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 Utaknemmelige gen-
stande, s. 10. Kanin-tab-
leau fra Robert Wilsons 
udstilling Everything you 
can think of is True – the 
dish ran away with the 
spoon fra 2008, der isce-
nesatte kunstnernes skit-
sebøger i en stor totalin-
stallation, hvor intet var 
som forventet. Samarbej-
det med Robert Wilson 
var det første af de store 
kunstnersamarbejder på 
Det Kgl. Bibliotek, hvor 
udstillingsformatet for 
Nationalbiblioteket blev 
udfordret. Foto: Lesley 
Leslie-Spinks
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Pakning og transport af kunst 
og museumsgenstande

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

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

UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

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

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

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

“What can I say?

I am in shock.

The painting, the charming 
work of a talented amataur.

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

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

Victor Kemp, USA

Hvad siger kunderne?

HVORFOR BRUGE OS?

 Y Egne biler og chauffører 
i hele Vesteuropa.

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

 Y Professionel håndtering 
af kunst, antikviteter og 
designermøbler.

 Y ISPM 15 certificeret 
pakkeri med speciale i 
eksportkasser.Fine art  ·  Furniture  ·  Artworks  ·  Antiques  ·  Exhibitions
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Af Jørgen Smidt-Jensen 
og Ida Bennicke

Bladdød

Dette kan være en af de sidste udgaver af Danske 
Museer. Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet, at 
magasinet ikke længere skal modtage støtte. I sidste 
ende kan det føre til, at Danmark mister sit eneste 
faglige magasin om museer og et væsentligt forum 
for debat, oplysning og vidensdeling på området, 
som har eksisteret i over 40 år. 

Det sker, til trods for at Det strategiske panel – der 
repræsenterer den danske museumsverden og er sat 
i verden for at rådgive styrelsen på museumsområ-
det – har anbefalet, at der ydes støtte til udgivelsen. 
Panelets anbefaling understreger magasinets store 
betydning for branchen. Ikke desto mindre har 
ministeren og styrelsen valgt at sidde anbefalingen 
overhørig, og det i øvrigt uden nogen form for be-
grundelse.

Museerne ønsker at bevare branchens eneste faglige 
magasin (jf. Det strategiske panels anbefaling), og 
det er der gode grunde til. Behovet for et fælles fo-
rum for erfaringsudveksling og debat på museums-
området er om muligt større end nogensinde før. 
Branchen har udviklet sig eksplosivt på få år, og net-
op nu befinder museerne sig i en brydningstid, hvor 
selve definitionen af et museum er til debat, og hvor 
museerne skal finde deres ben i en ny virkelighed 
dikteret af besparelser og krav fra oven. Museerne 
ligger nummer 1 på listen over kulturoplevelser, som 
danskerne mener er de vigtigste at have i Danmark, 
besøgstallene er stigende, og det samme gælder 
mediernes interesse for museernes virke. Det lægger 
alt sammen et pres på museerne om at udvikle sig 
og være opdateret på det nyeste, men samtidig va-
retage lovens forpligtelser. At navigere i det danske 
museumslandskab er blev stadig mere kompliceret. 

Derfor er der behov for at værne om det stærke 
fællesskab, der eksisterer i den danske museumsver-
den, og det bidrager magasinet Danske Museer til. I 
hvert nummer bringer vi artikler og debatindlæg om 
en mangfoldighed af emner: brugerundersøgelser, 
samlingsregistrering, digitale medier, statsstøtte, 
kassation, frivillige, formidling til unge, repatrie-
ring, forskning, museumsaktivisme og meget mere. 
Bredden afspejler diversiteten i en branche, som 
består af hundredvis af små og store institutioner, 
spredt ud over hele landet, der beskæftiger sig med 
meget forskellige fagområder. Danske Museer sam-
ler den danske museumsverden og lægger vægt på 
at fremme den videns-, erfarings- og meningsud-
veksling, der kan styrke kvaliteten og professionalis-
men på museerne.

Derfor er magasinet også blevet en succes. Trykte 
medier har som bekendt trange kår, men Danske 
Museers abonnenter og annoncører er loyale, og 
responsen fra læsere og skribenter har siden relan-
ceringen af magasinet i 2016 været overvældende 
positiv. Driften af magasinet er stabil og bæredygtig 
– men kun i kraft af støtten fra Slots- og Kultursty-
relsen, som dækker 1/3 af udgifterne (resten dækkes 
via annoncer og abonnementer). Hvis kulturmini-
steren beslutter at trække støtten, bliver det derfor 
efter al sandsynlighed dødsstødet for Danske Mu-
seer. 

Jørgen Smidt-Jensen er direktør for Museum Østjyl-
land og formand for Museumstjenestens bestyrelse. 
Museumstjenesten udgiver Danske Museer.

SMUK OG FLEKSIBEL!
KVORNING DESIGN & KOMMUNIKATION LEVERER MONTRER  
I VERDENSKLASSE FRA CLICKNETHERFIELD I HELE NORDEN

VAULT – VERDENS SMUKKESTE HØJSIKRINGSMONTRE
• Certificeret LPS 1270 Security Rating 123 standard  
• Absolut laveste AER (Air Exchange Rate) ned til 0,01 %  
• Komplet glas-look uden synlige konstruktioner
• Kombinationer af glas og polycarbonat 
• Glasdimensioner tilpasset lokalt sikringsbehov

EVOLUTION – DEN ULTIMATIVE FLEKSIBILITET
•  Absolut laveste AER (Air Exchange Rate) ned til 0,1% 
•  Fuldt konfigurativ og aftagelig
•  Komplet glas-look uden synlige konstruktioner
•  11,5 mm lamineret Optiwhite™ sikringsglas
•   To standardstørrelser: 700 mm bred x 2100 mm høj  

hhv. 900 mm bred x 2100 mm høj
•  Hængslet
•  Fritstående

FIRKANTET, TREKANTET ELLER RUND?

MONTRER FRA CLICKNETHERFIELD  
OG FRA TESS DEMOUNTABLE

•  Også specialdesign, naturligvis 
•  Topkvalitet
•  Innovativt design
•  Totalløsninger til museer i hele verden

REFERENCER – VAULT
Beacon Museum, England | Court Barn Museum, England | Durham Light Infantry 
Collection, England | Penrith Museum, England | Science Museum, England

REFERENCER – EVOLUTION
The Barber Institute of Fine Arts, England | Marylebone Cricket Club Museum,  
England | The British Museum, England | Leeds City Museum, England | Natural 
History Museum, England | Bishop Museum, Hawaii | Museum of Ethnology,  
Østrig | National Maritime Museum, England | Palais de Tokyo, Frankrig | Royal 
Armouries Museum, England | Fitzwilliam Museum, England | The Captain Cook 
Birthplace Museum, England

WWW.KVORNING.DK  .  KVORNING@KVORNING.DK  .  T +45 3393 9353

”

SHOWCASING YOUR VISION

NETHERFIELD
CLICK

Danske Museer står til at lukke inden for kort tid, hvis 
kulturministeren og Slots- og Kulturstyrelsen fastholder deres beslutning 

om ikke at yde støtte til magasinet.
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Nyheder

FO R S K N I N G

Odense Bys 
Museer vil oprette 
center for HCA

Odense Bys Museer fortsætter arbejdet 
med at sætte Odense på verdenskortet. I 
samarbejde med Syddansk Universitet vil 
museet etablere et nationalt H.C. Ander-

sen-center, der skal sætte fokus på forsk-
ning, bevaring og undervisning om den 
berømte digter. ”Odense gør rigtig meget, 
vi bygger blandt andet et nyt H.C. Ander-
sen-hus i 2021. Men vi mangler en række 
basale ting, som vi skal have undersøgt 
om H.C. Andersen. Det vil vi så gerne have 
Danmark til at bidrage til,” siger direktør 
for Odense Bys Museer Torben Grøngaard 
til TV2 Fyn og tilføjer: ”Vi fandt i 2005 
ud af, at Andersen læses meget, meget 
forskelligt. I USA læses han på en måde, 
i Kina læses han på en anden. Vi mangler 
simpelthen en kortlægning af Andersens 
betydning i de enkelte lande.” Projektet er 
endnu ikke finansieret, men har en ramme 
på 45 millioner. 

Kunsten i Aalborg udforsker rammerne for, 
hvad et museum også kan være, ved at 
tilbyde en overnatning i værket ’Revolving 
Hotel Room’ af Carsten Höller. Som tit-
len afslører, består dette hotelværelse af 
møbler placeret på roterende glasskiver. 
Overnattende gæster får muligheden 
for komfortabelt at opleve de omgiven-

de kunstværker fra den roterende seng. 
Herudover vil resten af museet være til 
fri afbenyttelse og give gæsten mulighed 
for at vandre uforstyrret rundt, imens 
museets samling og arkitektur kan opleves 
i månens lys. Værket har tidligere været 
udstillet på Guggenheim Museum i New 
York og Boijmanns van Beuningen in Rot-
terdam, og det er en del af udstillingen 
Behaviour, der løber frem til 23. februar 
2020. Her undersøger Höller alternative 
måder at opfatte vores omgivelser og især 
vores måder at betragte kunst på. Udstil-
lingen præsenterer værker, der forstyrrer 
og forvandler eller i bredest mulig forstand 
ændrer vores kunstoplevelser, heriblandt 
værker der inddrager lugte, lys, lyd, spejle 
og gigantiske røde fluesvampe.

A I R B N B

Book en 
overnatning i et 
kunstværk

 
It is us, our comittees 

and members, who 
will transmit our 

professional values to 
the future generations of 
museum professionals. 

Our aim should be to 
provide them with the 

tools that will serve them 
the best when solving 

their problems both as 
citizens of our planet and 
as prospective members 

of the international 
museum community.

Suay Aksoy, præsident for ICOM Internati-
onal Council of Museums, i sin introduktion 
til en session om den nye museumsdefini-
tion ved ICOM’s internationale konference i 
Kyoto 1.-7. september. Det fremlagte forslag 
til en ny museumsdefinition medførte om-
fattende uenighed, og afstemningen endte 
med en udsættelse.  

U N D E R S KU D

Kroppedal Museum 
under administration

Kroppedal Museum havde et underskud 
på 2,5 millioner kroner i 2018 trods et 
budgetteret overskud på 42.000 kro-
ner. Det skriver sn.dk. Museet er nu sat 
under administration af Høje-Taastrup 
Kommune, og seks medarbejdere er 
blevet afskediget. Det betyder ifølge 
museets årsrapport, at en række ak-
tiviteter ikke kan gennemføres frem-
adrettet. Ifølge formand for kultur- og 
fritidsudvalget i kommunen Merete 
Scheelsbeck skyldes underskuddet, at 
museet har haft fastansatte arkæolo-
giske medarbejdere frem for projek-
tansatte. I perioden er museumschef 
Lars Buus og bestyrelsesformand Niels 
Engberg trådt tilbage og erstattet af 
henholdsvis Mads Thernøe som konsti-
tueret museumschef og Conny Trøjborg 
Krog som formand. 

Det kultur-, naturhistoriske og kunstfaglige 
orienteringsmøde for de danske museer 
afholdes igen i år på Munkebjerg Hotel i 
Vejle. Organisationen Danske Museer står 
bag orienteringsmødet, som har til formål 
at sikre netværk, faglig sparring og fælles 
referencer på tværs af den danske muse-
umsverden, samtidig med at man i egen 

fagkreds har mulighed for at debattere 
påtrængende og væsentlige faglige forhold. 
Mødet består af to dages effektivt seminar 
6.-7. november, hvor man kan vælge mel-
lem forskellige faglige spor. Faggrupperne 
er forhistorisk arkæologi, middelalder/hi-
storisk arkæologi, nyere tids kulturhistorie, 
konserveringsgruppen, udstillingsgruppen, 
naturhistoriske gruppe og kunstfaglig grup-
pe. Undervejs i forløbet vil der være et ’mu-
seumsmarked’, hvor udvalgte leverandører 
præsenterer museumsrelevante produkter. 
Og som ’stemmen udefra’ taler professor 
Steen Hildebrandt under overskriften: 'Alle 
må tage stilling til verdensmålene.' Her vil 
han fremlægge sine visioner for, at også 
museerne kan/skal bidrage til at drive den 
nødvendige omstilling. 

N E T WO R K I N G

Museumstræf 
i Vejle

3.000 mennesker besøger årligt Kø-
benhavns Fængsler Museum for at se 
genstande og høre historier, der rækker 
400 år tilbage i tiden. Men fra årsskiftet 
er det ifølge Politiforbundet slut, når 
Vestre Fængsel tager lokalerne i brug 
til andre formål. På museet finder man 
blandt andet ’Englemagersken’ Dagmar 
Overbyes celle, dårekister, forbudt kom-
munikation mellem fanger broderet på 
stof, hjemmelavede tatoveringsredska-
ber og røntgenbilleder af fanger, der har 
slugt gafler og lignende for at komme 
på sygehuset. ”Det er trist. Det er stor 
historie, der går tabt. Nu vil ledelsen på 
Vestre Fængsel bare pakke tingene ned 
og placere dem på et lager. Men det 
er vigtigt, at tingene bliver registreret 
og pakket ordentligt. Det er et stort og 
bekostningsfuldt arbejde,” siger William 
Rentzmann, formand for Fængselshi-
storisk Selskab, til Fængselsforbundet. 
Genstandene i museets samling stam-
mer helt tilbage fra åbningen af Christi-
anshavns Fængsler i 1660’erne. Frivillige 
kræfter arbejder i øjeblikket på en red-
ningsplan for museet.

A F S K E D

Fængsels-
museum drejer 
nøglen om

 Foto: Odense Bys Museer

 Foto: Carsten Höller

 Foto: Københavns Fængsler Museum
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Kan man godt føle sig stolt af at være dan-
sker og samtidig tage imod globaliseringen 
med åbne arme? Mister vi vores danskhed 
i takt med, at den store verden i tiltagende 
grad sætter sit mangfoldige præg på vores 
land? Hvad består danskheden egentlig i, 
og i hvilket omfang skal den forsvares? Det 
er spørgsmål som disse, som syv jyske mu-
seer tager under kunstnerisk behandling 
i en museumsstafet med syv udstillinger, 
der begyndte 10. august i Randers og slut-
ter 22. marts 2020 i Ebeltoft.

De syv udstillinger bærer den fælles 
titel Herfra hvor vi står – med referen-
ce til Skousen & Ingemanns klassiker fra 
1971 – og de repræsenterer vidt forskellige 
perspektiver på den samme overordne-
de problematik. Det fælles foretagende 

markerer både 800-året for Dannebrog og 
100-året for Genforeningen i 2020. De syv 
museer tæller Randers Kunstmuseum, Hor-
sens Kunstmuseum, Holstebro Kunstmu-
seum, Skive Museum, Skovgaard Museet, 
Museet for Religiøs Kunst og Glasmuseet 
Ebeltoft. Det er ikke første gang, de syv 
museer indgår et sådant partnerskab. Det 
gjorde de også i 2017 i forbindelse med 
Aarhus’ titel som Europæisk Kulturhoved-
stad. Dengang var det De Syv Dødssynder, 
der dannede omdrejningspunkt for syv vidt 
forskellige udstillinger. 

”Med Herfra hvor vi står tager vi ikke 
blot fat om et af de vigtigste identitets-
mæssige spørgsmål i vores globale tidsal-
der. Vi demonstrerer også endnu en gang, 
hvordan danske kulturinstitutioner i fæl-
lesskab kan skabe noget, der har et niveau, 
en alsidighed og en perspektivmæssig 
rigdom, som ingen enkeltstående instituti-
on nogensinde kan præstere på egen hånd. 
Vi håber således, at Herfra hvor vi står vil 
inspirere til mange andre tværinstitutionel-
le samarbejder rundt omkring i det danske 
kulturliv. Det ville komme os alle sammen 
til gode,” siger Lise Jeppesen, direktør for 
Randers Kunstmuseum.

SA M A R B EJ D E

Syv museer 
– syv udstillinger 
om identitet

 Udstillingen Trine Søndergaard. Herfra hvor vi står – 7 udstillinger 
om national identitet vises på Skive Museum i perioden 28.9.19 – 1.3.20.  
Foto: Martin Asbæk Gallery & Bruce Silverstein Gallery

O R D G L Æ D E

Reservat for 
truede ord 
opruster

Det populære ’Reservat for truede ord’ 
i parken bag Nivaagaards Malerisamling 
har gennemgået en renovering og frem-
står nu i sin 2. udgave. Blandt gæsternes 
4.000 forslag til truede ord har sprog-
professor Jørn Lund udvalgt 150 nye 
til reservatet. Der kan i øjeblikket op-
leves omkring 100 truede ord i parken, 
deriblandt ’kællingevind’, ’maskepi’, 
’sjuskedorte’, ’walkman’, ’sinkadusen’ 
og ’samfundshjælper’. I foråret 2019 fik 
‘Reservatet for truede ord’ desuden nye 
tilflyttere i form af de ‘spirende ord’, 
som er den unge generations bidrag til 
diskussionen om sprogets aktualitet. 

Vi elsker museer! 
Museumsminder blev delt 

på Kulturmødet

Af Anne-Mette Villumsen
museumsleder på Skovgaard Museet i Viborg 

og næstformand i Midtjyske Museers Udviklingsråd 
og Maria Slæggerup

museumsinspektør på Museum Mors

På årets kulturmøde på Mors deltog 
ca. 30.000 mennesker. En del af dem 
oplevede den fælles aktivitet, som 
museerne i Region Midt, Region Nord 
og ODM havde arrangeret under over-
skriften ’Vi elsker museer!’.

Kan du huske et besøg på et museum, 
der gjorde særligt indtryk på dig, og 
har du lyst til at dele det minde med 
andre? Det spørgsmål blev en række 
gæster stillet på Kulturmødet, og man-
ge af dem svarede ja! De blev inviteret 
ind i et privat hjem på Gasværksvej 
i Nykøbing Mors, der under Kultur-
mødet omdøbes til Kulturvejen og er 
kulturens hovedstrøg i 48 timer. Huset 
udgjorde den scene, hvor museerne i 
Region Midt og Region Nord og Orga-
nisationen Danske Museer inviterede 
gæster til at dele deres museumsmin-
der. De satte sig rundt om spisebordet 
og blev budt på en kop kaffe og en 
småkage. 

Helt ’almindelige’ mennesker delte 
historier om museumsbesøg, der hav-
de gjort et uudsletteligt indtryk. Laura 
på 10 fortalte, at hendes bedste muse-
umsoplevelse var ”Da jeg var på Skive 
Museum med dinosaur-udstillingen”. 
Personer fra kulturverdenen delte lige-
ledes ud af deres minder ved spisebor-
det, men også med et større publikum 
på en lille scene i husets carport.

Her fortalte blandt andet muse-
umsdirektør ved Kvindemuseet Julie 
Rokkjær Birch om forfatteren Orhan 
Pamuks ’Uskyldens Museum’ i Istan-
bul og hvordan følelser og personlige 

Ø J E B L I KS B I L L E D E

historier er vigtige for en vedkommen-
de museumsoplevelse. Programchef 
i Nordea-fonden Niels Olsen kunne 
fortælle, hvordan et ellers døsigt 
museumsbesøg på et lille museum i 
Sverige blev vendt til opspilede øjne og 
vantro, da han opdagede en kølle i en 
montre. Skiltet ved køllen kunne for-
tælle, at den var blevet brugt til at slå 
ældre og svagelige medlemmer af et 
fattigt samfund ihjel, når de ikke læn-
gere kunne bidrage. Kulturminister Joy 
Mogensen sad også med ved spise-
bordet og kunne fortælle om kedelige 
museumsminder fra sin barndom, men 
også glæden ved som voksen at opda-
ge ny formidling på Kongernes Jelling.

I haven bag ved huset holdt profes-
sor i historie ved Aalborg Universitet 
Poul Duedahl og museumsinspektør 
på Nationalmuseet Jeanette Varberg 
intime miniforedrag om deres seneste 
udgivelser, mens den danske sommer-
aften viste sig fra sin smukkeste side. 
På Kulturmødet kom museerne ud til 
folk på en uformel og folkelig måde, og 
Kulturmødet er i stigende grad blevet 
et mødested for folk fra hele landet, 
som elsker museer og kultur. 

→ ’Vi elsker museer!’ blev ledet og 
organiseret af Museum Mors fra Re-
gion Nord i partnerskab med Skov-
gaard Museet i Region Midtjylland. 

→ ’Vi elsker museer!’ Havde modtaget 
støtte fra Spar Nord Fonden, Nor-
dea-fonden, Region Midt, Region 
Nord, Midtjyske Museers Udviklings-
råd og Kulturarv Nord.

 
Der er fem museer, hvis 

lån forfalder i år, og 
næste år er der yderligere 

fire museer med lån, 
der forfalder. Hvis de 
her institutioner ikke 
får at vide, hvad deres 

gældsforhold er, så vil de 
principielt lukke. Nu må 

ministeren gøre noget. 
Hvor mange andre i 

erhvervslivet venter mere 
end tre år på at få vished 
om deres reelle vilkår for 

at eksistere?

Nils M. Jensen, direktør, Organisationen 
Danske Museer. Til Politiken der skriver 9. 
september 2019, at de danske museer be-
skylder Socialdemokratiet for at være skyld 
i, at mere end 30 museer er påført en gæld 
på samlet 500 millioner kr., der skal tilba-
gebetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

400
meter lang bliver rampen til kørestolsbru-
gere til et 20 meter højt udsigtstårn på det 
kommende museum Flugt – Refugee Muse-
um of Denmark i Oksbøl. Det skriver Kriste-
ligt Dagblad 10. september i en artikel, der 
sætter fokus på museernes tilgængelighed 
for handicappede. Ifølge organisationen 
God Adgang har 1/3 af museernes gode ad-
gangsforhold, 1/3 bør forbedre forholdene 
og 1/3 kræver decideret nytænkning.

KO R T N Y T

PETER PLYS SÆTTER 
REKORD PÅ FANØ

På to måneder lagde 11.400 
besøgende vejen forbi Fanø 
Kunstmuseum, der i juli og 
august viste udstillingen Peter 
Plys’ magiske verden. Det skriver 
JydskeVestkysten. Museets år-
lige besøgstal plejer at ligge på 
10.000. En forklaring på rekor-
den kan være, at det er første 
gang, Ernest H. Shephards ori-
ginaltegninger af den gule bjørn 
er blevet vist på dansk jord.

ØSTSJÆLLANDS 
MUSEUM RYKKER IND 
PÅ RÅDHUSET

Udstillinger, magasiner, under-
visning, foredrag og kontorer er 
rykket ind i Østsjællands Mu-
seums nye museumsbygning på 
Rådhusvej i Faxe. Det skete 31. 
august samtidig med åbningen 
af særudstillingen Liv, landskab 
og brutalisme, der fortæller om 
lokalbefolkningens liv gennem 
de seneste 250 år. Museets 
mere end 10.000 genstande 
er flyttet med og er nu sikret 
forsvarligt i den nye bygning, 
som tidligere var Faxes rådhus 
og dermed er museets største 
’genstand’.

N Y H E D E R
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øger er ikke særligt gode udstillingsob-
jekter. Bøger er fremstillet til at blive 
læst, at blive bladret igennem. De skal 
håndteres i fysisk forstand, for at man 

kan udforske dem. Så når vi på Det Kgl. Bibliotek 
lægger dem bag glas af sikkerheds- og bevarings-
mæssige grunde, fjerner vi deres naturlige mulig-
hed for at fortælle deres historie.

Udstillingsteamet på Det Kgl. Bibliotek har gen-
nem de sidste mange år arbejdet indgående med 
at afsøge udstillingsgreb og formidlingstilgange, 
der kunne hjælpe med at åbne værkerne for gæ-
sterne. Fokus har i særlig grad været på at for-
længe værket ud i det rum, det optræder i, så der 
skabes et nyt og sanseligt møde med genstanden. 
En ny relation mellem værket og gæsten, der som 
en del af formidlingen kan lukke nogle ellers svært 
tilgængelige genstande op.

I arbejdet med at afsøge udstillingsrummets 
potentialer som formidlingssprog har Det Kgl. Bib-
liotek løbende samarbejdet med en række inter-
nationale kunstnere som Andrey Bartenev, Robert 
Wilson, Marina Abramovic og Kirsten Delholm. De 
har hver især været med til at undersøge forskel-

B

lige rumlige tilgange og skabe nye muligheder i 
arbejdet med udstillingerne.

Fortolkende udstillingsdesign
Afsøgningen af udstillingsmediet som formidlings-
sprog har taget afsæt i centrale spørgsmål som: 
Hvordan kan vi skabe et sanseligt og menings-
fuldt møde med genstandene? Hvordan møder 
vi et rum med vores krop, tanker og følelser? 
Og hvordan kan vi som udstillingsdesignere tale 
til kroppen på en sådan måde, at der opstår en 
totaloplevelse, hvor alle vores sanser og følelser 
stimuleres, så der skabes et spændende, involve-
rende og rørende læringsrum i vores udstillinger? 

Fokus har ligget på en kropsliggjort udforskning 
og opdagelse, der inddrager hele museumsrum-
met og engagerer museumsgæsterne. Man kan 
således tale om ’fortolkende/fortolkningsmuligt 
udstillingsdesign’, hvor brugen af rum, rammer 
og iscenesættelse samt ikke mindst det aktive 
engagement hos den besøgende har til formål 
at frembringe meningsfyldte møder med muse-
umsobjekterne.

Abramović og Kierkegaard
To konkrete eksempler er Abramović Method for 
Treasures fra 2017 og Den Originale Kierkegaard 
fra 2013. 

Abramović Method for Treasures er en ny ud-
gave af Det Kgl. Biblioteks skatteudstilling, som 
rummer de vigtigste og mest værdifulde genstan-
de og værker fra bibliotekets samlinger gennem 

Udstillingsrummet i sig selv bliver  
fortælleren, og de besøgende engage-
res og inddrages, når Det Kgl. Bibliotek 
skaber udstillinger med bogen i  
centrum.

Af Christina Back
udstillingskoordinator, og Anders Rou Jensen

pr-koordinator og journalist (DJ)

Bøger bag glas

Bøger og arkivalier er krævende udstillingsobjekter. De er tillukkede, og det er 
svært at bringe dem i spil i et medie, hvor den visuelle og kropslige erfaring går 
forud for det skrevne ord. Det afskrækker dog ikke Det Kgl. Bibliotek og Nuuk 
Kunstmuseum. De eksperimenterer sig frem i bestræbelsen på at åbne værker og 
dokumenter for de besøgende. 

UTAKNEMMELIGE 
GENSTANDE

 Den store 
gang-installation fra 
udstillingen Den Ori-
ginal Kierkegaard fra 
2013. Via udstillingens 
mange døre blev 
gæsterne inviteret ind 
til et intimt iscenesat 
møde med udvalgte 
nedslag i Søren Kier-
kegaards liv, filosofi 
og forfatterskab.
Foto: Sidsel Becker

 I Marina Abram-
ovićs udgave af Det 
Kgl. Biblioteks skat-
teudstilling fra 2017 
lægges der op til at 
give slip og give sig 
hen til et sanseligt og 
nærmest meditativt 
møde med nogle af 
de største bogskatte 
fra bibliotekets sam-
linger. Efter mange 
års samarbejde med 
visuelle kunstnere 
var Abramović Met-
hod for Treasures en 
ny afsøgning af ud-
stillingsformatet med 
afsæt i et immaterielt 
kunstnerisk udtryk.
Foto: Laura Stamer
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1.400 år – fra Gregor af Tours’ frankerkrønike fra 
600-tallet til H.C. Andersens dagbøger og Karen 
Blixens manuskripter.

Baseret på sin ’Abramović Method’ har per-
formancekunstneren Marina Abramović udviklet 
en række ritualer til udstillingen, der forbereder 
krop og sind på mødet med de unikke og umiste-
lige skatte. Tempoet sættes ned, og der skabes 
grobund for nærvær. Ved at vende fokus indad 
og åbne for de mange potentielle fortællinger 
forstærker metoden både udstillingsgæstens og 
skattenes tilstedeværelse i rummet. Med afsæt i 
bl.a. Kierkegaards breve, Saxos Danmarkshistorie 
og Tycho Brahes observationer har Abramović 
med andre ord skabt en totalinstallation for bø-
ger og mennesker. Fokus ligger på oplevelsen og 
tilstedeværelsen hos den enkelte udstillingsgæst: 
Abramović sætter scenen, men man skal som 
gæst selv udfylde den for at opleve kunstværket.

Den Originale Kierkegaard var i sin opbygning 
båret af flere rumlige og scenografiske greb, der 
skulle skabe nye møder med de betydningsfulde 
værker. Først og fremmest blev det større ud-
stillingsrum opdelt i en serie af individuelle rum, 
hvortil der var adgang fra en central korridor. 
Disse individuelle rum havde nærmest karakter 
af private værelser, der dannede rammen om 
et mere intimt, nærmest ophøjet møde med en 
række udvalgte genstande fra Søren Kierkegaards 
store arkiv. De besøgende blev inviteret til at 
sammensætte en historie ved at besøge hvert af 
rummene i en rækkefølge, de selv valgte, og hvor 
de blev trukket ind i opdagelsesrejsen ved hjælp 
af en kombination af særlige funktioner og virke-
midler, både velkendte og uventede. Denne lidt 
surrealistiske Alice i Eventyrland-følelse fortsatte 
inde i hvert rum, hvor hver udstillingsmontre med 
bøger og papirer stod som tableauer i hver deres 
individuelle, teatermæssige iscenesættelse – en 
rammesætning, der på forskellig vis søgte at 
trække genstandenes fortælling ud i rummet.

”Cried, laughed, listened!”
Den sansebaserede totaloplevelse er dybt per-
sonlig. Var der noget, der rørte én? Fornemmede 
man bogen og dens mange fortællinger?

Når venlige gæster efterlader lige så venlige 
beskeder som efter deres besøg i Abramović 
Method for Treasures, tror vi på, at der er noget 
interessant på spil:

”Being in the exhibition was a great experience 
as I opened up to my inner self and experien-
ced so much emotion in this short amount of 
time. Cried, laughed, listened!”

Arbejdet og afsøgningen med at åbne de tillukke-
de værker forsætter.

vem – foruden entusiasten og histori-
keren – synes, at en lasteliste fra 1921 
er interessant i sig selv? Det er nok de 
færreste. Men når lastelisten sættes 

side om side med et marinemaleri, ser man både 
arkivalie og maleri i et nyt lys. De skaber sammen 
en fortælling, som den engagerede kan dykke 
dybere i, og den ellers uinteresserede kan blive 
introduceret til. Kunstværket/marinemaleriet 
sætter billeder, drømme og fantasi på de ellers 
’tørre’ historiske dokumenter, som for de fleste 
mennesker ikke giver mening i sig selv. Kunstvær-
kerne kan lette tilgangen til historien og sætte 
arkivalierne ind i en sammenhæng, som både 
børn og voksne kan forstå.

På samme provokerende måde kan man spør-
ge, hvem der mon synes, at et marinemaleri med 
kunstner og årstal i sig selv er interessant (for-
uden museumsfolk, historikere og os, der drages 

Af Inge Seiding
arkivleder, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

og Stine Lundberg Hansen
formidlingsinspektør, Nuuk Kunstmuseum

I Nuuk skabte mødet mellem arkivalier 
og marinemalerier håndgribelige fortæl-
linger om søfartens mange facetter, om 
havet omkring Grønland og besejlingen 
af det. Umiarsuit 

da skibene sejlede 
ud af rammer og 

arkivæsker

H

af søfart og havet…)? Marinemaleriet kalder på 
fortællinger. Hvilket skib? Hvor sejlede skibet? 
Hvem sejlede med det? Marinemaleriet giver 
sjældent disse svar i sig selv, men sammen med 
et historisk dokument tilføjes en fortælling om 
skibets færd.

Arkivalier og malerier side om side
Idéen om at skabe en udstilling, hvor marine-
malerier ikke alene var billeder af hav og skibe i 
Grønland, men også historiske kilder, bragte Nuuk 
Kunstmuseum og arkivet ved Grønlands National-
museum og Arkiv sammen i et udstillingsprojekt 
med titlen Umiarsuit// Skibene. I arkivets sam-
linger fra kolonitiden findes mange dokumenter 
med oplysninger om den handel og trafik, der ad 
søvejen forbandt Grønland med Danmark og deri-
gennem resten af verden. 

Marinemalerierne blev udstillet side om side 
med arkivalier, formidlingstekster og en lydinstal-
lation med marinestemning. Efterhånden stod det 
også klart, at udstillingen kunne vise, hvad et arkiv 
er, og hvad historiske dokumenter kan bidrage 
med. Arkivalierne gjorde skibenes rejser konkrete 
med lastelister, breve, telegrammer, tilladelser og 
regler. De kan belyse den ikke så heroiske side af 

 Velkomsten af et 
skib fra land skildres 
af J.E.C. Rasmussen 
(1841-1893) i et maleri 
dateret 1892. Året 
efter falder han over 
bord og forsvinder i 
Nordsøen på vej hjem 
fra Grønland. Ras-
mussen var i 1800-tal-
let og helt op til i dag 
kendt som marine- og 
grønlandsmaler, selv 
om han kun var i 
Grønland to gange, 
i 1870-71 og 1893. I 
kolonitiden var Grøn-
land et lukket land, 
og alle, der ville rejse 
til eller fra Grønland, 
skulle have en tilla-
delse fra Kongelige 
Grønlandske Handel. 
J.E.C. Rasmussen 
havde, som en del 
andre kunstnere, fået 
sådan en tilladelse, 
som i dag kan findes i 
arkivet fra handelsin-
spektøren.
Fra Nuuk Kunstmu-
seum og Grønlands 
Nationalmuseum & 
Arkiv
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søfarten, som marinemaleriet oftest ikke skildrer. 
Havnepiger, kønssygdomme, søsyge, skørbug, 
dødsfald, skærmydsler om bord og ikke mindst 
forliset; selv om forliset er en god fortælling, er 
det først og fremmest en tragisk virkelighed med 
menneskelige (og materielle) konsekvenser. I ud-

stillingslokalerne blev marinemalerierne således 
til historier; små og store fortællinger om havets 
mange roller i Grønlands historie.

Sammenbindinger og vekselvirkninger
Marinemalerier er en sær blandingsgenre. Do-
kumentariske, men i høj grad også et produkt af 
kunstnerens fantasi. Marinemalere maler både 
skibe, de har set, men også nogle de kun har 
hørt om: Skibe der er forlist, skibe på havet i høj 
søgang eller for anker ved et idyllisk landskab. På 
Nuuk Kunstmuseum – et museum baseret på en 
privat samling doneret af Svend og Helene Junge 
– findes en samling på cirka 25 marinemalerier, 
som alle kredser om skibsfarten omkring Grøn-
land. Malerierne er en del af landets kunsthistorie, 
men passer i dag ikke helt ind i museets mere 
samtidsorienterede kuratering. På den baggrund 
spirede idéen frem om at formidle samlingen på 
en anderledes måde, hvor historien bag malerier-
ne bringes frem. 

Arkivets faglighed og viden var vigtig for for-
midlingen af marinemalerierne: En historisk viden, 
kunstmuseet ikke selv kunne have tilegnet sig, 
uden at det var blevet til et mindre forsknings-
projekt. Og da marinemalerierne udgør cirka 25 
værker ud af en kunstsamling på 1.200 værker, var 
det ikke en mulighed. 

Omvendt kunne arkivet især trække på kunst-
museets kuratoriske faglighed og – ved at komme 
ind i kunstmuseets rum – opdage nye måder at 
udstille og formidle arkivalier på.

→ Udstillingen 
Umiarsuit // Skibene 
var målrettet børn 
og unge. Der blev 
udarbejdet undervis-
ningsmaterialer, som 
gav skoleklasser på 
de ældste klassetrin 
mulighed for at lære 
om marinemalerier 
som kunsthistorie og 
om arkivernes bidrag 
med historiske infor-
mationer. Udstillingen 
blev hurtigt populær 
og kom derfor også til 
at danne rammen om 
et kulturnatsevent på 
tværs af museum og 
arkiv. Nu integreres 
dele af Umiarsuit i 
kunstmuseets perma-
nente udstilling.

→ Arkivet ved Grøn-
lands Nationalmuseum 
og Arkiv og Nuuk 
Kunstmuseum arbej-
der på en podcast/
lydinstallation, Blikke 
på Grønland, hvor dag-
bøger med mere. fra 
arkivets samlinger sæt-
ter fokus på sørejser 
til (og fra) Grønland. 
Projektets resultat vil 
blive sat op på Nuuk 
Kunstmuseum og i en 
udstilling af arkivalier 
på Ilimmarfik, Grøn-
lands Universitetspark, 
som en del af kulturfe-
stivallen Nuuk Nordisk i 
oktober 2019.

 OM UDSTILLINGENS EF TERLIV  
 OG FORTSAT SAMARBEJDE 

 I arkivets sam-
linger ligger en 
mængde regnskabs-
bilag fra kolonitiden, 
heriblandt store 
mængder dokumen-
ter der handler om 
fragt af varer, mate-
rialer og personer. 
Dermed er det muligt 
– som listen fra skibet 
Hans Egede viser – at 
finde oplysninger om, 
hvad de enkelte skibe 
sejlede med, og hvor 
de sejlede på et gi-
vent tidspunkt. Hans 
Egede er her malet af 
Søren Nielsen (1874-
1948), også kaldet 
Sôlo, som var autodi-
dakt kunstner ansat 
ved den Kongelige 
Grønlandske Handel 
fra 1900 til 1914. Alle 
kendte malerier fra 
hans hånd kredser 
motivisk om Grønland 
og er højst sandsyn-
ligt malet under og 
efter hans ophold i 
landet. 
Fra Nuuk Kunstmu-
seum og Grønlands 
Nationalmuseum & 
Arkiv
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t Statens Naturhistoriske Museum 
(herefter SNM) hører under Køben-
havns Universitet, er en helt særlig 
konstruktion. Det giver museet unik 

adgang til universitetets forskere, studerende 
og forskningsmidler. Men samtidig har SNM en 
dobbeltrolle og skal følge både museumsloven 
og universitetsloven. Mens de to øvrige statslige 
hovedmuseer, Statens Museum for Kunst og Na-
tionalmuseet, er selvstændige institutioner, som 
refererer direkte til kulturministeren, så refererer 
SNM’s direktør til dekan John Renner Hansen på 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Han re-
fererer videre opad mod uddannelses- og forsk-
ningsministeren, som naturligt nok har et andet 
fokus end kulturministeren. 

A

Statens Naturhistoriske Museum er 
både et museum og en del af Køben-
havns Universitet. Museet skal dermed 
tilpasse sig to verdener. Det er en af 
forklaringerne på en række turbulente 
år med økonomiske trængsler og foran-
dringer i organisationen.

Af 
Majken Astrup

journalist

Fotos 
René Riis

Mellem 
to verdener
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som museet kunne udbrede. Dem, der ændrede 
historiens gang. Det handlede også om at redde 
verden. Om at skabe forskningsresultater, der 
kunne bidrage til løsninger på biodiversitetskrisen 
og klimaudfordringerne. Og så handlede det om at 
få del i forskningsmidlerne på universitetet. ”Mid-
lerne til forskning er konkurrenceudsatte, så hvis 
vi skulle have del i dem, så skulle vi have de al-
lerbedste forskere ansat. Og det fik vi!” fortæller 
Meldgaard. ”Vi fik en moderne, hypotesedrevet 
forskning, som satte museet på det internationale 
museumskort. Hvis man ser på museets H-indeks 
i disse år, så steg det markant. Med andre ord 
steg kvaliteten af forskningen og dermed også af 
den formidling, vi lavede,” konstaterer Morten 
Meldgaard. 

Uden samlinger – intet museum
Museets nuværende direktør, Peter C. Kjærgaard, 
er professor i evolutionshistorie og trådte som 
nævnt til i 2015. Han har arbejdet som forsker 
på både Cambridge og Harvard og på Moesgaard 
Museum, hvor han var med til at udvikle udstillin-
gen Mød Familien om menneskets udvikling. Han 
er ikke uenig i, at forskningen var både banebry-
dende og spændende, men han mener ikke, at 
det hang økonomisk sammen med museets øvrige 
opgaver. ”Vores hovedopgave som museum er at 
løfte kravene fra museumsloven. Uden samlinger 
kan vi hverken forske eller formidle. Vi har ikke 
noget valg, men er nødt til at fokusere på vareta-
gelsen af de cirka 14 millioner genstande i de na-
tionale, naturhistoriske samlinger, som er blevet 

på vej af to-procents-besparelserne, og end-
te i 2018 på et samlet underskud for perioden 
2014-2018 på 50 mio. kr. Ved udgangen af 2018 
dækkede Science-fakultetet det akkumulerede 
underskud vha. sin egenkapital, og det betød, at 
museets egenkapital ved indgangen til 2019 blev 
nulstillet. Museet har derfor ingen egenkapital og 
intet underskud. Årsregnskabet for 2019 vil vise, 
om museet er bragt i økonomisk balance. 

Samtidig er SNM blevet organiseret anderledes 
end hidtil. Ved udgangen af 2018 blev museet 
lagt ind under Biologisk Institut og er dermed 
ikke længere et selvstændigt institut. Det førte 
til protester fra en række ledende forskere fra 
grundforskningscentrene på museet, og efter en 
længere forhandling mellem forskerne og uni-
versitetets ledelse kulminerede forløbet med, at 
Københavns Universitet oprettede Globe Institute 
under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 
2019, hvor grundforskningscentrene nu er flyttet 
hen.

Forskning som drivkraft
Meget har ændret sig, siden museets forhen-
værende direktør, Morten Meldgaard, trådte til i 
2007. Meldgaard havde en klar vision om at knytte 
topforskere til museet, som dengang også var et 
institut. Han medvirkede til at etablere de nævn-
te grundforskningscentre med stjerneforskere 
i spidsen, og det resulterede i nyskabende og 
banebrydende forskning med hjælp fra museets 
samlinger. ”Jeg så rollen som museum og insti-
tut som en enestående mulighed for at skabe et 
ekstraordinært museum. Jeg ville bruge museet 
som platform til ny forskning og dermed ny viden. 
Det gav den tidligere dekan Niels O. Andersen mig 
mulighed for, da han ligesom jeg var optaget af at 
styrke museets forskningsposition. Jeg ønskede 
en eksperimenterende, tværfaglig forskning, som 
ikke kun forskede i ’livets træ’, den deskriptive 
forskning, som traditionelt udførtes på museet, 
men en forskning som inddrog andre fagområder 
og var med til at løse nogle af verdens helt store 
udfordringer. Det ser jeg som en museumsforplig-
telse. Alternativet er at vende tilbage til fortidens 
museumsopfattelse, som man nu har gjort,” for-
klarer Morten Meldgaard. Han er professor i Ark-
tisk Miljøhistorie, har tidligere været direktør for 
Galathea 3-ekspeditionen og Nordatlantens Bryg-
ge og leder af Sagnlandet i Lejre. Han befinder sig 
størstedelen af sin tid i Grønland, hvor han for 
øjeblikket forsker og underviser i Grønlands kul-
tur- og naturhistorie. Meldgaard er fulgt med over 
på det nye Globe Institute sammen med mange af 
de forskere, som han i sin tid ansatte. 

Som direktør ønskede Meldgaard en styrket 
forskningsindsats af flere årsager. Først og frem-
mest handlede det om de gode fortællinger, 

 Jeg så 
rollen som 
museum og 
institut som 
en eneståen-
de mulighed 
for at skabe 
et ekstraordi-
nært museum.
Morten Meldgaard

 Vi har ikke 
noget valg, 
men er nødt 
til at fokusere 
på varetagel-
sen af de cirka 
14 millioner 
genstande i 
de nationale, 
naturhistori-
ske samlinger.
Peter C. Kjærgaard

Mens de statslige og statsanerkendte museer 
skal forholde sig til de fem søjler i museumsloven, 
så skal universiteterne forske og undervise på uni-
versitetslovens præmisser. Og mens museerne får 
tilskud fra staten, så forventes universiteterne at 
kradse penge ind igennem undervisning og eks-
terne forskningsmidler. 

SNM’s splittelse mellem de to verdener gør 
museets konstruktion og økonomi unik – og kom-
pliceret for museet som organisation.

Museets direktør, Peter C. Kjærgaard, og hans 
forgænger, Morten Meldgaard, har håndteret 
dobbeltrollen vidt forskelligt. Det vender vi tilbage 
til, men først et rids af museets situation oven på 
en årrække med økonomiske trængsler, udskift-
ning af medarbejdere og forandringer i organisa-
tionen. 

Et kompliceret forløb
Da Peter C. Kjærgaard trådte til som direktør i 
2015, havde museet haft et underskud i 2014 på 
9,9 mio. kr. Det fortsatte i de følgende år, hjulpet 
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indsamlet igennem 400 år. Vi forsker i samlinger-
ne og formidler resultaterne, præcis som alle 
andre museer gør. Det er en kerneopgave, som vi 
skal løfte. Ellers lever vi ikke op til lovens krav,” 
konkluderer Kjærgaard. 

Han er meget tilfreds med, at museet ikke 
længere er et institut, men udelukkende et mu-
seum. ”Et moderne, naturvidenskabeligt univer-
sitetsinstitut har hovedfokus på uddannelse af 
studerende og forskningsaktiviteter. Det kræver 
meget store eksterne bevillinger og andel i forsk-
ningsstrategiske midler, med en horisont på typisk 
tre til fem år. På museerne kan vi heller ikke klare 

os uden betydelige eksterne midler, men vi har 
også et ansvar for samlinger, hvor vi opererer 
med horisonter på 30-50 år. Det kræver et andet 
strategisk sigte. Universitetsledelsen har indset 
det problematiske i dobbeltkonstruktionen af 
institut og museum og ændret museets mandat, 
således at vi nu fuldt ud kan koncentrere os om 
den opgave at være det nationale museum for 
naturen. Og det handler ikke kun om forskning og 
samlinger, men i lige så høj grad om at åbne mu-
seet for offentligheden og tilbyde udstillinger og 
events, som man faktisk har lyst til at opleve. Og 
så har vi har været vært for nogle forskningscen-

tre i en periode — det er vi ikke mere,” konstate-
rer Kjærgaard. 

Morten Meldgaard er ikke enig i Kjærgaards 
fortolkning af museumsloven. ”Loven taler både 
om forskning, formidling og samlinger og kæder 
omhyggeligt disse ting sammen. Museernes forsk-
ningsbasering ses som forudsætningen for udvik-
ling og fornyelse af samlinger og formidling. Der er 
ganske enkelt ingen faglig og saglig forklaring på, 
hvorfor dekanen med stiltiende accept fra muse-
ets ledelse valgte at splitte museet op og udskille 
størstedelen af museets forskning. Når man dertil 
lægger, at der heller ikke var en økonomisk for-
klaring, som holdt vand, så må man konstatere, at 
opsplitningen var irrationel og visionsløs.”

Økonomisk misère
Dagbladet Politiken bragte i februar 2018 en ar-
tikel, der beskrev, at museet ifølge en økonomisk 
prognose ville akkumulere et underskud på 120 
millioner kroner frem til 2022, hvis der ikke blev 
grebet ind. 

”Den korte historie er, at der ikke var råd til 
det hele,” forklarer Peter C. Kjærgaard til Danske 
Museer ”og man kan ikke bruge flere penge, end 
man har. Det er enhver ansvarlig ledelses lede-
tråd. Derfor var en langsigtet og bæredygtig løs-
ning også nødvendig.” 

Morten Meldgaard mener ikke, at forsknings-
centrene bærer en del eller hele ansvaret for 
museets økonomiske situation, hvilket dekan 
John Renner Hansen ellers blev citeret for i Poli-
tiken. ”Forskerne bragte rent faktisk penge hjem 
til museet, som bidrog til museets drift,” forklarer 
Meldgaard. ”I virkeligheden handler det om, at 
museet gennem mange år har været underfinan-
sieret af universitetet. Forskerne på museet har 
begrænset mulighed for at udbyde undervisning, 
som er det, universiteterne tjener penge på. Og 
så indførte dekan John Renner Hansen en ny 
økonomimodel, som beskar museets basisramme 
med 8,6 millioner kroner årligt –  museet fik som 
det eneste institut ikke del i den pulje, som frem-
kom ved omfordelingen.” 

Der hersker altså forskellige opfattelser af år-
sagerne til den økonomiske ubalance. Men sagen 
understreger, at den komplekse økonomi hænger 
tæt sammen med museets indlejring på et univer-
sitet. Og den synliggør, hvor anderledes økonomi-
ske vilkår SNM har i forhold til Nationalmuseet og 
Statens Museum for Kunst. 

”Tidligere fik museet sin bevilling direkte fra 
finansloven, men det blev lavet om, så museets 
drift i stedet var en del af universitetets ramme-
bevilling. Samtidig har Københavns Universitets fi-
nansieringsgrundlag ændret sig. To-procents-be-
sparelserne har ramt bredt, og universiteterne 
er i langt højere grad afhængige af eksterne 

 Det er to 
vidt forskelli-
ge ting at dri-
ve et univer-
sitetsinstitut 
og et nationalt 
museum.
Peter C. Kjærgaard

 Potentia-
let ligger i at 
forene univer-
sitetsarbejdet 
og det musea-
le arbejde.
Morten Meldgaard

bevillinger i dag. Det er to vidt forskellige ting at 
drive et universitetsinstitut og et nationalt muse-
um,” forklarer Peter C. Kjærgaard og pointerer, at 
museet får en lavere bevilling end sine to statslige 
kollegamuseer – på trods af at museet har langt 
den største samling. ”Det er fint at være en del 
af Uddannelses- og Forskningsministeriet, men vi 
skal følge Kulturministeriets lovgivning. Og der er 
ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem øko-
nomi og ansvar. Vi er for eksempel hovedmuseum 
for de naturhistoriske museer under Kulturmini-
steriet og vil gerne integreres mere i det øvrige 
museumslandskab i Danmark,” konkluderer han.

Morten Meldgaard er fundamentalt uenig: ”Po-
tentialet ligger i at forene universitetsarbejdet 
og det museale arbejde. Det er netop det, der er 
ledelsesopgaven. Det er derfor, at dette emne 
har været på dagsordenen blandt alle danske 
museer gennem de seneste årtier ud fra ønsket 
om at styrke både forskning og museumsarbejde. 
Den opdeling, Kjærgaard foretager, er kunstig og 
tilbageskuende, og den forklarer ikke det løbende 
underskud.”

 FAKTA 

→ Statens Natur-
historiske Museum 
var indtil for nylig 
organiseret som 
et institut og et 
museum under det 
Natur- og Bioviden-
skabelige Fakultet – 
Science – på Køben-
havns Universitet. 
I dag fungerer det 
kun som museum, 
stadig under Scien-
ce, sammen med 11 
andre institutter. 

→ Statens Na-
turhistoriske Mu-
seum blev dannet 
i 2004 og er en 
sammenlægning af 
Geologisk Museum, 
Zoologisk Museum, 
Botanisk Museum 
og Botanisk Have.

→ 29. august 2019 
blev første spadestik 
taget til det nye Sta-
tens Naturhistoriske 
Museum i Botanisk 
Have i København. 
Det er med 30.000 
m2 og en bud-
getramme på 1,2 
mia. kr. det største 
museumsbyggeri i 
Danmark i nyere tid. 
Museet forventes at 
åbne i 2023.
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grundforskningscentre på museet, der nu er over-
flyttet til Globe Institute. 

Den forhenværende direktør Morten Meldgaard 
medvirkede til at etablere disse grundforsknings-
centre på museet med forskerne Minik Rosing, 
Martin Bizzarro, Eske Willerslev og Carsten Rahbek 
i front. Ifølge Marianne Achiam betød det, at den 
samlingsbaserede forskning blev styrket, men også 
at den blev radikalt forandret. ”Der havde været 
et mere traditionelt fokus på samlingerne som 
udgangspunkt for forskningen og udstillingerne. 
Meldgaard bragte den eksperimentelle naturvi-
denskabelige forskning ind på museet. Her var 
samlingerne ikke omdrejningspunktet alene, men 
også et redskab for forskernes hypoteser,” forkla-
rer Achiam. Jens Dolin uddyber: ”Der er to typer af 
videnskab: ’ready-made science’ og ’science in the 
making’. Den første type er den færdige version, 
som vi præsenterer eleverne for i skolen, og som 
tit formidles på et museum. Den anden er den 
egentlige, eksperimentelle videnskab, som skaber 
nye forskningsresultater. Det var dén forskning, 
Meldgaard gerne ville fremme,” forklarer Dolin.

De forskellige tilgange til forskning, som mød-
te hinanden med indlemmelsen af centrene på 
museet, skabte uenighed imellem museets eksi-
sterende forskere og de nye forskere, som kom 
fra universitetsverdenen. Ifølge Dolin og Achiam 
var det en helt naturlig konsekvens, idet forskere 
på et museum og et universitet traditionelt har 
stillet forskellige spørgsmål og arbejdet på hver 
sin måde. Især skabte det ifølge de interviewede 
i Dolin og Achiams undersøgelse spændinger, at 
de havde fået adgang til at eksperimentere med 
museumssamlingerne. ”Forskerne fra centrene 
undersøgte jo ikke bare museets genstande, men 
testede og udførte eksperimenter, som potentielt 
kunne skade eller ødelægge genstandene. Såkaldt 
destruktiv prøvetagning. Det strider lodret imod 
ICOM’s etiske retningslinjer for museers arbejde 
for at bevare samlingerne,” forklarer Dolin. 

Hvor Meldgaard tillod en mere eksperimen-
terende tilgang, så har den nuværende direktør, 
Peter C. Kjærgaard, ifølge de to forskere drejet 
fokus tilbage på samlingerne som det centrale på 
museet. 

”Det er en tilgang, som de forskere, vi har 
interviewet, forstår og respekterer, da de er be-
vidste om det problematiske ved potentielt at 
ødelægge genstande. Samtidig ærgrer det dem, at 
fokus er drejet væk fra forskningen, da det er dér, 
de mener, at de virkelig revolutionerende historier 
ligger,” forklarer Achiam.

Marianne Achiam og Jens Dolin ser de to for-
skellige tilgange som en del af en større diskus-
sion i den naturvidenskabelige og museologiske 
forskning. I denne forskning har der i de senere 
år været et stigende fokus på naturhistoriske 

vordan interagerer de naturhistoriske 
museers måde at praktisere natur-
videnskab på med universiteternes? 
Det er et af de spørgsmål, som lektor 

Marianne Achiam og professor emeritus Jens Dolin 
fra Institut for Naturfagenes Didaktik har under-
søgt i en forskningsartikel i antologien ’Fagenes 
museologi’. Her har de taget udgangspunkt i Sta-
tens Naturhistoriske Museum (herefter SNM) som 
case og interviewet tre unavngivne forskere fra de 

samlingers potentiale til at belyse aktuelle globale 
problemer. ”De naturhistoriske samlinger inde-
holder nemlig en central dokumentation af de 
alvorlige ændringer, som vi ser i biodiversiteten, 
og dermed også potentielt redskabet til at forstå, 
hvordan vi kan ændre denne udvikling,” forklarer 
Dolin og fortsætter: ”De naturhistoriske museer 
har altså igennem deres samlinger potentialet til 
at bidrage med løsningen på nogle af de helt sto-
re problemer i verden.”

Det er et potentiale, som både den forhen-
værende og nuværende direktør på SNM har haft 
visioner om at udfolde – men med udgangspunkt i 
vidt forskellige museumssyn.

Marianne Achiam og Jens Dolins artikel ’Naturvidenskaben og 
dens museologi’ udkommer i antologien Fagenes Museologi på 
Aarhus Universitetsforlag ultimo 2019.

H

Af Majken Astrup
journalist

Når 
museumssyn 

støder 
sammen

De naturhistoriske museer både i Danmark 
og internationalt befinder sig i en bryd-
ningstid, hvor de skal definere deres rolle 
i samfundet på ny. Det gælder ikke mindst 
de museer, der som Statens Naturhisto-
riske Museum er en del af et universitet. 
De skal finde deres vej mellem forskellige 
tilgange til at formidle og forske i muse-
umssamlinger.

Et blik fremad
Peter C. Kjærgaard er imidlertid grundlæggende 
tilfreds med situationen: ”Statens Naturhistoriske 
Museum har siden 2015 fordoblet besøgstallet 
og er efter en årrække med underskud gældfri 
og har nu en økonomi i balance.” Han arbejder 
fortsat på, at museet og universitetet kan fungere 
sammen: ”Vi har arbejdet på at få etableret et 
museumsråd i stil med dem, Nationalmuseet og 
Statens Museum for Kunst har, som blandt andet 
skal rådgive museets ledelse. Det kan for eksem-
pel være i forhold til udvikling af nye kommercielle 
tiltag, hvordan vi organiserer museet bedst mu-
ligt, eller hvordan vi udvikler en mere bæredygtig 
profil. Dette museumsråd er nu endelig ved at 
være på plads.” 

Splittelsen mellem at være museum og en del 
af et universitet er kompleks, men alligevel peger 
Morten Meldgaard på, at forbindelsen er vigtig at 
fastholde: ”Efter min bedste overbevisning er de 
store nationale museers fremtid bundet op på 
universiteter og studerende,” forklarer han. Og 
selv om han er ærgerlig over, at forskningscen-
trene er forsvundet fra SNM, ser Meldgaard ingen 
hindring for et samarbejde: ”Der ligger et stort 
uforløst potentiale i et fremtidigt samarbejde 
mellem Globe Institute og museet, som virkelig 
kan løfte både samlinger og formidling.” 

 … den 
samlingsbase-
rede forskning 
blev styrket, 
men også (…) 
radikalt foran-
dret.
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Af Broder Berg
direktør, Vesthimmerlands Museum

Rådgivningen på 
museumsområdet 

har brug for et 
løft

K O M M E N T A R Det har imidlertid vist sig, at rådgivningsstruk-
turen ikke kunne indfri forventningerne. Nok var 
der indflydelse på beslutninger og processer, men 
der manglede fælles fodslag og større ambitioner 
om at give museumsarbejdet i hele landet et gedi-
gent løft. 

Rådgivningsopgaven
Som bekendt varierer museerne i størrelse, ansvars-
områder, opgaveporteføljer, driftsgrundlag og geo-
grafisk placering ganske kolossalt. Men der er lighed 
for loven. Dermed er også forpligtelsen til at levere 
museumsarbejde jfr. museumsloven ens for alle. 
Det betyder, at der, ud over en sund driftsøkonomi 
på museerne, skal være adgang til en differentieret, 
basisdemokratisk forankret rådgivning af embeds-
værket og politikerne. Forudsat at det er et politisk 
ønske, at statsanerkendt museumsarbejde i hele 
landet skal videreudvikles og kvalificeres.   

For at rådgive Slots- og Kulturstyrelsen på muse-
umsområdet blev der ”efter museumsloven nedsat 
et strategisk panel og tre museumsudvalg inden for 
henholdsvis det kunsthistoriske, kulturhistoriske 
og naturhistoriske område. Formanden for hvert 
museumsudvalg sidder også i panelet. Museumsud-
valgene har til opgave at bidrage til udmøntningen 
af fastlagte nationale strategier og indsatsområder. 
Udvalgene afgiver indstilling om Kulturstyrelsens 
udmøntning af tilskud til udvikling af museumsom-
rådet, rådgiver i generelle museumsfaglige spørgs-
mål samt i forbindelse med Slots- & Kulturstyrelsens 
kvalitetsvurderinger og behandling af ansøgninger 
om statsanerkendelse”.1

Panel og udvalg mister deres betydning
Repræsentanter til panel og udvalg var fundet i 
2013. Så ganske naturligt for nyetablerede organi-
sationer måtte medlemmerne bruge en del tid på at 
drøfte opgaver og roller, lave forretningsordener og 
finde en fælles arbejdsform. Da denne efterhånden 
var ved at falde på plads, kom regeringsskiftet, og de 
i forvejen nedbarberede puljemidler blev nærmest 
udraderet. Ydermere fik sektoren pålagt en vedva-
rende to procent-besparelse. 

Samtidig fik flere museer held med at komme 
direkte på finansloven og dermed gå uden om sek-
torens fælles udvikling. Således blev statens udvik-
lingsengagement på museumsområdet efterhånden 
reduceret til de lokale folketingsmedlemmers evne 
til at hente statspenge direkte hjem til deres respek-
tive valgkredse. Fondene blev nu fra Kulturministe-
riets side fremhævet som hovedaktører til udvikling 
af kultur- og museumsområdet, og Slots- og Kultur-
styrelsen optog museernes evne til at rejse fonds-

ehovet for at rådgive Slots- og Kultursty-
relsen ud fra museernes daglige praksis 
er vokset ganske betragteligt i de sene-
ste to årtier. Det er sket i takt med de 

statsanerkendte museers markante udvikling og 
professionalisering. Især en rådgivning med fokus 
på at løfte kulturarven i hele landet og uafhængigt 
af individuelle særinteresser synes mere nødvendig 
end nogensinde før. 

For første gang i de statsanerkendte museers 
historie gav den nye museumslov i 2012 muligheden 
for at oprette en bredt forankret rådgivningsstruk-
tur. Fra museernes side var der store forventninger 
til, at man således ville kunne øge indflydelsen 
på statens beslutningsprocesser. Rammen blev 
sat gennem de tre basisdemokratisk valgte faglige 
museumsudvalg, et udpeget strategisk panel og en 
udpeget arbejdsgruppe. 

 Broder Berg
Foto: Søren Friis
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Et strategisk panel og tre udvalg blev i 
2013 sat i verden for at rådgive Slots- og 
Kulturstyrelsen på museumsområdet. 
Forventningerne var store, men både 
panel og udvalg mistede dynamikken 
undervejs. Har ambitionsniveauet været 
for lavt?

midler som et vurderingskriterium ved kvalitetsvur-
deringer. De få resterende frie puljemidler blev først 
og fremmest brugt på forskningsopgradering og 
samlingsvaretagelse – to meget betydningsfulde, 
centrale driftsområder, men hvor det reelle finansie-
ringsbehov er mange gange større. 

Med denne udvikling mistede udvalgene efter-
hånden deres primære funktion og betydning. Så at 
sige inden strukturen for alvor kunne vise sit værd. 
Evalueringen af strukturen pegede derfor også ty-
deligt på manglende klarhed angående opgaver og 
formål. Og flere museumsledere gav over for under-
tegnede udtryk for, at der manglede synlighed. Set 
i bagklogskabens lys har der nok først og fremmest 
manglet en overensstemmelse mellem forventnin-
ger og muligheder. Det skal i denne forbindelse 
nævnes, at den nuværende rådgivningsstruktur be-
ror på frivilligt arbejde, hvad der i og for sig rummer 
økonomiske udfordringer. Især for repræsentanter 
fra mindre museer. 

Ikke desto mindre har udvalgene ydet et stort 
stykke arbejde. Slots- og Kulturstyrelsen har på sin 
hjemmeside et uddybende afsnit om rådgivnings-
strukturen, de enkelte udvalg, arbejdsgruppen, 
forretningsordener og referater. For at synliggøre 
omfanget af udvalgsarbejdet har undertegnede som 
formand for Museumsudvalget for Kulturhistorie 
bedt styrelsen om en oplistning af udvalgets op-
gaver og tiltag. Udvalget har i perioden 2013-2018 
blandt andet: 

→ Afgivet høringssvar til styrelsen om mulighe-
den for at stille licenser til elektroniske tids-
skrifter til rådighed for museerne.

→ Foreslået medlemmer til Det Særlige Bygnings-
syn og andre arbejdsgrupper.

→ Drøftet planopgaver, kulturmiljøer og muse-
umslovens kapitel 8 (Sikring af kultur- og na-
turarven i forbindelse med den fysiske planlæg-
ning og forberedelse af jordarbejder m.v.)

→ Drøftet status for arbejdet i Det Særlige Byg-
ningssyn, i Den Arkæologiske Arbejdsgruppe og 
arbejdet med registreringssystemet SARA.

→ Drøftet hvordan udvalget bedst muligt reflek-
terer over det strategiske panels arbejde, ind-
drager baglandet og stimulerer debatten blandt 
kulturhistoriske museer.

→ Drøftet kulturministerens ønske om at afdække 
nye muligheder på museumsområdet –  visio-
ner for opgavefordeling og tilskudssystem.  

→ Udvalget har årligt deltaget i tværfaglige råd 
nedsat ad hoc og afgivet faglige indstillinger til 
styrelsen i forbindelse med den årlige udmønt-
ning af udviklingspuljer.  

→ Udvalgsmedlemmer har løbende vurderet an-
søgninger til den løbende pulje for erhvervelser, 
når der er indkommet ansøgninger om erhver-
velse fra kulturhistoriske museer.

→ Udvalgsmedlemmer har deltaget i ad hoc ned-
satte udvalg til behandling af ansøgninger om 
statsanerkendelse og ændring af ansvarsområ-
der. 

→ Udvalget har drøftet styrelsens materiale til 
kvalitetsvurdering af de statsanerkendte muse-
er og har foreslået ændringer af konceptet.

Samlet set – trods sparetider – en ganske pæn ind-
sats.  Alligevel lykkedes det kun at løfte enkelte 
museer på udvalgte områder, mens et dynamisk løft 
af hele sektoren er udeblevet. 

Fremtidens rådgivningsstruktur
Med sammensætningen af et nyt folketing åbner 
der sig måske muligheder for at revitalisere rådgiv-
ningsområdet og atter sætte fokus på udviklingen af 
en bredt forankret og alsidig museumssektor i stedet 
for afvikling. En god rådgivningsstruktur burde 
rumme muligheder for, at statsanerkendte museer i 
hele landet kan blive hørt og dermed få indflydelse 
på nye, landsdækkende tiltag. Rådgivningsstruk-
turen fra 2012 har, hvad det angår, ikke indfriet for-
ventningerne. 

For eksempel savnes der, fem år efter Museums-
udvalget for Kulturhistorie tog initiativ til at sætte 
fornyet fokus på kapitel 8 arbejde i nyere tid, stadig 
en prioritering ved Slots- og Kulturstyrelsen af dette 
for kommuner og kulturhistoriske museer meget 
betydningsfulde område med henblik på kultur-
miljøer og øvrigt planarbejde. Udvalget har fra 2013 
gentagne gange gjort opmærksom på behovet for en 
nyere tids arbejdsgruppe tilsvarende den, styrelsen 
har nedsat på det arkæologiske område.  

Ganske overordnet mangler der større og fælles 
fokus på videns- og samlingsudvikling, omsorg for 
de grundlæggende museumsopgaver, for museernes 
maskinrum og kulturarvens pulsslag. Der mangler 
mere aktørinddragelse og  fokus på dannelse, viden 
og kulturværdier, i stedet for den altoverdøvende 
lovsang om egenindtjening, præstationstal og turis-
meudvikling. 

Med det nye folketing er der måske kommet nye 
muligheder for reformer af såvel tilskudsområdet 
som rådgivningsstrukturen. Hvordan en kommende 
struktur kan se ud, afhænger meget af de kommen-
de finansielle rammebetingelser samt politikernes 
ambitionsniveau og vilje til at løfte statsanerkendt 
kulturarvsarbejde i hele landet.  

Noter
1  https://slks.dk/
omraader/kulturin-
stitutioner/museer/
fakta-om-museerne/
raadgivende-organer/

 Der mang-
ler mere ak-
tørinddragelse 
og fokus på 
dannelse, 
viden og kul-
turværdier, i 
stedet for den 
altoverdøven-
de lovsang om 
egenindtje-
ning, præstati-
onstal og turis-
meudvikling.
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En flok elever fra Skagen Skole er ble-
vet ’uddannet’ til at lave omvisninger på 
Skagens Museum. Det har pirret deres 
interesse for museet som arbejdsplads og 
udviklet deres evner til at ’lukke op’ for et 
billede.

“D et man hører, glemmer man. Det man 
ser, husker man. Det man gør, for-
står man,” som et gammelt kinesisk 
ordsprog går. Ordsproget inspirerede 

direktør ved Skagens Kunstmuseer Lisette Vind 
Ebbesen til en idé: Hvad nu, hvis man udtænker 
et nyt koncept af formidling med omvisere, som 
både ser på kunsten og fortæller om kunsten på 
en helt anden måde, end man er vant til. Som 
en ny – mere vedrørende – indgang til kunsten 
både for den vante museumsgænger og især 
også for den yngre. Kan det gøres ved at uddanne 
13-14-årige til at lave deres egne omvisninger?

I efteråret 2018 besluttede Skagens Kunstmu-
seer sig for at undersøge sagen og tog, som det 
første museum i Danmark, initiativ til Åben Sko-
le-projektet Junioromviser på Skagens Museum.

Hænder, fødder og hoved
Forløbet blev planlagt, så der var stor variation 
mellem praktiske, kreative og teoretiske emner, 
øvelser og udfordringer, så eleverne hver gang 
skulle bruge deres hænder, fødder og hoved. 
Hovedformålet var at uddanne eleverne til gode 
og selvstændige omvisere, med et solidt kendskab 
til skagensmalerne, men det var også en pointe at 
præsentere dem for museet som arbejdsplads og 
give dem indblik i museets arbejdsområder. Der-
for mødte de en stor del af museets medarbej-
dere: museumsinspektør, vagt, omviser, grafiker, 
direktør, registrator, håndværker, medie- samt 
arrangement-ansvarlige, som fortalte om og viste 
eksempler på, hvad de arbejder med. Mødet med 
museets ansatte affødte mange spørgsmål og 
kommentarer fra elevernes side, og flere af dem 
begyndte undervejs at overveje, om den eller den 
stilling eller uddannelse kunne være spændende. 

Omviserrollen
Sidste halvdel af forløbet havde intensivt fokus på 
at lære, øve og diskutere omviserrollen i udstil-
lingssalene. Eleverne deltog ivrigt og frimodigt, 
men ret hurtigt meldte spørgsmålene sig:  Hvor-
dan planlægger man en omvisning? Hvad gør man, 
hvis man får et svært spørgsmål fra publikum eller 
går i stå? Hvordan skal man starte og afslutte en 
omvisning? Hvor skal man kigge hen, og hvor gør 
man af sine hænder? Hvordan gør man en omvis-
ning levende, og hvor højt skal man tale?

For at få hold på alle spørgsmål og svar fik hver 
elev en mappe med noter, dels om udvalgte ska-
gensmalere og museet, dels med tips og eksem-
pler på ’spillereglerne’ for en god omvisning. 

Når der blev øvet omvisninger, valgte eleverne 
at arbejde sammen to og to, og i starten var de 
meget opsatte på at holde sig til den samme sam-
arbejdspartner. Men de fandt efterhånden ud af, 
at de sagtens kunne arbejde sammen med andre i 
gruppen. Det var især i de situationer, at det blev 
tydeligt, hvor gode de var til at støtte og supplere 
hinanden samt til at give hinanden konstruktiv 
feedback. 

I starten skulle de følge en miniomvisning, og 
derefter fik de selv en lignende opgave. Men det 
viste sig, at de var så fokuserede på den profes-
sionelle formidlers ordvalg og måde at lave om-
visninger på, at deres egne omvisninger nærmest 
blev en direkte gengivelse. Lidt overraskende blev 

 Hvad lugter der 
af i stuen hos fiske-
ren? Christian Krogh, 
’Niels Gaihedes 
middagslur’, 1888.

 Junioromviser 
Asta fra 6. klasse på 
Skagen Skole fortæl-
ler om de store linjer i 
Michael Anchers ’Den 
druknede’ og giver en 
fin forklaring på, hvad 
begrebet naturalisme 
dækker over.

 I Brøndums 
spisesal på Skagens 
Museum viser Sandra, 
at det motiv, hun lige 
har fortalt om, sta-
digvæk kan ses ude i 
museets have.

Fotos: Skagens Kunst-
museer

Mon fiskerens tøj kradser?
Junioromvisere 

på Skagens Museum
Af Ane Bjerg Thomsen

kunstformidler, Skagens Kunstmuseer 

”Museerne tager afsked med deres brugere som børn og håber på at se dem igen, når de er blevet voksne,” 
skriver en af forfatterne i denne artikelserie om unge, der blev skudt i gang i august-nummeret af Danske Muse-
er og slutter her. ”Er de unge en umulig målgruppe?” spørger Danske Museer og får svar fra fire museer, der har 
erfaringer med at få de unge til at løfte blikket fra mobilen og pirre deres interesse for kronhjorte, skagensmale-
re og arkæologiske fund. I sidste nummer var det Møntergården og Naturama, der havde stafetten. Nu giver de 
den videre til Skagens Kunstmuseer og Museum Vestsjælland.

DE UNGE 
– EN UMULIG 
MÅLGRUPPE?
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et overraskede mig faktisk, at jeg kunne 
lide at lave det her. Da jeg gik ind til 
det, tænkte jeg, at det her bliver rigtig 
kikset, hvis jeg skulle være helt ærlig, 

men så da vi kom i gang med det, så blev det su-
persjovt. Vi fik lov at pjatte og have det sjovt, og vi 
fik lov til at tænke selv.” Elev 1.a, Høng Gymnasium. 

1.a fra Høng Gymnasium ankommer til Slagelse 
Museum. Duften af kaffe og en stille nervøsitet 
fylder rummet. Det er her på det lokale muse-
um for handel og håndværk, at eleverne i løbet 
af de næste to måneder skal være museets 
samarbejdspartnere. De bliver modtaget som 
’ekspert-konsulenter’ på ungdommen i et innova-
tionsforløb om industrialisering, hvor de ikke blot 
skal bære den kulturelle viden videre til andre. De 
skal forme og skabe den kulturelle oplevelse for 
andre gymnasielever. Nu er museumsformidleren 
og gymnasielæreren nødt til at lægge undervi-

At hvile i det 
ukendte 
Af Jesse-Lee Costa Dollerup

formidlingsinspektør, Museum Vestsjælland

De rigtige læringsrammer kan give ele-
ver, deres lærere og de museumsprofes-
sionelle lyst til at bevæge sig helt derud, 
hvor det gør lidt ondt af usikkerhed – 
men hvor alle vokser. Det viser projektet 
Fra kulturbærer til kulturskaber, der hav-
de fokus på at fremme gymnasieelevers 
innovationskompetencer.

“D

ser-hatten på hylden og tage mentor-hatten på 
for at guide eleverne – uden at diktere eller rydde 
eventuelle forhindringer af vejen. 

Fra kulturbærer til kulturskaber
Fra kulturbærer til kulturskaber er et tværre-
gionalt partnerskabsprojekt mellem Museum 
Vestsjælland, Odsherreds Gymnasium og Høng 
Gymnasium. Projektet fokuserede på unges en-
gagement i lokalhistorien og på at udvikle deres 
bevidsthed om deres roller som nutidens innova-
tive kulturskabere. De skulle træde ind i formid-
lerrollen og være aktive medskabere og afviklere 
af andre unges kulturoplevelser. 

Eleverne udviklede et dilemmaspil, som bragte 
dem nærmere familiers forhold under industri-
aliseringen og de barske realiteter, som kunne 
forekomme i bondefamiliens jagt efter et bedre 
liv i storbyen. Gruppevis skabte de tre forskellige 
aktiviteter med tilknyttet delfortælling, som deres 
kommende publikum skulle opleve for at forstå et 
større fælles dilemma, som de skulle tage stilling 
til sidst i forløbet. 

Forløbet blev gentaget i efteråret 2018, denne 
gang med 3. års-elever fra Odsherreds Gymnasi-
um, som skulle afprøve deres innovative kræfter 
på Malergården, Swane-familiens kunstnerhjem i 
Plejerup. Her kom emner som kunstnerdrømme, 
familiedrømme og familierelationer på banen, 
da eleverne arbejdede ud fra en række af før-
stehåndskilder, herunder barndomsberetninger 
og dagbogsindlæg fra Swane-børnene. Eleverne 
udviklede et rollespilsforløb, hvor deltageren 
både skulle være med i forskellige konkurrencer 
og arbejde med æstetiske udtryksformer, såsom 
refleksionstegninger og improvisation. Undervejs 
producerede elevgrupperne hver deres kortfilm 
sammen med en dokumentarist, hvor de gennem 
lyd, billede og stilhed skulle fange deres fælles 
indtryk af stedet.      

det derfor en særlig udfordring at få de unge til at 
bruge deres egne ord og betragtninger. 

At ’lukke op’ for et billede
En af de vigtige spilleregler, som skulle gentages 
mange gange, var, at man som junioromviser skal 
øve sig i at ’lukke op’ for et billede – at træde ind 
i det og ved brug af sanser og fantasi fortælle om, 
hvad der f.eks. lugter af i stuen hos fiskerfamili-
en, og om fiskerens tøj mon kradser? Hvordan er 
temperaturen i hans stue? Hvis man skruer op for 
lyden i billedet – hvad kan man så høre? Hvordan 
mon det føles at sidde i en hestevogn, der kører i 
strandkanten? Hvad tænker fiskerkonen i billedet 
på – hvad mon hun siger lige om lidt? Og ganske 
simpelt – hvad var den enkeltes helt personlige 
mening om billedet?

Det var svært for dem at få startet på, og i 
begyndelsen nærmest en blufærdighed hos dem, 
som kunne skyldes deres alder, deres velop-
dragenhed, eller måske deres formodning om, 
at museet forventer noget andet af dem, noget 
mere seriøst og faktuelt rigtigt. Men lige præcis 
de unge elevers umiddelbare og forfriskende op-
levelse af skagensmalerne fortalt med deres egne 
ord er central for hele konceptet. 

Evaluering og erfaringer
Da vi i starten af forløbet spurgte eleverne, hvor-
for de havde valgt at deltage, svarede de, at det 
var for at være med i noget, som foregik uden for 

 FAKTA 

→ Fra 24. oktober 
2018 til 27. marts 
2019 gennemførte 
10 elever fra Skagen 
Skoles 6. og 7. klasse 
forløbet som en del 
af deres valgfag. 

→ Undervisningen 
foregik i skoletiden 
på Skagens Museum 
med i alt 18 møde-
gange á to timers 
varighed. 

→ Både skole-
distriktet og kom-
munen gik med det 
samme ind i projek-
tet, og kommunen 
støttede det med 
25.000 kr.

→ Skagens Kunst-
museer er en fusion 
af Skagens Museum, 
Ancher Hus og 
Drachmanns Hus.

skolens område, at skagensmalerne og museet 
var noget, de kendte til på forhånd, samt at de 
godt kunne tænke sig at lære at lave omvisninger.

Da vi i slutningen af forløbet bad eleverne om 
at evaluere, gentog de, at de var glade for at være 
med i noget, der foregik uden for skolens områ-
de. Flere nævnte, at det var dejligt at være med 
til noget, hvor man ikke bare skulle sidde og lytte, 
og at de kreative dage var spændende. Og noget 
af det, der havde overrasket dem mest, var at 
opleve, at museet er en stor arbejdsplads.

Junioromvisninger i fremtiden
Helt konkret har museet fået et fornemt produkt 
ud af junioromviser-forløbet, nemlig et nyt og 
anderledes formidlingstilbud som hedder Offent-
lig junioromvisning, skagensmalerne set med unge 
øjne. Museet har tilbudt alle 10 elever fritidsjob 
som junioromvisere på museet, og fem af dem 
har sagt ja. De har, ligesom resten af front- og 
vagtpersonalet, fået skjorter med museets logo 
på samt navneskilt om halsen og føler sig tydelig-
vis som en del af holdet.

Eleverne har gennemført omvisningerne sam-
men to og to bistået af en af museets voksne 
omvisere. 

Så i en del af påsken, samt derefter en til to 
gange om ugen, har det været muligt at følge 
med på en offentlig junioromvisning på Skagens 
Museum sammen med Alma, Asta, Aviana, Emma 
eller Ida!

 Hele holdet af 
junioromvisere sam-
men med underviser 
og projektleder Ane 
Bjerg Thomsen.
Foto: Skagens Kunst-
museer

→ Projektet star-
tede i efteråret 2017 
og er et samarbejde 
mellem Museum 
Vestsjælland (MVE), 
Høng Gymnasium og 
Odsherreds Gymnasi-
um. 

→ Projektet er 
mundet ud i nye un-
dervisningstilbud og 
partnerskabspakker 
på MVE, som kan 
indgå som et fast til-

bud for gymnasiernes 
innovationsarbejde. 

→ Museum Lol-
land-Falster har delta-
get i projektet og har, 
med inspiration fra 
MVE’s forløb, etab-
leret et samarbejde 
med Katedralskolen i 
Nykøbing Falster.

→ Projektets in-
spirationsmateriale, 
Innovation, gymnasier 

og det performati-
ve, samt en række 
projektfilm findes på 
MVE’s hjemmeside. 

→ Partnerskabs-
samarbejdet mellem 
MVE og gymnasierne 
forsætter med en 
række forskellige 
tiltag, herunder af-
prøvning af nye di-
lemmaspil i efteråret 
2019.   

 FRA KULTURBÆRER TIL KULTURSKABER 
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Samarbejde, samskabelse og værdiskabelse
Gymnasieeleverne var ligeværdige medudviklere 
og -afviklere på et rolle- eller dilemmaspil under 
hele projektet. Imellem udviklingsdagene på mu-
seet lavede de selvstændigt projektarbejde i for-
bindelse med deres daglige undervisning. Samar-
bejde, samskabelse og værdiskabelse var nøgleord 
i de innovationsprocesser, som eleverne skulle 
understøttes i for at udvikle ny formidlingspraksis 
for andre unge. 

Under seks forskellige møder på henholdsvis 
skolen og museet blev der afprøvet en pædago-
gisk og didaktisk ramme, som gav gymnasieele-
verne mulighed for at definere opgavens form og 
indhold fra start til slut. For at understøtte inno-
vationsprocesserne blev det skabende og tværæ-
stetiske arbejde en integreret del af rammerne. 
De unge blev understøttet i at sammensætte kre-
ative formidlingsformer i deres slutprodukt ved 
selv at afprøve greb og metoder i krydsfeltet mel-
lem scenekunst, historiefaget, dramatik og dilem-
ma-baseret didaktik. Eleverne fik mulighed for at 
lege med idéer, tanker og forskellige narrative og 
visuelle udtryksformer i fællesskab og fandt frem 
til viden og løsninger, der ikke nødvendigvis ville 
komme op til overfladen i en traditionel undervis-
ningssituation. 

Ud af komfortzonen
”Jeg holder meget af, at man kaster eleverne ud 
i noget, hvor det ikke er helt entydigt, hvad de 
skal, men det bliver det undervejs.” Alf, gymnasie-
lærer, Odsherreds Gymnasium

Hvordan sikrer den projektansvarlige så, at 
elevernes slutprodukter er sagligt og fagligt kva-
lificerede og kommer til at engagere og motivere 
andre unge? 

Svaret er nemt… det kan man ikke. Men hvis 
man stoler på samskabelsens og innovationspæ-
dagogikkens potentiale til at udvikle deltagerne 
fagligt, personligt og socialt, kan man lære at 
hvile i det ukendte. Alle skal være villige til at 
slippe tøjlerne og de kendte læringsrammer for 
en stund og åbne for en flydende proces. I en tid 
med konstant fokus på mål og resultater skal de 
pædagogiske rammer skubbe eleverne ud af de-
res komfortzone og give dem lyst til at tage del i 
processer, som til tider føles kaotiske. 

Det er helt naturligt, at sammen med en inve-
stering af tid og ressourcer kommer ønsket om 
et samarbejdsprojekt, som lykkes bedst muligt 
med flotte resultater og tilfredse deltagere. Man 
skal dog hele tiden være opmærksom i sin egen 
arbejdsproces. Indeholder mit ’samskabende’ 
projekt i virkeligheden en meget klar, nærmest 
færdigstrikket idé om, hvordan processen og slut-
produkterne skal se ud fra starten? Har mine ram-
mer sat vigtige retningslinjer, der holder de krea-
tive processer på sporet på lige fod med råderum 
for lidt kaostilstand hist og her? Har deltagerne 
været igennem en innovativ læringsproces, hvor 
de har fået lov at skabe og forme, eller har de i 
virkeligheden udfyldt nøje udvalgte huller fra en 
projektleders skabelon? 

Feedback fra eleverne har blandt andet været, 
at der er brug for flere forløb af den slags, som 
de oplevede på museet, hvor der er en høj grad 
af selvbestemmelse og mulighed for at fordybe 
sig. De trivedes i at finde løsninger på nye måder i 
fællesskab, og hvor de fik fagligt indhold via andre 
kanaler (for eksempel en kropslig eller legende 
tilgang eller muligheden for at lære fra sig). Man-
ge elever syntes, at de var vokset både fagligt og 
personligt under forløbet, særligt i kraft af de til 
tider vanskelige samarbejdsprocesser og opga-
vens kompleksitet.

Projektet havde fokus 
på de unges innova-
tionskompetencer og 
trak på inspiration fra 
Lotte Darsøs arbejde 
med innovations-
pædagogik, særligt 
tilgangen til lærings-
rummet som mentalt, 
socialt og fysisk. 
Innovation blev ikke 

blot defineret som 
nytænkning, der ska-
ber værdi for andre. 
Afprøvningen af nye 
samarbejdskonstella-
tioner, relationer og 
arbejdsstrukturer ele-
verne og deltagerne 
imellem var et bevidst 
fokuspunkt. Projektet 
bevarede blikket på 

innovation som ”en 
tilstræbt forandring, 
dvs. et resultat af 
en bevidst søgen 
efter nye løsninger på 
kendte problemer.” 
(Innovationspædago-
gik, Samfundslittera-
tur, 2011). 

 KORT OM INNOVATIONSPÆDAGOGIK 

 Elever fra Høng 
Gymnasium udfører 
et interaktivt rollespil, 
hvor publikum vælger 
forskellige scenarier 
fra arbejderfamiliens 
hverdag under Indu-
strialiseringen. 
Foto: Museum Vest-
sjælland

For 370,- kroner (inkl. forsendelse) får 
du tilsendt 5 årlige numre af Danske Museer.

Hold dig ajour med 
den danske museumsverden

Bestil dit abonnement på 
danskemuseer.dk/abonnement
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rganisationen Danske Museer (ODM) 
og VELUX FONDEN afholdt i maj må-
ned fem møder rundt i hele landet for 
at debattere museumsforskning under 

temaet ’Museerne, universiteterne og forsknin-
gen. Erfaringer, muligheder og udfordringer’. Af-
sættet for det fælles initiativ var VELUX FONDENs 
museumsprogram. 16 forskningsprojekter, der en-
ten lige havde påbegyndt et projekt, var undervejs 
i forløbet eller netop havde afsluttet et projekt, 
var blevet inviteret til at fremlægge og diskutere 
deres erfaringer. Møderne skulle give andre in-
spiration til og eksempler på, hvordan museer og 
universiteter kan samarbejde om forskningsemner 
inden for natur-, kunst- og kulturhistorie.

I alt 157 medarbejdere fra museer og universi-
teter deltog i den livlige debat på møderne, hvor 
museumsansatte og universitetsforskere fra pro-
jekterne fortalte om helt konkrete og praktiske 
erfaringer – og ikke mindst om de udfordringer, 
de havde oplevet undervejs – fra løs tanke til en-
delig projektudformning og eksekvering. Formålet 
med fremlæggelserne var at skabe erfaringsud-
veksling mellem projekterne og medvirke til at 
opbygge og sprede viden til gavn for de øvrige 
mødedeltagere og kommende forskningssamar-
bejder.

I den forbindelse præsenterede hvert af de 
16 projekter de væsentligste læringspunkter – en 
række ’do’s and don’ts’, om man vil – som de var 
stødt på undervejs. Disse anbefalinger og lærings-
punkter vil i løbet af efteråret blive publiceret i 
form af en pjece, så museer og universiteter kan 
drage nytte af dem i forbindelse med kommende 
ansøgninger og samarbejder. 

Pjecen udkommer ultimo oktober og kan rekvireres via ODM.

O
Af Henrik Tronier

programchef, VELUX FONDEN
og Nils M. Jensen

direktør, Organisationen Danske Museer

’Do’s and don’ts’ 
i forskningssamarbejder 

mellem museer og 
universiteter

”Der er ingen konflikt mellem forskning og 
formidling, hvis begge dele på forhånd er 
underlagt en fælles strategi.” Sådan lyder 
et af rådene fra fem møder om forsknings-
samarbejder mellem museer og universi-
teter, som Organisationen Danske Museer 
og VELUX FONDEN afholdt i foråret rundt 
omkring i landet. De vigtigste anbefalinger 
og læringspunkter udkommer nu samlet i 
en pjece.

 ’QIMMEQ – den grønlandske slædehund’, et 
projekt i samarbejde mellem Grønlands National-
museum og Statens Naturhistoriske Museum. 
Foto: Carsten Egevang

 OM VELUX FONDENS   

 MUSEUMSPROGRAM 

→ VELUX FONDENs 
museumsprogram har siden 
2015 bevilget midler til nu 
19 projekter og uddelt i alt 
88 mio. kr. med det over-
ordnede sigte at medvirke 
til at styrke forskningen og 
samtidig udvikle formidlin-
gen på de danske museer. 
Centralt i alle projekterne 
står samarbejde mellem 
universitetsforskere og 
museumsforskere og -for-
midlere om tæt integrerede 
forsknings- og formidlings-
projekter.

→ Den viden, som VELUX 
FONDEN indsamlede på 
møderne i foråret, vil indgå 
i fondens strategiarbejde 
i efteråret 2019 samt blive 
brugt i arbejdet med muse-
umsprogrammets opslag i 
2020.

→ Læs mere om mu-
seumsprogrammet på 
veluxfoundations.dk/da/
museumsprogrammet

Projekt:  
KAMPEN OM MADEN 
Greve Museum, Aarhus 
Universitet, Trinity University, 
Dublin (bevilget 2017)

Der er forskellige institutio-
nelle vilkår på universiteter 
og museer, og de ansatte på 
universiteter og museer har 
forskellige vilkår og mål. Det 
kan projekterne ikke lave om 
på. Det er ofte forskellige fag-
lige forståelser af forskning og 
formidling, der mødes i vores 
tværfaglige projekt. Forskel-
lighederne flytter med ind i 
projektet. Projektet kan tack-
le disse udfordringer bedre 
ved at italesætte dem og ved 
at tilrettelægge processer, 
der tager højde for dem.

Projekt:  
HVIS KRIGEN KOMMER
Nordjyllands Historiske 
Museum, Langelands 
Museum, Østsjællands 
Museum, Aalborg Universitet 
(bevilget 2017)
 
Det er vigtigt med fælles le-
delse af projektet, som sikrer 
koordinering og giver mulig-
hed for de nødvendige juste-
ringer/fleksibilitet undervejs 
i projektet (for eksempel er 
det både vigtigt med klare 
aftaler om, hvor meget den 
ph.d.-studerende arbejder 
for museet (med formidling), 
og hvor og hvornår der ar-
bejdes med forskning – og at 
fordelingen kan forhandles 
hen ad vejen).

Projekt: 
INDUSTRIEN I  
DET 21. ÅRHUNDREDE
Horsens Industrimuseum, 
Odense Bys Museer, Syddansk 
Universitet (bevilget 2016)

Hvis museer ses som dan-
nelsesinstitutioner med fri 
forskning uden ledelsesind-
blanding, kan der være en 
potentiel konflikt mellem 
forskeren og formidleren 
– skal der forskes for at få 
noget relevant at formidle, 
eller er formidleren henvist 
til at formidle, hvad forskeren 
selv finder relevant at grave 
frem?

Hvis museer ses som virk-
somheder, skal alle museets 
aktiviteter understøtte en 
overordnet strategi. Strate-
gien sættes af lederen, som 
dermed også i sidste ende 
definerer forskningsspørgs-
målene. I de lykkelige tilfælde 
sker det i harmonisk dialog 
med forskeren – i andre 
tilfælde sker det i konflikt. 
Omvendt er der ingen kon-
flikt mellem forskning og 
formidling, hvis begge dele 
på forhånd er underlagt en 
fælles strategi.

Projekt: 
URBANISERINGENS 
MØDER OG MENNESKER
Københavns Museum, Odense 
Bys Museer, Göteborg Stads-
museum, Statens Historiska 
Museum, Bohusläns Museer, 
Aarhus Universitet (bevilget 
2015)

Indbyg tidsmæssig og res-
sourcemæssig buffer i 
projektet. Museer lever i en 
foranderlig virkelighed, både 
praktisk og institutionelt. En 
hverdag præget af en anden 
kadence end forskningspro-
jekter. Design jeres projekt, 
så I sikrer, at projektet skaber 
gensidig udvikling i såvel mu-
seums- som universitetsregi. 
Husk ressourcer til beman-
ding og drift.

Projekt:  
KUNST OG NÆRVÆR
Faaborg Museum, Syddansk 
Universitet (bevilget 2015)

En vellykket implementering 
kræver forankring i institutio-
nen. Det er af stor betydning, 
at museets leder er meget 
involveret og kan sikre, at 
projektet får nødvendig op-
mærksomhed og ressourcer 
til at omsætte nogle af pro-
jektets dele til konkrete tiltag 
– herunder implementering 
af forskningsresultaterne 
når projektet er afsluttet. I 
den sammenhæng har det 
også været en styrke i dette 
projekt, at der har været en 
bredt sammensat referen-
cegruppe, der er et fagligt 
netværk, som rækker langt 
ud over projektet.

EKSEMPLER PÅ 
DO’S AND DON’TS
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lots- og Kulturstyrelsens nationale bru-
gerundersøgelser har i mange år givet 
en række kvantitative svar på spørgs-
mål, som for eksempel hvor gæsterne 

kom fra og deres alder. Det har været (og er stadig) 
vigtig viden, men det har ikke været med til at løf-
te sløret for, hvad gæsterne har talt om, eller hvad 
de har lavet under museumsbesøget. Eller hvordan 
de har interageret og bevæget sig rundt. Der har 
med andre ord ikke været ’bløde’ svar at hente. 

Hensigten med projektet I gæsternes sted var 
at skabe et kvalitativt supplement til Slots- og 
Kulturstyrelsens kvantitative brugerundersøgelse. 
Vi ville udvikle et supplement, som både store og 
små museer kunne få glæde af, blive klogere af 
og dermed også blive bedre til deres museums-
gæster. Det er trods alt de besøgende, vi laver 
udstillinger til, og ikke os selv.

S
Af Anne Sofie Vemmelund Christensen
Vardemuseerne, og Helle Henningsen

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune 

I gæsternes 
sted

Hvad gør indtryk? Hvilke greb virker 
bedst? Og hvad snakker gæsterne om i 
udstillingerne? Gør-det-selv-guiden I gæ-
sternes sted giver kvalitative redskaber 
til at undersøge gæsternes oplevelser på 
både små og store museer.

Projektet resulterede i en gør-det-selv-guide 
til kvalitative brugerundersøgelser. Det blev iværk-
sat i 2017 af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro 
Kommune og Vardemuseerne, der begge samme 
år åbnede nye attraktioner, nemlig Strandings-
museum St. George og Tirpitz. Et grundlæggende 
formål med I gæsternes sted var ganske enkelt at 
gøre os selv klogere på vores gæsters oplevelser 
og deres brug af udstillingerne: Fungerede ud-
stillingsgrebene på Strandingsmuseum St. George 
efter hensigten, og levede gæsternes brug af ’hi-
storiefortælleren’ (audioguiden) i Tirpitz op til for-
ventningerne? Eller var der behov for justeringer?

Undersøgelsen har ikke alene været en øjen-
åbner, der har givet ny og brugbar viden om vores 

gæster, men også en bekræftelse af, at vi er på 
rette vej. Den viste for eksempel, at mange gæ-
ster i Tirpitz følte et fællesskab, selv om de hver 
især lyttede til en audioguide, og at teknikken 
kun drillede et fåtal af gæster. På samme vis blev 
den sociale interaktion mellem gæsterne og fæl-
lesskabet om oplevelsen fremhævet i publikums 
kommentarer på Strandingsmuseum St. George. 
Her gav undersøgelsens resultater desuden an-
ledning til finjustering af enkelte udstillingsafsnit. 

De gode erfaringer har betydet, at vi i skriven-
de stund er i gang med at udbrede metoden til de 
øvrige afdelinger på vores respektive museer, og 
håbet er, at andre museer også kan få glæde af 
gør-det-selv-guiden.

At observere er med til at ’forstyrre’ vane-
forestillinger om udstillinger og kan give jer 
ny viden om, hvad der virker godt, og hvad 
der virker knap så godt. Det er vigtigt at 
komme tæt på de ting, gæsterne selv bru-
ger, og gøre det gæsterne gør, mens de er 
på museet, og skrive ned, hvad gæsterne 

UDDRAG FRA GUIDEN
– OM OBSERVATION 
AF MUSEUMSGÆSTER 

 Strandingsmuseum St. George. Foto: Jacob Due
 Fra udstillingerne på Tirpitz. Foto: Mike Bink

 FAKTA 

→ Projektet I 
gæsternes sted blev 
gennemført i 2017-
2018 med støtte fra 
Slots- og Kultursty-
relsen og på foran-
ledning af De Kultur-
historiske Museer i 
Holstebro Kommune 
og Vardemuseerne, 
der begge åbnede 
dørene til to nye 
attraktioner i 2017, 
Strandingsmuseum 
St. George og 
Tirpitz.

→ Alexandra 
Instituttet A/S med 
Eva Bjerrum og 
Suzan Tugcu i spid-
sen stod for under-
søgelsesdesign samt 
efterfølgende tests 
på Strandingsmu-
seum St. George og 
Tirpitz.

→ Redskaberne  
i guiden er observa-
tioner og interviews, 
og man kan læse 
om, hvordan man 
kommer godt i gang 
– også selv om man 
aldrig har prøvet 
det før.

→ Guiden kan 
downloades gratis 
her: https://bit.
ly/2lov3ua

siger og gør. I skal overveje, hvordan I bedst 
kan ’blende ind’. I nogle rum kan man sidde 
i et hjørne og tage noter uden at blive ’op-
daget’; i andre rum kan man lade, som om 
man lytter til en telefon, en lyttepost eller 
en audioguide, og andre gange går man 
rundt og observerer. Ind imellem kan I så gå 
’backstage’ og skrive ned. Den nemmeste 
metode er denne: At observere i museums-
rum, og når I er fortrolige med den, kan 
næste skridt være at følge gæsternes besøg 
rundt på hele museet.

OBSERVATIONSMETODER: 
HVORDAN VÆRE NÆSTEN 
’USYNLIG’?
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Gobo A/S
www.gobo.dk

gobo@gobo.dk

Arty – 3 kompakte og 
kraftfulde armaturer.

HØJ KVALITET OG FLEKSIBILITET   //   INDBYGGET DÆMPER  //  TIL 3 FASET LYSSKINNE ELLER MINI TRAC

Mere information og tilmelding på

www.frivillighedsakademiet.dk
RINGKØBING-SKJERN

MUSEUM 
levendehistorie.dk

Seminar 16.-17. nov.  
Giv jeres frivillige ny inspiration!
Frivillighedsakademiet afholder endnu et stort 
seminar for frivillige indenfor forskellige temaer. 

• Værtskab - hvordan møder vi gæsterne?
• Buer - lav din egen langbue
• Metaldetektor - kursus i regler og teknik 
• Jul - Benno Blæsild om formidling af jul
• Kunstformidling - for frivillige på kunstmuseer 
• Høslet - lær at svinge leen korrekt 
• Historisk mode - dragter igennem tiden 

Inspiration fra Kåre Johannesen fra HistorieQuizzen 
Kurset er gratis, men forplejning og overnatning er tilkøb.

 Strandingsmuseum St. George.
Foto: Jacob Due

GODE IDEER TIL AT VÆRE USYNLIG:
→ Følges ad to personer og tale sammen, 

dvs. agere gæster 
→ Hvis der er audioguide, kan man lytte til 

den uden lyd 
→ Benytte lytteposter uden lyd 
→ Stille en stol frem, så der er steder 

man kan sidde 
→ Gå med telefon uden lyd 
→ Kigge i folder eller andet museumsma-

teriale 
→ Skrive noter i bog, på iPad eller telefon
→ Tegne på en skitseblok 
→ Tage billeder

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER:
→ Aftal inden observationerne, hvad I vil 

se efter.  
→ Det er helt nødvendigt, at I ikke korri-

gerer, hvis der f.eks. er noget, der ikke 
virker i museumsrummet,   eller hvis 
der er ting, gæsterne ikke finder. 

→ Nogle gange må I stoppe en observati-
on, hvis det bliver for tydeligt, at I ikke 
er almindelige gæster. 

→ Det er vigtigt ikke bare at følge akti-
viteter, men også registrere stilhed, 
pauser og det, der ikke sker. 

→ Vær ikke selvkritiske. Når man obser-
verer, ved man ikke på forhånd, hvad 
der er vigtigt. Notér på papiret uden at 
korrigere eller omformulere.

MAN KAN F.EKS. OBSERVERE: 
→ Hvordan gæsterne bevæger sig rundt? 
→ Hvor bliver de forvirrede? 

Ved spejlet: “Ha ha, du kan sende et 
billede til alle børnebørnene.” En ældre 
kvinde tager et billede af sin mand, der 
har taget admiralshatten på. “Skal du have 
en dram?” En herre har taget fat i glasset 
på bordet. Vennerne, der står omkring, 
griner. 

HOVEDINDTRYK: Gæster følges rundt i 
rummet. De taler sammen om det, de ser.  
De tager fotos ved udklædning.

AT FØLGE GÆSTERNE 
I MUSEET
OMFANG: TO PERSONER, EN DAG

HVORDAN GØR MAN?: De to medarbej-
dere kan enten tage en dag hver især eller 
være to medarbejdere, der agerer gæster 
og udvælger, hvilke målgrupper der skal 
følges. Om man gør det alene eller sam-
men kan bl.a. afhænge af, hvor mange 
gæster der er i museumsrummet. Hvis 
der er få gæster, kan det være svært at 
følge gæster alene, fordi man så selv bliver 
meget tydelig. Når gæster følges, er det 
godt at gå i behørig afstand, men stadig 
så det er muligt at se og høre undervejs 
og skrive noter, der helt konkret beskriver 
gæsternes adfærd og samtaler.

Noter gæsternes egne ord. Skriv også 
hovedindtryk ned.

I forbindelse med observationerne 
af gæsterne skal I også placere jer uden 
for museet og få hele oplevelsen med fra 
start til slut – husk også øvrige rum som 
f.eks. café, butik, gange og opholdsrum.

EKSEMPEL PÅ OBSERVATION AF 
MUSEET: P-pladsen bag ved museerne. 
Tre kvindelige gæster ankommer kort før 
åbningstid. Bilerne parkerer de på muse-
ernes p-plads bag ved. De er søgende og 
ved ikke, hvilken vej de skal gå for at finde 
hovedindgangen.

Der er ingen skilte. De følger efter en, 
der er på vej fra parkeringspladsen: “Du 
ser ud, som om du ved, hvor du skal hen.” 
En af de andre siger: “Hov, der er jo flere 
museer. Det vidste jeg ikke.” De finder 
rundt om bygningen og op til indgangen: 
“Det var altså også svært at gennemskue, 
hvad der er vej, og hvad der er cykelsti, da 
vi kom kørende i bil.

HOVEDINDTRYK: Flere har svært ved at 
finde hovedindgangen. De parkerer bag 
ved museet.

→ Hvor er de optagede? 
→ Hvor går de hurtigt forbi? 
→ Er der ting, de ikke finder? 
→ Hvor taler de sammen? 
→ Hvor taler de ikke sammen? 
→ Læser de tekster, lytter til historier, 

bruger installationer og tager billeder? 
→ Hvor lang tid bruger de i forskellige 

rum? 
→ Følges de ad, eller deler de sig op? 
→ Find selv på mere … 

OBSERVATIONER I RUM
OMFANG: TO PERSONER, ½ DAG HVER

HVORDAN GØR MAN?: En medarbejder 
placerer sig i det rum, der skal undersøges 
– sidder eller går rundt. 
Skriv noter, der helt konkret beskriver 
adfærd i rummet og gæsternes samtaler – 
notér deres egne ord. Skriv hovedindtryk 
ned. 

Når observationerne er gennemført af 
to personer på hvert sit tidspunkt, mødes 
de og analyserer materialet, finder fælles 
temaer og idéer til forbedringer.

EKSEMPEL PÅ EN OBSERVATION I RUM: 
Der er 18 i rummet, og flere kommer til. 
Ved montren i hjørnet er en familie i gang 
med at trække skuffer ud. “Prøv at se, jeg 
tror, guldmønten er her.” Et par sidder 
på bænken i midten og kigger rundt. En 
kvinde kommer over til bordet og rører 
ved fløjten. 



v

D A N S K E  M U S E E R  4  — 2 0 1 938

Af Birgitte Bergmann
MF, kulturordfører, Det Konservative Folkeparti

Har den nye 
regering glemt 
vores kultur?

D E B A T hængskraft og identitet. Et samfund uden en stærk 
kultur og et rigt kulturliv er et samfund, som de fær-
reste danskere for alvor har at lyst til at leve i. 

Museer og teatre oplever i disse år en voldsom 
interesse fra danskerne, men også fra internationale 
turister. Danmark byder nemlig på mange oplevel-
ser inden for kunst og kultur – det gælder både i 
storbyerne og i kystområderne. Mange udenlandske 
turister vil i stigende grad rejse efter at opleve den 
danske kultur, kunst og historie, og samlet set er 
43 procent af de udenlandske turister, som besøger 
Danmark, kulturturister. Kultur er et af deres vigtig-
ste motiver for at holde ferie i Danmark. 

I Det Konservative Folkeparti vil vi arbejde for 
at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag på 
kulturområdet. Vi var selv med til at indføre det i sin 
tid, for dengang var det sundt for institutionerne at 
se på deres udgifter med et kritisk blik. Men nu er 
grænsen nået. Omprioriteringsbidraget begynder at 
få konsekvenser for kulturens udvikling og faglig-
hed, og derfor er tiden inde til at afskaffe det igen. 
For os er kulturen og dens økonomi vigtig politik. 

Kulturen skal ikke undskylde sin plads i de 
offentlige budgetter. For kultur har en værdi for 
samfundet. Den handler om dannelse, om identitet 
og om vores ståsted i verden. Vores danske kultur, 
gammel som moderne, er, hvad der samler os som 
nation, som et folk. 

Vi taler i Det Konservative Folkeparti derfor me-
get om generationskontrakten. Det er en kontrakt, 
som vi skal indgå med hinanden. Vi skal forpligte 
os til at passe på vores kulturarv, så vi kan give den 
videre til de næste generationer. På den måde er vi 
med til at skabe interesse for vores kultur hos de 
unge, der er Danmarks fremtid. Det har en værdi i 
sig selv, og det skal vi understøtte. 

Selv om kultur ikke kun skal gøres op i penge, er 
der faktisk en klar økonomisk gevinst ved at priori-
tere kulturområdet. Kultur er en god forretning, og 
det er en stor del af vores erhvervs- og turismepoli-
tik. Jeg er selv fra Helsingør Kommune, hvor vi har 
en årlig omsætning på godt 1,7 mia. kr. på turisme 
alene. Blandt andet på grund af den store kultursats-
ning med Kulturhavn Kronborg på 1,3 mia. kr. Det 
betyder i dag, at Helsingørs kultur- og turismeind-
tægt giver en skatteindtægt på godt 600 millioner 
kroner, der kan komme samfundet til gode, og det er 
bare fra én kommune. 

Jeg håber derfor inderligt, at regeringens forstå-
elsespapir ikke er udtryk for, at regeringen har glemt 
vores kultur. For vi skal værne om den danske kul-
turarv og lade os udfordre af det rige og mangfoldige 
kulturliv, der allerede eksisterer i Danmark. Et større 
fokus på kulturområdet betaler sig.

et er tankevækkende, at den nye regering 
ikke nævner kulturområdet med ét ord i 
sit forståelsespapir. Det virker, som om 
kulturen er blevet glemt mellem rege-

ringens mange, dyre løfter til dens vælgere og støt-
tepartier. Som kulturordfører for Det Konservative 
Folkeparti står jeg uforstående over for den priorite-
ring. Jeg frygter, at det skal ses som en nedpriorite-
ring af kulturen. 

Danskerne er Europas storforbrugere af kultur- 
oplevelser, og hele 80 procent mener, at kunst- og 
kulturoplevelser spiller en vigtig rolle for børns dan-
nelse, ligesom 63 procent mener, at kunsten er med 
til at sætte fokus på vigtige emner i den offentlige 
debat og spiller en afgørende rolle for fællesskabsfø-
lelsen i lokalområderne. Alligevel rangerer kunst og 
kultur ofte lavest på den politiske dagsorden i kon-
kurrencen med andre centrale samfundsemner som 
sundhed, uddannelse og ældre. 

I en tid, hvor ensomhed er et stigende problem, 
hvor tiden til refleksion er blevet en knap ressource, 
og hvor de værdier, som vores samfund bygger på, er 
under pres både fra national og international side, 
er det vigtigere end nogensinde, at dansk kultur 
betragtes som en investering og ikke en udgift. 

Kultur er nemlig også velfærd. Kulturen kan sam-
le os og skabe nye relationer, fællesskaber og nær-
vær. Og vi har en fælles interesse i, at Danmark som 
nation og folk bibeholder og styrker vores sammen-

 Birgitte  
Bergmann
Foto: Jacob Munch

D

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

Vær klar når 
skaden sker!
Bestil en SKJOLDVOGN på 
www.museumstjenesten.com

Stop den lille ulykke – før den bliver stor

SKJOLD
SKADEKONTROL

 Ompriori-
teringsbidraget 
begynder at få 
konsekvenser 
for kulturens 
udvikling og 
faglighed, og 
derfor er tiden 
inde til at af-
skaffe det igen. 
For os er kul-
turen og dens 
økonomi vigtig 
politik. 
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Kyoto i Japan dannede rammen om 
ICOM’s 25. generalkonference 1.-7. sep-
tember. To danske deltagere var netop 
hjemvendt ved Danske Museers deadline 
og giver her nogle få glimt fra intense og 
begivenhedsrige dage.

Af Joachim Meyer, kasserer
og Søren la Cour Jensen, formand, ICOM Danmark

Fotos: Søren la Cour Jensen

Glimt fra 
Kyoto

september mødtes mere end 4.500 mu-
seumsfolk fra hele verden til ICOM’s gene-
ralkonference i Kyoto for at diskutere mu-
seernes rolle i en verden med klimakrise 

og stigende ulighed. Især klima var et hovedtema 
for de store, fælles sessioner, og klimakrisen blev 
præsenteret fra mange vinkler. Blandt de stærke-
ste personlige indlæg var den japanske astronaut 
Mamoru Moris tanker om at se Jorden fra rummet 
og den brasilianske fotograf Sebastiao Salgados 
fotografier af Amazonas, indianere, der trues af 
afbrændingen af regnskoven.

Konferencen blev afholdt i de samme bygning-
er, som dannede rammen om den epokegørende 
Kyoto-aftale om klima i 1997. Siden da er klimakri-
sen ikke blevet mindre, og et af de store temaer 
på generalkonferencen var museernes rolle i den-
ne sammenhæng: På den ene side rummer verden 
ca. 55.000 museer, der i alt klimabelaster som en 
lille nation! På den anden side kan museerne ska-
be bevidsthed om klimakrisen, dens konsekvenser 
og de tiltag, der er nødvendige for at imødegå 
den. For det tredje bør museerne også være godt 
forberedt, når klimarelaterede krisesituationer 
opstår.

En konference som denne med så mange del-
tagere fra hele verden viser imidlertid også, at 
udfordringerne for museerne og deres ansatte er 
enormt forskellige alt efter, hvor i verden de hø-
rer hjemme – hvilket kan giver et sundt perspektiv 
i forhold til de problemer, man som dansk muse-
umsansat kæmper med. Det fremgik af de mange 
oplæg, både de fælles og dem af mere specifik 
faglig karakter, der blev arrangeret sideløbende 
af ICOM’s internationale komitéer. Derudover var 
der også rig mulighed for erfaringsudveksling i 
forbindelse med de sociale arrangementer, der 
fandt sted om aftenen på Kyotos museer samt de 
udflugter, der er et fast programpunkt på ICOM’s 
generalkonferencer. 

ICOM Danmark i Kyoto
På trods af den tidligere kulturministers nedluk-
ning af puljen til international erfaringsudveksling 
var Danmark pænt repræsenteret ved konferen-
cen. Fra bestyrelsen i ICOM Danmark deltog for-
manden, Søren la Cour Jensen, bestyrelsens kas-
serer, Joachim Meyer, samt Tine Bagh, der i Kyoto 
også blev udnævnt til formand for CIPEG – den 

I

internationale komité for ægyptologi. Derudover 
skal nævnes: Jette Sandahl, formand for MDPP 
(den stående komité der har gennemført arbejdet 
med den nye museumsdefinition), Ole Winther, 
formand for INTERCOM, Anette Hansen, formand 
for ICMS, samt Kristiane Strætkvern, formand for 
både ICOM-CC og ICWG – en arbejdsgruppe der 
efter to års arbejde kunne aflægge rapport med 
anbefalinger til forbedringer og styrkelse af de 
internationale komitéers arbejde og synlighed.

Nordic Mingle
ICOM Nord (Finland, Island, Norge, Sverige og 
Danmark) inviterede alle nordiske ICOM-medlem-
mer til ’Nordic Mingle’ i fantastiske rammer ved 
det imponerende Heian Jingu-tempel. Før den 
afslappede komsammen havde ICOM Nord-grup-
pens bestyrelsesmedlemmer et uformelt møde. 
Her blev tanken om en officiel nordisk regional 
alliance bekræftet, samt at ICOM Sverige vil gå 
efter værtsskabet af ICOM’s 27. generalkonferen-
ce i Stockholm i 2025. Da baren endelig åbnede, 
mødtes mere end 70 nordiske kollegaer til hygge-
lig snak, netværk og glædelige gensyn. Den nordi-
ske reception ved generalkonferencen er ved at 
være en tradition, som forhåbentlig gentages ved 
næste generalkonference i Prag i 2022.

UDB
L IK

D
A

N

SKE MUSEER

J A PA N

Ny komité om etiske dilemmaer
ICOM Danmarks formand, Søren la Cour Jensen, 
har gennem de seneste år deltaget i arbejdet 
med at etablere en ny international komité. 
Dette arbejde tog for alvor fart med den fælles 
tysk-nordiske konference i 2017 Difficult Issues i 
Helsingborg. I Kyoto havde komitéen endelig stif-
tende generalforsamling, og den første bestyrelse 
blev valgt. I den senere konstituering blev Søren la 
Cour Jensen udpeget til viceformand. Komitéens 
arbejde bliver at skabe et globalt forum for mu-
seumsansatte, hvor det bliver muligt at debattere 
og diskutere de etiske udfordringer og konflikter, 
museumsarbejdet kan resultere i. For eksempel 
i arbejdet med samlingen, mødet med kollegaer, 
museets besøgende eller forskellige interesse-
gruppers holdninger til museets arbejde.

Museumsdefinitionen udsat
En fælles definition af, hvad museerne er, hvad 
de gør, hvordan og hvorfor de gør netop dette, 
fungerer som en rygrad for museer verden over. I 
december 2018 besluttede ICOM’s Executive Bo-
ard endeligt at revidere den internationale muse-
umsdefinition i indhold og ordlyd, så den i højere 
grad understøtter museerne i de mangfoldige 
ansvar og opgaver, de komplekse udfordringer og 
muligheder, som de stilles over for i det 21. år-
hundrede.

 FAKTA 

→ ICOM’s næste 
generalkonference 
afholdes i Prag i 
2022.  

→ Konferencerne 
henvender sig til alle 
typer af museums-
folk fra hele verden 
og samler de mange 
nationale og inter-
nationale komitéer i 
ICOM-regi. 

→ Konferencerne 
giver faglig inspirati-
on på flere niveauer, 
viden om, hvad der 
rører sig i museums-
verdenen, mulighed 
for nye kontakter og 
ikke mindst oplevel-
sen af at indgå i et 
vigtigt verdensom-
spændende fagligt 
fællesskab.

’Udblik’ er postkort fra nær og fjern, hvor 
museumsfolk beretter om deres rejser, sam-
arbejder eller inspiration.Send dit postkort 
til redaktion@danskemuseer.dk.

UDBLIK 
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ABC Beredskabsplan er udviklet af Museumstjenesten, 
Topdanmark og Bevaringscenter Nord.

 →   ABC Beredskabsplan  er en gratis guide til museerne. 
Guiden hjælper jer med at få alle nødvendige oplysninger 
og dokumenter samlet i museets beredskabsplan.

→ En beredskabsplan beskriver, hvad man skal gøre før, 
under og efter en ulykke eller krise. Det kan f.eks. være 
brand, vandskade, tyveri eller bombetrussel.

→ Guiden findes på Museumstjenestens hjemmeside:   
  museumstjenesten.com/beredskabsplan

BEREDSKABSPLAN
ABC

Har I
en plan?

Bag denne beslutning lå en række parametre, 
som kort kan opsummeres således:

→ At museerne ønsker at bevare de traditio-
nelle og essentielle funktioner af indsamling, 
bevaring, dokumentation, forskning og for-
midling som deres kerne, men at de ønsker 
disse funktioner forankret i et klart og eks-
plicit etisk fundament.

→ At dette etiske fundament omfatter mu-
seernes ansvar og engagement i forhold til 
presserende samfundsmæssige problemstil-
linger, som krisen i naturen og de historiske 
og nutidige uligheder i magt, rigdom og 
ressourcer.

→ At museerne søger at løfte dette samfunds-
mæssige ansvar netop gennem – og ikke i 
modsætning til – deres særegne og specifik-
ke museale funktioner og metoder.

Rundbordssamtaler om museernes fremtid og 
museumsdefinitionen samlede op mod 1.000 
mennesker verden over. Og en åben hjemmeside, 
hvor alle kunne uploade deres forslag til en ny 
definition på deres eget sprog, resulterede i 269 
forslag på 25 forskellige sprog og fra 69 lande. 

Executive Board fremlagde et forslag til en ny 
definition og dermed en ændring i ICOM’s ved-
tægter til beslutning ved konferencen. Forslaget 
fik en blandet modtagelse – fra utvetydig begej-
string til krænket afstandtagen. Med afsæt i en 
række centraleuropæiske landes modstand endte 
den ekstraordinære generalforsamling med ikke 
at bringe forslaget om en ny museumsdefinition 
til afstemning, men udsatte punktet på ubestemt 
tid. Dette til trods for indædt modstand fra en 
række nationale og internationale komitéer, heri-
blandt Danmark, over ikke at afvikle den planlagte 
afstemning. 

”Processen fortsætter,” udtalte ICOM’s præsi-
dent, Suay Aksoy, ”dette er blot en ny begyndelse.”

“Museums are democ-
ratising, inclusive and 
polyphonic spaces 
for critical dialogue 
about the pasts and 
the futures. Acknowl-
edging and addressing 
the conflicts and chal-
lenges of the present, 
they hold artefacts 
and specimens in trust 
for society, safeguard 
diverse memories for 
future generations and 
guarantee equal rights 
and equal access to 
heritage for all people.
Museums are not for 
profit. They are par-
ticipatory and trans-
parent, and work in 
active partnership with 
and for diverse com-

munities to collect, 
preserve, research, 
interpret, exhibit, and 
enhance understand-
ings of the world, 
aiming to contribute 
to human dignity and 
social justice, global 
equality and planetary 
wellbeing.”

Sådan lyder den alter-
native museumsdefi-
nition, der blev sat til 
afstemning 7. septem-
ber 2019 på ICOM’s 
generalkonference 
i Kyoto. På grund af 
uenighed om ordlyd, 
proces og procedure 
blev afstemningen 
udsat.

 FORSLAG TIL EN NY  
 MUSEUMSDEFINITION 

 Artiklens forfat-
tere, Søren la Cour 
Jensen og Joachim 
Meyer.
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Udstillinger

 Peter de Cupere, Smoke Cloud, 2003. Foto: Trapholt  Foto: David Stjernholm

 Foto: KØS - Museum for kunst 
i det offentlige rum

T RA P H O LT

Test dine sanser, smag en farve, stik ho-
vedet i skyen, besøg en kunstig skov, og 
læg dig på en talende tunge. SENSE ME 
udforsker sansernes betydning for vores 
oplevelse af os selv og andre. Udstillingen 
sætter hele kroppen i spil i store kunst- og 
designinstallationer af blandt andre Olafur 

Eliasson, Jeppe Hein, Anne Patterson, 
Margrethe Odgaard og Peter de Cupere. 
Den viser desuden værker af avantgarden 
fra starten af det 20. århundrede af blandt 
andre Wassily Kandinsky, Georgia O’Keeffe 
og Rudolf Steiner, som også var optagede 
af det multisensoriske menneske. Udstillin-
gen udfordrer os på, hvordan vi sanser, og 
om vi mærker efter i hverdagen. Hvordan 
sanser jeg, og hvordan sanser andre? Kan 
man manipulere med mig gennem mine 
sanser? Også det danske fænomen ’hygge’ 
kommer under lup i stuemiljøer, som viser, 
hvordan vi har hygget os fra efterkrigsti-
den og frem til i dag. Fra hjemmebaren til 
symaskiner i stuen, over flydersofaer foran 
store fladskærmsfjernsyn til intelligente 
hjem og brætspil. De færreste tænker 
over, at hygge er en multisensorisk situ-
ation, der skal indeholde noget for alle 
sanser for at være ’rigtig hygge’. 

G R E V E M U S E U M

En ulden affære
9.4. → 31.12.19

”Mæ, bæ, hvide lam, har du noget uld? 
Ja, ja, lille barn, hele ryggen fuld. Frakke 
til din far og kjole til din mor og to par 
strømper til lille bitte bror!” Fåret er 
det ældste husdyr, vi kender. Det er et 
nyttedyr, der år efter år giver både tøj 
på kroppen og mad på bordet. Dyrene 
var en essentiel del af hverdagen på 
landet – også i sproget, hvor fåret både 
karakteriseres som blidt, ubegavet eller 
som familiens sorte får. Udstillingen ser 
nærmere på fårets kulturhistoriske be-
tydning og på de mange produkter, der 
kommer fra fåret. Den handler om få-
rets anvendelse i dets storhedsperiode, 
og hvordan det lidt glemte husdyr stadig 
påvirker vores traditioner og sprog i dag. 
Udstillingen kommer både rundt om 
fårehold, klipning og slagtning, anven-
delse af fårets kød og fedt og om, hvor-
dan fåret og lammet bliver brugt som et 
religiøst symbol. Sidst men ikke mindst 
kan man lære om forarbejdning af uld og 
se en samling af tøj og boligtekstiler.

VA N DTÅ R N E T

4 lige pinde
31.8. → 1.12.19

Strikkegruppen GEM’erne er en lille 
gruppe af håndstrikkere, der går i gem-
merne på nogle af landets museer og 
andre kulturinstitutioner for at finde 
inspiration til nyt håndstrik. De sætter 
fokus på håndstrik som mere end bare 
et tidsfordriv eller en ’hyggelig’ aktivitet, 
og deres design indordner sig under de 
rammer, som et udstillingssted giver. I 
udstillingen i Vandtårnet ved Museerne i 
Tønder er Hans J. Wegners stole udstillet 
sammen med puder og plaider designet 
af GEM’erne. Gruppen har forholdt sig 
til den enkelte stols form og samspillet 
mellem farver, strukturer og mønstrin-
ger, så puder og plaider indordneder sig 
Wegners designs og hans idéer.

Udstillingens titel stammer fra et ci-
tat af Wegner selv, der sagde, at ”en stol 
er jo (bare) 4 lige pinde.” Og pinde er jo 
også GEM’ernes strikkeredskab.

G L .  H O LT EG A A R D

CIRKUS
23.8.19 → 5.1.20

Med rød- og hvid-stribede vægge er cir- 
kusteltet rykket ind på Gl. Holtegaard. 
Scenen er sat, og dramatisk belysning sæt-
ter fokus på cirkussets bjergtagende høj-
depunkter og nedture. Udstillingen kaster 
lys over udvalgte tematikker omkring cir-
kusmotivet i kunsten fra 1890’erne til i dag. 
Som et billede på den moderne tid og livet 
i storbyen trækker cirkus i begyndelsen af 
det 20. århundrede avantgardekunstnere 
til. Den typiske motivkreds med heste, 
klovne, akrobater og scener fra kulissen 
bliver et populært afsæt for tidens ekspe-
rimenter med kunstens form- og billed-

sprog. Samtidig er cirkus et sted, hvor den 
kendte verden vendes på hovedet, og hvor 
det ene forbløffende optrin afløser det 
andet – på linje med tidens industrialise-
rede virkelighed. Kunstnere skildrer både 
cirkussets absurditeter og dets sociale 
slagsider, fra farefuld optræden i mane-
gen til skrøbeligt rakkerliv. Helt frem til i 
dag er kunstneres brug af cirkusmotivet 
inspireret af såvel det absurde og grote-
ske som de efterhånden næsten mytiske 
menneskelige fortællinger, der knytter sig 
til genren. I udstillingen installeres ældre 
og nye værker side om side, så temaer 
udfolder sig på tværs af kunsthistorien. I 
temaet ’Bag scenen’ ses eksempelvis den 
groteske splattertragedie Teetotum (2017) 
af franske Pauline Curnier Jardin (f. 1980), 
hvor cirkusverdenens hårde hverdagstræ-
ning på gysende b-films-manér slår børn 
og artister ihjel. 

KØ S

AD ACTA 
arkiverede visioner
11.10.19 → 1.2.20

Hvordan så byen ud, hvis en kæmpe 
farverig eksplosion af en port var ble-
vet bygget midt på Nørreport Station? 
Hvorfor blev den omdiskuterede statue 
’Store Robert’ droppet i både Aarhus 
og København? Havde patienterne på 
Sønderborg Sygehus haft det bedre, hvis 
der var blevet opført en stor rød kob-
berdue på hospitalets forplads? Hvilken 
fortælling, hvilken by, hvilken virkelighed 
havde vi levet i, hvis alt det var blevet 
til virkelighed og ikke kasseret og gemt i 
en skuffe?

Billedkunstner Lasse Krog Møllers 
udstilling AD ACTA – arkiverede visioner 
kaster et finurligt og piercende sam-
fundskritisk blik på det, der kunne have 
været, men aldrig blev. Han dykker ned 
i KØS’ samling og har med øje for det 
oversete udvalgt 20 ikke-realiserede 
kunstprojekter til udstillingen. Kunstpro-
jekter, der var tiltænkt offentlige rum, 
men af forskellige grunde ikke blev op-
ført. Lasse Krog Møller går i dialog med 
værker fra museets samling og giver 
dem et nyt liv og en ny fortælling. SENSE ME

12.9.19 → 1.6.20
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RAG N A RO C K

Så kom med mig
Gasolin’ 1969-78
13.09.19 →

Historien om Gasolin’ er fortællingen om 
et dansk rockband, som går hele vejen fra 
undergrund til berømmelse, skaber stor 
og original musik og bliver sin generations 
største danske idoler. Det er fortællingen 
om brændende ambitioner, benhårdt slid, 
fantastiske succeser, dundrende fiasko-
er og ungdommelig vildskab. Om frihed, 
energi og attitude. Musikken er i centrum i 
Så kom med mig – Gasolin’ 1969-78, og ud-
stillingen fortæller historien om hele Dan-
marks rockband gennem otte markante 
Gasolin’-sange. Ud over hovedpersonerne 
Kim, Wili, Franz og Søren er det gasolin’ske 
univers befolket af både Christianshavns 

skæve eksistenser, figurer fra bandets 
fabulerende tegneserieunivers, de mange 
stemmer af fans med de hjertegribende 
breve, og så selvfølgelig Inga, Katinka, 
Smukke Charlie og alle de andre skikkelser, 
som sangene giver liv til. Udstillingen viser 
blandt andet fotos og genstande, som 
ikke før har været vist for offentligheden. 
For eksempel tegninger og forarbejder 
til nogle af Gasolin’s ikoniske covers, som 
illustratoren og fotografen Peder Bund-
gaard har skænket museet sammen med 
flere hundrede Gasolin’-fotos. Blandt de 
omtrent 100 udstillede genstande er også 
nogle af Franz Beckerlees ikoniske jakker, 
som er udlånt af Nationalmuseet til udstil-
lingen, ligesom man vil kunne få et rørende 
indblik i 70’ernes teenage-sindsliv gennem 
et udpluk af de mange kærlige, finurlige og 
somme tider ganske krævende fan-breve. 
Det bliver desuden muligt for brugerne 
selv at bidrage til historien om Gasolin’ 
med egne fortællinger, lege med Gasolin’s 
tekster og selvfølgelig at give deres helt 
egne versioner af Kvinde min.

Sokkel stykker
en billedhugger-fortælling 
om sokler, skitser og 
svaner
9.11.19 → 19.4.20

”Kroppen er altid lige ved hånden” 
og i billedhuggeren Kirsten Justesens 
kunstneriske praksis har den været 
anvendt som et skulpturelt materiale 
siden 1960’erne. Med udstillingen Sokkel 
stykker præsenterer Faaborg Museum 
et toneangivende udvalg af hendes 
arbejde med skulptur. Kirsten Justesen 
(f. 1943) har en baggrund i 1960’ernes 
avantgardemiljøer og anses for en pi-
oner i sit kunstneriske virke inden for 
genren body art, hvor hun anvender sin 
egen krop som et skulpturelt materiale. 
Udstillingen vil give et indblik i spænd-
vidden ved hendes måde at arbejde 
skulpturelt med kroppen i forhold til de 
klassiske materialer som ler og gips, så-
vel som til forgængelige og lettilgænge-
lige materialer som is, pap og tekander. 
Museet vil præsentere både fritstående 
skulpturer, performative og skulpturelle 
iscenesættelser i video- og fotografiske 
værker, samt en række skitsematerialer, 
der ikke tidligere har været udstillet.

FA A B O RG M U S E U M A R K E N

Elsket af Picasso 
kærlighedens magt
12.10.19 → 23.2.20

Påklædte og afklædte, kurvede og kan-
tede, sovende og seende. Den spanske 
kunstner Pablo Picasso viser gennem syv 
årtier kvindekroppen som en farverig 
metamorfose – fuld af længsel og vilje, 
begær og erotik. Udstillingen tager re-
lationen mellem en af verdenshistoriens 
største malere og hans modeller op og 
nyfortolker Picassos kvindeskildringer. 
Den berømte kunstners kvindeportræt-
ter rejser spørgsmål, som er højaktuelle 
i dag, hvor flere og flere diskuterer køn, 
privilegier og identitet i ligestillingens og 
feminismens navn. Arkens Picasso-ud-
stilling sætter fokus på kvinderne i por-
trætterne, deres betydning for Picassos 
vilde stilbrud og på komikken i hans 
dramatiske iscenesættelser. Den udfor-
drer magtbalancen mellem kunstneren 
og hans modeller og ser med nye øjne 
på Picassos skildringer af dem, som han 
elskede. Picasso fremstiller kvindernes 
styrke, følelsesliv, nydelse og vrede med 
stor indlevelse, og han iscenesætter sin 
egen rolle som kunstner med selvironi 
og humor. Arkens udstilling fortæller for 
første gang historierne om Olga Khokh-
lova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, 
Francoise Gilot og Jacqueline Roque 
som mere end Picassos muser og fore-
trukne motiver.

M O E SG A A R D M U S E U M

Alverdens sko 
en udstilling om folk og 
fodtøj
28.9.19 → 6.1.20

“Jeg har den besynderlige Hobby, at jeg 
samler Sko fra alle de Steder, jeg har været 
i Verden. Jeg har fundet ud af, at de Ting, 
folk bærer på deres Fødder, fortæller me-
get om Folkene selv... Om 30 Aar er vi alle 
ens, ser ens ud og tænker det samme, og 
hvis der da lever en, der har interesse for 

svundne Tider, haaber jeg, at han vil have 
Glæde ogsaa af de Sko, jeg nu sørger for 
at samle i den ellevte Time!” Sådan skrev 
skosamler og zoolog Søren L. P. Tuxen, 
1957. En ny udstilling i Moesgaards udstil-
lingslaboratorium præsenterer fire vinkler 
på sko fra hele verden, deres betydning og 
den måde, hvorpå kulturer lader sig inspi-
rere af andre kulturer i forhold til fodtøj. 
Udstillingens omdrejningspunkt er zoolog 
Søren Tuxens store skosamling fra hele ver-
den. Samlingen består af 230 par sko, der 
er doneret af Tuxen-familien til Moesgaard 
Museum, og den vidner om fodtøjets nød-
vendighed og menneskets opfindsomhed 
i den kulturelle mangfoldighed. Hver sko 
fortæller om det menneske, der har ejet 
den – om livsvilkår og kultur.

M /S M U S E E T FO R SØ FA R T

Big dock
Åbnede 5.6.19 – permanent udstilling

Fem år efter åbningen af M/S Museet for 
Søfart strømmer gæster fra hele verden 
stadig til for at se museet og ikke mindst 
Bjarke Ingels’ enestående bygning. Derfor 
åbner museet nu en ny fast udstilling, der 
giver besøgende mulighed for at komme 
helt tæt på stjernearkitektens overvejel-
ser, visioner og kreative proces omkring 
skabelsen af den allerede i dag ikoniske 
underjordiske museumsbygning, som 

Danmarks søfartsmuseum har til huse i. 
I udstillingen afslører Ingels, hvorfor han 
bevidst valgte at bryde konkurrencereg-
lerne og alligevel vandt konkurrencen 
om et af Danmarkshistoriens hidtil mest 
komplicerede byggerier. Valget af området 
tæt på Kronborg, værftet og havet som 
placering for museet, viste sig at byde på 
gigantiske byggetekniske udfordringer, 
som selv ikke BIG havde kunnet forudse. 
Udstillingen fortæller om de banebryden-
de ingeniørmæssige løsninger, der gjorde 
det muligt at realisere BIG’s visioner. Man 
kan også opleve 100 års historie på tre 
minutter gennem virtual reality-briller og 
se den tre meter lange model af museet, 
som Bjarke Ingels og BIG brugte undervejs 
i byggeprojektet.

 Foto: Rasmus Hjortshøj / Museet for Søfart

 Foto: Peder Bundgaard

 Pablo Picasso, Le Sculpteur, 1931. 
Musée national Picasso-Paris ©Succession 
Picasso- VISDA 2019.

 Foto: Faaborg Museum
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Publikationer

En overset nordisk 
kunstner

Sigurjón Ólafsson har i mange 
år været en overset kunstner 
i dansk sammenhæng. Denne 
glemsel forsøger Kunstmuseet 
i Tønder at råde bod på med 
udstillingen Sigurjón Ólafsson 
– Mangfoldige former og den 
tilhørende bogudgivelse. Med 
Sigurjón Ólafsson er der tale 
om en nordisk kunstner, der 

At se og skrive

”Jeg har set disse stående og 
gående Giacometti-mennesker 
forskellige steder, men det 
forekommer mig, at det men-
neske hører hjemme i rummet 
på Louisiana, her er dets ha-
bitat. Her, foran glasvæggen 
bag dets ryg, med søen og 
piletræets tætte, grønne løv. 
Natur midt i naturen, men også 
adskilt fra den. Et menneske, 
der er taget af sted for meget 
længe siden, som er blevet 
udmagret af at gå, af vejene, 
vindene, det historiske vanvid, 
af afsavn, tilbage er kun en 
profil, et skelet, en silhuet, en 
skygge, men det går…”. I bogen 
Looking, writing, reading, loo-
king skriver 26 internationale 
forfattere om deres oplevelser 
af kunst fra Louisianas sam-
ling. Den første af de 26 korte 

Museer og medier

Museerne har på få år fået 
langt flere kommunikationska-
naler stillet til rådighed, og ikke 
mindst de digitale medietek-
nologier har transformeret den 
måde, museerne kommunikerer 
og formidler på. The Routledge 
Handbook of Museums, Media 
and Communication undersø-
ger dette komplekse felt med 
bidrag fra eksperter fra hele 
verden, der søger en nuanceret 
og præcis forståelse af medier, 
mediekoncepter og medieter-
minologi på museumsområdet. 
Bogen henvender sig både til 
studerende, forskere og prak-
tikere og handler ikke kun om 
at studere museernes praksis, 
men også om hvad det vil sige 
at være et museum i nutidens 
medievirkelighed. Blandt re-
daktørerne er professor Kirsten 
Drotner, der står i spidsen for 
det danske forskningsprojekt 
Vores museum.

Kirsten Drotner m.fl. (red.) 
The Routledge Handbook of Muse-
ums, Media and Communication 
Routledge

Fotogen keramik

Nutidens keramikere har fri-
gjort sig fra de funktionelle 
arketyper inden for faget – 
vasen, krukken, skålen – og 
demonstrerer en mangfoldig-
hed af kunstneriske udtryk. 
Materialerne bliver konstant 
udforsket og nye teknikker 
testet. ”…the fashion is not 
for what could generously be 
called “approximate craft-
manship” but its opposite, an 
excess of prowess,” skriver 
den amerikanske kurator Glenn 
Adamson i sin artikel ’The Rise 
of the Hyper Pot’ i udstillings-
kataloget til CLAY Keramikmu-
seums udstilling Staging the 
object. Kataloget sætter ord på 
udstillingens værker af 23 kera-
mikere fra USA, Japan, Norge, 
Sverige og Danmark. Værker, 
der – som titlen på udstillingen 
refererer til – er hyperfotogene 
og velegnede til at optræde på 
blandt andet de sociale medier. 
Adamson kommenterer yder-
ligere: “It used to be said of 

Guidelines om koloni-
genstande

Den tyske museumsorganisa-
tion Deutscher Museumsbund 
har udgivet en række guidelines 
til, hvordan museerne skal 
håndtere genstande fra tidli-
gere kolonier. Udgivelsen præ-
senterer blandt andet artikler 
fra internationale eksperter 
på feltet og tilbyder praktiske 
redskaber til, hvordan muse-

certain actors that the camera 
loved them, and that is true of 
ceramics, too. (...) Call them 
Hyper Pots. Though literally 
saturated in materiality, they 
are also primed to perform on 
the digital stage.” 

Ceramic Momentum  
– Staging the Object 
CLAY Keramikmuseum Danmark 
og Copenhagen Ceramics (red. og 
udgivelse)

delte sin tilværelse mellem 
Island og Danmark, og hvis 
værker tillige tydeligt var inspi-
reret af det kunstneriske miljø 
og den kunstneriske udvikling, 
der foregik i begge lande.  
Ólafsson blev en betydelig del 
af den danske avantgarde og 
deltog i nævneværdige udstil-
lingssammenhænge. Alligevel 
gled han næsten ud af den 
danske bevidsthed, samtidig 
med at han permanent flyttede 
tilbage til sit hjemland efter 
Anden Verdenskrigs afslutning. 
Med bogen og udstillingen 
søger Kunstmuseet i Tønder at 
fremhæve Ólafssons retmæssi-
ge plads i den danske kunsthi-
storie. Bogens artikler kommer 
bredt rundt om Ólafsson som 
kunstner med bidrag fra både 
danske og islandske kunsthisto-
rikere, og den indeholder des-
uden en biografi af hans enke, 
Birgitta Spur.

Anne Blond og Æsa Sigurjónsdóttir 
(red.) 
Sigurjón Ólafsson – Mangfoldig 
modernisme 
Kunstmuseet i Tønder

tekster er af den bulgarske 
forfatter Georgi Gospodinov, 
der beskriver Alberto Gia-
comettis skulptur Homme qui 
marche. Herefter følger blandt 
andre Anne Carson, Delphine 
de Vigan og Tomas Espedal, der 
hver især ser på værkerne med 
deres særlige, poetiske blik. 
”Bogens tekster tydeliggøre 
for os, at vi altid bringer vores 
egen fortælling i spil foran 
kunstværket. Eller at det i hvert 
fald er en mulighed, der kan 
gribes. Betragteren bliver altså 
på en måde selv aflæst foran 
kunstværkerne – det er det, vi 
mener, når vi siger (og som en 
af forfatterne siger i bogen), at 
en oplevelse af kunst kan æn-
dre ens liv. Denne kraft, hvor 
den end kommer fra, er svaret 
på litteraturens og kunstens 
indlysende attraktion,” skriver 
festivalleder Christian Lund 

og direktør Poul Erik Tøjner 
i bogens forord. Udgivelsen 
markerer 10-årsjubilæet for 
litteraturfestivalen Louisiana 
Literature.

Christian Lund (red.) 
Looking, writing, reading, looking 
Louisiana Museum of Modern Art

umsmedarbejdere kan samar-
bejde med tidligere kolonier 
omkring vidensudveksling, fæl-
les projekter og tilbagelevering 
af genstande. Dette er anden 
version af museumsforbun-
dets guidelines om emnet, der 
præsenteres som et foreløbigt 
bidrag til den verserende debat 
om repatriering, som langtfra 
er bragt til ende. En tredje 
version er derfor i støbeskeen 
med flere praktiske eksempler 
og input fra eksperter.

Sabine Lang (red.) 
Care of Collections from Colonial 
Contexts 
Deutscher Museumsbund

 Giacomettisalen på Louisiana. 
Foto: Kim Hansen/Louisiana Museum of Modern Art

 Steen Ipsen: 
Organic Movement 3, 2015. 
Foto: Ole Akhøj

 Sigurjón Ólafsson. Foto: Det Kongelige Bibliotek



50

danskemuseer.dk

Redaktion
Ansv. redaktør
Ida Bennicke
ida@danskemuseer.dk

Art director
Bjørn Ortmann

Redaktionskomité
Merete Essenbæk
Museumsformidlere i Danmark, MiD

Anna Maria Indrio
International Council of Museums, ICOM 
Danmark

Caroline Kirkegaard
Organisationen Danske Museer, ODM

Grete Thrane
Danske Museumsforeninger, SAMMUS

Camilla Jul Bastholm
Nordisk Konservatorforbund Danmark, NKF

Allan Risbo
Museumstjenesten

Udgivelse og distribution
Museumstjenesten
Vinkelvej 11
8620 Kjellerup
museumstjenesten.com
mtj@museumstjenesten.com
Tlf. 86 66 76 66

Annoncer
Rosendahls Mediaservice
Niels Hass
nh@rosendahls.dk
Tlf. 76 10 11 56

Produktion
Rosendahls
rosendahls@rosendahls.dk

Oplag
2.000

Abonnement
5 numre årligt for 370 kr.
Bestil på danskemuseer.dk/abonnement

For skribenter
Artikelforslag sendes til 
redaktion@danskemuseer.dk
Pressemeddelelser sendes til 
info@danskemuseer.dk

Danske Museer udgives 5 gange årligt af 
Den Erhvervsdrivende Fond Museumstje-
nesten med støtte fra Slots- og Kultursty-
relsen og Statens Kunstfond.

”Kære Mor og Far.  Jeg er endnu i 
Faxeladeplads og jeg bliver her resten 
af Tiden. Vejret har været dårligt det 
har Regnet og det Blæser saa det 
næsten er umuligt at køre. Saa har jeg 
været saa heldig at smide min Pung 
med 235 Ø. Væk. Hvis Vejret ikke bliver 
bedre saa kommer jeg hjem Fredag el. 
Lørdag. Kærlig Hilsen Aage.” 

Postkort fra Faxe

G E N S TA N D S F O R TÆ L L I N G KO L O F O N

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

Af Jesper Milàn, museumsinspektør, 
Geomuseum Faxe

Sådan skriver Aage hjem til sine for-
ældre på et postkort fra 1934. Selv om 
postkortet er næsten 90 år gammelt, 
ville indholdet nok ikke have været me-
get anderledes i 2019. Hvad man skriver 
på et postkort til dem derhjemme, har 
ikke ændret sig nævneværdigt gennem 
årene.

Postkortet er prydet med et hver-
dagsmotiv fra Faxe Kalkbrud, hvor 
man ser et parti af de smukke, hvide 
kalkstensklipper, en trillebør og et 
par kalkbrudsarbejdere. De er i gang 
med kalkbrydningen, som i starten af 
1900-tallet var hårdt manuelt arbejde. 

Postkortet er en del af en større 
samling historiske postkort fra egnen 
i og omkring Faxe, der for tiden er vist 
frem i særudstillingen Postkort fra det 
gamle Faxe på Geomuseum Faxe. Her 
kan publikum gå på jagt i de smuk-
ke, gamle motiver fra lokalområdet 
og læse udvalgte tekster, som Aages 
postkort fra 1934. Postkortene giver 
den helt tætte, personlige vinkel fra de 
ferieoplevelser, folk havde på Faxe-eg-
nen i første halvdel af 1900-tallet. 

www.deffner-johann.com
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Ganske overordnet mangler der større og 
fælles fokus på videns- og samlings-

udvikling, omsorg for de grundlæggende 
museumsopgaver, for museernes maskinrum 

og kulturarvens pulsslag.

Broder Berg, direktør for Vesthimmerlands Museum, 
i kommentaren ’Rådgivningen på museumsområdet har brug for et løft’

→ Læs s. 24


