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Virus- og hackerangreb truer
danske virksomheder
Nutidens hackere bliver dygtigere og dygtigere, og der er efterhånden langt
mellem de dårligt formulerede e-mails og anmodninger om pengeoverførsler til
mistænkelige konti i eksotiske lande. Hackerne benytter sig i stedet af avancerede
metoder, der kan være svære at gennemskue i en travl hverdag.

SoMe
Af Birgit Pedersen

Ransomware
… er den største trussel. Data og filer
på computeren bliver låst/taget som
gidsel, og for at få dem tilbage skal
man overføre et beløb til hackeren,
ofte på 1.000 dollars.

CEO-fraud

IoT (Internet of Things)

Hackere franarrer en virksomhed
et pengebeløb ved at sende e-mails
til virksomhedens medarbejdere og
udgive sig for at være direktør for
virksomheden.

Trådløse printere, varmesensorer og
robotter er sluttet til vores netværk,
så vi kan styre det hele digitalt for
at lette vores hverdag. Det udgør en
stor risiko, hvis man ikke sørger for
at beskytte disse online gadgets med
passwords.

Gør det sværere for hackerne
Undgå privat brug af arbejdscomputere.
Oplys jeres medarbejdere om, hvorfor de ikke må gå på
Gmail og Facebook fra deres arbejdscomputer.
Opdatér jævnligt jeres software.
Det kan godt være, at det er generende, mens systemerne
opdateres, men acceptér nedetiden. Det er i sidste ende
dyrere at lade være.

53183

Husk at lave backups.
Om det er dagligt, ugentligt eller månedligt er op til jer
selv. Det kommer an på, hvor ofte I har behov for at gemme
vigtige data.

Få gennemgået virksomhedens IT-sikkerhed
af en professionel partner.
Ligesom I sender jeres firmabiler til syn, bør I
også kalkulere med udgifter til IT-sikkerhed.
Husk, at Topdanmarks cyberforsikring kan hjælpe
jer, hvis I bliver ramt af virus- eller hackerangreb.

Forsikringen koster fra 613 kr. om året.
Ring og hør mere på 44 74 33 94.

Sociale medier er gået fra at være et tilvalg til at

publikum. Derfor har vi også brug for at beskrive og

være en helt naturlig del af museernes måde at kom-

evaluere på kommunikationen, præcis som vi gør

munikere på. Hvor mange museer for fem år siden

med alle andre dele af vores formidling. Museernes

kunne virke lidt usikre eller famlende, så har næsten

aktiviteter på de sociale medier er jo formidling,

alle i dag fundet deres stemme på sociale medier og

akkurat ligesom udstillinger, undervisning, fore-

har nogenlunde styr på, hvad de vil kommunikere

drag etc. er det. Samtidig er det selvfølgelig også en

og fortælle deres brugere. Men de sociale medier er

marketingsplatform, men faktisk formidler vi ofte

stadig en ny verden med et utal af muligheder, der

vores udstillinger i så høj grad online, at der af og til

skal udforskes, og det er fortsat nødvendigt at disku-

argumenteres for, at de rent digitale brugere af vores

tere, hvordan museerne bør agere på de forskellige

museumskommunikation bør tælles med i statistik-

platforme, så de får mest muligt udbytte af deres

ken på linje med reelle fysiske besøg.

tilstedeværelse.

Tilgangen til brugen af SoMe kan endog være meget forskellig. Nogle føler sig frem og prøver af, mens

Derfor har MiD (Museumsformidlere i Danmark) og

mavefornemmelsen bliver bedre og bedre under-

magasinet Danske Museer i dette særnummer sam-

vejs, mens andre lægger strategier. Det handler om

let erfaringer, refleksioner, gode råd og kritiske kom-

hele tiden at blive skarpere på modtagergrupperne,

mentarer fra museumsfolk, der beskæftiger sig med

i takt med at disse samtidig bliver stadig bedre til at

sociale medier. Fra hands-on-artikler om formidling

sortere i budskaberne. Brugerne lægger kun mærke

af arkæologi på Facebook til forskerens blik på det

til dét, der er relevant for lige netop dem, og de skal

større museologiske perspektiv og ikke mindst den

kunne genkende sig selv i kommunikationen. Netop

digitalt udbrændte museumsmedarbejders person-

derfor skal vi museer som professionelle formidlere

lige beretning.

og SoMe-producenter være vågne, klar ved tasterne

Artiklerne afspejler, at de sociale medier har fået

og ikke mindst lære af hinanden.

større betydning for museerne, end mange ville
have spået for få år siden. De er blevet en uundvær-

Birgit Pedersen er formand for MiD

lig platform for museernes kommunikation med

Museumsformidlere i Danmark
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RADIO II

Nyheder

KO R T N Y T

Museer skal producere
indhold til Loud

ICOM UDGIVER GUIDE
TIL SoMe
Kort tid før Danske Museer
og MiD (Museumsformidlere
i Danmark) udgav dette særnummer om sociale medier,
sendte ICOM (International
Council of Museums) en udgivelse om selv samme emne
ud til organisationens medlemmer. Titlen er The ICOM
Social Media Guidelines,
og guiden er udarbejdet af
ICOM’s kommunikationsteam
med det formål at dele tips
om kampagner, valg af platforme, strategisk planlægning
og daglig forvaltning af konti
på de sociale medier. Guiden
kan downloades gratis på
icom.museum.

RADIO I

Radio24syv
kommer på magasin

Mens Nationalmuseet og Enigma skal
producere indhold til den nye radiokanal Loud, sørger et andet museum for,
at Radio24syv bliver bevaret som vigtig
kulturarv. Danmarks Tekniske Museum
har indsamlet genstande og materiale,
som skal sikre, at historien om radioen
bliver gemt for eftertiden. Radio24syv
er dermed blevet en del af dansk radiohistorie og dansk kulturarv.
Museet har blandt andet indsamlet
den mixer, hvorfra en stor del af stationens programmer er blevet styret,
for eksempel ’Det, vi taler om’ og ’Den
Korte Radioavis’. Det var fra denne
mixer, at kanalen blev ’åbnet’ i 2011,
og det var herfra, at man lukkede ned
for lyden torsdag den 31. oktober 2019
ved midnat. ”Radio24syv skriver sig
ind i en lang stolt dansk radiohistorie,
der strækker sig godt 100 år tilbage.
Amatørradio dannede grundlaget for
oprettelsen af, hvad der skulle blive til
Danmarks Radio, i 1925. I slutningen af
1950’erne udfordrede piratradiostationen, Radio Mercur, den etablerede radio
med deres fokus på ungdommen. Selv
om stationen ikke overlevede, så blev P3
oprettet i 1963, som en ungdomskanal.
Og på samme måde har Radio24syv udfordret radiosektoren herhjemme med
deres nytænkende og grænsebrydende
tilgang,” udtaler museumsinspektør
på Danmarks Tekniske Museum Jacob
Thorek Jensen. I forbindelse med indsamlingen søger museet personlige historier og beretninger fra danskere, som
har lyttet til stationens programmer.
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Ribeperle fra yngre germansk jernalder eller vikingetid. Foto: SOL

D I G I TA LT

100.000 fotos af
genstande gives fri
Den skulle i første omgang dække forskernes behov, men nu er Sydvestjyske
Museers database over arkæologiske
fund gjort tilgængelig for alle og enhver.
I efteråret åbnede forskningsdatabasen
på nettet, og det markerer en milepæl i
museets arbejde med at digitalisere sine
omfattende samlinger. Databasen rummer
mere end 1 mio. arkæologiske genstande
og mere end 100.000 tilknyttede fotos af
genstandene. Museets overinspektør for
Arkæologi & Samling, Morten Søvsø, er
glad for, at milepælen handler om at give
offentligheden adgang: ”Det har aldrig
været meningen med en museumssamling, at den skulle være en hemmelighed.
Sydvestjyske Museers samlinger tilhører
alle, så det har været vigtigt for os også

at give alle adgang.” Sydvestjyske Museers
samling on-line hedder i daglig tale og med
et glimt i øjet ’SOL-systemet’, og det står
på skuldrene af et arbejde, som begyndte
allerede i 1980’erne. Det, der dengang
hed Den Antikvariske Samling i Ribe, lavede omfattende udgravninger i Ribe, og
fundene væltede frem. Hvis de mange
fund skulle komme nogen til gavn, var det
nødvendigt at registrere dem minutiøst og
gerne digitalt, så forskerne for alvor kunne
dykke ned i materialet og analysere det på
tværs. ”Vores databases omfattende søgemuligheder gør det let for os og vores forskerkollegaer at finde ud af for eksempel
hvor mange glasperler af en bestemt type,
der er fundet et bestemt sted, og hvad der
er fundet sammen med dem. Den grundige
digitale registrering gør, at vi kan stille alle
mulige spørgsmål til materialet,” fortæller
Morten Søvsø. Siden 2017 har Sydvestjyske
Museer desuden registreret nye fund med
fotografier i topkvalitet, og det er også
lykkedes at gennemgå og fotografere mange gamle sager. Databasen findes på sol.
sydvestjyskemuseer.dk.

FÅTAL AF MUSEER
TILDELES EU-MIDLER
Den europæiske museumsorganisation NEMO
ønsker at skabe bedre muligheder for, at museerne
i Europa kan få adgang til
EU’s fondsprogrammer, der
starter i 2021. Derfor har
organisationen publiceret
en analyse af museernes
deltagelse i EU’s fondsprogrammer i perioden 2014-18.
Analysen viser blandt andet,
at det er et fåtal af museerne, der har fået del i EU’s
fondsmidler. Kun 6 % af ’The
Creative Europe Budget’
tilgår museer, som deltager i
projekter. Den viser samtidig,
at der er en geografisk ubalance i tildelingen på tværs af
de europæiske lande. NEMO
peger på en række mål, som
organisationen mener bør
være retningsgivende for
EU’s fremtidige investeringer på museumsområdet.
Deriblandt at det skal sikres,
at museerne får bedre betingelser for at søge midler
og udføre EU-finansierede
projekter.

Fotos: Enigma og Nationalmuseet

I efteråret vandt holdet bag Radio Loud
retten til at drive den nye digitale radiokanal, som ellers var tiltænkt Radio24syv som
en redningskrans. Det vakte furore omkring
kriterierne bag udvælgelsen, men trods
voldsomme protester fastholder Radio- og
TV-nævnet sin afgørelse. I en museumfaglig
sammenhæng er det Nationalmuseet og
Enigmas deltagelse i partnerkredsen bag
Radio Loud, der vækker interesse. Blandt en
lang række andre kulturaktører skal de levere indhold til kanalen, der har unge mellem
15 og 32 år som målgruppe.
”Når vi på ENIGMA takkede ja til invitationen om at indgå i LOUDs partnerkreds,
er det, fordi vi ser radiomediet som en
fantastisk måde at nå nogle andre end dem,
der finder vej til vores fysiske adresse,”
fortæller Jane Sandberg, direktør for Enigma, til Danske Museer. ”Vi er hele Danmarks
museum for kommunikation, og den opgave
kan vi kun løfte ved hele tiden at afsøge nye
veje at formidle vores viden på. Vi har en
klar forventning om, at vores engagement
i LOUD også vil have en afsmittende effekt
på, hvordan vi skaber udstillinger, og vi ser
meget frem til at udvikle os i samarbejde
med både professionelle radiofolk og de
ungdoms- og kulturinstitutioner, som også
er med i partnerkredsen.”

Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, er på linje med Sandberg: ”For at
række ud til nye målgrupper med vores
forskning, viden og historier er vi i gang
med at opbygge, hvad vi foreløbig kalder et
’mediehus’, hvor vi udvider vores formidling
til også at omfatte eksempelvis tv, podcasts
og webjournalistik. Det har vi arbejdet med
i snart et par år, og vi har løbende været i
dialog med en kreds af kulturinstitutioner,
hvor vi overvejede at byde ind på den tv-kanal og radiokanal med fokus på kultur, som
var en del af det oprindelige medieforlig
fra den tidligere regering. Da folkene bag
Radio LOUD henvendte sig for at høre, om
vi ville være med som kulturpartner, var det
derfor oplagt at sige ja. Med samarbejdet
med LOUD får vi nye formidlings-tangenter
at spille på, vi tager hul på opbygningen af
indhold til mediehuset, og så er vi sammen
med de andre partnere med til at skabe et
helt nyt medie for en svær og vigtig målgruppe, nemlig fremtidens demokratiske
deltagere.”
Radio Loud sender første gang 1. april
2020 og vil de næste fire år modtage 70
millioner offentlige kroner årligt. Loud estimerer, at de vil få ca. 100.000 lyttere om
ugen.

10 simple actions museums can take
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in support of the

Most of the ideas below are simple to achieve but do require some preparation. Some directly
support the global strike (1-5), others are more museum-y (6-10). Pick what suits you and your organization.

KLIMABEVIDSTHED

#MuseumsFor
Future

1. WelcoMe sTrikers
in your MuseuM.
Your toilets, tap water, and
comfortable seating are assets to strikers.

Create a display showing how movements work
and create change.

2. Hold a cHildren’s asseMbly
abouT a susTainable FuTure.

7. sell only local, PlanT-based
Food in your resTauranT.

That way, parents are free to march.

Klimabevidstheden breder sig i den globale museumsverden, senest i form af
kampagnen #MuseumsForFuture. En international bevægelse af museumsmedarbejdere, der støtter #FridaysForFuture-bevægelsen, opfordrer museerne
til at gribe til handling og til at tweete
og poste under hashtagget #MuseumsForFuture for at vise deres engagement.
Kampagnen blev lanceret i forbindelse
med den europæiske museumsorganisation NEMO’s konference ’Sharing recipes
for a better future’ i begyndelsen af
november, og ved samme lejlighed blev
en liste publiceret med 10 lavpraktiske
råd til, hvordan museer kan medvirke til
at skabe en grønnere fremtid.
Illustration: NEMO/MuseumsForFuture

6. Tell THe sTory oF young acTivisTs
FroM oTHer TiMes and Places.

3. Provide sPace For TeacH-ins,
sign Making, WorksHoPs.
Offer your workshop spaces and
other rooms in advance to organizers.

4. go on #ArtStrike,
PuT an objecT on sTrike.
Here is a toolkit and some more info.

5. arcHive and creaTe
a disPlay oF THe sTrike.
Document this all-important movement
for posterity, together with the strikers.

One day is feasible.
And then another. And another.

8. Make ONE ParT oF your MuseuM’s
oPeraTions susTainable.
The utility bill, transport, packaging ... anything.
If you change one thing every time there is a strike,
soon you’ll be green as grass!

9. ProMoTe THe use oF Public
TransPorT To geT To your MuseuM.
Give detailed directions
and don’t fail to mention the convenience.

10. sToP accePTing Money
FroM Fossil Fuel coMPanies.
Due diligence on all your funders:
no artwashing, no greenwashing.

We encourage all museum professionals to join the strike, and all managers and leaders lend their
support. Take photos of your actions and share them with the #MuseumsForFuture hashtag.
Finally, sign up for our newsletter to receive new action ideas for future strikes and sign up
with Culture Declares to show your commitment. If you’ve already undertaken actions as
part of exhibitions, training, events, education, etc., please complete this survey. Thanks!

M E D D E L E L S E R F R A R E D A K T I O Nmuseumsforfuture.org
EN

november 2019

Fremtiden for magasinet Danske Museer
Slots- og Kulturstyrelsen har meldt ud,
at magasinet Danske Museer ikke længere vil modtage støtte, og dermed er
der risiko for, at det må lukke. Det skrev
formand for Museumstjenestens bestyrelse Jørgen Smidt-Jensen og ansvarshavende redaktør for Danske Museer
Ida Bennicke om på lederplads i forrige
nummer. Lederen affødte mange kommentarer fra læsere, der var ærgerlige
og ikke mindst forundrede over beslutningen, særligt i lyset af de seneste års
udvikling og løft af magasinet både i
form og indhold.
Museumstjenestens bestyrelse håber fortsat på, at beslutningen bliver
ændret, og afventer svar på en klage
over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. I mellemtiden har Museumstjenestens bestyrelse besluttet foreløbig at
dække underskuddet og udgive maga-

sinet i 2020. Hvordan fremtiden ser ud
derefter, er endnu uvist.
Årstidsnumre og længere artikler
Danske Museer udkommer fra 2020 som
årstidsnumre fire gange årligt i et nyt,
mere fyldigt format med flad ryg. Selv
om udgivelsesfrekvensen sættes ned fra
fem til fire, forbliver antallet af sider set
ud over året det samme, da de enkelte
numre får flere sider. Det giver mulighed
for at bringe længere, mere dybdegående artikler. Og samtidig åbner det for at
udfolde større temaer, der kan belyses
fra flere vinkler. Hvert årstidsnummer vil
således have et tema, som bliver behandlet i en række artikler.
Magasinets design og layout forbliver
stort set det samme, og det gælder også
de faste rubrikker som for eksempel
Nyheder, Udstillinger og Publikationer.

Ændringerne i format og udgivelsesfrekvens har en økonomisk fordel,
da portoudgifterne bliver mindre. Men
beslutningen udspringer kun delvist af
de økonomiske udfordringer, magasinet
står over for med svigtende støtte fra
Slots- og Kulturstyrelsen. Ambitionen er
først og fremmest at styrke magasinet
på indholdssiden og fortsat udvikle det i
overensstemmelse med de tilbagemeldinger, vi får fra læserne. Et af ønskerne
har været længere artikler, der går mere
i dybden med udvalgte emner. Det ønske imødekommer vi nu med de fyldigere årstidsnumre.
Ønsker og kommentarer til ændringerne
modtages gerne på
redaktion@danskemuseer.dk.
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Fridays For Future movement

ØJEBLIKSBILLEDE

Louisiana får glæde af
at samarbejde med et
velfungerende museum med
en fornem samling, men også
af at tage et større ansvar i
samarbejde med en regional
institution. Kulturel
vækst er på dagsordenen
i Aalborg, hvor der findes
en offentlighed, som ikke
kommer forbi Louisiana
med samme selvfølgelighed
som de mennesker der bor,
hvor vi ligger.
Poul Erik Tøjner, direktør for Louisiana, i
en fælles pressemeddelelse fra Kunsten og
Louisiana. De to kunstmuseer har indgået
et partnerskab, der betyder, at Louisianas
direktør fremover vil have det overordnede ansvar for det kunstfaglige program på
Kunsten. I samme forbindelse vil Kunsten i
langt større omfang kunne lade Louisianas
samling og netværk indgå i sit udstillings- og
aktivitetsprogram.

RETTELSE

Lyse udsigter for
Kroppedal Museum

I oktober bragte Danske Museer en nyhed om, at Kroppedal Museum er sat under administration. Dette er ikke korrekt,
og formuleringen skulle i stedet have
været ’under skærpet tilsyn’. Redaktionen beklager fejlen og har været i dialog
med Kroppedal Museums nye direktør,
Mads Thernø, der konstaterer, at økonomien er i bedring. I 2018 var museet nødt
til at sige farvel til seks medarbejdere på
grund af et stort underskud. Personalereduktionen har virket efter hensigten,
og ifølge en prognose kommer museet
ud af 2019 med et mindre overskud. ”Det
danner baggrund for, at vi kan indgå i
forhandlinger med Forstadsmuseet om
en mulig fusion, som forhåbentligt kan
træde i kraft fra årsskiftet 2020/21. Det
er planen, at det nye Vestegns Museum
fortsat skal bibeholde de ansvarsområder, som Kroppedal Museum har i dag,
og sætte et øget fokus på forstædernes
dannelse og velfærdsstatens etablering,”
fortæller Mads Thernø.

Indtryk fra ODM’s årsmøde
med et kunstfagligt blik
Af Josephine Nielsen-Bergqvist
museumsinspektør, Ribe Kunstmuseum

450 museumsfolk mødtes traditionen
tro på Munkebjerg Hotel 6.-7. november til ODM’s faglige orienteringsmøde. Josephine Nielsen-Bergqvist var
koordinator på det kunstfaglige spor
og beretter i dette uddrag om en
heftig debat om køn og diversitet på
kunstmuseerne. Reportagen fra årsmødet kan læses i sin fulde længde på
danskemuseer.dk.
Under årsmødets to sidste blokke
debatterede vi et af de varmeste emner i øjeblikket: køn og diversitet på
de danske kunstmuseer. ODM lagde
ud med at præsentere tallene fra en
ny spørgeskemaundersøgelse blandt
kunstmuseerne. Desværre var der
ikke så mange, der havde svaret, og
nogle havde svaret på andet, end de
var blevet bedt om, så undersøgelsen
tænkes at blive revideret senere hen.
Af de tal, der blev præsenteret, kunne
vi se, at erhvervelser af værker udført
af kvindelige kunstnere – samt udstillede værker af kvindelige kunstnere
– var en my bedre end ved den sidste
undersøgelse, der blev foretaget for 15
år siden.
Undersøgelsen gav anledning til en
diskussion om, hvordan vi fremover
kan synliggøre denne uligevægt mellem
køn i samlinger. De historiske museer
har sværere ved at få procenterne udlignet end for eksempel kunsthallerne,
som også må se det som deres ansvar
at tale de kvindelige kunstnere op. Det
bliver svært for museer med kunst
fra 1700-1900 at udstille og erhverve
50/50, men man kan stræbe efter
det, hvorimod museer, der viser moderne kunst og samtidskunst, bedre vil
kunne udligne procenterne. Et konkret
forslag var at italesætte problemet og
reflektere over det i årsrapporterne. Vi
kan ikke ændre på tallene fra de sidste
århundreders erhvervelses- og udstillingspolitikker, men vi kan igangsætte
en ændring fra i dag.
Herefter præsenterede Aarhus
Universitet et endnu ikke realiseret
forskningsprojekt om en markant underrepræsentation af mandlige gæster

på kunstmuseerne, og Museum Jorn
satte ord på udfordringerne ved at
erhverve værker af kvindelige kunstnere, når der ikke var synderligt mange af
disse i Asger Jorns omgangskreds.
Tre små indslag fulgte – ét om
Kvindemuseet i Aarhus, ét om Ribe
Kunstmuseums udstilling , der lægger
et queer-perspektiv på Kristian Zahrtmanns værker, og ét om Sorø Kunstmuseums arbejde med en ikke-vestlig
samling. Det blev introduktionen
til et efterfølgende længere oplæg
om Global Art History ved Aarhus
Universitet. For ja, det står slemt til
med ligestillingen i de danske museumssamlinger, både kønsmæssigt og
i endnu højere grad når det gælder
forholdet mellem vestlig og ikke-vestlig
kunst – for ikke at tale om forholdet
mellem dansk og nordatlantisk kunst.
Der blev sat spørgsmålstegn ved, om
vi udstiller værker eller personer?
Udstiller vi bestemte nationaliteter,
regioner, racer og seksualiteter, eller
udstiller vi kunsten? Og hvis vi begynder at udstille kunst under et mærkat
som for eksempel ’afrikansk kunst’,
hvor går grænsen så mellem at være et
kulturhistorisk museum og at være et
kunstmuseum?
Diskussionen og spørgsmålene blev
grundlag for en heftig paneldebat med
deltagere fra ARoS, Aarhus Universitet,
Kvindemuseet og kunstskribent Lisbeth Bonde. Helt overordnet og ganske uretfærdigt for den virkelig gode
debat fremlægger jeg her nogle af
argumenterne og forslagene: Ligestilling handler om meget mere end køn.
Det handler om magt, klasse, land,
by og meget mere. Vi skal være mere
bevidste om de ord, vi bruger. Der må
ske en ændring i vanen, og vi må gøre
op med ’plejer’ – både når det gælder
udstillinger og de tekster, der bliver
skrevet på museerne. Vi kan for eksempel prøve at eksperimentere med
at lave en ’søg og erstat’ på tekster og
derved slette personlige pronominer
og navne og se, hvad der sker. Vil gæsterne blive sure? Eller vil de fokusere
mere på værkerne end på kunstnerne?
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”Åh, nej! Ikke også Kresten,” kommenterede en af følgerne på Museum Sønderjyllands Facebook-side med daglige opdateringer fra 1. Verdenskrig. Beretninger
om dagligliv og faldne soldater fra datidens breve, aviser og dagbøger skaber
indlevelse og historisk interesse blandt
sidens 6.500 følgere.

Dagligt nyt fra
fronten
i 1. Verdenskrig

Af René Rasmussen
museumsinspektør, Museum Sønderjylland
Fotos Museum Sønderjylland

U

nder 1. Verdenskrig 1914-1918 var Sønderjylland en del af det krigsførende
tyske kejserrige. Over 30.000 mænd
fra landsdelen deltog som soldater
i den tyske hær – og ud af dem faldt flere end
6.000. Hvordan kunne Museum Sønderjylland
formidle denne dramatiske historie på en interessant og vedkommende måde – og for et meget
beskedent budget? Inspirationen blev hjemmesiden ’1864Live’, der fra juli 2012 til november 2014
bragte daglige ’nyhedsopdateringer’ om krigen i
1864. ’1864Live’ var skabt af medarbejdere ved
danmarkshistorien.dk på Aarhus Universitet og
opnåede på godt to år ca. 250.000 sidevisninger.
Først etablerede vi i samarbejde med et par
andre af landsdelens institutioner hjemmesiden
denstorekrig1914-1918.dk og knyttede Facebook-siden ’Sønderjyderne og Den store Krig
1914-1918’ til. Daglige nyhedsopdateringer ligger i
Facebooks natur, så valget af netop dette medie
var nærliggende. Vi gik online i juni 2014, og det
kom til at gå over al forventning. Indtil september
2019 har siden haft 4.000.000 sidevisninger og
hen ved en halv million brugere. Den tilhørende
Facebook-side opnåede også stor popularitet og
har i skrivende stund over 6.550 følgere.
”Ikke også Kresten!”
Der er en egen nervepirrende autenticitet over
de daglige livstegn fra fronten eller hjemme fra
familierne i Sønderjylland. Læserne lærer soldaterne og deres pårørende at kende, for brevskriverne har dagligt eller i hvert fald flere gange om
ugen delt deres glæder og sorger med os. De har
meddelt os deres tanker om verden og krigen,
livet og døden. Vi har været med dem på Vestfront, Østfront, Balkan og Italien, i Mellemøsten
og Østafrika, i luften og på havet – eller under
det i det tyske ubådsvåben. Vi har læst om deres
længsler efter fred og efter at komme hjem. Men
livet som soldat i en krig er omskifteligt, og døden
kan komme på et splitsekund.
Hjemmesiden har et nogenlunde fast, men dog
ganske stort persongalleri, hvis skæbner læserne
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DAGBØGER FRA FRONTEN

Hans Petersen

Hermann Hunger
Hermann Hunger fra Aabenraa deltog i juni 1916 i
slaget ved Verdun som infanterist i Infanterie-Regiment Nr. 84.

følger gennem krigen – eller indtil de falder. Mange af vores læsere følger intenst med i opslagene.
Folk, der ellers ikke kunne drømme om at læse en
brevsamling eller en dagbog fra 1. Verdenskrig fra
ende til anden, sluger det hele råt, når det bliver
serveret for dem i mindre bidder.
Selv om de alle for længst ligger under mulde,
så virker mange af brevskriverne ofte ejendommeligt nutidige i deres tankegang. De taler så
stærkt og direkte til os, at vi føler, at vi kender
dem. Da den tænksomme og velskrivende Kresten
Andresen fra Ullerup blev meldt savnet 8. august
1916 midt under slaget ved Somme, var der næsten landesorg på Facebook-siden.
Tæt ved 6.000 faldne sønderjyder ud af en
samlet befolkning på ca. 170.000 er rigtig mange
døde. Men det er også bare et tal. Når der kommer navn og ansigt på, bliver de nærværende.
Gammelt nyt er spændende nyt
Konceptet er uhyre enkelt – hver dag bringes én
eller flere nyheder med udgangspunkt i: Hvad
skete der på dagen i dag for 100 år siden i 1. Verdenskrig, oplevet af sønderjyder?
Nogle vigtige grunddata var allerede på plads,
før vi gik i gang. Først og fremmest en liste over
de faldne sønderjyder. På grundlag af denne liste
ville det være muligt på hjemmesiden hver dag,

som et minimum, at bringe dagens faldne – ofte
med foto og de mest nødvendige personlige data.
Derudover bragte vi beretninger fra ude- og
hjemmefront i form af uddrag af soldaterdagbøger, feltpostbreve, krigserindringer, aviser, bekendtgørelser mv., alt sammen bragt nøjagtigt på
100-årsdagen – eller så tæt på som muligt.
De første opslag kom i juni 2014. 31. juli 2014
blev der erklæret truende krigsfare, og 1. august
2014 blev der mobiliseret. Krigen var i gang – og
det var hjemmesiden også! En håndfuld frivillige
afskrev febrilsk aviser eller tog udpluk fra dagbøger, feltpost og erindringer. Der er siden kommet
flere frivillige til, således at der altid har været ca.
10 frivillige tilknyttet. De er i hovedsagen pensionister eller studerende – og de er bosiddende
over hele landet. Men vi har også et tæt samarbejde med andre institutioner i landsdelen.
Hjemmesiden lå i 2014 ret stabilt omkring 3540.000 sidevisninger om måneden. Siden da er
interessen bare vokset og vokset. Det hele kulminerede i november 2018, med 100 års dagen for
krigsafslutningen på 1. Verdenskrig, med mere end
200.000 sidevisninger på én måned. Efter krigsafslutningen er interessen naturligt nok dalet noget,
men vi ligger dog stadig på 40-45.000 månedlige
sidevisninger og 14-16.000 brugere.

Folk, der
ellers ikke kunne drømme
om at læse en
brevsamling
eller en dagbog fra 1. Verdenskrig fra
ende til anden,
sluger det hele
råt, når det
bliver serveret
for dem i mindre bidder.

Jord og
sten trykkede
på mine ben,
på maven og
brystet, så jeg
ikke kunne
trække vejret.
Det var ikke
til at holde
ud. Jeg skreg,
men ingen
hørte mig.

”… franskmanden lod os ikke i ro, for inden vi kunne sunde os lidt over det, vi havde været ude i,
begyndte han en trommeild, der varede i 12 timer,
helt til om aftenen, og hvordan det er at stå for
det, kan vel kun krigsdeltagere forstå.
Der var intet andet at gøre imod dette helvedesvejr end at kravle ind i sin hule, og det gjorde vi.
Jeg havde vel kun ligget her i et par minutter, før
der sprang en granat oven på min hule.
Jord og sten skred ned over mine ben, men overkroppen var fri. Nu var jeg glad for, at jeg tog min
bajonet med tilbage, for den kunne jeg nu bruge
som en spade for at befri benene. Det var også lige
ved at lykkes mig, da granat nummer to kom og gik
ned ved siden af den første.
Jord og sten, meget mere end første gang, væltede nu ned også på min overkrop, kun ansigtet og
den ene arm var fri. Jeg var levende begravet.
Det var en frygtelig situation. Jord og sten trykkede på mine ben, på maven og brystet, så jeg ikke
kunne trække vejret. Det var ikke til at holde ud.
Jeg skreg, men ingen hørte mig.
Så resignerede jeg, trak med den frie hånd stålhjelmen ned over mit ansigt og ventede på døden.
Den nyindførte hjelm, som kammeraterne grinte
af, var dog med til at frelse mit liv. Jeg kunne høre,
at små granatsplinter og shrapnelkugler trommede på den og – så besvimede jeg.
Et stort skrald i nærheden vækkede mig, og jeg
skreg igen, stadig forgæves, og så var jeg væk igen.
Endnu en gang kom jeg til bevidsthed, og nu hørtes skriget. To soldater kom krybende hen til mig,
og jeg hørte den ene sige disse ord: »Dem Kerl
muss geholfen werden«.
Han gik tilbage for at hente hakke og spade, den
anden blev hos mig. Så kom der igen en granat og
skar benet af ham højt oppe, og da den anden,
der havde taget en sanitetssoldat med, kom hen
til os og så den første, der nu var død, sagde han:
»Nun auch du, mein guter Freund«. Disse ord
glemmer jeg aldrig.”

Sønderjyden Hans Petersen fra Skodsbølmark ved
Broager førte dagbog om sin deltagelse i krigen.
Den 18. april 1915 skulle han med sit regiment,
Füsilier-Regiment Nr. 86, deltage i et angreb ved
Moulin-sous-Touvent.
"Kanonerne tav. Øjeblikket var kommen til Angreb.
… Da jeg kom ud i den Grav, hvorfra vi skulde angribe, var den Sektion samlet, som jeg skulde føre
ud i anden Linie. Jeg sprang op paa Brystværnet
for at orientere mig.
Saa snart jeg fik Hovedet ud over Skyttegraven,
blev der rettet en saa forbitret Gevær- og Maskingeværild mod mig, at jeg hurtigst maatte søge
Dækning. Jeg prøvede igen — samme morderiske
Modtagelse. Tre Skridt frem, det vilde være den
visse Død. Nej, tænkte jeg, ikke dø saadan, ikke
kaste mig bevidst i Dødens Arme. Jeg saa, at endnu var ingen stormet frem paa hele Linien.
En rasende Pionérofficer kom løbende med Revolveren i Haanden og brølede til os: »Hvem er her
Sektionsfører?« Jeg stod ret og svarede: »Det er
jeg!« Han bandede og tordnede: »Vil De skyndsomst se, at De udfører Deres Pligt og stormer frem
til Angreb!« Jeg sagde: »Det er umuligt at komme
blot et Par Skridt frem, da vi ingen Reserver har,
og der er heller ingen gaaet frem endnu paa hele
Linien.«
Han hævede Revolveren med et Ryk og hvæsede ud mellem Tænderne: »Hund! Jeg skyder dig
ned, hvis du ikke gaar frem!«
Jeg stirrede ind i det korte, sorte Revolverløb,
pressede Tænderne fast imod hinanden og knugede Geværet med højre Haand som i Krampe.
En underlig, stejl Trods kom op i mig sammen med
den Tanke: Om jeg dør straks her i Skyttegraven eller om et Øjeblik to Skridt foran kan omtrent falde
ud paa et, og hvis han skyder, saa dør han i samme
Øjeblik, det ser jeg nu paa mine Kammerater.
Langsomt, men med Eftertryk svarede jeg:
»Gaa De foran, Hr. Overløjtnant, saa kommer jeg
bagefter!«
Han blev bleg, og Øjnene blev større; men højre
Haands Pegefinger strakte sig lige ud, og Armen
sank. Uden at mæle et Ord mere gjorde han omkring og løb tilbage, idet han i Forbifarten kastede
et sky Blik til mine Kammerater.
Lidt efter kom der Ordre til, at vi ikke skulde
gaa frem, men gaa tilbage til vor Jordhule igen og
afvente nærmere Besked.”
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10 tips til det
selskabelige museum

VÆR ET MENNESKE
Det måske allervigtigste (og
oftest ignorerede) råd går på at
undgå den planlagte, strategiske
og institutionelle tone. Sagt på en
anden måde: SoMe-indhold skal
altid inspirere – ikke informere.
Jeres SoMe-profil er ikke et nyhedsbrev, og den er slet ikke en
pressemeddelelse. Husk begejstring og aktualitet, og drop det
formelle og overdrevent velforberedte. Husk, at der vil være et
konstant pres fra dine omgivelser
til at glemme dette råd. Stå imod.
Drop fodnoterne, og vis, at dit
museum også er et slags menneske. Det handler bestemt ikke
om at være sløset eller kikset,
men om at være en engageret
og underholdende stemme i det
store indholdshav.

Af Jonas Heide Smith
leder af Digital, SMK – Statens Museum for Kunst

2
PRODUCÉR MEGET
INDHOLD
Indsaml så meget indhold, du
kan, og vælg 90 % fra. Tag altid
mindst 20 billeder af alting, så
bliver et af dem sikkert skarpt,
sjovt og velkomponeret. I en digital verden bruger man sin tid på
post-produktion og sletning, ikke
på planlægning og forudgående
bekymring. Og husk de ord, der
ofte tillægges Hemingway: “Det
første udkast til hvad som helst er
altid noget møg.”

3
FASTLÆG FORMATER

Hverdagen er travl, opgaverne er legio,
og den nye udstilling åbner i morgen.
Hvordan skal man dog få museet til at
stråle på de sociale medier?

A

t skabe sublimt indhold og en vidunderlig varm stemning på museets sociale
medier er egentlig nemt: Man skal blot
udvikle indhold, der flugter elegant
med museets strategi, er smukt produceret,
skrevet med et kærligt glimt i øjet, som både tager gamle og nye brugergrupper i hånden, og som
vækker oprigtig begejstring. Og så skal man være
i konstant øjenhøjde og indgå i vidende, favnende
og konstruktiv dialog med høj som lav, mens man
live-transmitterer en åbningstale med den anden
hånd. Det skal man så gøre på Facebook, Instagram, Google Business, TripAdvisor og Twitter,

mens man aktivt fortrænger, at museets Wikipedia-side trænger til en yderst kærlig hånd.
Det siger sig selv, at museer ikke altid er sublime på de sociale medier. Den gode (eller dårlige,
om man vil) nyhed er, at ingen altid er sublime. En
anden trøst er, at der heldigvis findes teknikker og
principper, som gør det hele nemmere. Nedenfor
giver jeg derfor 10 gode råd til, hvordan man kan
arbejde med museets sociale platforme. Listen er
langtfra udtømmende. Til gengæld har jeg sigtet
efter midten af abstraktionsstigen: Vi skal ikke
tale om det minutiøse som for eksempel ’sådan
beskærer du et billede’, ’brug aldrig repost-apps
på Instagram’ eller det overordnede som ’sådan
sikrer du sammenhæng mellem museets strategier’ og ’sådan bør du rapportere til direktionen’.
I stedet skal vi holde os til anbefalinger, der gør
den SoMe-ansvarliges arbejde både sjovere og
mere effektivt.
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Et opslag som
del af en fast serie på
Facebook, hvor medarbejdere på SMK
vælger et ’yndlingsværk’. Effektivt for
SoMe-medarbejderen, men også behageligt for brugeren,
der ved, hvad man
kan forvente.
Et foto af en
videooptagelse. Kan
bruges som teaser og
giver et kig bag den
pæne overflade.
Foto: Jonas Heide
Smith / SMK

Sørg for at udvikle 5-10 indholdsgenrer (udstillingsåbningen,
video-interviewet, samlings-formidlingsopslaget…), og sørg så
for at kunne dem på fingerspidserne. Fotografér folk samme
sted, hav formater at falde tilbage på, hvis du mangler indhold.
At ville starte forfra hver gang
er forbilledligt, men voldsomt
ineffektivt.

4
PRODUCÉR TVÆRMEDIALT
Når du alligevel er i gang, så sørg
altid for at producere indhold,
der kan bruges på tværs af platforme. Tag et vertikalt foto, hver
gang du tager et horisontalt.
Optager du video, så optag også
altid en lille stump, der kan bruge
på en Instagram-story. Tag altid
et foto af, at du optager video.
På denne måde får du flere nedslagsmuligheder for hver historie.

Instagram-opslag fra @smkmuseum. Et opslag, der kommenterer lidt indirekte på de overvældende mængder af
aprilsnare. Kræver afkodning, men da selve billedet er appellerende, er der flere veje ind i den pågældende opdatering.

5
RESPEKTÉR PLATFORM
OG ALGORITME
Hvis din strategi handler om konkrete medieformater, så er den
for specifik. SoMe-platformenes
algoritmer bestemmer, hvilke
typer indhold der virker. Lad
være med at slås med dem. Dine
budskaber handler ikke om tekst,
foto eller video, men om indhold.
Hvis Facebook pludselig elsker
video, så lav da endelig video.
Vælg dine kampe med omhu.

6
VÆR AKTUEL
Den nemmeste (og mest ufarlige)
måde at virke levende og dynamisk på er at være aktuel. Bind
dine opslag op på aktuelle begivenheder. Undtagelse: Tal kun
meget sjældent om vejret. Vejret
er det nemmeste, mest fristende
og ukontroversielle samtaleemne og derfor selvsagt også det
mindst interessante. Vejret er
nødt til at være sidste udvej.

7
KOMMUNIKÉR I LAG
Vi står alle med et dilemma: Skal
vi kommunikere til museets faste
venner, eller skal vi inkludere nye
målgrupper og dermed risikere at
virke kedelige og overforklarende
for de indviede? Det er vigtigt at

opløse dette dilemma. Det gøres
ved at kommunikere i lag: ved at
tale klart, men også belønne det
faste publikum med et lille vink
eller en indforstået reference.
Princippet om at ’dobbeltkommunikere’ kender du fra børnefilm:
Shrek er sjov for både børn og
voksne, Teletubbies er ikke.

8
KØB ORDENTLIGT UDSTYR
I har brug for et minimum af udstyr, især et ordentligt kamera –
eventuelt blot en telefon af nyere
dato – samt fornuftig software til
efterredigering. Det er voldsomt
banalt, men ikke desto mindre
vigtigt at huske. Uskarpe billeder
betyder ligesom uskarp tekst, at I
ikke tager relationen til brugeren
alvorligt.

9
TÆNK ALTID KUN PÅ
BRUGEREN
Museets følgere har generøst
tilladt jer at bo fast i deres lomme.
De giver jer venligt deres knappe
opmærksomhed helt gratis, og
det bør afføde ydmyghed og bevidstheden om, at I skylder dem
omhu og et højt ambitionsniveau.
Alt indhold skal ikke være sublimt,
men alt skal være helt i orden. Og
en af SoMe-personens vigtigste
opgaver er at sige nej til resten af
museet. SoMe-kommunikationen
er altid til følgerne og aldrig – eller kun helt sekundært – til politikere, fonde, advisory boards eller
til museets ledelse. Når du poster
om, at nogen har holdt et Powerpoint-oplæg på museet, så ved
du, at du har glemt dette råd.

10
BRUG GÆSTERNE
Er I så heldige at have flotte objekter og/eller flotte omgivelser,
så invitér endelig gæsterne med
ind i kommunikationen. Gæster
producerer indhold, som det er
selvundergravende ikke at genanvende på jeres egne kanaler, for
eksempel som stories på Instagram. Inspirér til fotografering
via jeres egne billeder, og fortæl
endelig gæsterne, hvis I har en
liberal fotopolitik på museet.
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VejleMuseernes arkæologer formidler
hver uge viden om aktuelle udgravninger, fund og forskning i et nyt koncept,
der har bidt sig fast på de sociale medier.

Arkæologisk Ugerevy
et digitalt øjebliksbillede
fra felten

V

ejleMuseerne har de seneste år arbejdet strategisk med øget kreativ
synlighed på de sociale medier, og
særligt arkæologerne har grebet den
chance. Rammerne på de sociale medier giver os
mulighed for at supplere vores formidling med
seriøst vidensindhold i en mere tilgængelig form.
Det skaber intern værdi i organisationen, fordi
det er sjovt og formålsrigt at lave. Og det skaber
ekstern værdi, fordi det bidrager til nye måder
at markedsføre os på, inviterer enhver indenfor i
arkæologernes verden og åbner dermed nye døre
til vores fortid.
Siden begyndelsen i 2017 har arkæologernes ugerevyer udviklet sig til et fast, enkelt video-koncept med direkte kontakt mellem en
fortællende arkæolog og seeren. Den direkte
formidling til kameraet gør videoerne personlige
med en nærværende og afslappet fortælleform.
I dag sender vi en ugerevy ud hver uge. Formålet er at fortælle om igangværende udgravninger,
forskning, udstillinger, detektorfund og ny viden
skabt af VejleMuseernes arkæologer. I gennemsnit
ser 2-5.000 unikke brugere hver ugerevy.

Af Katrine Balsgaard Juul, museumsinspektør i arkæologi
og Mads Laier, kommunikationsmedarbejder, VejleMuseerne

Indholdet i
ugerevyerne er arkæologiske fakta, men i
særlige tilfælde lader
VejleMuseerne fakta
og fiktion mødes.
Et godt eksempel er
museets aprilsnar
2019, som blev filmet
på en igangværende udgravning ved
Egtved Kirke, hvor
arkæologerne udgravede grubehuse
fra vikingetiden. Et
fiktivt indslag blev
tilføjet med fund af en
økse med indridsede
runer, hvorpå der
selvfølgelig stod, at
den tilhørte Harald
Blåtand. Pointen med
aprilsnaren var først
og fremmest at underholde, men det underholdende format
blev brugt bevidst til
at vise, hvordan en
udgravning foregår.
Illustration: VejleMuseerne

De tørre tal
Ugerevyerne holder et ret stabilt niveau når vi ser
isoleret på opslagenes rækkevidde, det vil sige
hvor mange personer der har set opslaget, men
ikke nødvendigvis selve videoen. Selv de ugerevyer, som ikke formår at få folk til at blive hængende, har som oftest en organisk rækkevidde
på over 3.000. Dette skal ses i forhold til, at kun
lidt flere end 1.000 personer følger Kulturmuseet
Spinderihallernes Facebook-side, der er afsender
på ugerevyerne. Ugerevyen sendes ud hver torsdag og deles med passende Facebook-grupper.
De videoer, der opnår højt engagement – altså
flere og længere visninger – får qua algoritmens
logik også en højere opslags-rækkevidde, men
der er langtfra en ligefrem proportionalitet på
spil. Derfor er det vigtigste metric vi måler på
det samlede antal sete minutter, der kombinerer
antallet af seere med, hvor meget af videoen der
rent faktisk bliver set.
De to typer af ugerevyer, der klarer sig bedst,
er:
1 Revyer med indhold, der i forvejen får stor
opmærksomhed – for eksempel udgravninger
ved monumentområdet i Jelling.

En anden god
erfaring med kombinationen af arkæologisk fakta og fiktion
er VejleMuseernes
julekalender ’Nisserne
fra Ravningbroen’.
Produktionen af en
julekalender krævede
en hel del arbejde,
men det var det hele
værd, da flere skoleklasser og familier
besøgte museet for
at se det udstillede
nisseskelet og med
ønske om at høre
mere om det arkæologiske arbejde.
Illustrationer: VejleMuseerne

2 Revyer, der indeholder noget sjovt/skævt/
anderledes – som for eksempel fundet af en
gammel latrintønde eller et mystisk flintefund
fra Hedensted, der viste sig at stamme fra et
uopklaret indbrud på et lokalmuseum.
I Facebooks målgruppeværktøjer har vi opsat en
brugerdefineret gruppe bestående af personer,
der har vist interesse for ugerevyerne. Denne
målgruppe bruger vi som udgangspunkt for annoncering af for eksempel foredrag og andre
arkæologi-relaterede arrangementer. Vi opnår
oftest stor ROI (return of investment, red.) på meget små budgetter med denne type annoncer.
Råt og upoleret
Ugerevyerne er enkle at producere. Vi nyder godt
af, at vores arkæologer har en smartphone i lommen, som de blandt andet bruger til at tage ar-
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FAKTA
→ VejleMuseerne er
i gang med at lave en
manual, der skridt for
skridt beskriver, hvordan Arkæologernes
Ugerevy produceres
og publiceres. Manualen vil snarest blive
gjort frit tilgængelig på
vejlemuseerne.dk
→ Du kan se ’Arkæologernes Ugerevy’ fra
VejleMuseerne her:
vejlemuseerne.dk/ugerevy
→ Hvis du er i
julehumør, kan du
finde ’Nisserne fra
Ravningbroen’ her:
vejlemuseerne.dk/nisserne-fra-ravningbroen
→ Læs mere om VejleMuseernes strategiske fokus på formidling
i museets årsberetning
for 2018.
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bejdsbilleder. Når der dukker noget ekstra spændende op, er mobilen lige ved hånden og de kan
hurtigt filme et par klip til en ugerevy. Endvidere
har vi også investeret i et par mikrofoner, så lyden
bliver ordentlig.
I gennemsnit bliver der brugt to-tre timer på
at klippe en ugerevy til og gøre den klar til Facebook. Ugerevyen bliver altid klippet af den samme, så afstanden fra vidensskaberen i felten til
vidensformidleren inde på museet er kort.
Resultatet bliver råt og upoleret, og det må
ugerevyerne gerne være. Dels fordi det er praktisk
nødvendigt, at materialet filmes meget hurtigt,
og dels fordi det er et bevidst æstetisk valg. Det
vigtige er, at vi viser ægte menneskers begejstring
i et unikt øjebliksbillede fra den virkelig verden.
Et værdifuldt supplement
På VejleMuseerne mener vi, at formidling på digitale platforme på sigt bør måles og vejes som
en integreret del af museets samlede formidling.
Hvordan denne type formidling skal vægtes, og
standarder for hvor meget man eksempelvis helt
konkret skal have set af en video, for at der er
tale om reel formidling, er en spændende diskussion, vi ser frem til at få sat i gang.
For VejleMuseerne er det oplagt at fortsætte
arbejdet med selvproducerede videoer med vidensindhold. Både fordi det giver os mulighed for
at komme ud til nye og større målgrupper, og fordi vi kan se, at det engagerer og vedkommer bor-

Forside fra en
ugerevy, hvor designet er letgenkendeligt
kombineret med
en aktiv arkæolog i
felten. I dette tilfælde
er arkæologen på jagt
efter en sølvskat ved
Uhrhøj i Vejle.
Illustration: VejleMuseerne
Feltarbejde på
vej til at blive til en
ugerevy.
Foto: VejleMuseerne

gerne. Endvidere giver det os en unik mulighed
for at markedsføre det, museet også rummer, i
form af arrangementer, udstillinger og så videre.
Vores ugerevyer vil dog aldrig kunne erstatte den nærværende oplevelse det er at komme
helt tæt på genstandene og fortællinger om dem
på museet. Men det er et godt supplement, der
formår at invitere flere mennesker indenfor i en
verden, der fortsat kan føles lukket for en del
danskere.

Arty – 3 kompakte og
kraftfulde armaturer.
HØJ KVALITET OG FLEKSIBILITET // INDBYGGET DÆMPER // TIL 3 FASET LYSSKINNE ELLER MINI TRAC
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Samtidig er kommunikation via sociale medier
blevet hverdag i museumsbranchen. Den hype,
som tidligere stod om de nye mediers revolutionerende, demokratiserende potentiale er efterhånden dampet af, mens fordringen om at have
en tilstedeværelse på nettet består. Især Facebook, Instagram og YouTube er blevet uundværlige kommunikationskanaler for både formidling og
markedsføring, som på SoMe-kanalerne ofte er to
sider af samme sag.

#museum
#SoMe
Af Rikke Haller Baggesen
postdoc, Vores Museum/RUC

Både brugernes digitale vaner og museernes egne eksperimenter med formidling på
sociale medier har gennem det seneste årti
været med til at rykke ved museumsbegrebet og museumsoplevelsen. Ikke bare på
grund af hvad medierne kan i sig selv, men
også fordi de bliver koblet sammen med
eksisterende bevægelser og interesser i
museumsfeltet.

‘H

vor ofte besøger du museet?’. Sådan
lyder et af de afsluttende spørgsmål
i den nationale brugerundersøgelse,
som stadig kun belyser det fysiske
museumsbesøg og ikke tager højde for de mange
andre måder, vi kan opleve museerne på i dag.
Blandt andet på de sociale medier, hvor man kan
møde et væld af museumsoplevelser i det daglige
feed: reportager fra arkæologiske udgravninger,
updates om nye forskningsfund, quizzer, kunst,
kuriosa og stemningsglimt eller annonceringer af
aktuelle udstillinger og events. Selv når vi bare
scroller forbi, rækker museerne nu ud over matriklen og ind i hverdagen.

Den digitale norm
Den engelske museumsforsker Ross Parry bruger
betegnelsen ’postdigital normativity’ til at beskrive, hvordan digitale medier og teknologier i
dag som en selvfølge er flettet ind i museernes
praksis, fra registrering og administration til udstillinger og kommunikation. Det digitale vækker
altså ikke længere opsigt og er heller ikke alene
skyld i de ændringer, som er sket i museumsfeltet
gennem de seneste årtier. Alligevel er det værd
at se nærmere på den rolle, digitale, mobile og
sociale medier har spillet som både instrument og
katalysator for udviklingen.
Den digitale udvikling i museumsfeltet har således været båret frem af et sammenfald og en
sammenkobling af kulturpolitiske krav og satsninger, oplevelsesøkonomiske forventninger, museologiske idealer og digitale idéer og kulturmønstre.
Deltagelsestanken kan eksempelvis føres
tilbage til den nye museologi, til den franske
’ecomusée’-bevægelse eller helt tilbage til de
danske folkemuseer. Alligevel bliver deltagelsestiltag i dag ofte forbundet med Jenkins idéer om
’the participatory culture’, ikke mindst takket
være Nina Simons indflydelsesrige bog The Participatory Museum og bloggen Museum 2.0. På
samme måde henviser museumsinspektør Merete
Sanderhoff i antologien Sharing is Caring til en
række af internetkulturens tænkere som inspiration for sit arbejde med at åbne Statens Museum
for Kunsts samlinger for offentligheden. Den digitale kultur og de sociale medier bliver altså her
både set som et ideal for og et middel til museernes udvikling i en mere inkluderende, demokratisk
retning. Når det digitale ophæves til norm, og den
digitale tænkning får indflydelse på hele museets
virke, stikker de sociale mediers betydning for
museerne således dybere end de opslag, vi møder
på Facebook og Instagram.
Prikker for øjnene
Omvendt giver netop opslagene et interessant
billede af, hvordan selve museumsoplevelsen
også har ændret sig i takt med de sociale mediers
voksende popularitet. Frygten for selfie-stængernes indmarch, som for få år tilbage skabte
debat i kulturkredse, viste sig ganske vist at være
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Udstillingen I
Uendeligheden på
Louisiana var et publikumshit både på museet og på Instagram.
Foto: Dante Knapp

Selv når vi
bare scroller
forbi, rækker
museerne nu
ud over matriklen og ind i
hverdagen.

overdrevet – med undtagelse, måske, af de store
internationale museer, hvor man kun kan opleve
Rosettastenen eller Den skumfødte Venus gennem en skov af skærme. Og selvfølgelig er det
stadig muligt at gå gennem en udstilling med
mobilen i lommen. Alligevel er det tydeligt, at
mobilkameraet for mange er blevet en essentiel
del af museumsbesøget. Og frem for at forsøge at
fastholde fordums kutyme svarer mange museer
nu på udviklingen ved at udskifte ’fotografering
forbudt’-skiltene med en opfordring til at dele
oplevelsen under museets hashtag.
Særligt på Instagram har museumsbesøgets
kombination af visuel æstetik og kulturel kapital
da også vist sig at være populær. I efteråret 2015
kunne man således ikke åbne sit feed uden at få
prikker for øjnene, når alle delte indtryk fra Louisianas Yayoi Kusama-udstilling I uendeligheden.
De besøgendes billeddeling har givetvis givet et
markedsføringsmæssigt boost og været medvirkende til, at udstillingen blev den tredje-mest
besøgte i museets historie. Og selv om der ikke er
tvivl om, at Kusama fortjener sit store publikum,
giver successer af denne størrelse også anledning
til spekulationer om, hvorvidt de sociale medier
kan være med til at skubbe til de kuratoriske beslutninger, så museerne vælger at satse mere på
det, som er ’grammable’.

Museet som brand og kulisse
Spørgsmålet bliver sat på spidsen med fænomener som The Museum of Ice Cream, en rejsende
udstilling, som er skabt netop med det formål
at lægge dekorativ baggrund til de besøgendes
selfies. Ud fra en faglig betragtning er denne
kommercielle succes nok snarere et sæt af kulisser, og altså kun museum af navn. Alligevel er det
tankevækkende, at museumsbetegnelsen bruges
som en væsentlig del af brandet, ligesom det
bliver interessant at se, om fænomener som dette
kommer til at skubbe til vores fælles forståelse af,
hvad et museum er, eller hvad en museumsoplevelse kan være i fremtiden.
Med den energi, som både brugere og museer
lægger i at dele og skabe museumsoplevelser på
de sociale medier, er det i hvert fald værd at overveje, om ikke det var på tide også at begynde at
tælle digitale besøg med i den nationale brugerundersøgelse. Hvor ofte får du besøg af museet?

Rikke Haller Baggesen har skrevet ph.d. om
mobil museologi og arbejder nu med design
af brugerinddragende formidling under forskningsprogrammet Vores Museum.
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sig med – selv om algoritmerne naturligvis forsøgte
at please dig og hurtigt lærte, at du var mere interesseret i fugle end i biler, og du derfor ikke fik specielt
mange opslag om traktortræk i Hjøllund. De lærte
også, at tilbud om dates med ukrainske supermodeller bare var spild af båndbredde. Men de sociale

KO M M E N TA R

medier havde altså en iboende mulighed for, at folk

Ulve
og funny
cats

kunne kigge over skuldrene på hinanden og opdage,
at der foregik noget spændende inde hos dig. Potentialet var en nærmest eksponentiel udbredelse af
dine budskaber – at noget kunne gå viralt!
Museernes rolle er marginal
Inden for museumsbranchen er SoMe-opslag, der
går viralt, virkelig et særsyn. De fleste af os bruger
de sociale medier til almindelig orientering om,
hvad vi har gang i, og svinger vi os højt op, kan vi blive så interaktive, at vi ligefrem spørger vore brugere,
hvilken panda de synes er sødest. Nogle museer har
ganske vist rigtig mange følgere på for eksempel
Facebook eller Instagram, men når et opslag på

Af Morten DD
museumsinspektør,
Naturhistorisk Museum Aarhus

en side med 200.000 følgere får blot en håndfuld
likes, er det næppe på den front, at man for alvor
rykker. Twitter er ligefrem en ren museal katastrofe.
Der er ingen sjov og spas, blot almindelig ordinær
markedsføring af næste arrangement. Det er med
andre ord helt tydeligt, at museernes rolle på sociale
medier i bedste fald er marginal, i værste fald totalt
ligegyldig. Det gælder også min egen institution.

J

ternet. Til at begynde med var der hjem-

Liberal Alliances båd eller give en særlig rundvis-

provokere.

ning til en minister. Men jeg slås ubetinget for den

Udfordringen er selvfølgelig, at vi som museer

sag, der hedder biodiversitet, og som alle politikere,

ikke er interessenter. Vi kan ikke tillade os at vælge

lige fra FN over EU til det danske folketing, har til-

side i større politiske dagsordener. For eller imod en

sluttet sig. Det lægger jeg aldrig skjul på, men når

landbrugspakke eller for eller imod ulv er ikke et na-

man samtidig er sandhedssøgende, er det en varede-

turhistorisk museums politik. Til gengæld kan vi til-

klaration, som alle accepterer og anerkender. Derfor

lade os – ja, faktisk er det vores pligt – at være både

er jeg personligt blevet en ’influencer’, som mange

oplysende og sandhedssøgende, ligesom vi gerne

– også politikere – ønsker at tage i ed, før de drager i

må provokere. Vi kan formidle, at hvis de politiske

felten med større sager eller budskaber.

mål om sikring af Danmarks naturarv skal nås, skal

Direktøren får stadig opkald. ”Mener museet virkelig det?” Nogle gange har jeg nemlig givet den så

er, at vi er alt, alt for flinke. Alt, alt for konsensus-

processer. Det er ikke gjort med opkøb af en smule

meget gas, at nære samarbejdspartnere har følt sig

søgende. Vi skal jo rumme alle, vi skal være inklu-

landbrugsjord til økologisk drift. Det er et faktum,

trådt over tæerne – for eksempel hvis man påpeger,

derende, og vi skal frem for alt hverken skræmme

som vi er forpligtet til at formidle. Vi kan formidle,

at Aarhus Universitets strategi for bæredygtighed

brugere eller bevillingsgivere og politikere væk.

at udfordringen med ulve er en klassisk NIMBY

tydeligvis ikke omfatter Universitetsparken. Andre

Derfor ender vi som uskadelige ’funny cats’ i vo-

(’Not In My Back Yard’, red. ). Og vi kan provokere

gange har jeg bare provokeret gængs vanetænkning,

res eget lille sprogområde. De sociale medier har

ved at vise en film med et døende dyr i naturen.

for eksempel da jeg skamroste Aros’ tilmaling af

imidlertid potentialet til at kunne noget helt andet.

eg kan huske 90’erne på det tidlige in-

Man sætter en dagsorden ved at være skarp eller

der helhjertet disponeres plads til vilde, naturlige

Det er der en grund til, vil jeg påstå. Og grunden

Museerne har muligheden for at sætte
en dagsorden på de sociale medier –
men de er alt for flinke.

Man
sætter ikke en
dagsorden ved
at være flink.
Man sætter
en dagsorden
ved at være
skarp eller
provokere.

Men vi gør det ikke. Fordi det kræver mandsop-

Mindeparken. Bundlinjen er, at så længe man i et

På Naturhistorisk Museum oplevede vi det, da en

dækning og nærvær, og fordi det kræver ubetinget

lille sprogområde som det danske vil noget med

kamerafælde i 2013 for første gang filmede en ulv. Vi

tillid til redaktøren. Man kan ikke nøjes med at være

sociale medier, er der ingen vej uden om at være

breakede nyheden en aften og signalerede en grund-

halvt på, og direktøren skal ikke konstant vurdere,

provokerende eller grænseløst sandhedssøgende.

glad naturhistorisk begejstring over et fedt fæno-

om det var for meget eller lidt. Ej heller kan du lige

Eller virtuost morsom og nærværende, som for ek-

men, og i løbet af ganske få timer gik vi totalt viralt

lade SoMe ligge i to dage, fordi alle er på seminar,

sempel Nordsjællands Politi har formået at være,

på Facebook med flere hundredtusinder visninger.

eller redaktøren er syg og ligger derhjemme. Du skal

når de laver opslag om deres politihunde, halloween

Alle refererede til, hvad vi havde skrevet.

ville det. Derfor gør jeg det selv. Alle de ting, som

eller noget helt tredje.

Vores vinterferiearrangementer går til gengæld

ideelt set kunne skabe masser af debat og opmærk-

Jeg tvivler dog på, at vi som museum har ressour-

mesider uden interaktivitet, men hurtigt

ikke viralt. Her er højest 20 småbørnsmødre, der

somhed på museets sociale medier, være decideret

cer til at køre SoMe-profiler på den måde, som jeg

fulgte de første besked-fora, og de var en

bekræfter hinanden i, at det skal de ind at se.

dagsordensættende, kører jeg på min egen Insta-

selv gør. Det kræver sindssygt meget tid og is i ma-

gram, Twitter eller Facebook. Eller eventuelt i de

ven. Men måske kan vi omgå den udfordring ved at

faglige grupper, vi har oprettet inden for indsatsom-

være endnu mere sociale end hidtil – nemlig ved at

rådet biodiversitet.

lade hele befolkningen være Naturhistorisk Musem

revolution, for pludselig kunne man debattere alt,
Sæt en dagsorden

hvad enten det var fugle, klima eller miljøpolitik.
Grupperne var dog ofte ganske lukkede om sig selv;

Den eneste gang, jeg har været på Aros’ sociale

man kunne færdes i sin egen lille boble på nettet

medier, var dengang, hvor Mindeparken blev malet

Langt hen ad vejen gør jeg det, som om det var

rød-hvid. Her var man pludselig decideret dagsor-

museets SoMe, forstået på den måde at jeg er strengt

om til en gruppe, hvor alle kan skrive og dele alt

densættende, og det er det, de sociale medier kan,

partipolitisk neutral. Det indebærer, at jeg det ene

i fuld offentlighed? Det er noget af det, som vi vil

og som vi kan bruge dem til – sætte en dagsorden.

øjeblik har en ordfører fra Enhedslisten på besøg,

arbejde med i det kommende år, og som helt sikkert

Man sætter ikke en dagsorden ved at være flink.

i det næste øjeblik inviteres til at holde oplæg på

vil give nogle erfaringer, der er værd at dele.

uden at blive gjort opmærksom på nye fænomener,
trends, idéer eller slet og ret mennesker.
Det lavede de sociale medier om på. Pludselig fik
du muligheden for at se, hvad andre beskæftigede

Twitter
er ligefrem
en ren museal
katastrofe.

på SoMe? Hvorfor ikke lave museets Facebook-profil
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En personlig beretning om at være museum på de sociale medier
… sidst,
men måske
mest afgørende, opdagede
jeg lynhurtigt,
at det egentligt var sjovere
at være Skagens Kunstmuseer på sociale
medier, end
det var at være
Jakob.

E S S AY

Digitalt
udbrændt
Af Jakob Stig Nielsen
projektudvikler, Skagens Kunstmuseer

I

PR-branchen snakker man af og til om en
’kommunikationsmuskel’. Noget, der til
en vis grad rummer et element af selvforherligelse, med skrivebordsatleten i
rollen som et højtydende præstationsmenneske,
der kun leverer sit allerbedste under de rette
træningsbetingelser, og når formkurven rammer
top. Selv om kommunikationsfolk i virkeligheden
kun kan aspirere til at være hjælperyttere for det
gode indhold, så er metaforen om en ’muskel’
måske alligevel ikke helt skæv? Man kan være i
mere eller mindre god almen form, men det at
kommunikere er en disciplin, der kan trænes,
og hvor færdigheder som for eksempel taktisk
sans eller boldfornemmelse kan være en fordel
på tværs af forskellige medier. Man har ligesom
centerforwarden på det lokale old boys-hold så
måske også en udløbsdato. Forfatteren til over-

Foto: Unsplash

skriften her har en yndlingsdisciplin, nemlig sociale medier. Men han har også dømt sig selv ude – i
hvert fald for en periode.
Velkommen til det frivillige aftenhold
Fra 2012 og seks år frem arbejdede jeg med Skagens Kunstmuseers sociale medier. Det var en del
af min officielle jobbeskrivelse og samtidig noget,
jeg gik op i med stor iver og engagement. Men
det var også en opgave, der 85% af tiden kom til
at være en regulær fritidsaktivitet og på sin vis
endte med regulær digital udbrændthed. Ud over
selvfølgelig at det sjældent er i kontortiden fra
8-16, at man reelt set kommer i kontakt med sine
følgere på de sociale kanaler, så var årsagen til
de mange interessetimer ene og alene min egen.
Vi har alle sammen mange andre opgaver, der
skal løses på et museum, og en ny opdatering på
Facebook er kun sjældent den vigtigste af dem.
Jeg var ikke altid god nok til at (ned-)prioritere,
mit eget personlige ambitionsniveau var for stort,
og sidst, men måske mest afgørende, opdagede
jeg lynhurtigt, at det egentligt var sjovere at være
Skagens Kunstmuseer på sociale medier, end det
var at være Jakob.
Jeg havde arbejdet med sociale medier i tidligere ansættelser, men slet ikke med samme ildhu.
Det var ganske enkelt noget helt andet at få det
privilegium at sidde med det officielle talerør for
en institution, man elskede, og samtidig opdage
at der var rigtig mange andre derude, der syntes,
at man – altså museet, ikke Jakob – var ret interessant. Det betød blandt andet, at vi – med min
egen mangel på almindeligt mådehold – lynhurtigt
voksede fra at have en enkelt Facebook-side med
2.200 følgere og en netop oprettet Flickr-konto
til også at have aktive profiler på Instagram, Twitter, Snapchat, Tripadvisor, Pinterest, Google+ og
Tumblr. Senere kom flere andre kanaler til, rigtig
meget blev prøvet lidt halvhjertet af, og særskilte
forretningsområder fik i et vist omfang også egne
konti: Alt sammen uden nærmere strategiske
overvejelser eller planlægning, men ud fra en ’fail
fast, fail often’-filosofi der blandt andet havde
rod i ønsket om at virke uhøjtidelig, spontan og
oprigtig i omgangen med følgerne. De kulturinstitutioner, der i årene 2012-14 mestrede en uformel
dialogbaseret kommunikation på de sociale medier, var absolut også dem, der præsterede bedst
og fik størst synlighed. Det var samtidig en tendens, der på det tidspunkt stod i kontrast til en
traditionel markedsføringsagtig tilgang hos mere
kommercielle aktører i de tidlige år på Facebook.
For mit eget vedkommende testede jeg undervejs som museum stort set alt, hvad man

overhovedet kunne komme i nærheden af, såsom
mere obskure sociale medier som Vero, Tsū,
Plague, Vine, Mastodon, Minds, Ello, Musical.ly,
Foursquare; Jodel med flere. Jeg smed Krøyer på
Tinder og fortrød det igen efter 14 dage. Jeg lavede en kanal med fjollede animationer på Giphy
og gjorde klodsede forsøg med at komme ud over
landegrænserne på yderst udbredte medier som
russiske VK eller kinesiske WeChat. Noget blev
løbende lukket ned eller fik lov at sygne hen i et
overset hjørne af nettet, alt imens nyt andetsteds
blev oprettet. Hensigten om at være ’uhøjtidelig,
spontan og oprigtig’ i kommunikationen handlede
selvfølgelig om både at støve museets eget image
af, men også at huske det ’sociale’ i sociale medier og ikke bare behandle Facebook og Instagram
som en markedsføringsplatform.
Med støvlen hængende i stigbøjlen
En overgang udviklede det sig derfor til, at jeg
forsøgte at jonglere med 28 konti på i alt 22 forskellige sociale medier, samtidig med at jeg insisterede på, at SoMe-indsatsen var mest effektiv,
når ansvaret lå samlet hos en enkelt ansat. Kort
sagt: Der manglede måske lidt selvindsigt, men
selv om aktivitetsniveauer og målbare resultater var meget svingende fra medie til medie, var
arbejdet med nye og mere obskure platforme
immervæk en god, lærerig proces og noget, der
samtidig formåede at generere en vis trafik til
hovedmedierne.
Undervejs blev kendskabsgraden til museet og
skagensmalerne øget, især uden for Norden. Det
betød meget hurtigt også, at jeg tilbragte stort
set alle døgnets timer, alle dage om ugen og året
rundt med aldrig at være mere end maks. to meter væk fra den nærmeste push-notifikation. Der
blev svaret på kommentarer på Instagram, Twitter
eller FB under møder, i toget til og fra arbejde,
når jeg var oppe og tisse om natten, på ferie sydpå, omkring træet juleaften og under gravøllet til
min mors begravelse. På den måde var det heller
ikke særligt sundt i længden. Med tiden fik jeg et
par kollegaer tilkoblet, og ansvaret for de forskellige medier blev fordelt lidt bedre. Men at slippe
tøjlerne mentalt set har til gengæld været en
længere proces.
Riding with a posse
“Plans are worthless, but planning is everything,”
i hvert fald ifølge Eisenhower. Med kollegaer følger koordinering samt behovet for en vis form
for konsensus og konsekvens. Vi behøver ikke
hele tiden følges i den samme retning, og oftest
er en differentieret tilgang endda en fordel, når
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Hvilke sociale medier skal
museerne vælge?
Jakob Stig Nielsen viser vej i
SoMe-junglen

Generelt bør man ikke prioritere sin indsats på sociale medier
efter, hvilke medier der har flest
brugere, hverken globalt eller
nationalt, men efter hvem disse
brugere er, hvilke muligheder du
har for at producere interessant
indhold, i hvor høj grad dette indhold kan generere konverteringer
– og sidst men ikke mindst i hvor
høj grad du har mulighed for at få
fat på brugerne.
Pinterest
Ifølge tal fra DR steg antallet af
danske brugere på Pinterest fra
4% til 6% i perioden 2017-2018.
Det er altså stadig mindre udbredt end for eksempel Twitter,
men med 300 millioner brugere
på verdensplan månedligt er det
svært helt at ignorere. Især hvis
man er i besiddelse af godt billedmateriale eller har en samling
med en stærk appel, enten almen
bredt eller i forhold til bestemte
interessegrupper.
Snapchat
Det er markant nemmere at få
dit museums yngre besøgende
til at følge dig på Snapchat end
på Instagram. Vi har på Skagens
Kunstmuseer altid haft diverse
’Følg’-opfordringer placeret på
strategisk fornuftige steder, men
det eneste, jeg nogensinde har set
virke direkte, er en enkelt Snapcode med lidt tekst til. Den betyder,
at vi typisk har fået to-fire nye
followers på Snapchat, hver gang
en skoleklasse er passeret forbi.
TripAdvisor
TripAdvisor har ikke den store
effekt på dine lokale besøgende,
men betyder utroligt meget i
forhold til udenlandske turister,
og om de vælger at inkludere dit
museum på deres tur. Portalen
relancerede sidste år sig selv som
et social medie med muligheden
for at dele rejser med sine venner.
Det er der måske ikke så mange,
der har opdaget, men med 760
millioner anmeldelser fra hele
verden, er det en platform rigtig
mange mennesker besøger –
især for at finde spisesteder og
oplevelser. Husk at ‘claime’ din

virksomhed, og svar på alt, der er
relevant at svare på.
Twitter
Twitter er et fornuftigt værktøj til
at henvise til meget af den kommunikation, du fortæller om på
LinkedIn eller dit website, og som
ikke hører hjemme på Facebook;
branchenyt, strategiske dispositioner, blog-agtige indlæg og ikke
mindst ledige stillinger. At smide
disse ting på Facebook svarer lidt
til at annoncere et jobopslag på et
skilt i billetsalget – det forstyrrer
kommunikationen og gør intet
godt for din Engagement Rate.
Twitter derimod er god til at nå ud
til mediefolk, kollegaer, den mest
dedikerede del af din kernemålgruppe – og ikke mindst i forhold
til at netværke med udenlandske
museer. I skal selvfølgelig have
en konto selv som museum, men
tit er det mindst lige så effektivt
at sætte en medarbejder til at
tweete i eget navn – og hellere
eller lige så gerne på engelsk som
på dansk.
Facebook
60% af danskerne er stadig en
tur forbi Facebook dagligt. Det
betyder ikke, at de nødvendigvis
ser din nyhed, heller ikke selv
om det er verdens bedste historie, og du har postet den kun
30 minutter inden. Det officielle
råd – i hvert fald fra dem, der har
råd, og fra dem, der kan tjene på
dig – er ”ingen Facebook uden et
annoncebudget”. Problemet er
bare, at uanset hvor fantastisk et
produkt, du sælger, uanset hvor
glade publikum er for det, så har
vi alle sammen for længst lært at
spotte et betalt opslag i løbet af
et splitsekund. For nogle ting kan
annoncering betale sig, for andre
handler det stadig om at smøge
ærmerne op og selv opsøge mulighederne. Du kan for eksempel
bruge grupper på Facebook. Efter
at man har fået muligheden for
at poste som sin side her, er det
noget, der virkelig rykker. Brug det
til at generere kendskab og skabe
community, for eksempel omkring
dit museums særlige genstandsfelter.

det gælder om at tale til så mange relevante målgrupper som muligt. Men man er stadig nødt til
at have styr på, hvornår en nyhed skal breakes,
hvor og hvordan den får bedst effekt, og tale om
hvordan ’tone of voice’ på de forskellige kanaler afstemmes med hinanden. Det handler mere
om at lave løbende planlægning, ikke om planer.
Forudsætningerne ændrer sig konstant og er per
automatik forældede, allerede før du sætter i
gang. Det er i hvert fald min egen undskyldning
for, at jeg, seks år efter jeg startede og mange
timers skrivearbejde og efterredigering senere,
aldrig blev færdig med at formulere en egentlig
SoMe-strategi. Forsøget i sig selv har dog personligt været en rigtig god øvelse. Det har været godt
at sætte ord på det, man gjorde, og endnu bedre;
det man stræbte efter, herunder målsætninger
for indsatsen i den overordnede virksomhedsplan.
For nogle mennesker er evnen til at holde liv i en
god dialog en egenskab, der sikkert følger dem
naturligt hele livet, så længe de bare husker at
være sig selv i kommunikationen. For nogle af os
andre er det måske mere en udtømmelig ressource ligesom fossile brændstoffer. Vi ønsker allesammen at være et museum, hvor kvalitet, kundeglæde og service er et fast omdrejningspunkt
i hverdagen, og det skal meget gerne afspejles i
den måde, vi agerer på online.
Send stafetten videre
I mit eget tilfælde oplevede jeg med tiden metaltræthed i det ‘frejdigt’ at skulle formulere det
‘næsten-samme’ igen år efter år, og jeg udviklede
samtidig nærmest en usund algoritmeforstyrrelse
eller angst for ikke at præstere. Bestræbelsen på
at lave det perfekte, underholdende opslag postet på præcis det rigtige tidspunkt og præcis i
den rigtige kontekst betød, at jeg mistede modet
til at fejle. Det var den stigende handlingslammelse snarere end det opslidende i altid at være på,
der i sidste ende betød, at det var tid til, at andre
i organisationen skulle tage over.
Alligevel vil jeg stadig mene – udbrændthed
til trods – at man som museum skal finde den
rigtige medarbejder til at være SoMe-manager.
Det skal være en, der har lyst til at lægge sin egen
personlighed i det og se det som en fritidsinteresse. Personlighed er vigtig, for når det handler
om godt indhold, er ’best practice’ kun sjældent
’common practise’. Du skal lægge din egen vinkel
på det, så man fornemmer, at der er et menneske bag. Derfor er det også mindre afgørende,
om museets næste SoMe-manager er inspektør,
arkæolog, kommer fra kommunikationsbranchen
eller er servicemedarbejder.

SoMe

Hold dig ajour med
den danske museumsverden

For 370,- kroner (inkl. forsendelse) får
du tilsendt 4 årlige numre* af Danske Museer.
Bestil på danskemuseer.dk/abonnement
*Fra 2020 udgives Danske Museer 4 gange om året i et format
med flere sider end det nuværende.
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M
Søg og du skal
finde
SoMe som
indsamlingsværktøj
Af Christian Rasmussen
museumsinspektør, Den Gamle By

ed den rette brug kan Facebook
være et effektivt musealt indsamlingsværktøj. Det har Den Gamle By
erfaret i arbejdet med udstillingen
Aarhus Rocks! Byen og musikken 1960 – 2014 og
forberedelserne til et nyt besættelsesmuseum,
der er ved at tage form i Aarhus. Museet havde
allerede en stor genstandssamling og bred viden
om besættelsen – men særligt hverdagslivet og
kvindernes rolle under besættelsen var underbelyst i museets samling.
Museet har derfor, med stor succes, brugt
Facebook for at få hjælp til belyse disse emner.
Besættelsesmuseets eksisterende Facebook-side blev brugt til indsamlingen, da siden allerede
følges af mange historieinteresserede. Derudover
blev efterlysningerne delt på Den Gamle Bys primære Facebook-side, som har endnu flere følgere og brugere. Og på denne måde er det lykkedes
at indsamle både kogebøger, legetøj og uåbnede
vinflasker fra besættelsen. De samme genstande

Påklædningsdukke fra 1940’erne.
Indsamlet via Facebook.
Foto: Maria Juul Pedersen, Den Gamle By
Efterlysning
af portrætfotos på
Besættelsesmuseets
facebookside.
Foto: Unsplash

Hvis din genstandssamling ikke lige rummer det, du står og mangler til din
udstilling, kan du altid prøve Facebook. Den Gamle By har gode erfaringer med at
efterlyse viden og genstande på sociale medier.

har været efterlyst på museets hjemmeside –
men her uden held. Facebook var vejen frem.
En kreativ SoMe-medarbejder fandt på at
producere et video-indslag med en kollega, som
fortæller om de genstande, vi allerede har, samt
hvilke vi efterlyser. Videoen blev lagt på Facebook
og blev hurtigt en succes. Den kunne både formidle viden og være en efterlysning på én gang,
samtidig med at den satte et ansigt på museet.
Viden om og fotos af navngivne personer blev
også efterlyst, og igen viser Facebook sig særdeles
effektiv. Halvdelen af de efterlyste personer har vi
fået viden om eller fotos af via Facebook. Hvor vi
nogle gange har måttet give op på lokalarkiverne,
har vi på Facebook fået direkte kontakt til familiemedlemmer af de efterlyste, nogle gange endda
samme dag som efterlysningen er lagt på.
Så ved at indsamle og efterlyse på Facebook
kan man som museum få held til at få genstande
ind og historier frem i lyset, som det ellers ikke
var muligt at finde frem til. Det kræver dog, at
man interagerer med brugerne på siden og besvarer deres kommentarer.
Brugerinvolvering og dialog
I dag er Den Gamle By til stede på en bred vifte af
SoMe-platforme. Et stærkt team af journalister i
museets kommunikationsafdeling administrerer,

udvikler og hjælper det museumsfaglige personale
med at kommunikere på SoMe på bedst mulig vis.
Men tilbage i 2013-2014 eksperimenterede
en gruppe museumsfaglige medarbejdere i Den
Gamle By med Facebook og Instagram til indsamling og brugerinddragelse i forbindelse med
udstillingen Aarhus Rocks! Byen og musikken 19602014.
Den overordnede strategi med Facebook var at
bruge mediet primært som efterlysningsredskab
og dernæst til brugerinvolvering, dialog og kontaktskabelse.
Med Facebook-siden ’Aarhus-rockens historie’
ville vi skabe et bredt brugernetværk omkring
projektet og øge brugernes kendskab til udstillingen. Opfordre til at dele viden, billeder osv.,
efterlyse specifik viden og genstande, og endelig
ville vi bruge siden som mulighed for dialog om
projektet og emnet.
Vores forventning var primært at få fat i dem,
der var unge i 60’erne/70’erne/80’erne, fordi
temaet handlede meget om nostalgi, og de var i
forvejen meget aktive i diverse Facebook-grupper. Vi forventede derimod ikke, at yngre målgrupper kunne nås gennem Facebook-siden. Vi
vurderede, at Facebook kunne være med til at
nedbryde barrierer mellem museet og potentielle
nye brugere. Vores eget primære succeskriterium
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Indretning af museumsmagasiner
- tag Scan-Flex med på råd

Indretning med omtanke

for Facebook-siden var, at vi kunne indsamle nok
materiale til en hel udstilling inden for den tid,
der var til rådighed.

Snapshot af Facebooksiden Aarhus
rockens historie
Foto: Unsplash

”Med jeres hjælp bliver resultatet
bare endnu bedre”
Der blev lagt mange timer i at få Facebook-siden
optimeret, at få fat i de rette historier og etablere en dialog med sidens brugere. Hurtig respons
blev prioriteret samt at synliggøre siden i andre
fora på Facebook. Planen var, at den skulle ’leve’
fra oprettelsen i august 2013 og frem til, at udstillingen lukkede i maj 2016. På den måde kunne
indsamlingen fortsætte i udstillingsperioden med
udstillingen som platform. Vi opfordrede til deltagelse, men gjorde det bredt og frit i forhold til,
hvad og hvor meget denne deltagelse skulle bestå
af. ”Med jeres hjælp bliver resultatet bare endnu
bedre,” lød vores opfordring til sidens brugere.
Generelt har Facebook som indsamlingsplatform for musikudstillingen fungeret bedst for
effekter fra 1960’erne-1990’erne, hvorimod nyere
effekter primært blev tilvejebragt gennem opsøgende arbejde ad andre kanaler. Dialogen på
Facebook muliggjorde imidlertid, at musikmiljøet
blev bredt repræsenteret i udstillingen, fordi vi
fik kontakt til en stor gruppe musikere, fag- og
branchefolk ad den vej. Imod vores forventning
fik vi ikke så mange kontakter og indleveringer
fra fans eller samlere, selv om vi troede, at de
ville være de primære bidragsydere til selve udstillingen. Men vi lykkedes til fulde med at nå ud
til en ny målgruppe, der dels kunne bidrage til

Efterlysningsvideo fra Besættelsesmuseet. Formidling,
efterlysning og indsamling på én gang.
Foto: Christian Rasmussen

indsamlingen, dels var målgruppe for den færdige
udstilling.
Arbejdet med at skabe Facebook-siden helt
fra bunden samt at administrere den var tidskrævende. Der skulle afsættes tid til både at opbygge
et ’community’ – at få likes og følgere til siden –
producere og tilrettelægge opslagene og svare på
kommentarer. Derfor kan man med fordel overveje at udnytte eksisterende Facebook-grupper
eller sider og gennem dem nå ud til allerede oprettede fællesskaber og interessegrupper.

ring 59 18 63 63

Udskift de gamle
og uøkonomiske
lyskilder...
-med nye LED lyskilder der opfylder kravet
til skånsom og rigtig belysning i udstillingslokaler,
med god farvegengivelsen og minimal UV / IR stråling.
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Få et gratis konsulentbesøg,
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Instagram er et formidabelt værktøj til at få museernes
skjulte skatte frem i lyset

Museumsformidling
på Instagram
Young Mee Rim, videnskabelig assistent, Institut for Konservering, KADK,
og Annika Normann, konservator, Samlingerne på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet
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lle kan oprette en Instagram-profil og
vise billeder af flotte milkshakes, smarte sko eller deres gamle bedstemor.
Men museerne har noget, som ingen
andre har. Nemlig adgang til både sjældent og
særdeles ’grammable’ indhold.
Mange museer bruger primært de sociale
medier til at annoncere for udstillinger og arrangementer, til trods for at der ligger et stort potentiale i at bruge de sociale medier til at invitere
publikum ind bag museets mure og vise, hvad der
arbejdes på, eller præsentere de skatte, der aldrig
får en chance for at blive vist frem i udstillingerne. Ved at gøre det vil man fange det publikum,
som ikke nødvendigvis læser museernes nyeste
peer-reviewed artikler, men som gennem sociale
medier alligevel kan få en bedre forståelse for det
store forskningsarbejde, museerne yder, og for
museernes relevans i og for samfundet. Samtidig er det med til at give en større tilknytning til
og øge interessen for de enkelte museer, deres
mangfoldige arbejde og fantastiske samlinger.
Alle danske museer har en overflod af spændende historier, som bare venter på at blive fortalt, og det er netop dét, Instagram kan bruges til.
Ved at vise flotte billeder af ukendte genstande
og fortælle deres eksotiske historier kan man
fange følgerne og ’tvinge’ dem til at lære noget,
selv om de sidder hjemme i sofaen. Instagram er
et fantastisk virtuelt ’udstillingsvindue’, som ikke
kræver midler til transport, korrekt belysning eller
anden form for sikring – man kan faktisk bare tage
et billede af genstanden i magasinet og vise den
frem.
I kraft af vores baggrund som konservatorer
er vi vant til at stå bag forhænget med genstande
fra museumssamlinger på tætteste hold. Igennem
vores arbejde har vi følt en trang til at dele det
skjulte og formidle processen bag den aktive og
præventive bevaring af vores kulturarv med verden. Ved at gøre netop dét på Instagram har vi
igennem de seneste år samlet erfaringer med at
formidle museumssamlinger gennem billeder og
captions til mange tusinde følgere – på godt og
ondt. På den baggrund giver vi her vores bedste
råd videre.
Start med en SoMe-politik
For at udnytte platformens potentiale bedst
muligt er det en god idé at udarbejde en klar
SoMe-strategi eller -politik, så man ved præcis,
hvordan man ønsker, at profilen skal fremstå,
hvad der skal lægges op, og hvem man vil henvende sig til. På den måde bliver profilen overskuelig
at bruge, og man spilder ikke en masse tid. Dette
kan være særlig vigtigt, hvis man som mange
museer har en profil med flere medarbejdere
tilknyttet.

Markmus ved
dissektion. Det er
kontroversielt at
dele tydeligt døde
(og søde) dyr på
Instagram. Man skal
være villig til at lytte
og tage diskussionen
sagligt.
Foto: @youngmeerim
Et 200 år gammelt mumificeret
grisefoster. Præparatet er så smukt og
besynderligt, at de
fleste sandsynligvis
vil læse teksten for at
finde ud af, hvad det
handler om.
Foto: @annika.nor

Hold profilen professionel
En museumsprofil bør som hovedregel altid holdes professionel. Det indfatter blandt andet at
følge relevante museer eller fagpersoner – på
denne måde styrkes også museets faglige netværk. Omvendt bør man undlade at følge privatpersoner, ligesom man bør undlade at dele billeder af privat eller intern karakter.
Sørger man for at holde en høj faglig standard,
får man bedre interaktion med interessenter, og
man mindsker risikoen for ubehagelige beskeder
eller ’shitstorme’, selv hvis man viser billeder af
provokerende eller sart karakter. Ofte vil denne
type billeder endda kunne være med til at generere flere interaktioner og delinger.
Vis ’Work-in-progress’
Det er blevet yderst populært at vise fagfolk i
arbejde i museumsudstillinger. Det samme kan
man gøre på Instagram ved hjælp af videoer af
arbejdsprocesser, før/efter-billeder eller ved at
vise, hvilke forberedelser der gøres i månederne
op til en udstilling. Således inviteres publikum
med ind i hele processen, og der skabes tilknytning allerede inden åbning. Samtidig får museet
mulighed for at vise noget af alt det ’usynlige’
arbejde, der går forud for selv et lille projekt.
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Opslag med substans er vejen frem
Der findes ikke en enkelt løsning på, hvordan man
får flere følgere, men et oplagt sted at starte er
at dele indhold med blikfang, stor æstetisk værdi
eller høj faglighed, så folk har lyst til at se og lære
mere. Det kan kun anbefales at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Laver man mange posts
hver dag uden et egentligt formål, risikerer man
at ’drukne’ følgerne. Samtidigt er det dog også
vigtigt at holde profilen i live, så der jævnligt kommer nyt.
Rensning af et
isbjørneskind fra
Amalienborg efter
et skadedyrsangreb.
Skindet blev gennemgået minutiøst
efter nedfrysning, og
processen blev delt
på Instagram Stories.
Foto: @youngmeerim

Mange følgere er ikke bedre end få
De store museer får ofte automatisk mange følgere, fordi mange kender museet – ikke nødvendigvis på grund af kvaliteten af deres formidling.
Derfor kan mange mindre museer have svært ved
at nå lige så bredt ud. Men selv om det kan se
godt ud med mange følgere, kan det ofte være
bedre med færre, trofaste følgere, som har lyst til

at interagere med indholdet ved at synes godt om
og kommentere på opslagene. Lokale følgere kan
også vise sig at være behjælpelige med at besvare
spørgsmål eller løse problemer, som museet står
over for – eksempelvis hvis man har genstande
med tabt information, ukendte personer på fotografier osv.
Vælg dine hashtags med omhu
Mindre eller meget specialiserede museer kan
yderligere øge deres publikum ved at gøre brug
af konkrete og relevante hashtags, som tiltrækker
netop deres målgruppe. Vælg nogle ord, der er
beskrivende for det indhold, man deler, og for
den faggruppe, man er i, så folk med samme interesse nemt kan finde profilen.
Sæt tid af til det ’hurtige’ medie
Kort sagt, en god Instagram-profil tager tid. Selvom Instagram kan virke som et ’hurtigt’ medie, er
det, som med al anden formidling, tidskrævende
at tage det helt rigtige billede, redigere det og at
skrive en interessant og fængende tekst, som folk
vil læse. Hvis man gerne vil have en profil, der er
både visuelt attraktiv og samtidig fagligt interessant, er det nødvendigt at afsætte tid og midler
til det.
Tiden er dog givet godt ud, hvis det lykkes at
fange folks positive opmærksomhed og videreformidle nogle af de mange interessante aspekter af
museumsarbejdet. Det vil være med til at give et
nyt og mere nuanceret billede af Danmarks kulturarv, så folk kan se, at museerne rummer meget
mere end blot det, man kan se i udstillingerne.

FLERE GODE RÅD OM INSTAGRAM
→ Hvis man vil dele noget hurtigt, for eksempel
i forbindelse med arrangementer, kan man bruge
Instagrams Story-funktion.
Det behøver ikke at være
så alvorligt eller fagligt
– her kan man slå sig lidt
mere løs.
→ De bedste Insta-tommelfingerregler er, at man
skal være venlig, faglig og
huske, at man skal give for
at få. Jo mere aktiv man er,
desto mere får man tilbage.

→ Facebook og Instagram har forskellige typer
brugere. Derfor er det
ikke nødvendigvis idéelt
at crossposte – altså automatisk at dele præcis det
samme indhold på begge
platforme.
→ Facebook er oplagt
til events, men et direkte
kopieret reklameopslag på
Instagram taget fra FB er
ikke altid nyttigt. Sørg for
at kende målgrupperne for
platformen, så indholdet
både visuelt og tekstmæssigt kan formes derefter.
Det giver mest mulig opmærksomhed og interaktion på opslaget.

Har I
en plan?
→

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

ABC

BEREDSKABSPLAN
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SoMe

Information fra MiD

MiD’s
formidlerpris 2019

Inspirationsdage til
Manchester

Museumsformidlere i Danmark
Det er nu, du kan gøre din indflydelse
gældende ved at byde ind med det formidlingsprojekt eller formidlingsmæssige
tiltag, som du ønsker at nominere til
MiD’s FORMIDLERPRIS 2019.

Skribenter til MiD
Magasinet søges!
Næste nummer af MiD Magasinet lægger
op til ODM´s formidlingsseminar 2020.
Temaet er ’KREATIVITET og VIDEN’, og vi
efterlyser skribenter. Men hvad betyder
de to begreber og ord, når de går hånd
i hånd? At være kreativ er bl.a. at kunne
gamechange, være innovativ, kunne
tænke nyt, håndtere disruption og være
klar til en banebrydende kursændring?
Hvad kræver det at arbejde kreativt?
Kan man være kreativ hele tiden? Hvordan er museerne og deres medarbejdere kreative institutioner? Kreativitet
er en arbejdstilgang, som vi alle kan
tilegne os og bruge. Evnen til at tænke
nye tanker og ideudvikle kræver, at man
mestrer sit fag og sin viden, og løbende
udvikler sin kunnen, viden og risikovillighed. Er det spørgsmål, som du pirres af
eller kan give et eller flere svar på, er du
helt klart en potentiel skribent til næste
nummer af MiD Magasinet.
Har du lyst til at bidrage, så skriv en
kort synopsis (3-400 anslag), og send
den til redaktionssekretæren af MiD
Magasinet Merete Essenbæk merete@essenbek.dk inden 15. december
2019. Endelig deadline på artikler: 15.
januar 2020.

Seminar om
kreativitet og viden
ODM's formidlingsseminar 2.- 3. marts
2020 afholdes på Hotel Opus i Horsens.
Seminaret arrangeres i samarbejde
med MiD.
Temaet belyses ud fra tesen om, at
kreativitet og viden går hånd i hånd . Evnen til at tænke nye tanker og idéudvikle
kræver, at man mestrer sit fag, løbende
udvikler sin kunnen, sin viden og sin
risikovillighed. Tilmelding til seminaret
via dkmuseer.dk senest 7. februar.

MiD arbejder for synlighed, vidensdeling
og netværk inden for formidling på danske museer. Der bliver produceret mange inspirerende og vellykkede formidlingsprojekter rundt om i landet, som
desværre foregår uden særlig offentlig
bevågenhed.
MiD vil gerne bringe de bedste
formidlingsprojekter frem i lyset og
påskønne én vinder ved det årlige ODM
formidlerseminar. Vi håber, at prisen vil
motivere og inspirere landets museumsformidlere.
Vil du indstille et projekt, skal du
gøre det inden 1. februar 2019. Hent
mere information om kriterierne og
indstillingsskemaet på www.museumsformidlere.dk, eller skriv til Birgit Pedersen bp@aros.dk

Peter de Cupere, Smoke Cloud, 2003. Foto: Peter de Cupere

MiD’s generalforsamling
og temadag om sanser
Efter årets generalforsamling i MiD åbner vi
sanser sammen. Kom med på en rejse ind i
SENSE ME-udstillingen på Trapholt sammen
med gode kolleger fra andre museer. Hvad
enten du til daglig arbejder med kunst,
kultur eller natur, vil udstillingen stimulere
dine tanker omkring formidling via sanser.
Vi kan garantere, at alle formidlere vil tage
inspirerede hjem fra denne temadag om
sanserne.
→ Kl. 9.30 Ankomst til en kop kaffe, lidt
brød og snak…
→ Kl. 10.00 Generalforsamling
→ Kl. 11.00 Kort oplæg om SENSE ME ved
Karen Bech

→ Kl. 11.30 Vi skal prøve workshoppen
’SENSE YOURSELF’
→ Kl. 12.15 Frokost
→ Kl. 12.45-13.45 Vi går rundt i
udstillingen SENSE ME
→ Kl. 13.45.-14.30 Afslutning med
samtalesalon og fælles snak
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding
Dato: Torsdag den 30. januar 2020
Tilmelding: Karen Bech, kbj@trapholt.dk,
senest den 23. januar 2020
Deltagelse i temadagen er gratis for
MiD-medlemmer. Prisen for øvrige deltagere er 350 kr. Prisen er inklusive kaffe,
frokost og workshop

MiD
Museumsformidlere
i Danmark
MiD er er en forening for museumsformidlere og andre, som
interesserer sig for at formidle
kunst, kultur og natur. Vi prioriterer fagligheden i formidlingen og
sætter fokus på faget, styrker det
tværfaglige samarbejde, det kollegiale potentiale og arbejder for
at opkvalificere formidling gennem nationale som internationale
samarbejder.
Et årligt medlemskab koster
kun 350 kr. For det får du to stk.
MiD Magasin om året, mulighed
for at deltage i museumsfaglige
debat- og temamøder, tage med
på en veltilrettelagt studietur til
et andet EU-land. Meld dig ind
i foreningen på: kasserermid@
gmail.com.
Følg os også på Facebook.

Foto: Cecilie Monrad, Frederiksberg Museerne

Poetiske indtryk fra MiD’s årlige studietur den 2.-3. okt. 2019
Forventningerne var høje
Kunne vi de mange indtryk fordøje
Peoples History er et museum for folket
i håb om, at demokratiet ikke bliver dolket.
Hos Science & Industry var der underholdning og grej,
om det var læring, var der hos os både for og nej
På Krigsmuseum var der blod, tårer og måske fred.
Et lysshow på væggene ville ha’ os på skred
Mindfulness på Art Gallery gav os ro.
At se på kunst gav noget nyt og måske én faldt i søvn eller to
Til gengæld kom der fart på museum for bold,
selv til demente bliver det solgt
De frivillige styrede museum for politi
ikke nødvendigvis formidlingsgaranti.
Afslutning på Whitwort Gallery med kunst,
hvorefter vi var villige til at få en luns
Mange gode snakke blev det til,
når vi på gåtur hinanden vil.
En skøn inspirationstur for alle, der var med.
Vi er mange, der om næste år kan sige glæd!

37

38

DA

N

DANSKE MUSEER 5 — 2019

SK

USEE
R
EM

B
UD

LIK
US

A

Hvordan
styrker vi museets
digitale
arbejdskultur?
EU

G
R O PA O

Af Anne Rørbæk Olesen
postdoc, ph.d., IT-Universitetet i København
Christian Hviid Mortensen
postdoc, ph.d., IT-Universitetet i København
Jacob Thorek Jensen
museumsinspektør, Danmarks Tekniske
Museum

Det er et af de store spørgsmål i det
EU-finansierede forskningsprojekt ’The
GIFT Project’.

N

år vi taler om digital formidling på
museer, fokuserer vi ofte på konkrete
installationer eller aktiviteter. På hvorfor en bestemt løsning eller måde at
formidle på er, eller vil være, god eller dårlig. Vi
taler mindre om processen bag, og om hvordan vi
kommer frem til det bedste resultat. Men det er
der behov for, hvis vi skal udnytte de digitale muligheder til fulde.
Det viser erfaringer fra 10 museer fra Danmark, en række andre europæiske lande og USA.
Siden 2017 har de deltaget i en såkaldt aktionsforskningsproces faciliteret af IT-Universitetet i
København og engelske Culture24, der hjælper
kulturorganisationer med at arbejde brugerorienteret. Aktionsforskning er en kollaborativ læringsproces, der har til formål at udvikle en bestemt
praksis ved at gennemføre og reflektere over
konkrete ’aktioner’ eller handlinger i praksis. I
processen har de 10 museer gennemført en række eksperimenter, som har dannet grundlag for
at udveksle erfaringer på tværs af institutioner og
landegrænser om udviklingen af digital formidling
i bred forstand. Vi har derigennem identificeret
fire brændende platforme, eller spørgsmål, der
er afgørende at forholde sig til i et digitaliseret
samfund.
Kulturproblemet
Et af spørgsmålene lyder: “How might we create
a bold and open culture in museums, including an
acknowledgement that failure is a part of innovation?” Spørgsmålet opstod, fordi vi så en tendens
til, at arbejdskulturen på flere museer er præget
af faglige siloer med manglende samarbejde mellem afdelinger, bureaukratiske arbejdsgange og
lav risikovillighed. Tilsammen skaber det ’tunge’
organisationer, som ikke er rustet til at anvende
og udvikle innovative digitale praksisser. Omvendt
fandt vi ud af, at der netop er behov for fri diskussion, samarbejde på tværs af afdelinger og
plads til at eksperimentere – og fejle – for at arbejde meningsfuldt med det digitale.

UDBLIK

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

Eksperimentér med kulturen
Men hvordan styrker man den digitale arbejdskultur? Flere af museerne gennemførte eksperimenter, der udfordrede de gængse arbejdsgange eller
deres forståelse af det digitale.
For eksempel nedsatte Munchmuseet i Oslo
en arbejdsgruppe med deltagere fra forskellige

UDBLIK
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		 Post-its med
input til de fire brændende platforme.’ The
GIFT Project’ er et
treårigt EU-finansieret
forskningsprojekt.
Kunstnere, museumsansatte, designere og
forskere har undersøgt, hvordan museer
udvikler oplevelser,
hvor det digitale og
det fysiske museumsrum spiller sammen
på meningsfulde
måder. Projektet har
udviklet en digital
værktøjskasse til museer, ’The GIFT Box’,
se https://gifting.
digital.
Fotos: The GIFT
Project

DE FIRE
BRÆNDENDE
PLATFORME
I aktionsforskningsprocessen har vi
blandt andet identificeret fire brændende platforme,
der er afgørende at
forholde sig til i et
digitaliseret samfund:
1
How might we
make better connections between
our collections and
storytelling?
2
How might we
create a bold and
open culture in museums, including an
acknowledgement
that failure is a part
of innovation?
3
How might we
create a more nuanced way of thinking
about people?
4
How might
we develop shared
ways of understanding and explaining
the value of our
work?
Se bud på, hvordan
museer kan arbejde
med de fire udfordringer på: https://
gifting.digital/organisational-change/

afdelinger. Formålet var at diskutere brugen af
digitaliseret indhold. Det viste sig, at der var stor
entusiasme for at arbejde på en anden måde på
tværs af afdelinger. Arbejdsgruppen var medvirkende til, at museet nu undersøger, hvordan de
kan etablere en ny model for at arbejde med digital udvikling.
På Tyne & Wear Archives & Museums i Nordengland eksperimenterede en arbejdsgruppe
med at skabe en rummelig kultur med plads til at
lære af fiaskoer. De forsøgte at etablere en ’failure café’, hvor medarbejdere kunne dele deres
fiaskoer og diskutere den læringsmæssige værdi.
Det lykkedes desværre ikke. ’Failure’ viste sig at
være et alt for følsomt ord. Gruppen arbejder nu
med at skabe en ny forståelse af at fejle i organisationen, da en ’nulfejlskultur’ virker hæmmende
på nytænkende tiltag. Det gør de for eksempel
ved at inddrage eksperimenter i det daglige arbejde gennem løbende tests, evaluering og prototyping.
Kulturen i hverdagen – og i udblik
Danmarks Tekniske Museum var også optaget af,
hvordan dagligdagens digitale arbejdskultur kunne

blive mere refleksiv. Det handler i høj grad om,
hvordan man vælger de løsninger, der opfylder
museets behov, frem for at vælge løsninger, som
tilfældige producenter præsenterer. Det indebærer at have fokus på de brugere, som museet
gerne vil engagere i de udfordringer og potentialer, som den digitale og teknologiske udvikling
medfører, frem for digitale produkter og ydelser.
I processen blev det klart, at der er behov for, at
man i de kommende år yderligere styrker medarbejdernes kompetencer inden for og viden om digitalisering. Desuden viste processen vigtigheden
af at samarbejde mellem de forskellige afdelinger
på museet og med andre museer, både lokalt,
nationalt og internationalt.
Måske er den vigtigste læring fra aktionsforskningsprocessen netop værdien af at lære af hinanden på tværs af institutioner og landegrænser.
Den digitale udvikling giver nye muligheder, men
stiller også andre krav til viden og kompetencer
på museerne. Ved at diskutere forskellige måder at arbejde på bliver vi klogere på, hvordan vi
bedst udnytter mulighederne og udvikler vores
museer til gavn for flere brugere og samfundet
generelt.
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UDSTILLINGER

G L A S M U S E E T E B E LT O F T

Udstillinger

Chinese Whispers
12.10.19 → 22.3.20

N AT U R H I S T O R I S K M U S E U M A A R H U S

Vores Verden
13.11.19 → 18.10.20

Hvad drømmer vi voksne om for vores
børn? De fleste forældre tænker nok
umiddelbart ”et godt liv og en bedre
verden”. Vi forsøger at give vores børn
de personlige redskaber, der skal til
for at skabe et godt liv for dem selv,
men glemmer vi at lytte til deres tanker
og idéer for en bedre verden? FN’S 17
verdensmål for bæredygtig udvikling
handler om handlinger og drømme for
en bedre verden for os alle. Det er store
ord om at mindske ulighed, beskytte
planter og dyr, begrænse klimaforandringerne, sikre lighed, uddannelse og
sundhed til alle og passe på verdens
ressourcer. Det har Naturhistorisk Museum i Aarhus og multikunstneren Shane Brox sat sig for at samarbejde om.
Udstillingen bliver blandt andet skabt
af genbrugsmaterialer, gammelt legetøj
og udstoppede dyr fra museet, der alle
fortæller historier om, hvad FN’s verdensmål går ud på – og hvad man selv
kan gøre. Det er en udstilling fyldt med
kærlighed til den verden og de væsener,
som vi deler Jorden med. En af de vigtigste ting i udstillingen er, at den ikke
er færdig, når den åbner. For ligesom i
den rigtige verden vil Vores Verden være
i løbende udvikling. Museets gæster kan
efter åbningen bygge videre på udstillingen, så den hele tiden udvikler sig og
skifter ansigt.

Krasnoyarsk, jern-stenmeteorit fundet i Rusland i 1749.
Foto: Statens Naturhistoriske Museum

S TAT E N S N AT U R H I S T O R I S K E M U S E U M

Meteoritter
– en rejse gennem tid og
rum
5.9.19 → 30.8.20

Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus

Hellige sten, gudernes afføring eller et
varsel om dommedag – meteoritter er altid
blevet tillagt mystiske og guddommelige
egenskaber. Men de har også stor videnskabelig værdi og leverer uvurderlige informationer om vores solsystem. Udstillingen
Meteoritter er oprindeligt udviklet af det
franske nationalmuseum for naturhistorie, Muséum national d‘histoire naturelle i
Paris. Statens Naturhistoriske Museum har
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videreudviklet den oprindelige udstilling
med de mest ekstraordinære meteoritter
fra museets egen samling, såvel som sjældenheder fra private samlere. Udstillingen
vender sig mod meteoritternes oprindelse
og deres vej til Jorden. Gæsterne kan
blandt andet berøre en af de sjældne meteoritter fra Mars og på den måde komme
i nærkontakt med universet. Det sidste
niveau i udstillingen omhandler meteoritternes videnskabelige værdi. Næsten alle
meteoritter er ældre end Jorden, og forskningen i dem kan sidestilles med rumfartsekspeditioner og astronomiske observationer. Udstillingen skal ikke alene inspirere,
men også pege på hvordan vi kan lære
mere om livets opståen og sammensætning, samt den rolle store meteoritnedslag
har spillet for livets historie på Jorden og
i mindst et tilfælde var medvirkende til en
omfattende global masseuddøen, da dinosaurerne forsvandt fra Jordens overflade
for 66 millioner år siden.

Hviskeleg er en simpel leg, hvor en
gruppe børn sætter sig ved siden af
hinanden i en cirkel. Den første hvisker
en fortælling ind i øret på sidemanden,
som hvisker den videre til den næste
i rækken. Sådan fortsætter det, indtil
sidste mand fortæller historien højt for
hele gruppen. Som regel ender historien
med at være helt uigenkendelig. Udstillingen Chinese Whispers er hviskeleg for
glaskunstnere. Ophavskvinden er den
engelske kunstner Erin Dickson, som
sendte et fotografi af en klassisk venetiansk vase til den italienske glasblæser
Silvano Signoretto. Han genskabte vasen
på baggrund af billedet og skrev derefter en kort forklaring af processen på
italiensk. Forklaringen blev oversat til
engelsk ved hjælp af Google Translate
og givet videre til den engelske kunstner
James Devereux, som nu skulle gengive
vasen – kun ud fra den oversatte beskrivelse. Sådan har processen gentaget sig,
mens hver enkelt kunstners fortolkning
af den foregående fortælling gradvist
har ført til, at den oprindelige italienske
vase er transformeret til ukendelighed.
Chinese Whispers er del af projektet
’Herfra hvor vi står’, hvor syv midtjyske
kunstmuseer sætter fokus på national
identitet gennem hver sin markante udstilling. Grænser er vedtagne skillelinjer,
ligesom tanken om nationalitet er menneskeskabt. Vi oplever verden fra hver
vores side af grænsen – fra hvert vores
perspektiv. På samme måde har hver af
kunstnerne bag Chinese Whispers anvendt sit eget ståsted i forhold til værket, ligesom betragteren ser det fra sin
egen synsvinkel. Transformationen fra
den ene vase til den anden er i sig selv
underholdende og seværdig, men har
også den pointe, at intet er statisk; det
forandrer sig i alle tider.

Foto: Electric Egg

N AT I O N A L M U S E E T

Tyskland
9.11.19 → 1.3.20

Baselitz Eagle, Georg Baselitz, 2019.
Foto: The Trustees of the British Museum
Bauhaus-Cradle, Peter Keler, 1922.
Foto: Esther Hoyer

Det Tyskland, vi kender i dag, blev født
for 30 år siden, den nat muren faldt mellem Øst-og Vestberlin 9. november 1989.
I tiden efter skulle Tyskland finde fodfæste i skyggerne af rædsel og kaos siden
1933. Brudstykkerne af øst og vest og ikke
mindst alle de udgaver af Tyskland, som
har været der før, blev byggesten til et
nyt land, der hviler på 1.000 års historie
og nationale erindringer. Nationalmuseet
markerer 30-året med udstillingen Tyskland, som under navnet Germany: Memories of a Nation blev kurateret af Barrie
Cook fra British Museum. Udstillingen
tager de besøgende gennem Tysklands
mange politiske og kulturelle forandringer. Fra det tysk-romerske rige over det
mørke 20. århundrede og til murens fald.
Den præsenterer en mangfoldig samling
af genstande, der fortæller historien om
et sammensat land, hvor grænserne bevæger sig konstant. Både landegrænser
og menneskers grænser.
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KVINDEMUSEET

FLUX
12.10.19 → 26.2.20

Hvordan ville samfundet se ud, hvis dit køn
skiftede alt efter, hvem du omgav dig med?
Udstillingen FLUX leger med tanken om, at
køn er dynamiske – de ændrer sig i forskellige situationer og er ikke kun bundet
til biologien. Suvi Andrea Helminen, der er
interaktiv filminstruktør, vil som et nyt greb
til at diskutere et af tidens mest omdiskuterede emner bruge en blanding af computerspil og dokumentarfilm. Udstillingen har

flere rum, men de udspringer alle af det
centrale værk: den interaktive dokumentar
Flux. Når man kommer ind i filmrummet,
sidder man i en rundkreds og spiller Flux
på tablets. Der skal tages valg, og man
bliver selv inddraget i fortællingen. En
elektronisk, kønsneutral fortællerstemme
guider publikum. Kernen i Flux er, at vi altid
oplever os selv og vores køn i forholdet til
andre mennesker. Publikum bliver indbudt
til at gå på opdagelse i en ikke-kronologisk fortælling, der hvirvler sig tættere og
tættere på menneskene i dokumentaren.
Undervejs skal man tage aktivt stilling til
sin egen opfattelse af deres femininitet
og maskulinitet. Uden for filmrummet kan
publikum se, røre ved og lugte til genstande, der tilhører de medvirkende i dokumentaren, lytte til personlige historier og
dele egne visioner om alternative samfund.

UDSTILLINGER
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Working Poor Road Trip
– de nye fattige
12.10.19 → 12.4.20

Foto: Forsorgsmuseet
Foto: Kvindemuseet

Der er vokset en ny gruppe frem i Europa: De arbejdende fattige – ’the working
poor’. Mennesker, der har et arbejde,
men som alligevel lever under fattigdomsgrænsen. Seks millioner europæere besøger hver dag en foodbank, og
en ud af ti er fattige, selv om de har et
arbejde. Det er en udvikling, der har forandret flere lande i Europa, og som også
mærkes i Danmark. Antallet af usikre
jobs vokser år for år, og forholdene for
arbejdsløse er blevet forringet. Vejen til
fattigdom er blevet kortere. Udstillingen
i Fattiggårdens historiske kvindegård og
formidlingsrummet ’Klistersalen’ rejser
via portrætter, tekster og film debatten
om, hvorfor europæere og danskere
igen rammes af fattigdom og færre rettigheder 45 år efter, at Danmarks sidste
fattiggård lukkede. Forsorgsmuseet
stiller spørgsmålet: Hvem var fattige
før? Hvem er de nye fattige, og hvordan
har synet på arbejdsløse og lavtlønnede
udviklet sig? Udstillingen er tilrettelagt
i samarbejde med journalist Peter Rasmussen og fotograf Søren Zeuth.

M U S E U M Ø S TJ Y L L A N D – G R E N A A

Et barn er født i Betlehem
23.11.19 → 5.1.20

Store og små, spraglede og helt klassiske
julekrybber fylder udstillingsrummet med
den hellige familie, stald, dyr og vismænd.
Julekrybber findes i alverdens udgaver,
og museet viser en stor samling fra hele

landet. De mange tableauer viser den stald
eller hule i Betlehem, hvor Jesus ifølge
fortællingerne blev født. Under palmer og
stjernehimmel eksperimenterer museet
med det gamle juleevangelium, og publikum bliver forhåbentlig klogere på den
fortælling, man ved så lidt om, men har så
mange forestillinger om. Publikum opfordres til at lege med, når den lille arabiske
basar er åben. Den store ledestjerne skal
kastes op på Betlehems himmel, og der
er ’åben stald’ med rig lejlighed til at klæde sig ud i mellemøstligt tøj fra år 0 – og
måske tage årets julebillede.
Foto: Museum Østjylland – Grenaa

Wunderkammer 2. Foto: Esbjerg Kunstmuseum

M U S E E T PÅ KO L D I N G H U S

Vores Smykker
29.9.19 → 24.2.20

ESBJERG KUNSTMUSEUM

Wunderkammer 2
– mirabilia
4.10.19 → 8.3.20

Koldinghus har overtaget Statens Kunstfonds smykkesamling, der består af ca.
300 smykker af høj kunstnerisk kvalitet.
Kunstfonden har siden 1978 indkøbt
smykkerne af de mest anerkendte og
eksperimenterende smykkekunstnere i
Danmark. Samlingen er langtidsdeponeret på Museet på Koldinghus, men den vil
forandre sig, når smykkerne er ’på arbejde’ enten med individuelle lånere eller i
større rejseudstillinger i udlandet, og når
nye smykker tilføjes samlingen. Museets
gæster vil derfor løbende kunne opleve
nye historier i udstillingen og får måske
også anledning til selv at låne et smykke
og bidrage med et nyt lag til historien.
Statens Kunstfonds smykkesamling er i
national og international sammenhæng
en enestående samling og udlånsordning:
Smykkerne kan nemlig lånes af alle, der
har en aktiv rolle i en officiel sammenhæng. Målet med udlånsordningen er,
at de smykker, Statens Kunstfond køber,
kommer ud til offentligheden og er med
til at skabe opmærksomhed om dansk
smykkekunst og danske smykkekunstnere.

Forestil dig et forundringsrum med værker
installeret i en dunkel, labyrintisk arkitektur, hvor der venter overraskelser omkring
hvert et hjørne – en oplevelse, som pirrer
vores nysgerrighed, appellerer direkte til
sanseapparatet og vores bestandige søgen
efter nye erkendelser. Omtrent sådan
er det at træde ind i Mark Dions soloudstilling på Esbjerg Kunstmuseum, der
fremstår som en totalinstallation – som ét
samlet wunderkammer, der blandt andet
indeholder et erindringshus og et kæmpestort fluorescerende vægmaleri med gengivelser af flyvende væsner fra de seneste
300 millioner år. I sin kunstneriske praksis
undersøger Mark Dion, hvordan dominerende ideologier og samfundsinstitutioner
former vores forståelse af historien og
naturen – af vores viden om den verden,
vi lever i. Med sin kunst åbner han ikke

alene vores øjne for den måde, vi (mis-)
bruger naturen på, men han får os også
til at se det smukke og forundringsfulde i
helt almindelige og tilsyneladende banale
hverdagsobjekter. Mark Dion udfordrer
bevidst den ellers så knæsatte skelnen
mellem det objektive og rationelle på den
ene side og det subjektive og irrationelle
på den anden. Hans spektakulære installationer er ofte modelleret efter 1500- og
1600-tallets wunderkamre, der historisk
set er forløbere for vore dages museer.
Wunderkammeret udgjorde en encyklopædisk samling af objekter, etnografika,
kunst og kuriositeter, der endnu ikke var
kategoriserede efter de faggrænser og
inddelingsprincipper, som siden blev defineret. Men i stedet for naturens elementer og faktiske præparater er det i Dions
wunderkammer menneskets gengivelser
og opfattelser af dem, vi præsenteres for.
I hans kunstneriske univers, der er spændt
ud mellem poler som liv og død, vækkes
vores forundring på ny, samtidig med at
vores angst for og begær efter at forestille
os scenarier for fremtiden får form – forsonende nok med et humoristisk tvist.
Mirabilia er den anden udstilling i en serie
af tre wunderkamre, som Esbjerg Kunstmuseum realiserer mellem 2018 og 2021.
For det samlede projekt Wunderkammer
modtog museet i 2017 Bikubenfondens
prestigefyldte udstillingspris Vision.
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sekammeraterne så de andre
familietraditioner, normer og
værdier. Gennem børnene
ændrede de tyrkiske familier sig
og forlod med tiden drømmen
om at vende hjem.
I HJEM beskrives drømme,
håb og længsler efter at høre
til hos tre generationer, gennem temaer som foreningsliv,
rollemodeller og uddannelse,
værdiskred og -fastholdelse,
identitet og tilknytning.

Publikationer
Museologien og
faglighederne
Hvordan forholder den museologiske forskning sig til de
mange fagligheder, som er i
spil i museumsfeltet? Der findes forskellige definitioner på
museologien, men uanset om
den betragtes som en selvstændig videnskabelighed eller
en tværfaglig disciplin, er der
ingen tvivl om, at museologien har udviklet sig gennem et
dialektisk forhold til en lang
række fagligheder. I regi af
Museologisk forskningsprogram

og Center for Museologi på
Aarhus Universitet har redaktørerne til antologien Museologi i
fagene indbudt en lang række
forskere fra meget forskellige
fag til at bidrage – fra naturfagenes didaktik, folkesundhed
og antropologi til kunsthistorie,
litteratur- og musikvidenskab
samt klassisk arkæologi. Skribenterne er primært tilknyttet
Aarhus Universitet.
Antologien er fagfællebedømt og er udviklet som en introduktion til museologien for
universitetsstuderende. Forfatterne har fokus på museologien i de forskellige fag, dens

begreber, metoder og teorier,
og/eller hvad den har bidraget
med til fagenes udvikling. Antologien har to formål. Det første
er at placere museologien i
samspil med de mange fag,
som arbejder inden for det
museologiske felt. Fagviften
dækker traditionelle museumsfag som arkæologi, kunsthistorie og etnologi, der er opstået i
det museologiske felt og i løbet
de seneste 200 år har udviklet
sig i dialog med de ændringer,
der er foregået på museerne.
Men på grund af den voksende
interesse i andre discipliner og
på grund af museumsfeltets

Den foruroligende ælling [Le canard inquiétant], Asger Jorn, 1959. Foto: Lars Bay
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udvikling inden for de seneste
årtier, inddrages også en række andre universitetsfag som
dramaturgi, medievidenskab og
oplevelsesøkonomi. Det andet
formål er at vise, hvordan museologien i dag fungerer som et
dialogisk felt mellem forskellige
kernefagligheder på tværs af
fakulteterne.
Red.: Lise Skytte Jakobsen, Ane
Hejlskov Larsen og Vinnie Nørskov
Museologi i fagene
Aarhus Universitetsforlag

Rasmus Thorup Kildegaard
HJEM
Museum Vestsjælland

Hammerumpigen

Hammerumpigen i montre. Foto: Maja Theodoraki

Fortællinger fra
Holstebro

Mellem Ringsted
og Tyrkiet

Asger Jorn kaldte sine détournementer for ’modifikationer’.
Han så det som en måde,
hvorpå han kunne modernisere
malerier af andre kunstnere
ved at overmale billederne.
På den måde fik det gamle ny
relevans. I détournement anvender man som regel ikoniske
symboler sammen med satire,
parodi og humor til at kritisere
for eksempel kunstmarkedet,
men ofte forholder det sig også
til aktuelle politiske og etiske
problematikker. I dag arbejder
adskillige kunstnere i direkte
tråd med Jorn. Disse slægtskaber blev i efteråret undersøgt i udstillingen Art Strikes
Back. From Jorn to Banksy på
Museum Jorn i Silkeborg, som
blev ledsaget af dette rigt
illustrerede katalog over de
udstillede værker. Ud over Jorn
og Banksy, som blev repræsenteret med blandt andet værket
’Show me the Monet’, kan man
også møde Ai Weiwei, Paul
McCarthy, Joan Miró, Marcel
Duchamp, Superflex og mange
flere.

Holstebro Museum, Strandingsmuseum St. George og Frilandsmuseet Hjerl Hede hører
fra 2019 officielt sammen under navnet De Kulturhistoriske
Museer i Holstebro Kommune.
Det markeres med årsskriftet
Vi fortæller, der byder på en
mangfoldighed af historier:
om ligtøjsskrædder Kirstine
Gudichsen, vikinger i Vinderup,
bronzealderbebyggelse ved
Alstrup og meget mere. Men
også om museernes afprøvning
af nye metoder. For eksempel
Holstebro Museums samarbejde med teaterfolk om nye
formidlingsmetoder. Eller test
af en ny metode til imprægnering af vanddrukkent træ på
Strandingsmuseum St. George.
Formand for museernes bestyrelse Michael Metz Mørch
skriver i sit forord: ”Vi fortæller
kort sagt for at gøre os alle
stærkere til og bedre til – med
viden om os selv og vores fortid
– at spille med i alle de processer, der skal forme vores fælles
fremtid.”

Museum Vestsjælland har
gennemført 20 livsbiografiske
interview med tre forskellige
generationer af dansk-tyrkere
i Ringsted. Det er blevet til
bogen HJEM, der betragter
integration i et indefra-perspektiv. De første tyrkiske gæstearbejdere kom i 1970’erne
fra ofte fattige landområder
præget af analfabetisme og
feudale tænkninger. De kom
for at tjene penge og drømte
om at vende hjem. “Vi kunne jo
ikke brødføde alle i landsbyen.
Mange solgte deres jord og dyr
for at komme herop,” fortæller
Emine, der kom i 1973. Mødet
med Danmark kan beskrives

Red.: Christian Kortegaard
Madsen
Art Strikes Back – from
Jorn to Banksy
Museum Jorn

Red.: Ann Bodilsen og Niels
Terkildsen
Vi fortæller. Årsskrift 2019
De Kulturhistoriske Museer,
Holstebro Kommune

Modifikationer

Fotos fra bogen HJEM.

som kulturchok. De kendte ikke
sproget eller kulturen og påtog
sig det allermest nedslidende
arbejde. Samtidig frygtede de
hele tiden at blive smidt hjem
ved mindste fejltrin. Mange
isolerede sig i hjemmene og
dyrkede hjemlandets normer
og værdier mere konservativt
end dem, der blev tilbage.
I dag rejser mange af de
tilbageværende fra første generation hjem til Tyrkiet om
foråret, men kommer tilbage
til Danmark om vinteren: “Vi
er udlændinge begge steder. Hverken der eller her i
Danmark har vi kunnet finde
hjem,” forklarer Turan, der
kom til Danmark i 1977. Deres
børn derimod voksede op med
mod på Danmark. Igennem
den danske folkeskole og klas-

En kvindegrav påkalder sig
særlig opmærksomhed, da en
jernaldergravplads ved Hammerum i Herning undersøges.
Den viser sig at indeholde
ekstremt velbevarede tekstiler.
Forskere fra forskellige fagområder undersøger ’Hammerumpigens’ grav særdeles omhyggeligt. Hun var iklædt en fint
vævet kjole og dækket af et sjal
samt en form for tæppe. Tekstilerne er fremstillet af lokal
uld, men tydeligvis inspireret
af den samtidige kontinentale
stil. Også hendes frisure har
kontinentalt præg. I bogen The
Hammerum Burial Site udfoldes
resultaterne af undersøgelserne, som giver et nyt indblik i liv
og klædedragter i den romerske jernalder.
Red.: Tinna Møbjerg, Ulla Mannering, Hans Rostholm og Lise Ræder
Knudsen
The Hammerum Burial Site. Customs
and Clothing in the Roman Iron Age
Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Museum Midtjylland
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Bagdelen bevæger sig og siger: “SEX
IS NOT A NATURAL ACT”. Den talende
bagdel er et digitalt kunstværk af Maja
Malou Lyse i form af en gif-fil. Værket
er skabt som et bidrag til udstillingen
.gif, som Museet for Samtidskunst
præsenterede i slutningen af 2018. .gif
afsøgte et ikke-fysisk, distribuerbart
og flygtigt udstillingsformat, der kun
foregik på nettet, på sociale medier, i
telefonbeskeder, i mails og så videre –
og blev hostet på websitet Giphy.com.
Maja Malou Lyse var oplagt at invitere, da hun arbejder med sociale og
broadcast-medier som nogle af sine
helt centrale materialer. Lyses værker
behandler ofte kønskonstruktioner
og de medie- og magtstrukturer, der
former og formes af vores normer og
daglige handlinger. Tidligere i år kunne
man også opleve Lyse på DR i bedste
sendetid i programmet Sex med Maja.
Gif-filer er skabt til et liv på nettet
og kan ikke håndteres på samme måde

som traditionelle museumsgenstande.
De er en kommunikationsform, der
skifter betydning alt efter de sammenhænge, de bliver brugt i. De kan
ikke lægges på magasin, for de er i
udgangspunktet allerede distribuerede,
kopierede, blevet gemt på folks computere og telefoner og brugt i sammenhænge, vi ikke kender.
Udstillingen kan stadig besøges. For
eksempel på samtidskunst.dk/gif eller
på Giphy.com. Og dens værker dukker
derfor stadig op i nye, overraskende
sammenhænge.

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