfundsressource, der sikrer sundhed og trivsel.
Hans argument er, at den teknologiske udvikling skaber en allestedsnærværende og stadig
mere aktiv deltagelse, der bringer kulturel produktion ind i den måde, hverdagen leves på for
alle mennesker. Kultur er derfor et centralt aktiv
på toppen af enhver form for værdikæde. Kapacitet til at frigøre kulturens potentiale som værdikilde er en nøglefaktor for konkurrenceevne og
smart vækst. Derfor er museernes største udfor-

dring at gøre kulturelle platforme inkluderende
og dermed at sikre, at kultur ikke er en ny kilde til
indkomst og dermed bidrager til at øge uligheden
i samfundet. Sacco mener, at der er behov for
et begrebsapparat, som skaber mulighed for at
forstå og kapitalisere de socio-økonomiske virkninger af kulturel deltagelse. Det nye paradigme
for kulturel produktion bruger ikke nødvendigvis
markedet som værdiskabende platform.
Sacco understregede, at der ikke er en rigtig
form for værdiskabelse, og at museets værdiskabelsesfilosofi skal kunne identificeres inden for
rammerne af den lokale kulturelle og kreative
økologi. Hvert museum skal finde sin egen måde
at sammensætte sine værdiskabende ressourcer
på, som afhænger af museets særlige karakteristika, mandat, kontekst og rammebetingelser.
Budskabet er, at museer i dag skal være fleksible,
samskabende og socialt inkluderende. Det er en
forudsætning for, at de kan være en samfundsressource, der bidrager til sundhed og trivsel.
Herefter diskuterede deltagerne på mødet,
hvordan de aktuelle udviklingstendenser i ICOM
og EU har ledelsesmæssige, organisatoriske og
kompetencemæssige konsekvenser for den danske museumssektor. Det blev til en livlig debat,
hvor bl.a. Skovgaard Museets direktør, Anne-Mette Villumsen, stillede spørgsmål til, hvordan museerne kan leve op til borgernes forventninger til
museerne. Hun udtrykte bekymring for, at det er
vanskeligt for museer som Skovgaard Museet at
leve op til de nye krav, når museet består i så forholdsvis lille en organisation. Direktør for Fuglsang
Kunstmuseum Anne Højer Petersen supplerede
med at fastslå, at vi har behov for en substantiel
debat om, hvad museer er om, og hvem vi er,
også i en dansk sammenhæng.
Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for
Kunst, satte desuden spørgsmålstegn ved, hvad
der bliver af vores akademiske viden i lyset af den
aktuelle udvikling. Han understregede, at SMK
er et tempel for viden, som universiteter er det.
Hvordan gør vi f.eks. lombardisk tegnekunst, som
museet aktuelt forsker i, relevant for publikum?

Hvert museum skal finde sin egen
måde at sammensætte sine værdiskabende
ressourcer på, som afhænger af museets
særlige karakteristika, mandat, kontekst og
rammebetingelser.

Mulighed, trussel – eller bunden opgave?
Tre inspirerede dialoger mellem danske museumsledere affødte livlig diskussion under kaffepausen,
der sikrede, at alle veloplagte modtog kulturminister Mette Bock. ”Museumsstøtten er forældet,”
understregede hun. Men hvilke kriterier skal vi
nu anvende? Måske når vi ikke i mål før et valg,
sagde ministeren. Men hendes krav og forventninger til den nye tilskudsordning er bl.a., at der
skal være større transparens, og den skal være
mere logisk, retfærdig og dynamisk. Den statslige
økonomiske ramme forbliver uændret, og der
skal være en klarere opgave- og ansvarsfordeling
mellem stat og kommuner om museumsdriften.
Ministeren ønsker mere ansvar til kommunerne,
at pengene følger opgaverne, og at fordelingen
også afhænger af præstation og relevans. Der skal
også være en mere klar opgave- og ansvarsfordeling museerne imellem, og så satte ministeren
spørgsmålstegn ved, om alle museer fortsat skal
løse alle opgaver. Ministeren sluttede af med at
lægge vægt på, at der skal være et råderum, så
det er muligt at åbne et nyt museum, hvis der er
behov for det. Økonomien er alt for fastlåst nu,
og der skal være plads til udvikling og fleksibilitet,
konkluderede hun.
Gitte Ørskov, direktør for Kunsten, gjorde i
spørgerunden opmærksom på, at der ikke er
sammenhæng mellem det kommunale tilskud og
statstilskud. At der, hvor der er høje statstilskud,
betaler kommunerne lidt og omvendt. Det var
ministeren enig i og understregede, at hun er
fortørnet over, når museer, der modtager forhøjet statstilskud, oplever, at kommunen til gengæld
sænker deres bidrag.
Direktør på Arbejdermuseet Søren Bak-Jensen
foreslog, at man for at styrke dynamikken mellem
museerne også skulle se på de statslige museer
i forhold til den nye tilskudsstruktur. Det var ministeren ikke interesseret i. De statslige museer
er ejet af staten og har bundne opgaver, mens
de statsanerkendte museer har frihed, sagde
ministeren. Det giver en frihed at være statsanerkendt, og staten skal ikke blande sig.
Håndens arbejde
Søren Bak-Jensen fik dagens sidste ord med en
introduktion til den aktuelle særudstilling på arbejdermuseet; Håndens Arbejde, som er udviklet
i samarbejde med en række repræsentanter for
fagforbund. Det er en proces, der har givet museet interessante indblik i tanker om, hvad et museum er og bør være hos en gruppe mennesker, der
ikke bruger museer ret meget – eller overhovedet
ikke, fortalte Bak-Jensen. På den måde var aktualiteten i de berørte spørgsmål ved årets museumsmøde lige ved hånden.
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Bliv
museumsven
med det
meste af verden
Af Ulla Strømberg
mag.art., suppleant i ICOM-DK og
bestyrelsesmedlem i DEMHIST

Få nye, faglige relationer og internationale kontakter via ICOM’s internationale komitéer. Ulla Strømberg guider
igennem ICOM’s komplekse struktur.

M

ed ICOM i ryggen har enhver mulighed for at opbygge et helt personligt, internationalt netværk via
medlemskab af en eller flere internationale komitéer (International Comitees). Det
forudsætter naturligvis, at man allerførst vælger
en komité, der passer til ens arbejds- eller interessefelt. Derefter er det vigtigt at deltage i det
faglige arbejde, tage til årlige konferencer, holde
oplæg, indgå i ad hoc-arbejdsgrupper eller blive

ICOM – DE NATIONALE KOMITÉER
ICOM-DK er en ud af 120
nationale ICOM-komitéer. Den
danske afdeling har procentmæssigt den største udbredelse sammenlignet med landets
størrelse. Interessant nok
har ICOM-USA og ICOM-DK
samme antal medlemmer, ca.
2.000, mens befolkningsstør-

relsen er 60:1. Tallene afspejler
både danskernes glæde ved
organisationer og deres internationale rejseaktivitet. Et
ICOM-kort giver fri adgang til
museer i hele verden. Med et
ICOM-medlemsskab er døren
også åben til faglig meningsudveksling på mange niveauer.

medlem af en af de respektive bestyrelser.
ICOM er med årene blevet en kompleks, næsten
labyrintisk struktur af ’comitees’ eller arbejdsgrupper, som alle er organiseret efter bedste stil
med bestyrelse, formand (præsident), næstformand, sekretær m.fl.
Da ICOM i FN-regi opstod i kølvandet på 2. Verdenskrig, var det naturligt dengang at have respekt
for strukturer, som kunne sikre en vis form for
demokrati og lige adgang. Men hvis disruption-tilhængere i dag skulle genopbygge ICOM, ville meget nok være mere gennemskueligt. Med i alt 120
nationale komitéer er store dele af verden blevet
en del af den samarbejdende museumsverden.
De 30 internationale (faglige) komitéer
På tværs af de nationale grupper, som i dag bl.a.
arbejder med overordnede etiske regler for museumsdrift, er der igennem årene blevet skabt de
såkaldte internationale komitéer, som tager udgangspunkt i museumsmedlemmernes specifikke
funktioner og ekspertområder. 30 aktive, internationale komitéer dækker vidt forskellige områder,
lige fra sikkerhed, konservering, formidling, administration og ledelse til ægyptologiske spørgsmål,
bymuseer, museumsarkitektur og historiske huses
museer. Men som det fremgår, er grupperne
hverken indlysende eller dækkende for hele museumsområdet. Nogle grupper går på tværs af alle
museumsinstitutioner, eksempelvis konservering
og formidling, mens andre dyrker det enkelte
museums egenart: bymuseum, kunstmuseum
etc. Endnu mere diffust bliver billedet, når komitéernes navne oplyses, for her støder man på
ganske avancerede bogstavsammensætninger. En
guide til guiden kunne man have lyst til at udbede sig, men ICOM’s mange år som den suverænt
største museumsorganisation, med knap 40.000
medlemmer fra hele verden, lader sig ikke sådan
dirigere med.
Man må lære at gebærde sig og finde netop
de faglige fora, som kan gavne ens professionelle
hverdag og måske karriere. For i nogle lande kan
et aktivt medlemskab af ICOM sagtens hjælpe den
enkelte med større synlighed.
Årlige konferencer, arbejdsgrupper
og workshops
Den enkelte, internationale komité modtager
penge fra ICOM’s hovedkontor, såfremt der afholdes en årlig konference og i øvrigt kontinuerligt arbejdes på at udbrede kendskabet til det
specifikke område via nyhedsbreve og lokale arbejdsgrupper og evt. publikationer i kølvandet på
konferencerne. Da alt inden for ICOM er ulønnet,
kræver det ofte en stor, ekstra indsats og tillige
et både politisk og økonomisk talent at organisere
en konference.
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Man må lære at gebærde sig og
finde netop de faglige fora, som kan
gavne ens professionelle hverdag
og måske karriere.

Hvert tredje år afholdes desuden en samlet
international ICOM-konference. Den næste finder sted i september 2019 i Kyoto, Japan. Den
historiske by rummer mere end 200 museer.
Konferencen er vanen tro bygget op, så de enkelte deltagere får mest udbytte ved at følge de
internationale komitéers program. Hvis man ikke
hører til et sted, kan man derfor nemt føle sig
hjemløs. For at samle ressourcerne er der ofte
flere komitéer om et dagsprogram. Eksempelvis
vil DEMHIST, ICAMT og CAMOC samarbejde med et
par associerede foreninger i Kyoto. Det betyder,
at emnerne på en konferencedag kan omhandle
arkitektur, bymuseer, historiske huse og dertil
knyttede problemkomplekser, evt. sat i relation
til det overordnede tema: ’Museums as Cultural
Hubs: The Future of Tradition’.
Forud for en eventuel rejse til Kyoto-konferencen vil en tilknytning til en international komité
derfor gavne og sikre, at man ikke går glip af noget fagligt relevant.
Bliv medlem af en international komité
Tjek, om du allerede er tilknyttet en international
komité. Du kan være tilknyttet tre steder, med
stemmeret i én komité. Er man først ICOM-medlem, er der ingen stopklodser. Tværtimod vil hver
komité gerne have nye medlemmer. Det er klogt
at knytte sig til tre forskellige for derefter hurtigt
at finde ud af, hvilke konferenceprogrammer der
passer til ens behov.
I øvrigt er der stor forskel på komitéernes informationsniveau. Alt afhænger af de enkelte formænds og sekretærers engagement. Nogle komitéer har fremragende hjemmesider, mens andre
komitéer fortsat sender e-mails til medlemmerne.
Indtil videre er det ikke muligt at få oplyst,
hvem der er medlem af en komité. Dermed tvinges den enkelte til at tage til møder og konferencer for at få de internationale kontakter.
Det er klogt at engagere sig, og efter et par år
vil ens internationale, museumsfaglige netværk
være under kraftig opbygning.
ICOM har 30 aktive, internationale komitéer. Her
følger fem eksempler, der viser spændvidden
blandt komitéerne.

Fotos: Ana Cecilia Gonzales

CECA-ICOM
pædagogik og formidling
CECA henvender sig direkte til museumspædagoger og formidlere og er en af de største komitéer
i ICOM med ca. 1.600 medlemmer. De nyeste
trends inden for museumsformidling præsenteres
ved de årlige konferencer og mindre workshops.
Her kan et internationalt perspektiv ligefrem
være en provokerende udfordring for eksempelvis danske museumsformidlere. CECA udsender
nyhedsbreve, og mange af konferenceoplæggene
publiceres siden hen via et årligt skrift. Formand
er Milena Chiovatto, Brasilien.
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CIPEG
ægyptologi
D E B AT

Selv om den ægyptologiske gruppe kun
har 200 medlemmer, er de flittige med
en række årlige aktiviteter. Derved
bliver den kollegiale meningsudveksling
også af høj standard, hvor et velfungerende, internationalt netværk kan
dyrkes. Der afholdes årlige konferencer, og e-mails og et e-nyhedsbrev er
vigtige kommunikatorer. For tiden er
sekretæren dansk: museumsinspektør
Tine Bagh, Glyptoteket, som i øvrigt
er medlem af bestyrelsen i ICOM-DK
og formand for Dansk Ægyptologisk
Selskab. Formand for komitéen er Gabi
Pieke, Tyskland.

Fusionerne
styrker museerne
Af Torben Nielsen
bestyrelsesformand, Museum Sydøstdanmark
og Keld Møller Hansen
direktør, Museum Sydøstdanmark

Foto: Ana Cecilia Gonzales

DEMHIST
historiske huses museer
Foto: Hufton Crow

Overalt i verden er museer indrettet i
gamle, historiske huse, som i sig selv
har en historie at fortælle. DEMHIST
dækker alle museer i huse, som engang har rummet ’et levet liv’. DEMHIST blev dannet på italiensk initiativ
i 1999 og har siden afholdt årlige
konferencer rundt i verden. Bevaring,
autenticitet og historiefortælling er
nogle af de emner, som har været
behandlet. Medlemmerne kommer
fra kongelige slotte, kunstnerhjem,
arkitekters egne privatboliger, og
også rigmænds efterladte hjem er
en del af DEMHIST’s område. En række nationale arbejdsgrupper, bl.a. i
Mexico og Brasilien, har i de seneste
år afholdt seminarer for unge medarbejdere i DEMHIST-regi. Der er ca.
500 medlemmer. Formanden er Elsa
Rodrigues, Portugal.

ICAMT
arkitektur og
museumsteknik

Foto: Nationalmuseet

ICOM-CC
konservering
ICOM-CC er med ca. 3.000 medlemmer den største komité og har
i dag 21 arbejdsgrupper, som også
afholder møder og workshops. Der
udsendes nyhedsbreve til medlemmerne. Inden for de seneste 10 år
har op imod 1.000 faglige artikler
Foto: Johannes Larsen Museet

via CC været præsenteret og/eller
mangfoldiggjort. CC afholdt i 2017 en
international konference i København
med knap 1.000 deltagere. For tiden
er formanden Kristiane Strætkvern,
Nationalmuseet i København.

ICAMT blev dannet i 1948 og samler
museumsfolk med interesser inden
for museumsarkitektur, udstillingsdesign og museumsteknik. ICAMT har
ca. 400 medlemmer og kommunikerer
med medlemmerne via en effektiv
hjemmeside og nyhedsbreve. ICAMT
samarbejder ofte med andre komitéer
om konferencer og workshops og har
langtidsplanlagt de større møder frem
til 2022, hvor den følgende, internationale ICOM-konference finder sted i
Alexandria, Ægypten. Det er karakteristisk, at ikke alle medlemmer af ICAMT
er fastansatte, men tværtimod museumskonsulenter o.l. Formanden er
for tiden den hollandske arkitekt Jean
Hilgersom.

I Danske Museers særnummer om De frivillige (december 2018) skrev formanden for
Danske Museumsforeninger (SAMMUS),
John Holmer, i indlægget ’Museumsfusionerne er gået for vidt’, at fusionerne bl.a. har
haft negative konsekvenser for samarbejdet
med de frivillige. Museum Sydøstdanmark
blev fremhævet som et eksempel på en fusion, hvor centralisering og satsning på fyrtårne har skabt afstand til de lokale. Bestyrelsesformand Torben Nielsen og direktør
Keld Møller Hansen giver her svar på tiltale.

I

indlægget ’Museumsfusionerne er gået for
vidt’ af John Holmer, formand for SAMMUS,
nævnes Museum Sydøstdanmark flere gange
som det dårlige eksempel på en fusion. En

række postulater er direkte forkerte, og derfor er
museet nødt til at forholde sig til artiklen.
Af artiklen fremgår det:
→ At de nye museer ikke har magtet deres kerneopgave – at overholde de fem søjler. Det er ikke
korrekt. En gennemgang af de seneste års kvalitetsvurderinger viser, at fusionsmuseerne klarer
sig rigtig godt. Museum Sydøstdanmark fik bl.a.
topkarakter for varetagelsen af de fem museumssøjler.
→ At museets bestyrelse har fravalgt den direkte

Læs også særnummeret af Danske Museer fra december 2017, der handlede
om ICOM. Særnummeret kan downloades som pdf på danskemuseer.dk/
arkiv.

kontakt med museumsforeninger og civilsamfund.
Dette er ikke korrekt. Museumsforeningerne er
repræsenteret i museets bestyrelse. Foreningerne
har et velorganiseret, godt samarbejde med museets afdelinger i Køge, Næstved og Vordingborg.
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→ At museet taber besøgstal på alle niveauer. Dette
er ikke korrekt. Siden museet fusionerede i 2013,
er besøgstallet vokset fra 80.000 til 180.000 besøgende.
→ At fusionsmuseet har mistet sit lokale tilhørsforhold og sin forankring. Dette er ikke korrekt. Museet har et solidt og godt samarbejde med sine tre
tilskudskommuner og har sammen med disse dyrket og styrket den lokale forankring ved netop at
aktivere den lokale kulturarv. Sidst oplevede vi det
ved første spadestik til vores store nye satsning
Holmegaard Værk, der dyrker industrihistorien og
kunsthåndværk. Over 1.000 mennesker dukkede
op, og borgerne i Næstved er begejstrede over det
nye fyrtårn, fordi vi her dyrker Næstveds DNA.
→ At museet afskriver de frivillige. Dette er ikke
korrekt. Antallet af frivillige er ikke faldende på

Fusionen af
Køge, Næstved
og Vordingborgs
museer har medført en professionel bestyrelse,
flere faglige
muskler og klare
stordriftsfordele, der har smittet positivt af
på det samlede
museumsvæsen
og varetagelsen
af de fem museumssøjler.

viste her et ’frasalg’ netop på baggrund af, at de to

Vores Museum, at apps ofte giver en individuel op-

museer repræsenterer en væsentlig lokal kulturarv

levelse frem for den sociale oplevelse, som mange

og engagerer mange frivillige.

museumsgæster søger.
Appen har således fået et dårligt image i den

Fusionen af Køge, Næstved og Vordingborgs

danske museumsverden, men jeg mener, at man

KO M M E N TA R

museer har medført en professionel bestyrelse, flere
faglige muskler og klare stordriftsfordele, der har

begår en fejl, hvis man kaster appen på den digitale

smittet positivt af på det samlede museumsvæsen

mødding.

og varetagelsen af de fem museumssøjler. I løbet
af de seneste år har museet rejst ca. 280 mio. kr.
til formidling, bevaring og forskning i den lokale
kulturarv. Vores besøgstal er i voldsom vækst, og vi
scorer højeste karakter i Slots- og Kulturstyrelsens
kvalitetsvurdering.
Men alligevel karakteriseres vi som en dårlig fusion af formanden for SAMMUS, der samtidig er for-

Museumsapps har
større potentiale end
nogensinde før

Tre udbredte misforståelser
Når tidligere forsøg med apps er slået fejl, skyldes
det tre udbredte misforståelser.
For det første har man troet, at hvert enkelt museum skulle udvikle og vedligeholde sin egen app,
hvilket både er bekosteligt og besværligt. Det problem kan i dag løses ved at benytte en af de udbydere, der tilbyder en abonnementsmodel, hvor alle

mand for Museumsforeningen Sydsjælland og Møn?
Af Lasse Marker
partner i konsulentbureauet Rasmussen & Marker
og medejer af museumsappen Loby

Museumsforeninger i krise

Museum Sydøstdanmark, tværtimod. Vi tror på, at
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startomkostninger er fjernet, og hvor appen løbende
vedligeholdes og opdateres.
For det andet har mange apps været præget af et

det netop er, fordi museet har en solid lokal for-

Sammen med museumsforeningerne leverer vi et

ankring. De frivillige indgår i alle mulige sammen-

program til foreningernes medlemmer, som er klart

analogt mindset, hvor planchen blot er blevet gjort

hænge og er ikke organiseret i museumsforenin-

større end tidligere, og der er ikke forsvundet nogen

digital, og hvor formidlingen overvejende har været

gerne. To store grupper findes i en støtte- og en

goder. Så museet har ikke et problem, men det har

afsenderbaseret. De har derfor ikke tilbudt brugerne

venneforening, mens resten er organiseret direkte

museumsforeningerne til gengæld. Det er ikke godt,

en merværdi.

i museet. De frivilliges arbejde spænder vidt lige

at antallet af medlemmer falder, og det er slet ikke

fra amatørarkæologer til lokale ildsjæle forankret

godt at give museerne, som man i sine formålspara-

i vandreruten Camønoen. Museumsforeningerne

graffer vil støtte, skylden.
Vi skal løse problemet sammen. Men skal det lø-

bidrager også med frivilligt arbejde, dette sker dog
ofte i form af, at et eller flere bestyrelsesmedlem-

ses ved, at museumsforeningerne bliver frivilligfor-

mer sammen med museet planlægger og eksekve-

eninger? SAMMUS repræsenterer museumsforenin-

rer diverse foredrag og arrangementer.

gerne og ikke de frivillige! Hvem har besluttet, at
de frivillige har brug for et talerør, og at det er SAM-

En succesfuld fusion for den lokale kulturarv

MUS, der skal være deres talerør? Ikke de frivillige.
Det er efter vores mening et unødvendigt mellem-

Museum Sydøstdanmark er et af de fusionsmuseer,

led, samtidig med at vi anerkender, at museumsfor-

som har udviklet fyrtårne. Ikke mindre end tre: Danmarks Borgcenter i Vordingborg, Holmegaard Værk
i Næstved og Vikingeborgen i Køge. De bygger alle
på helt unik lokal kulturarv, som vi lokale er stolte af,
og de giver en masse nye besøgende. Blandt dem er
ganske korrekt også mange turister, og det er både vi,
vores kommuner, borgere, handels- og erhvervsliv
rigtig glade for.
Vi har fastholdt tre lokale kulturhistoriske mu-

Holmegaard
Værk er et af Museum Sydøstdanmarks
fyrtårne, der har den
lokale kulturarv i
centrum.
Foto: Museum Sydøstdanmark

eningerne også er en vigtig fødekæde af frivillige til
museerne. Sidst men ikke mindst, for nu at rydde
enhver misforståelse af vejen: Vi anerkender og
værdsætter museumsforeningernes arbejde som
stærke støtteforeninger og som ambassadører for
museerne og dansk kulturarv. Tak for det.

For det tredje har mange apps ikke respekteret,

I august 2018 bragte Danske Museer en artikelserie om museumsapps. Artiklerne beskrev, hvordan apps kan være et svært nyt
terræn at erobre for museer, fordi brugen af
apps er forbundet med en række barrierer.
Lasse Marker, medejer af museumsappen
Loby, peger i sit indlæg på, hvorfor apps bør
have endnu større fokus i fremtidens museumsbranche. Læs artiklerne fra august 2018
på danskemuseer.dk/arkiv.

I

at museumsoplevelsen for de fleste er en social
oplevelse. Audioguides lider f.eks. typisk under, at
de kræver høretelefoner, hvilket giver en isoleret
og individuel oplevelse. Generelt bør høretelefoner
undgås, og man bør i højere grad give brugerne mulighed for at interagere med indholdet og hinanden
via appen.
Skab mersalg og få flere gæster
Lasse Marker
Foto: Rasmussen og
Marker

Ph.d.-studerende Krishnasamy anbefaler i artiklen, at museer udleverer tablets eller audioguides i
stedet for at bruge apps. Herved undgås nemlig de
distraktioner, som brugernes egne telefoner er fyldt
med.
Krishnasamy overser dog, at appen har en afgø-

første halvdel af 2010’erne blev mange museers formidling drevet af en blind teknologibe-

rende fordel. En app giver nemlig museet en direkte

gejstring, hvor alle museer skulle have apps.

kommunikationskanal til brugerne, som potentielt

Flere steder førte det til uheldige oplevelser

set kan bruges til at få større viden om gæsterne,

seer i Køge, Næstved og Vordingborg. Her dyrker

med dyre apps, der ikke blev downloadet og snart

skabe mersalg i butikken og caféen og få flere gen-

vi den ultra-lokale historie og identitet og har med

var forældede og ubrugelige.

besøg.

brug af ordet ultra netop lagt vægt på det lokale til-

Problemet var, at man i begejstringen over den

hørsforhold. To af museerne er nyrenoverede med

nye teknologi glemte at spørge, hvilken oplevelse

nye udstillinger og flot vækst i besøgstallene. Det

man ønskede at give brugerne, og om teknologien

tredje arbejder vi på.

nødvendigvis var den bedste løsning til den opgave.

Vores to lokale specialmuseer Køng Museum og

I de senere år er teknologibegejstringen blevet

Museumsgården drives i et stærkt, frugtbart sam-

afløst af en teknologiforskrækkelse i almindelighed

arbejde med to lokale frivilliggrupper organiseret i

og en app-forskrækkelse i særdeleshed.

henholdsvis Køng Museums støtteforening og Museumsgårdens venner.

I Danske Museer, august 2018, advarer Mette
Kanstrup, direktør for MMEx, ligefrem imod brugen

I artiklen nævnes, at Slots- og Kulturstyrelsen har

af apps. De er dyre at udvikle og vedligeholde, og

foreslået Museum Sydøstdanmark at frasælge netop

mange apps er endt på kirkegården i stedet for på

de to museer. Sådan kunne man, sat på spidsen, godt

gæsternes telefoner, lyder argumentet.

læse Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering.
Sagen blev vendt i den lokale presse og museet af-

I samme artikel påpeger ph.d.-studerende Rameshnath Krishnasamy fra forskningsprojektet

Problemet var,
at man i begejstringen over
den nye teknologi glemte at
spørge, hvilken
oplevelse man
ønskede at give
brugerne, og
om teknologien
nødvendigvis
var den bedste
løsning til den
opgave.

Når først appen er blevet downloadet, kan museet med brugernes accept sende notifikationer direkte på brugernes smartphones både før – under – og
efter besøget. Det kan være et godt tilbud på varer
i caféen og butikken. Det kan være en påmindelse
om museets næstkommende udstilling. Eller det
kan være en brugerundersøgelse, der giver en større forståelse af, hvem de besøgende er, og dermed
hvordan museet kommer til at betyde mere for flere.
I den aktuelle situation med faldende statsstøtte
har museerne behov for at øge besøgstallet og egenindtægten. Jeg mener, at en app kan være en del af
løsningen, og derfor ser jeg et større potentiale for
museumsapps end nogensinde før.
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Museer på
de skrå brædder
Af Mette Klingenberg
museumsinspektør, Holstebro Museum
og Rikke Johansen Smidt
museumsinspektør, Viborg Museum

Hvad sker der, når teatre udfordrer museernes
formidlingsformer?

T E AT E R
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Viborg Museum og Holstebro Museum
lod sig udfordre af deres lokale teatre,
Carte Blanche og Odin Teatret, for at nå
publikum på nye måder. Det kom bag
på dem, at det faktisk øgede gæsternes
fokus på det historiefaglige og ikke på
det oplevelsesfaglige i formidlingen.

D

er er ikke noget nyt i, at museerne
samarbejder med teatre. Både Viborg
Museum og Holstebro Museum har
gjort det før. Så hvorfor gå den vej
igen metodisk?
For teatrene er det ikke altafgørende at overlevere en bestemt viden, sådan som det ofte vil
være for et museum. For teatrene handler det
ofte mere om at opfinde nye positioner, hvorfra
det kendte kan iagttages. Museer kan drage nytte
af denne for os omvendte tankegang, hvor form
og indhold ikke er givet på forhånd.
Begge museer er ved at forberede nye store,
permanente udstillinger om byens historie. Netop
nu har vi mulighed for at integrere vores erfaring
og læring fra samarbejdsprojektet med teatrene
Carte Blanche og Odin Teatret i et større strategisk arbejde for de nye museer. Vi har mulighed
for at løfte erfaringerne ind i ambitiøse, langtidsholdbare udstillinger og formidlingsformer.
Projektet involverede en udstilling på Viborg
Museum og en række parader og happenings i
Holstebro, og det har overrasket begge museer på
mange måder. I Viborg har den positive erfaring
med at vove en anden form for rum, gulv og montrer, som udfordrede både genstandenes forhold
og gæsternes vilkår, sat solide spor. Det har givet
os mod på at arbejde med formidlingen på det
nye bymuseum helt ud i rummenes form og skabe

Træluren fra
Daugbjerg var en af
de fine vikingetidsting, gæsterne kunne
finde i udstillingen
Her hvor vi mødes.
Fotos: Gert Gundorff,
Viborg Museum
Der blev også
fundet drageæg i
Holstebro. Drageeksperten forklarer her
to små piger om det
spændende fund.
Foto: Ann Bodilsen,
Holstebro Museum

PROJEKTE T

TO NYE MUSEER PÅ VEJ

→ Projektet strakte sig hen over
vinter og forår 2017/18.
→ Det blev økonomisk støttet af
Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje.
→ Viborg Museum samarbejdede med teatret Carte Blanche
om udstillingen Her hvor
vi mødes, mens Holstebro
Museum sammen med Odin
Teatret stod bag fem parader
og happenings i byens gader.

→ Både Viborg Museum og Holstebro Museum er i øjeblikket lukket pga. ombygning.
→ Viborg Museum åbner et helt
nyt bymuseum i den gamle
Vestre Landsret i 2021.
→ Holstebro Museum genåbner
i ombyggede lokaler i efteråret 2019.

en historieformidling, hvor overgangene mellem
rum og montrer, mellem form og indhold, nogle
steder er glidende og næsten usynlige. Samarbejdet har givet os den erfaring, at småt indimellem
er mere kraftfuldt end stort, og at fysisk udfordring kan skærpe hovedets fokus og hjælpe os til
fordybelse.
På Holstebro Museum lærte deltagerne noget
om deres egen by, noget om universelle myter og
noget om fællesskab gennem dans og leg med teaterfolk fra det meste af verden. Her overraskede
det positivt, at fokus på den lokale historie om,
hvordan Skt. Jørgen i sin tid bekæmpede dragen i
byen, bl.a. blev skærpet ved at kigge langt ud over
byens grænser. Med et internationalt fokus på
myter om dragekæmpere fik museet vakt borgernes interesse for deres egen lokale myte.
At arbejde med stemningen
Teatrene fik os til at starte projekterne et helt
andet sted, end vi er vant til. På begge museer har
emnet for projektet kredset om byens oprindelse.
I Viborg dykkede vi ned i historien om det tingsted
og kultsted, som gik forud for byens eksistens,
men som i dag 1.000 år senere stadig findes i
byen repræsenteret af Viborg Domkirke og Vestre
landsret.
I Viborg kulminerede projektet derfor med en
udstilling, som vi kaldte Her hvor vi mødes. Byens
oprindelige navn – Wibergis – betyder ’det hellige
sted på bakken’. Udstillingen tog udgangspunkt
i den bakke, som netop her var mødested i forbindelse med kult og ting for mere end 1.000 år
siden. Uden teatrets hjælp og udfordring af vores
praksis ville vi sandsynligvis have startet arbejdet
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detaljeret, 2) med et lydspor i øret, som satte
gæsten i gang med at reflektere over vikingetiden
og over egen samtid og 3) en lille æske med en
social oplevelse – en leg, som tog udgangspunkt i
vikingetidens offerkult.
Det helt store eksperiment var at invitere gæsterne til at gå på den bakke, vi byggede op. At
komme ind i et udstillingslokale, hvis gulv rejste
sig 160 cm op i luften med en hældning på lidt
over 10 %, var overraskende for stort set alle gæster. Fra vores kontakt med gæsterne under deres
besøg og deres kommentarer i en brugerundersøgelse ved vi, at størstedelen af dem kunne lide
den fysiske udfordring, rummets scenografi bød
dem. De kunne lide at gå på opdagelse på bakken
og at slå sig ned hist og her og kigge på genstandene under bakkens overflade. En del gæster
påpeger den ro og det fokus, det skabte omkring
oplevelsen af historien. I en tid hvor udstillingsgæster i stadig højere grad bliver konfronteret
med et væld af lyde, lys og digitale medier reagerede vores gæster positivt på fraværet af disse
elementer og en mulighed for at fordybe sig i få,
fine genstande.
I teatersammenhæng understøtter rummets
æstetik fortællingen på en anden måde end på
et museum. Scenografien på et teater formidler
ofte pointer, som ellers ikke bliver formidlet eller
sagt højt. På museer derimod bruger vi ofte scenografien til at gentage og understrege pointer,
som også findes i tekster, fotostater og evt. i lyd.
I udstillingen Her hvor vi mødes forsøgte vi at lade
scenografien alene fortælle noget om stedets ånd
og om landskabet. Derfor blev den fysiske udfordring på bakken central for budskabet om mødestedet Wibergis for 1.000 år siden.

med at forholde os til de genstande i vores samling, som kunne formidle noget om kultstedet og
tingstedet. Men sammen med instruktør Sarah
John fra Carte Blanche og dramatiker Amalie Olesen brugte vi i stedet omkring en måned til at leve
os ind i, hvad det ville sige at besøge dette sted
i 900-tallet og ankomme her efter en lang rejse.
Vi arbejdede med begrebet ofring og forsøgte at
forholde os til, hvad ofring er for os i dag, og om
det overhovedet fylder noget i vores liv. Arbejdet
med stemningen og de mentale aspekter blev
derfor helt centrale for udstillingen.
Gæsterne kunne opleve rummet på tre måder: 1) med en lille bog i hånden, som beskrev
hver enkelt af de ni genstande og deres kontekst

Den velbevarede lædersko fra
Viborg Søndersø var
en anden af de ting,
gæster kunne studere
i udstillingen Her hvor
vi mødes.
Foto: Gert Gundorff,
Viborg Museum
Et af de spor, gæsterne kunne vælge
inde i udstillingen, var
denne lille æske med
guide til legen og en
sten, som gæsterne
skulle gemme i bakken.
Foto: Jeannette Bylov,
Viborg Museum

Mellem fakta og fiktion
Odin Teatret har en lang tradition for at bruge
byrummet til at udfolde deres historier. Og med
parader i byens gader har de evnet at engagere
folk til at deltage og ’lege’ med. Det var oplagt at
lade sig inspirere af i projektet i Holstebro, der
tog udgangspunkt i byens byvåben og myten om,
hvordan Skt. Jørgen i sin tid bekæmpede dragen
og befriede byen fra det onde.
Med så spektakulær en historie er der lagt
en god bund for bred historieformidling målrettet både børn og voksne med hang til drama og
med fantasien i orden. Så med sommeren kom
dragen til Holstebro igen, og så var det tid for
byens borgere at opruste og lære at forsvare sig
mod det farlige væsen. Det bærende element
i projektet var ca. 20 skuespillere fra hele verden, som var ved Odin Teatret som deltagere i
workshoppen ’Ikarus’. Igennem fem parader og
happenings guidede vi tilskuerne igennem et plot,
hvor dragen kom til Holstebro. Museet påtog sig
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For børnene
etablerede Holstebro
Museum en ’Dragedræberskole’, hvor
de kunne lære om
drager og lave ridderhjelme og dragemasker, og hvor de lærte
at slukke brande samt
at kæmpe mod drager. Det hele sluttede
med et brag af en
maskeradefest.
Foto: Ingeborg Svennevig, Holstebro
Museum

rollen som vejleder, da vi kan fortælle historien
om, hvordan der før er blevet kæmpet med en
drage i byen, og hvordan man kommer den livs. Vi
vejledte om dragens væsen, hvad der kræves af
en rigtig helt, og om at det er en god idé at mestre ildslukningens kunst, da en drage jo spyr ild.
Samtidig håbede vi, at alle i Holstebro og omegn
ville benytte dragens ankomst til at fundere over,
hvad der kendetegner en helt i dag? Og hvad der
er nutidens drage – hvad frygter vi og kæmper
imod i dag?

På Holstebro
Museum inviterede
vi inden for på byggepladsen, hvor vi
havde ’fundet’ et drageskelet. En chilensk
drageekspert blev
tilkaldt til at vurdere
fundet.
Foto: Mette Klingenberg, Holstebro
Museum

Netop brugen af byrummet og teatrets evne
til at møde modtageren i øjenhøjde er en metode, som Holstebro Museum har taget med sig fra
projektet. Teatrets metode berettiger, at man i
højere grad leger med emnet og bryder den hårfine grænse mellem fakta og fiktion – en teknik,
som museet til en vis grad kan drage nytte af, hvis
den bruges for at delagtiggøre og engagere modtagerne.
At holde den faglige fane højt
Det er en af de vigtige erfaringer fra projektet, at
museet skal huske at holde den faglige fane højt
hele vejen igennem, så teaterets leg med historien ikke vinder over historiske fakta. Derfor gør
man også klogt i fra starten at have projektets
grundrids på plads og at forventningsafstemme
på forhånd. Der skal sættes ekstra god tid af til
fælles refleksion over historiske pointer, så museum og teater kan få et fælles sprog omkring dem i
processen. Og så skal det naturligvis være tydeligt
over for modtagerne, hvem afsenderen er.
På Viborg Museum indrømmer vi imidlertid, at
det kom bag på os, at samarbejdet med et performanceteater øgede gæsternes fokus på det
historiefaglige og ikke på det oplevelsesfaglige i
formidlingen. Som en af gæsterne skrev i sin evaluering af udstillingen Her hvor vi mødes: ”Jeg har
aldrig kigget så længe på genstandene, som jeg
gjorde i denne udstilling.”
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LOKALHISTORIE

den være – og for hvem? Og var målet at skabe en
lokal eller national fortælling – eller begge dele?
Det nye tekstilmuseum
Tekstilmuseet har til huse i den tidligere Herning
Klædefabrik. Udstillingen har været mange år
undervejs, og i den periode har dens forventede fokus ændret sig markant. I begyndelsen var
ambitionen at skabe et museum, der skulle vise
tekstil i al sin mangfoldighed i fortid, nutid og
fremtid – i Danmark og i hele verden. Med tiden
stod det dog klart, at dette sigte var alt for bredt.
Det forplumrede formidlingen og distancerede
museet fra de lokale brugere og den lokale identitet. I stedet satte museet alt ind på at fortælle
om Midtjylland fra forhistorisk tid til i dag – udelukkende med udgangspunkt i tekstilet. Men også
dét var en alt for omfattende fortælling.
Det svære i processen var en erkendelse af, at
valget af den overordnede fortælling er nødt til at
afspejle den lokale kulturhistorie. Museet har en
stor arkæologisk afdeling, men ikke nogen arkæologisk udstilling. Intentionen var derfor at give
arkæologien en stemme ved at inkorporere forhistorien i den nye udstilling. Vores arkæologiske
fund og forskning skulle passes ind i den tekstile
fortælling. Men det var ikke nødvendigvis dét, der
gav mest mening for det arkæologiske materiale,
og vi måtte indgå væsentlige faglige kompromisser
for at få skabt en samlet fortælling. Ud over Hammerum-pigen har mange af de største arkæologiske fund ingen relevans for tekstilhistorien. Derfor
var det også en lettelse for alle parter, da vi til
sidst besluttede at skære forhistorien helt ud.

Museets frivillige kører med maskinerne.
Foto: Ard Jongsma

Et lokalmuseums
dilemma

Lokalt, nationalt
– eller
begge dele?
Af Celia Ekelund Simonsen
ph.d., museumsinspektør, Museum Midtjylland
og Kristine Holm-Jensen
formidlingschef, Museum Midtjylland

Er det selvmodsigende at ville være et
ambitiøst lokalmuseum med national
relevans? Det mener de ikke på Tekstilmuseet i Herning. Men det har krævet
grundige overvejelser og svære fravalg
at nå til den konklusion.

G

ennem de seneste 10-15 år har de
klassiske lokalhistoriske museer befundet sig i en identitetskrise. De
opstod i en tid, hvor industrialiseringen var i gang med at skabe et helt nyt Danmark.
Herning Museum blev oprettet i 1892 som en del
af denne bølge. Museet er siden blevet udvidet
med flere udstillingssteder, har ændret navn til
Museum Midtjylland og dækker i dag fem museer
fordelt på kommunerne Herning og Ikast-Brande.
Som så mange af sin art oplever museet en vigende interesse fra publikum – både fra lokalbefolkningen og turister. Museet har derfor haft brug for
at redefinere sig selv, og det skulle starte på Tekstilmuseet. Men hvad skulle Tekstilmuseet i fremti-

Krøniken som greb
Diskussionerne gik dog stadig højt. Kunne vi overhovedet tillade os at tænke ordet ’lokalmuseum’,
eller burde vi tænke større? Overordnet set var
alle enige om, at museet skulle være et kulturhistorisk tekstilmuseum. Ikke et teknologi-, modeeller designmuseum. Tilknytningen til lokalområdet var ligeledes vigtig for os, men samtidig havde
vi også store ambitioner for museet. Skulle vi
hellere være hele Danmarks tekstilmuseum, som
det fremgik af projektets oprindelige visionsplan?
At tænke så stort, var helt sikkert en spændende
tanke, men vi frygtede, at udstillingen ville miste
den klare lokale forankring.
Vi besluttede til sidst at fortælle den lokale
tekstilindustris historie fra 1950’erne til i dag. I
den periode sker en markant ændring af lokalområdet fra landbrugssamfund til industrisamfund
grundet en voldsom vækst inden for tekstilindustrien. Det er også en periode, som museet har
dokumenteret, indsamlet og forsket i de seneste
11 år – og et emne, som både har stor lokal aktualitet og national relevans.
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Formidlingsmæssigt var vi inspireret af DR’s
dramaserie Krøniken, som for os var et tidsbillede
af ’dengang Danmark blev moderne’. Det betød
også en stedbunden fortælling, som kan trække
tråde ind i en bredere national og international
fortælling om tekstilindustrien og modebranchen
– dog på den betingelse, at trådene fortsat er
tydeligt knyttet til Herning og Ikast-Brande-området.
Det er en kulturhistorisk beretning om tilblivelsen af et industrisamfund, som tager udgangspunkt i menneskelige dilemmaer, oplevelser og
erindringer, som mange af vores besøgende vil
kunne relatere sig til. På den måde kunne udstillingen både have den stærke lokale forankring,
samtidig med at den favner en bredere og genkendelig del af Danmarkshistorien om, hvordan
Danmark blev moderne. Denne kan så igen føde
ind i en lokal stolthed over at være en del af – og
have haft indflydelse på – noget større, nemlig
den danske mode- og tekstilindustri.

Tekstilmuseets
nye udstilling Made in
Midtjylland fortæller
historien om tekstilindustriens Midtjylland
fra 1950’erne til i dag.
Foto: Ard Jongsma

Autentiske stemmer
Udstillingen bygger på adskillige års dokumentation og kulturhistorisk forskning i områdets tekstilindustri. For at understrege denne stærke lokale
tilknytning inviterede vi 25 personer til at fortælle
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Gallerireol med netdøre

Filmoptagelser til
udstillingen.
Foto: Søren Bang
Clemmensen
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deres historie foran et kamera og dermed selv blive en del af udstillingen. F.eks. kan de besøgende
høre to tidligere syersker, som hver for sig fortæller om, hvordan de oplevede det at være syerske,
mens de havde små børn. Blandt deltagerne var
også nuværende branchefolk fra virksomheder,
der har hovedsæde i området, og som dermed
blev gjort til ’medejere’ af udstillingen.
Udstillingen rummer desuden emner af mere
følsom karakter, som vi lod skuespillere fortælle
– efter at manuskripterne var blevet godkendt af
både museets fagfolk og frivillige. Det kunne f.eks.
være en tidligere tillidskvinde, som har oplevet, at
fabrikanten var urimelig over for syerskerne.
En lokal – og national – succes
Tekstilmuseet har omkring 60 frivillige, som på
forskellig vis har været en del af tekstilbranchen.
Det har været yderst vigtigt for os at have deres
opbakning, at de skulle tage ejerskab, og at de
kunne se sig selv i den nye udstilling. Det er trods
alt deres historie, udstillingen skal fortælle, så da
vi præsenterede dem for tegningerne til udstillingen, var det vores lakmusprøve. Til vores store
glæde var deres reaktioner overvejende positive.
Når vi for eksempel talte om at bringe karakterer
som ’strikkeren’, ’syersken’ og ’tillidskvinden’ ind i
udstillingen, sendte de sigende blikke til hinanden
og kommenterede med forundring og stolthed i
stemmen: ”Det er jo vores historie!”

Udstillingen har nu stået i ca. et halvt år. Når vi
går tur rundt i udstillingen, hører vi ofte udsagn
som ”Ja, det kan jeg godt huske!!” eller ”Min mor
var også hjemmesyerske. Jeg kan godt huske, når
bilen kom fra fabrikken for at hente det, hun havde
syet.” Vi oplever også, at vores publikum begynder
at fortælle videre ud fra de genstande, billeder
og fortællinger, som vi har valgt at bringe i udstillingen. Og fra de, der ikke kommer fra området,
hører vi kommentarer som: ”Jeg vidste slet ikke, at
tekstilindustrien har været så stor her i området.”

Udstillingen åbnede med en folkefest
den 1. juni 2018.
Foto: Maja Theodoraki

THE FREEDOM TO CREATE
STUNNING EXHIBITS

NY RZ120 LASERPROJEKTOR TIL
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Eftertanker
fra ODM’s årsmøde
Organisationen Danske Museer (ODM) afholdt 12.-13. november sit 49. orienteringsmøde for landets
museer. Årsmødet er stedet, hvor museerne orienterer hinanden om det forgangne års resultater,
lader sig inspirere af inviterede oplægsholdere fra nær og fjern og diskuterer museumspolitiske
temaer. Blandt et utal af sideløbende sessioner må man vælge, hvor man vil lægge sin besøgstid, men
de fleste holder sig til programmet for den faggruppe, de tilhører. En biolog og en kunsthistoriker
beretter her om det vigtigste, de tog med sig fra årsmødet.

Hvordan kan museer
skabe nytænkende
og eksperimenterende
udstillinger med egen
samling?
Af Søs Bech Ladefoged
museumsinspektør, Kunstmuseet i Tønder

D

et var det grundlæggende spørgsmål
på den kunsthistoriske del af årets
ODM-seminar, da kurator- og samlingsansvarlig fra Van Abbemuseum i Eindhoven Christiane Berndes holdt oplæg for kunsthistorikerne. Berndes præsenterede en række
anderledes udstillingsprojekter og aktiviteter,
som museet har forsøgt sig med for i højere grad
at aktivere museets egen samling i en tid med
besparelser på kulturen. En fællesnævner for de
præsenterede udstillinger (og en række andre udstillingsprojekter på Van Abbe) kan siges at være,
at de fokuserede på alt andet end de enkelte
værkers kunsthistoriske værdi og fortælling. Det
gjorde de eksempelvis ved at lave en udstilling,

Her blev samlingen i høj grad
fremhævet som
en styrke frem
for en byrde,
der skal bevares
uanset kvalitet.
Søs Bech Ladefoged

der viste kunstværkernes udlåns- og udstillingsaktiviteter frem for kunstværkerne selv og ved at
give gæsterne mulighed for løbende at medkuratere en udstilling med værker fra samlingen under
vejledning af museets personale.
Nogle vil nok mene, at det er en radikalt anderledes måde at udstille og prioritere samlingen
på. Det er muligvis også derfor, at Van Abbe bliver
fremhævet i den britiske kunsthistoriker Claire
Bishops lille publikation Radical Museology: Or
What’s Contemporary in Museums of Contemporary Art fra 2014. En publikation, jeg selv er vendt
tilbage til ad flere omgange med det indledende
spørgsmål: Hvordan kan museer skabe nytænkende og eksperimenterende udstillinger med egen
samling?
Det er et område, som er mindst lige så relevant for museerne i Danmark som for Van Abbemuseum – og måske er det også netop derfor, at
samlingen var omdrejningspunktet for den kunstfaglige del af årets ODM-seminar. Her blev samlingen i høj grad fremhævet som en styrke frem for
en byrde, der skal bevares uanset kvalitet, og som
vi kan (og bør) fremhæve i udstillinger af meget
forskellig karakter med og om de værker, der udgør museets egentlige DNA.
Gennem Claire Bishops publikation kendte jeg i
forvejen til nogle af tiltagene for at arbejde mere
aktivt med egen samling på Van Abbe. Derfor var
det bestemt en stor inspiration at blive introduceret til flere af deres projekter og få et indblik i
tankerne bag. Men selv om oplægget af Christiane
Berndes var et af seminarets absolutte højdepunkter, stod man måske også tilbage med et
andet spørgsmål: Hvor langt kan museerne gå, før
det ikke længere handler om kunsten?

Nyt fra den
museumspolitiske
scene
Af Thomas Bjørneboe G. Berg
seniorforsker, Naturama, koordinator for den
naturhistoriske gruppe

O

DM’s formand, Flemming Just, kridtede banen op på ODM-mødet ved
at tage fat på debatten om museumsstøtten, som skaber uro i museumskredse. ODM har forhåbentlig sikret, at
der fortsat skal være fokus på de fem søjler i
museumsloven. Det er yderst kritisabelt, at et af
landets tre hovedmuseer, Statens Naturhistoriske
Museum, står til at få afkoblet store dele af forskningen. Fremtidens museumsstøtte bliver med
stor sandsynlighed en blanding af en basisstøtte
med tillæg af resultatbaseret støtte. Men hvordan
resultatstøtten skal landes, er der stadig flere
bud på. Just og ODM var ikke afvisende over for
resultatkontraktidéen, men pointerede, at det for
nogle museer kan være en meget stor opgave at
løfte alle fem søjler lige højt. Derfor er anbefalingen at gå sammen med andre, der kan hjælpe
med at løfte de pågældende opgaver.
En ting er der desværre ikke ændret på: Museernes årlige besparelse på 2 procent, der med
udgangen af 2019 sammenlagt runder 8 %. Besparelserne fortsætter frem til 2022, dog med den
ændring at regeringen vil tilbageføre pengene til
området. Jeg tror ikke, det vil komme områdets
parter til gode, da midlerne skal tilkæmpes i en
åben, ressourcekrævende konkurrence museerne
imellem. Jeg er alvorligt bange for, at vi ikke er
færdige med at opleve en stadig forarmelse af
museernes ressourcer.
Regeringens armslængdeprincip på kulturfronten fik også drøje hug af Just, idet udvalgte
folketingspolitikere får økonomiske pakker med
hjem til valgkredsene uden om Kulturministeriet
og uden faglig begrundelse. Det er i mit perspektiv unægtelig svært at få øje på, hvad en rynket
og slap gulerod skal kunne mætte, når afstanden
til muleposen bliver stadig større! Flemming Just
understregede, at museumsverdenen derfor bør
påbegynde en visionsdebat om, hvor vi er i 2030.
Det tror jeg, er meget vigtigt, da grænserne i op-

Hvad gør man,
når de offentlige
støttekroner
svinder ind?
Man finder
fondsstøtte og
gør sig mere
attraktiv for
potentielle museumsgæster,
mens man sparer på de mere
usynlige dele
af museumsdriften, såsom
samlinger, registrering og
forskning.
Thomas Bjørneboe
G. Berg
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levelsesindustrien bliver mere og mere flydende,
og en lang række aktører trækker på fortællinger
og temaer, der har bund i museumsverdenen. Vi
skal sikre, at vores brand forbliver stærkt, og at vi
formidler vores viden gennem udstillinger og platforme, der appellerer til et dynamisk og diverst
publikumssegment.
Jeg har læst i medierne, at museumsverdenen
klarer sig fortræffeligt. Stadig flere besøgende og
stigende entréindtægter. Men dette billede harmonerer ikke med museernes virkelighed. Hvad
gør man, når de offentlige støttekroner svinder
ind? Man finder fondsstøtte og gør sig mere attraktiv for potentielle museumsgæster, mens man
sparer på de mere usynlige dele af museumsdriften, såsom samlinger, registrering og forskning.
De offentlige bidragydere synes, at de får mere
for pengene, imens museerne piskes til at finde
pengene andre steder. Det bliver til et øget fokus
på, hvad folk vil have, og ikke nødvendigvis hvad
man som fagligt museumspersonale mener skal
formidles. Det tragiske ved den situation er, at
det, der tabes indad, er det, som udgør tre væsentlige søjler i museumsdriften. Museerne må
satse på udstilling og formidling for at imødegå
offentlige besparelser. Det kan på den lange bane
gå ud over det faglige fundament, som museerne
bygger på. Jagten på museumsgæsten foregår
lokalt med lokale historier for lokalbefolkningen.
Den foregår nationalt for at vise, at også de lokale
historier indgår i en større national fortælling.
Og endelig internationalt, fordi verden omkring
os påvirker os, bør interessere os og i særdeleshed bruges af os. Den internationale snitflade er
yderst relevant for mange museale formidlingstemaer og er i mange tilfælde helt nødvendig i
relation til forskningsansøgninger og publicering af
forskningsresultater. Det er derfor vigtigt, at det
opfattes som helt legitimt, at museer også retter
udstillinger mod de store internationale temaer.
Det er altid godt at slutte med noget positivt,
og ODM-formanden summerede op: Vi har aldrig
haft så mange besøgende, og den seneste brugerundersøgelse – læs den, den er interessant – viser
en stor tilfredshed med de danske museer. Vi har
aldrig fået så mange internationale priser som i
de seneste år. Vi har aldrig fået så mange penge
af fondene som nu. Forskningens kvalitet og kvantitet stiger, og der er mange spændende samarbejder mellem museer og universiteter. Medierne
elsker at fortælle historier fra vores verden. Vi er
simpelthen godt stof. Dette sker på trods af nedskæringer og er ikke en positiv effekt af en 8-procents-nedskæring. Det kan ikke fortsætte sådan,
hvis nedskæringerne forsætter. Jeg tror desværre
der er stor grund til at være stærkt bekymret for
langtidseffekterne af de offentlige besparelser på
museumsområdet.
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Museumsorganisation
I Sverige har vi traditionelt en anden opdeling af

Udfordringer i
det svenske og danske
museumslandskab

museerne. Ligesom i Danmark har vi statslige og
kommunale museer. Dertil kommer de tidligere
länsmuseer, ofte ganske store – på størrelse med de
statslige museer – og som er lokaliseret i hvert af de
gamle len.
Museerne var historisk organiseret i statslige
(ofte kaldet centrale), regionale og kommunale
museer, hvilket giver et andet udgangspunkt for
organisering end i Danmark. Mens man i Danmark
havde foreninger for de kulturhistoriske museer, for
kunstmuseer, for specialmuseer osv., organiserede

Af Henrik Zipsane
direktør på det svenske museum Jamtli

man sig i ’centralmuseer’, ’länsmuseer’ og ’kommunala museer’ i Sverige. Mens man i Danmark
slog foreningerne sammen til ODM, har vi stadig
organisationer for de statslige museer og regionale

N

museer, men har nu også rigsorganisationen Sveriges Museer.

år jeg forsøger at følge med i det danske
museumslandskab fra ’hinsidan’, gen-

Sammenlægningen af museer i større organi-

kender jeg problematikkerne i Sverige.

satoriske enheder ses også i Sverige. I to regioner

Jeg er selvfølgelig præget af min egen

– Skåne og Västra Götaland – fusionerede gamle

rolle som museumsdirektør i Sverige, men med en

len i slutningen af 1990’erne og dermed åbnedes

fortid på arkiver og museer i Danmark. Jeg har med

for sammenlægningen af de gamle länsmuseer,

interesse læst om statstilskud og sammenlægninger.

men det er kun delvist gennemført. Derimod ses på

Der sker meget i Sverige, som jeg ikke ved noget om,

statsligt niveau en tydeligere udvikling mod større
museumsenheder. De tidligere 22 centrale museer

hvorfor dette er mine personlige overvejelser.
Offentlige tilskud
Sverige har ikke en museumslov, som regulerer

Henrik Zipsane
Foto: Jamtli

er nu samlet i ni museumsinstitutioner.
Armslængdeafstand

statstilskuddene, men direkte tilskud fra regeringen

Et interessant udviklingstræk i den svenske muse-

til de centrale museer. De regionale museer plus en

umsverden er indførelsen af armslængdeprincippet

håndfuld andre – i alt ca. 40 – får et mindre statstil-

mellem politisk niveau og museerne, som blev

skud, som binder de regionale og statslige bevillin-

indført, da Sverige i sommeren 2017 endelig fik sin

ger sammen på kulturområdet i den enkelte region i

museumslov. Et stort flertal af de svenske politikere

tre-fireårige samarbejdsaftaler. Når man i Danmark

ser museerne som bidragende til debat og folkeop-

diskuterer kriterier for statstilskud til museerne, så

lysning, uden at politikere kan blande sig. Loven in-

handler det om indtægter, befolkningstal, virksom-

deholder imidlertid ingen sanktionsmuligheder, og

hedskvalitet osv. I Sverige får regioner, som giver

det diskuteres stadigvæk, hvordan princippet skal

forholdsmæssigt store tilskud til deres museer, et

tolkes. Som nogle siger, så kan politikerne blande sig

tilsvarende stort tilskud fra staten. Statstilskuddet

i tildelingen af kommunale eller regionale tilskud

dækker typisk 10-30 procent af de regionale muse-

eller mangel på samme.

ers omsætning. Øvrig omsætning kommer fra andre

Det skal blive interessant at se, hvordan det ud-

offentlige tilskud og egenindtjening. Mange museer

vikler sig, og om armslængdeprincippet skærpes

har 20-30 % egenfinansiering, mens enkelte har næ-

eller overlever i praksis og i kommende revisioner af

sten 60 %. De seneste års udvikling i Sverige tyder

den svenske museumslov.

på, at museer med stor egenindtjening ved siden af
offentlige tilskud klarer sig økonomisk bedre.

staten sig længere tilbage og fokuserer på sine egne
statslige museer – som næsten alle har ganske lav
egenfinansiering. Skansen og Vasamuseet har en
meget høj egenfinansiering og Skandinaviens højeste
besøgstal på museer, men de er undtagelser. For det
andet ser vi en stadig kraftigere tendens til, at de store regionale museer vokser gennem højere egenindtjening og ikke gennem voksende offentlige tilskud.

Tidsskriftet Danske Museer skal nu
og i fremtiden være et fælles talerør
for museerne i Danmark. I en tid med
stadig større krav til museerne er der
stærkt brug for en platform for debat,
inspiration og erfaringsudveksling.
Derfor opfordrer vi alle museumsfolk til
at læse, skrive og abonnere.

MUSEUMSSTAFE T TEN

Send din idé til artikel eller debatindlæg
til redaktion@danskemuseer.dk.

Museumsstafetten er skrevet af og givet videre til skiftende
skribenter, der har at gøre med museernes virke. Formålet
er at nå ud i alle afkroge af museumslandskabet, belyse
vidt forskellige emner og få nye stemmer ind i debatten.
Indlæggene tager fat i alt fra konservering, undervisning og
formidling til kulturpolitik og forskning. Læs alle indlæg på
danskemuseer.dk/museumsstafetten

Send også gerne kritik og idéer til emner,
vi skal tage op. Mangler tidsskriftet
noget, for at det bliver mere relevant for
dig som museumsmenneske?

Over de seneste 10-20 år har vi set to tendenser
omkring offentlige tilskud. For det første trækker

Læs, skriv, abonnér!
ABONNEMENT
Danske Museer udkommer 5 gange årligt og
koster 370,- kr. for et abonnement. Hvis jeres
museum har flere adresser eller mange medarbejdere, kan det være en god idé at tegne
flere abonnementer. Dermed opnår I rabat:
1 abonnement:
2-5 abonnementer:
6-10 abonnementer:
11-15 abonnementer:
16 → abonnementer:

370,330,300,270,245,-

Priserne er pr. abonnement årligt.
NY T!
Studerende og pensionister får 50 %
rabat: 185,- årligt
Bestil dit abonnement hos Museumstjenesten: mtj@museumstjenesten.com
eller tlf. 86 66 76 66. Eller udfyld formularen
på danskemuseer.dk/om/abonnement
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UDSTILLINGER

KVINDEMUSEET

Udstillinger

Dagens helt
en soloudstilling med
Peter Land om køn
og maskulinitet

Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. Følg med på
danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

31.1 → 28.4.19

”Kvinden er kønnet, manden er mennesket,” sagde filosoffen Simone de
Beauvoir i 1949. De senere års kønsdebatter har haft kvinden i hovedrollen.
Kønskvoter, løn- og barselsforhold og
ikke mindst #metoo er emner, som har
fået stor opmærksomhed. Som museum
med ansvar for kønnenes kulturhistorie
vil Kvindemuseet kaste lys over manden
som køn. I 1915 var det både progressive
kvinder og mænd, der medvirkede til,
at kvinder fik stemmeret. I dag kræver
social forandring og kønsligestilling også
deltagelse fra både kvinder, mænd og
andre køn. I samarbejde med billedkunstner Peter Land skaber Kvindemuseet identifikation og refleksion over
den fælles kulturarv og de forventninger, der hviler på individet i forhold til
køn. Med fokus på maskulinitet er det
ambitionen at skabe nuancer og erkendelser, som let kan forsvinde i mediernes kønsdebat.
Udstillingen er første del af Kvindemuseets programsatsning i 2019 med fokus på 1: mænd, 2: kvinder og 3: queers.

VEJLE KUNSTMUSEUM

Ceramic Commons
4.1.19 → 10.3.19

Foto: Anna Andersen

Foto: M/S Museet for Søfart
Fotos: Kvindemuseet
M / S M U S E E T F O R S Ø FA R T

Når mænd får nok
– af hinanden
Om bord med Danmarkekspeditionen, 1906-08
17.1.19 →

Hvad sker der med mænd, når de isoleres
sammen og sættes under pres? I 1906
stævnede ekspeditionsskibet DANMARK
ud med det mål at udforske og kortlægge
det nordligste Østgrønland. Om bord var
forfatter og journalist Ludvig Mylius-Erichsen og hans besætning på 27 mænd, en
broget blanding af sømænd, håndværkere,
kunstnere, zoologer, geologer, botanikere,

fotografer m.fl., der levede op og ned ad
hinanden i et klaustrofobisk liv på skibet,
der udgjorde centrum for ekspeditionens
videnskabelige aktiviteter, daglige rutiner
og tidsfordriv. Og dét liv er den røde tråd
gennem udstillingen. Udstillingen fortæller,
gennem et hidtil næsten ukendt fotomateriale fra blandt andre skibets kaptajn, Alf
Trolle, en historie om den menneskelige
psykologi på godt og ondt. Man møder i
fotografierne livet om bord – både alene
og i socialt samvær med andre, og de
vidtstrakte, hidtil udokumenterede landområder, ekspeditionen har anbragt sig i.
Parallelt med fotosamlingen gives notater
fra dagbøger og breve fra ekspeditionens
medlemmer. Her møder man den konstante uro og de voldsomme kulturforskelle
mellem akademikere og sømænd. Notaterne er fulde af alment genkendelige tematikker som kammeratskab, tvivl, bagtalelse,
misundelse, mindreværd, ensomhed, selvhævdelse, længsel, mismod og håb.

Demonstration. Foto: Louisiana

LO U I S I A N A

Dea Trier Mørch,
Ind i verden
17.1 → 28.4.19

Tekster bearbejdet af: Majken Astrup

Hvad sker der med kunsthåndværk, når
det kan deles digitalt? Og hvad sker der
med digitale filer, når de bliver printet
i ler? Udstillingen Ceramic Commons
viser, hvordan teknologien skaber nye
veje for udveksling af kunst verden over,
via fildeling og 3D-print. Traditionelt har
keramik eksisteret som fysisk produkt,
men nu kan det transporteres digitalt,
samles i en mappe, downloades og
udstilles overalt i verden, hvor der er
en lerprinter. 10 kunstnere og designere
fra forskellige dele af verden har bidraget med værker til udstillingen, der er
printet og færdiggjort på K. H. Würtz,
værksted i Hatting. Udstillingen, der kan
flyttes rundt i verden ved et enkelt tryk
på en museknap, er indtil videre blevet
vist – eller er planlagt til visning – fem
steder i verden: Boston, Wolverhampton, Skælskør, Horsens og Vejle.

Udstillingen fokuserer på en pionérfigur i
den feministiske kunst i Danmark, Dea Trier
Mørch (1941-2001), og er den første museumsudstilling med kunstnerens grafiske
værk set som billedkunst. Selv om Dea Trier
Mørchs forfatterskab er kendt af mange –
især i 1960’er-generationen, og hun som
del af kunstnerkollektivet Røde Mor har opnået en bred folkelig udbredelse af specifikke kunstneriske motiver, er hendes grafiske produktion alligevel relativt ubeskrevet
i en billedkunstnerisk sammenhæng.

Dea Trier Mørchs linoleumssnit spænder fra intime skildringer af fødsler og
hverdagsliv – med en distinkt kropsaktivistisk og feministisk toning – til politiske
motiver af politiske fanger og frihedskæmpere – med det stærke menneskelige
portræt i centrum. Værkerne viser Dea
Trier Mørch som humanist og socialrealist.
Hun retter blikket mod den fødende, det
nyfødte barn, den nybagte far, det ældre
menneske, arbejdsmanden, kvinden der
gør rent på hospitalet, frihedskæmperen
og den unge soldat. Der er en respekt
i hendes billeder fra fødegangen, hvor
kvindernes perspektiv kommer i centrum.
Samme værdighed rummer hendes grafiske arbejder i deres samtidsskildringer,
hvor vægten ligger på det sociale og kollektive, og hvor dagliglivet bliver indgang til
refleksioner over livet – fra fødsel til død.
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M U S E U M Ø S TJ Y L L A N D

Grenaa på hjul
17.11.18 → slut 2019

Foto: Axel Jørgensen

SORØ KUNSTMUSEUM

I anledning af Grenaa Cykel Clubs 40-års
jubilæum fortæller en miniudstilling cykelklubbernes historie i Grenaa, som går helt
tilbage til 1887. Da cyklen så dagens lys i
starten af 1800-tallet, var den forbeholdt
samfundets rigeste. Cyklen var både dyr og

SKAGENS MUSEUM

Preben Hornung
Ind i stoffet

Johannes Wilhjelm
fra Italien til Skagen

9.2. → 12.5.19

26.1 → 28.04.19

upraktisk – mest et stykke legetøj eller et
sportsredskab. I takt med at cyklen udviklede sig, blev den billigere og mere praktisk. Udviklingen var med til at sætte skub
i cykelklubbernes udbredelse og tilslutning
af medlemmer. I udstillingen kan man se
fotos fra nogle af de ældste cykelklubber i Grenaa og fra den nuværende klub.
Helt nyt i museets samling er et særligt
cykelemblem, som blev båret af nogle af
Grenaas første cyklister. Emblemet var en
obligatorisk del af klubbens uniform, hvor
emblemet ifølge klubbens regler skulle
sættes på cykelhatten.

K U LT U R M U S E E T S P I N D E R I H A L L E R N E ,
VEJLEMUSEERNE

Guld og Kaos
2.2.19 →

I 500-tallet blev der ofret store mængder guld i det nuværende Danmark.
Askeskyer fra vulkanudbrud i år 536 og
540 førte til en lille istids kulde, som
vendte op og ned på den kendte verden
og skabte kaos. De mange guldofringer i
den periode kan have været en desperat befolknings løsning på det kaotiske
mørke, som skabte sult, kulde, fejlslagne
afgrøder og øget dødelighed blandt
mennesker og dyr. Udstillingen fortæller
om de kaotiske år, hvor menneskene
led under voldsomme klimaforandringer
med mørke, kulde og angst. Hjarnøskatten, der udstilles for første gang,
er netop et skattefund fra 500-tallet.
Udstillingen fortæller om Fimbulvinter og
Ragnarok kendt fra den nordiske mytologi. Og om Vølvens Spådom, der er en
myte om verdens skabelse, undergang og
genskabelse fra den nordiske mytologi.
Man kan se nærmere på en kopi af guldhornene og få forskellige fortolkninger
af dem gennem tiden. Og man kan se de
mest ikoniske eksempler på soltilbedelse
gennem tiden, bl.a. solsten fra Bornholm
og hvirvelhjul og billedsten fra Gotland.

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

Bjerget synger.
Lydmaler Knud Viktor
og hans verden
18.1 → 28.4.19

Preben Hornung ville kunne fejre sin
100-års fødselsdag i 2019. Det markerer
museet med en udstilling, der fokuserer på de 14 meget produktive år, han
tilbragte nær Sorø på Alsted Gl. Præstegård. Flytningen fra København til provinsen indledte et markant stilmæssigt
skifte og gav plads til en ny udvikling i
Hornungs kunst. Tidligere motiver såsom
storbyens strenge stålkonstruktioner og
industrielle slagtekroppe forsvandt, og
nærheden til naturen og bevidstheden
om dens forgængelighed blev anledning
til et mere meditativt og sanseligt maleri. I Sorø-tiden opfandt Hornung to
fiktive identiteter. ’Albert’ brugte han,
når han malede mere figurative værker,
som den strenge, kritiske Preben ikke
selv ville lægge navn til. Samtidig opstod
’Ruth Rasmussen’, en reaktionær provinsfrue, der afskyede moderne kunst
og diskuterede med Hornung i de lokale
aviser.

Høstfolk, 1927

M U S E U M Ø S TJ Y L L A N D

Mit Tørklæde Mit Valg

Knæler. Foto: Knud Victor

2.2. → 28.4.19

Udstillingen viser værker af den danske
kunstner Knud Viktor, som ikke før er
blevet vist i Danmark. I Knud Viktors
værker forstørres naturens mindste lyde
op. Græshopper, ugleunger, boblende
naturvin og snorkende kaniner bliver
mødt i øre- og øjenhøjde. Knud Viktor
kravlede dybt ind i landskabet for at
indfange naturens ellers usynlige og
uhørlige liv. Med sine optagelser komponerede han fascinerende og billedskabende lydværker, hvor lytteren får
lov at låne hans ører og hans kærlighed
til naturen. Den økologiske krise blev
hørbar for Knud Viktor, og hans arbejde
var på mange måder et forsøg på at
etablere eller genetablere en empatisk
og forpligtende forbindelse til naturen.
Hans lydkunst gør, at man lever sig ind i
andre arters eksistenser, og hans kunst
rummer derfor vigtige budskaber om
de globale klimaproblemer, verden står
over for i dag.

Auguste Rodin, The Age of Bronze, 1875-76. Foto: Anders Sune Berg

G LY P T O T E K E T

Perfect Poses?
1.3 → 16.6.19

Tekster bearbejdet af: Majken Astrup

Preben Hornung i sit atelier.
Foto: ukendt

Kunstneren Johannes Wilhjelm (18681938) var en del af kredsen af yngre skagensmalere. Han kom til Skagen første
gang i 1909 i forbindelse med Krøyers
begravelse og begyndte at male i Skagen
året efter. Her blev han en integreret
del af kunstnerkolonien indtil sin død.
Wilhjelm efterlod sig en stor produktion
af værker, som er spredt rundt omkring
i private samlinger og på museer i både
Danmark og udlandet. I udstillingen
møder man både kunstnerens tidlige
og sene værker. Der er værker fra hans
gentagne og lange ophold i Italien, fra
de storladne vestjyske hede- og klitlandskaber omkring Svinkløv, fra tiden i
kunstnerkolonien i Skagen, fra samværet med sin norske hustru og børnerige
familie samt fra rejserne til svigerfamiliens Norge og fra Sydfrankrig. Der er ikke
tidligere forsket ret meget i Johannes
Wilhjelms liv og kunstneriske produktion, hvorfor et forskningsbaseret udstillingskatalog belyser kunstneren fra forskellige vinkler. Udstillingen præsenterer
omkring 60 værker og bliver til i et nært
samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum
og Ribe Kunstmuseum, som også viser
udstillingen.
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UDSTILLINGER

Menneskekroppen har været billedhuggerens favoritmotiv helt tilbage fra antikken
og op til det 20. århundrede, hvor skulpturen også blev abstrakt og eksperimenterende i forhold til motiv og form. Kroppen
i skulpturen har siden antikken været omdrejningspunkt for de følelser og fortællinger, kunstnerne har villet udtrykke om menneskelivets store universelle

temaer. Skulpturens kunsthistorie kan
derfor også ses og fortælles gennem den
måde, kunstnerne gennem forskellige tider
har ladet kropssprog, bevægelse og ikke
mindst positur fortælle om for eksempel
kærlighed, liv og død. Særudstillingen er
en skulpturel vandring i perioden mellem
Den Franske Revolution i 1789 og 1. verdenskrigs begyndelse i 1914 – en tid, der
også er kendt som ’det lange 19. århundrede’. Den franske skulptur i 1800-tallet var
en dyb passion hos såvel grundlæggeren
af Glyptoteket, Carl Jacobsen, som hos
grundlæggeren af Museo Calouste Gulbenkian i Lissabon. Udstillingen er på én gang
et møde mellem to samlinger og et opdateret blik på en periode i skulpturhistorien,
der længe har stået i skyggen af det 20.
århundredes moderne kunst.

Tørklædet er et omdiskuteret emne i
debatter om udlændinge og integration. Udstillingen handler om mødet
mellem mennesker, om indvandring og
integration, om ligestilling og demokrati, om identitet og mode. Udstillingen
undersøger de vilkår og værdier, der
har betydning for, at unge kvinder med
muslimsk baggrund går med tørklæde i
dag. Udstillingen viser en række videoer
med kvinder fra Randers, der fortæller
om at gå med tørklæde. Man kan se et
farverigt udvalg af tørklæder, som kvinder fra Randers selv har været med til at
udvælge og fortælle om. Til udstillingen
hører uddannelsesforløb om integration
og ligestilling i historie og samfundsfag
for ungdomsuddannelser og i dansk kultur og sprog for sprogskoler. Forløbene
har til formål at styrke fællesskabet på
tværs af folk og institutioner.
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Jyske Lov

Publikationer

I 2008 blev en gammel lov fra
1241 støvet af og gjort aktuel.
Jyske Lov fandt vej til den politiske værdikamp og Demokratikanonen. Nu skulle skoleelever
lære, at loven var første skridt
på Danmarks lange rejse mod
ret, retfærdighed og demokrati. Men demokratisk var loven
absolut ikke, fortæller Helle
Vogt i den lille publikation Jyske Lov, som er en del af serien
100 Danmarkshistorier. Nærmest tværtimod. ”Med Lov skal
man Land bygge,” står der med
store bogstaver på Københavns
Byret. Men læser man det med
småt, gav Jyske Lov f.eks. forbrydere ret til at betale sig fra
deres gerninger. I dag er lovens
berømte ord et nationalt symbol, og vi tror, at ordene vidner
om danske dyder, men ifølge
forfatteren Helle Vogt, som
er professor i retshistorie ved
Københavns Universitet, var
Jyske Lov ’blot’ kristent, fælleseuropæisk tankegods. ”Jyske
Lov er en fantastisk tekst, som
giver os et enestående indblik i
1200-tallets menneskers verden. Med landskabslovene blev
grundstenen til den danske ret
skabt. Et dansk retssprog blev
udviklet, og lokale normer blev
tilpasset kristen fælleseuropæisk ret og moral. Det er en
vej, som dansk ret har fulgt lige
siden.”

Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

Viljen til Velfærd,
Velstand og Vækst

Michael F. Wagner (red.)
Viljen til Velfærd, Velstand og Vækst.
Iværksættere, Entreprenører og
Industriherrer i Provinsen
Aalborg Universitetsforlag

Mikkel Kirkedahl Nielsen (hovedred.) m.fl.
Levende viden 2018
Forlaget Liljebjerget

Vester
Egesborg

Viljen til Velfærd, Velstand og Vækst. Foto fra bogen.

Levende viden 2018
Den populærvidenskabelige
årbog, som udgives af Sydvestjyske Museer, handler
denne gang om så forskellige
emner som sømandsstrejken i
Esbjerg i 1934, restaureringen
af bevaringsværdige og unikke vægmalerier i Esbjerg og
bødlens arbejdsforhold i det
gamle Ribe. Henrik Lundtofte
fortæller levende om forløbet
med arbejdskonflikt på havnen,
hvor søfolkene var vrede over
deres arbejdsforhold, uro og
protestmøder på gaden og en
mængde politibetjente hidkaldt
fra hele landet, der blev sat

ind i forsøget på at nedkæmpe
protesterne. Teodora Boyadzhieva, Tine L. Slotsgaard og
Gunnar Nielsen beskriver den
omhyggelige restaurering af en
række vægmalerier, forestillende C. W. Obels tobaksfabrikker
i København og Aalborg. Malerierne blev udført af Niels Olsen
i 1924 og havde siden da været
udsat for vind, vejr, tilfældige
reparationer og generelt slid.
Efter en grundig konservering
var malerierne bragt så tæt på
det originale udtryk som muligt. Søren Mulvad gennemgår
minutiøst Ribes mestermands
arbejdsforhold, aflønning og
arbejdsopgaver. Med andre

Vester Egesborg er en af de
største og fundrigeste anløbspladser i Danmark, og den
rummer massive spor efter at
have fungeret som samlingsplads og træningslejr for skibsmandskaber inden togter østpå
mod Østersøens kyster i det
6.-10. århundrede e.Kr.
Jens Ulriksen, som er arkæolog
og forskningsleder på Museum
Sydøstdanmark/Danmarks
Borgcenter, fremlægger resultaterne fra fem udgravningssæsoner mellem 1997 og 2009.
Det store fundmateriale præsenteres, og pladsens særpræg
diskuteres og sættes i perspektiv i forhold til fund fra ind- og
udland. Arkæologerne har
blandt andet fundet raffineret
jernluppe til fremstilling af
våben, redskaber til tekstilproduktion og i mindre målestok
glasperler, kamme af ben og
tak og spænder eller smykker i
sølv og bronze.
Jens Ulriksen
Vester Egesborg
Aarhus Universitetsforlag

Helle Vogt
Jyske Lov
Aarhus Universitetsforlag

Foto: Jens Dresling

Tekster: Majken Astrup

De fleste har hørt om de københavnske entreprenører,
som fra midten af det 19. århundrede gav deres vægtige bidrag til den økonomiske udvikling i Danmark. Det er historien
om dem, der skabte grundlaget
for udviklingen af det moderne
industrisamfund, vi kender i
dag. Hæver man blikket og ser
ud i provinsen, finder man et
vækstlag af iværksættere, entreprenører og industriherrer,
som på tilsvarende vis bidrog til
at skabe det moderne Danmark
gennem deres virksomhed i
de lokale samfund. Antologien Viljen til Velfærd, Velstand
og Vækst opsporer historien
om en række entreprenante
iværksættere, som gjorde en
afgørende forskel for udviklingen i deres hjemegn omkring
Limfjorden. Det er historien
om driftige erhvervsfolk og
visionære lokalpolitikere med
en udtalt ambition om at skabe
gode rammer for udviklingen af
velfærd og velstand i lokalsamfundet. Det er også historien
om industriherren, som går
fra at være samfundets økonomiske omdrejningspunkt til
at blive en miljøbelastning for
befolkningen i slutningen af
det 20. århundrede. Endelig er
det historien om den vigtige
rolle, stat og kommune spillede
for industrialiseringen gennem
egnsudviklingsstøtte, byplanlægning, miljølovgivning og
udvikling af en regional infrastruktur i form af havnebyggeri
og broer i provinsen.

ord bødlens status, den faste løn for f.eks. at hænge
eller halshugge en forbryder,
brænde eller stejle en person
eller blot give nogen pisk. Men
der berettes også om bødlens
generelle vanskeligheder med
at finde faddere til sine børns
barnedåb, hvorfor han ved flere lejligheder indbød det bedre
borgerskab, som ved lov ikke
kunne undslå sig.

En holdbar forbindelse

Før og efter restaurering. Nyerhvervet maleri af Alhed Larsen. Foto: Johannes Larsen Museet

I 40 år har Bevaringscenter Fyn konserveret og bevaret for de fynske museer. I den
forbindelse er der udgivet en bog om de
mange forskelligartede udfordringer, konservatorerne og de tilknyttede museer står
overfor – ikke mindst i samarbejdet om og
udviklingen af et velfungerende center.
I 1978 gik en række museer på Fyn, Langeland, Ærø og Tåsinge sammen om skabelsen
af en fælles konserveringsordning, som
skulle varetage museernes konserverings- og bevaringsopgaver. I fællesskab
fandt man en fordelingsnøgle for opgaveløsningen på det enkelte museum og fik
økonomisk støtte fra Fyns Amt. Med nedlæggelsen af amterne måtte man tænke
om og tænke nyt. Bogen fortæller både
det der i dag hedder Bevaringscenter Fyns
historie og giver et spændende indblik i en
lang række konserveringsopgaver. Winnie
Odder, som er konservator og medredaktør
på bogen, forklarer baggrunden for udgivelsen: ”Bogen er en hyldest til de ansvarlige museer, der har taget deres bevaringsansvar så alvorligt, at de i de forgangne 40
år sammen har drevet et konserveringscenter, der kunne understøtte deres bevaringsbehov; både når det drejer sig om den
håndgribelige pleje af genstandssamlingen;
men også når det gælder mere overordnede museologiske forhold, der kan være
med til at sikre samlingens fremtid.”

Indblik i konservatorens værksted
Hovedvægten i bogen ligger på de mange
bidrag fra konservatorerne, der fortæller
om udfordringerne og glæderne ved at
stoppe eller forsinke nedbrydningen af
alskens materialer. Winnie Odder forklarer, at bogen har givet dem en anledning
til at fortælle en masse gode historier fra
konservatorens værksted. ”Vi vil gerne
perspektivere, hvad bevaringsarbejde både
er og ikke mindst kan blive, når man sætter
både lup, omhu og kundskab i sving for at
løse konkrete opgaver, samt belyse hvorfor
vi nu gør det, vi gør i det daglige.” I bogen
beretter hun om restaureringen af Salen i
Den Gamle Gaard i Faaborg. De ældste dele
af bygningen er fra 1720, og man besluttede at få restaureret en række paneler, som
fremstod slidte og spættede. Det viste sig,
at de var bemalet med tre dekorationslag.
Det yderste var den seneste restaurering
foretaget af fagfolk i 1930’erne, som nu var
godt brugt. Efter en minutiøs undersøgelse og konservering er panelerne atter på
deres pladser, nu i en mere tydelig version.
Ida Hovmand beskriver konserveringen
af Svendborgs næsten ældste fane, som
gjorde tjeneste i Svendborg Borgerlige
Skyttelaug fra 1860-1915. Konservering af
en silkefane er en ’større affære’, som hun
udtrykker det – og så får vi en længere fortælling om den omfattende proces, fanen
var igennem, før den atter fremstod som
en hel og mindre skrøbelig genstand.
Red.: Ida Hovmand, Winnie Odder og Peer Henrik
Hansen
En holdbar forbindelse
Langelands Museum
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Ved Øresund
Af Cecilie Monggaard Wenstrup
Den Hirschsprungske Samling

Da Den Hirschsprungske Samling sidste
år åbnede særudstillingen Mod fjerne
horisonter. Anton Melbye 200 år, var
et af de værker, der var med, Anton
Melbyes smukke og melankolske billede
Ved Øresund (1852). På billedet ses et
tomt hav fra den stenede strandbred
ved Øresund. Himlens tunge skyer brydes af lyset i horisonten. Det tomme
hav, den menneskeforladte kyst, lyset
og himlen synes at give motivet en
melankolsk og dyster stemning.
Billedet var ejet af den private samler Ulf Bertheau. Da han spurgte museets direktør, Gertrud Oelsner, hvilket
værk hun helst ville have blandt hans
Melbye-værker, pegede hun på dette.
Ulf Bertheau tog hende på ordet, og

Produktion
Rosendahls
rosendahls@rosendahls.dk

ved museets nytårskur donerede han
officielt værket til museet.
Anton Melbye (1818-1875) malede
skitser af udsigten over Øresund mod
Kullen allerede i 1842. 10 år senere
malede han billedet her i en mørkere
farveholdning end i de tidlige skitser.
Melbye var optaget af havets stemninger og malede det med stor sans for
dramatik i uvejr, ved solnedgang og
under fuldmånens skær. Anton Melbye
opnåede stor berømmelse i sin samtid
især i udlandet, mens han aldrig opnåede samme status i sit hjemland.
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Hvordan optimerer du udnyttelsen af din tilgænglige plads?
Bruynzeel Storage Systems A/S hjælper dig med at få plads til mere opbevaring på den
plads der er til rådighet. Stort eller småt - vi ser på helheden og skaber en skræddersyet
løsning der passer perfekt til dine behov. Vort brede produktsortiment sikrer en komplet
løsning der gør din tilærelse enklere.
Vi tilbyder et gratis og uforpligtende besøg af vore erfarne indretningsekperter.
Kontakt os for mere info og reservation.
www.bruynzeel.dk/museum

info@bruynzeel.dk

Tlf. +45 46 33 00 20

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

Danske Museer udgives 5 gange årligt af
Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond.
HB virksomheds præsentation

Send din genstandsfortælling og et billede i
høj opløsning til redaktion@danskemuseer.
dk. Det kan være en hvilken som helst museumsgenstand, som har en tankevækkende
eller overraskende historie.

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

Museer i dag skal være fleksible,
samskabende og socialt inkluderende.
Det er en forudsætning for, at de kan være
en samfundsressource, der bidrager til
sundhed og trivsel.
Læs s. 36 → en reportage fra Slots- og Kulturstyrelsens årsmøde
for museumsledere og bestyrelsesformænd

danskemuseer.dk

