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Tekstilkunstner Hanne G og møbelkunsthåndværker Rasmus Bækkel Fex
har sammen med 987 borgere fra hele
Danmark skabt værket LIGHTHOPE i
løbet af nedlukningen af Danmark som
følge af covid-19-krisen. Værket blev
vist på Trapholt i efteråret 2020.
Foto: Trapholt
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30		Når samtiden indsamles
		 Jonas Hørup Ruskjær

14 Berøring forbudt!
		 Naomi Pinholt, Pernille Holm
Mogensen og Camilla Jul
Bastholm

32		”Never waste a good crisis”
		 Anne Sofie Vemmelund
Christensen og Sarah Smed

16		Rapid relevance
		 Peter Bjerregaard og Jacob
Thorek Jensen

33		Mod og nytænkning
		 Marianne Grymer Bargeman
34		Det forsømte forår?
		Flemming Just

18 Nye roller og fordybelsesrum
		 Marie Broen og Lise Sattrup
36		Kommerceum
		 Andreas Bonde Hansen
Tjener man publikum bedre,
når man tjener på dem?
		 Line Jarl Holm
40

42		Museets helte
		Julie Lolk

24		Den svære beslutning
		Grete Thrane

50		Søfartsmuseum i frisk vind
		Benjamin Asmussen

26		Fra corona-panik til ny form
for samarbejde
		 Rikke Olafson og Lars K.
Christensen

52		No way! Det kan man da ikke
– eller kan man?
		Peter Gravlund

t5		 Leder
		Ida Bennicke
6		 Nyheder
		 Seneste nyt fra
		museumsverdenen
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11 Kunst i en krisetid
		Lise Korsgaard

22		Øjebliksbilleder fra 2020
		 Vibeke Birk, Caroline E. Larsen
og Mie Ellekilde
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28		”Det var skrald at være mig,
da corona startede”
		 Pernille Ø. Sørensen

20		Museerne online
		 Hans Dam Christensen,
Eva Pina Myrczik og Henriette
Roued-Cunliffe

“What
“What
can Ican
say?I say?

DetDet
kræver
kræver
mere
mere
endend
blotblot
en lastbil
en lastbil
at at
transportere
transportere
kunst
kunst
fra ét
frasted
ét sted
til ettilandet.
et andet.

Tema
10 Et år med corona
Joy Mogensen

54		Udstillinger
		 Aktuelle udstillinger på
		 de danske museer
56 Publikationer
		 Bøger, kataloger og
		tidsskrifter
58 Genstandsfortælling
		 Verdens største fossile næbhval

Stik af stenoldsagerne fra Thomas Bircherods samling, ca.
1700. 4 spørgsmål til
museumsforskeren –
Museerne før museet.
Læs s. 48.
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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.

7

Corona-kalejdoskop
Af Ida Bennicke

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.

Illustration fra SMK’s side berørt.dk - ”Et fælles monument bygget af vores hænder.”

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.

Ikke ét menneske i Danmark forlader dette år uden at
være berørt af coronaens indtog. Vi har alle en personlig fortælling om året, der er gået, og hvordan pandemien har påvirket vores liv. Kunst-projektet ’Berørt’
indfanger mangfoldigheden af perspektiver på denne
særlige epoke, som vi stadig befinder os lige midt i.
Projektets ikoniske hånd repræsenterer årets mest
omtalte – og frygtede – legemsdel og består samtidig
af hundredvis af hænder fra mennesker, der hver især
har givet deres besyv med.
Med et lignende greb er temaet for dette nummer
af Danske Museer blevet til. Erfaringer, beretninger

”Lad os håbe,
at krisen vil
medvirke til
større (politisk)
forståelse for
udfordringerne
i et komplekst
museumslandskab.”

og kommentarer om det forgangne år – og tiden der
kommer – danner et kalejdoskopisk blik på museumsverdenen i coronaens tid. For også museerne har vidt
forskellige historier at fortælle om året 2020.
Krisen har for alvor synliggjort den danske museumsverdens diversitet – på godt og ondt. Den har vist
uligheden, hvor sårbare museerne er, og hvor snævre økonomiske handlemuligheder mange af dem har.
Lad os håbe, at krisen vil medvirke til større (politisk)
forståelse for udfordringerne i et komplekst museumslandskab, som måske nok kan virke uoverskueligt at
sætte sig ind, men som mere end nogensinde kalder
på opmærksomhed fra især kulturens minister.
Ligesom i alle andre brancher reagerede museerne
og deres folk med bekymring og frustration, da samfundet lukkede ned i midten af marts. Men også med
virkelyst og en sjældent set opfindsomhed. Der voksede helt nye idéer ud af krisen og nye refleksioner om,
hvad det vil sige at være museum. De mange hjemsendte medarbejdere lod sig ikke slå ud, men knoklede
videre i privaten sideløbende med hjemmeskole og
uvisheden om, hvor længe isolationen måtte vare, og
om der ventede en pludselig fyringsrunde i horisonten.
Vi befinder os endnu midt i coronaens øje. Vi har
stadig meget at lære, også om at være museum i en krisetid. Om at indsamle og dokumentere samtiden, formidle på nye måder og spille en aktiv rolle i samfundet.
Bidragene til dette nummers tema er kurateret med
let hånd under fire overskrifter:
→ Håndsrækninger – om at nå ud til brugerne
→ Tilbageblik – om året der gik
→ Vidnesbyrd – om indsamling fra samtiden
→ Fremtidsblik – om hvad vi tager med os
Men først gives ordet til kulturminister Joy Mogensen
på s. 10.
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”Fra et grønlandsk
synspunkt handler det ikke
om omskrivning af historien,
men om også at høre
historien fra dem, det faktisk
handler om.”

B E VA R I N G

Anbefalinger
om god bevaring
på vej

Samlingschefer, konservatorer og andre,
der arbejder med bevaring på museerne,
kan se frem til lanceringen af en række
nye web-baserede tekster og anbefalinger
om den gode bevaring af samlingerne.
Det er Københavns Museum og Konserveringscenter Vejle, der står bag projektet, som i 2019 modtog en bevilling på
511.715 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Hensigten med projektet er dels at følge
op på tidligere tekster, som indtil 2018
havde ligget på styrelsens hjemmeside, og
dels formulere de nye tekster på en måde,
så de i højere grad fremstår som anbefalinger snarere end som standarder. Et
andet mål er at inkorporere viden fra det
internationale arbejde med standarder
for bevaring af kulturarven, fortæller konservator og projektleder Michael Højlund
Rasmussen: ”Desuden har vi ønsket at
give museerne en række valgmuligheder
i rådgivningen om bevaring – hvor det er
muligt. Man bør kunne vælge mellem best
practice og andre niveauer af indsats, blot
det sker på et oplyst grundlag og med
bevidsthed om konsekvenserne. På den
måde er det håbet, at teksterne ikke kommer til at fremstå som rigid rådgivning,
men i højere grad kan være et oplæg til
diskussion internt på museet.” Teksterne
kommer i nogle tilfælde til at have karakter af informerende wiki-artikler og i
andre tilfælde af rene anbefalinger. De
vil desuden være suppleret af en række
bilagstekster af mere teknisk karakter for
dem, der ønsker at dykke dybere ned i
rationalet bag rådgivningen. Når teksterne
er klar, kommer de i høring og bliver herefter rettet endeligt til. De forventes klar i
løbet af foråret 2021. ”Herefter er håbet,
at vi har et fælles udgangspunkt for at
højne og vurdere kvaliteten af bevaring af
kulturarv for både de store og de mindre
museer,” siger Michael Højlund Rasmussen.

VINTER 2020

Aki-Matilda Høegh-Dam, Siumut, ved
åbent samråd i september om
Nationalmuseets fjernelse af betegnelsen
’eskimo’ i udstillingstekster.
Kilde: Politiken

LØ N

Aftale om
honorarer til
kunstnere på
plads

Foto: Kvindemuseet

BRANDING

Kvindemuseet
varsler navneskifte
Kvindemuseet skiftede i 2016 sit lovmæssige ansvarsområde fra kvinders liv og virke
til et bredere fokus på køn, ligestilling og
mangfoldighed. Denne udvikling skal nu
kommunikeres klarere ud til museets brugere i form af et nyt navn. ”Beslutningen er
truffet på grundlag af en grundig proces,
der har involveret blandt andet fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelser og en åben
debat med mange forskellige interessenter.
Vi har i bestyrelsen nøje opvejet de fordele
og ulemper, som forundersøgelsen har afdækket. Vi fornemmer klart, at der er store

følelser på spil omkring et navneskifte, og at
især dem, der har været en del af museets
tilblivelse har det svært med at se et nyt
navn på facaden. For os som bestyrelse har
det dog vejet tungt, at ikke bare indholdet
men også navnet fremadrettet skal favne
det bredere ansvarsområde, vi skal forvalte,” fortæller Kvindemuseets bestyrelsesformand, Merete Andersen. Forundersøgelsen
tydeliggjorde, hvad de ansatte også har oplevet i hverdagen; at museet bliver opfattet
som et museum om kvinder og særligt om
rødstrømpebevægelsen. Og at flere ydermere oplever det som et museum ikke alene
om, men også kun for kvinder. Hvilket navn,
museet fremover skal have, er der endnu
ikke taget stilling til. ”Vi skylder museet og
historien at tænke os rigtigt godt om, inden
vi beslutter et nyt navn,” siger direktør for
Kvindemuseet Julie Rokkjær Birch.

Flere kunstnerorganisationer har gennem
længere tid samarbejde med ODM (Organisationen Danske Museer) om at udarbejde vejledende retningslinjer for minimumshonorarer til kunstnere, der udstiller
på museer. I efteråret lykkedes det at få
en aftale på plads, som museerne anbefales at følge. ”Vi har længe ønsket at medvirke til at sikre ordentlige vilkår og økonomi for landets kunstnere. Samtidig har der
gennem årene hersket en del forvirring og
misforståelser. Vi håber, at vi med aftalen
om anbefalede minimumshonorarer kan
medvirke til at sikre de forbedrede vilkår
for kunstnerne, som alle ønsker,” siger
Anne-Mette Villumsen, museumsleder på
Skovgaard Museet og bestyrelsesmedlem
for kunstområdet i ODM. Det anbefales
blandt andet at udarbejde en detaljeret
kontrakt og at forhandle det samlede
honorar ud fra den konkrete udstillings
karakter, omfang og varighed samt kunstnerens anciennitet. ”Med den nye aftale
får kunstnere et forbedret udgangspunkt
for at forhandle deres honorarer i forbindelse med udstillinger. Det er et vigtigt
skridt i den rigtige retning, at der nu er
enighed mellem ODM og kunstnerne om
et anbefalet minimumsniveau. Vi håber, at
hele kunstlivet vil tage godt imod aftalen
og bruge anbefalingerne i udstillingsarbejdet,” siger formand for BKF (Billedkunstnernes Forbund) Nis Rømer.

Foto: Fur Museum
BYGGERI

Fur Museum
udbygges med
’Urhavet’

Museum Salling har gennem længere tid
arbejdet med planerne for en tiltrængt udbygning af Fur Museum, som nu har opnået
fondsstøtte og skal realiseres med åbning i
sommeren 2021.
Den nye museumsbygning placeres centralt i området mellem den eksisterende
bygnings tre fløje; den får blikfang i en fem
m høj rotunde, der klart skiller sig ud fra alle

N O R D PÅ

Arkivalier om
Grønland søges

Arktisk Institut har igangsat et treårigt projekt Grønlandsregistranten (GR), som skal
lette arkivsøgningen efter grønlandsrelaterede arkivalier inden for rammerne af Rigsfællesskabet. GR bliver en onlinedatabase

andre bygninger på Fur. Rotunden strækker
sig ind i den nye ca. 15x15 m store bygning,
der sammenbygges med det eksisterende
Fur Museum, hvor man bibeholder de nuværende udstillinger. Og det er netop her
i rotunden, at den permanente installation
’Urhavet’ placeres; installationen er tænkt
som et stort og anderledes formidlingstiltag
for museets gæster, hvor film om urhavets
fisk og dyr og om, hvordan fossilerne opstod for 55 mill. år siden, projekteres op
i loftet. ”Vi ser frem til endelig at kunne
realisere ønsket om at gøre museumsoplevelsen til en helhedsoplevelse, der starter,
så snart gæsten træder ind i rotunden med
det nye velkomstområde og møder et opgraderet, moderne museum anno 2020,”
udtaler museumschef Per Lunde Lauridsen.
”Med udbygningen af Fur Museum håber
vi samtidigt at være med til at understøtte
udviklingen på Fur.”

for arkiv- og museumsmedarbejdere, forskere, forfattere, journalister og andre med
interesse for Grønland og danske aktiviteter
i Arktis. Arkivale registranter kan have
forskellige formater og detaljeringsgrader;
men hvis en registrant involverer grønlandsrelateret materiale, er den interessant at få
inkluderet i GR. Ethvert arkiv eller anden
institution, der er i besiddelse af sådant, opfordres derfor til at kontakte Arktisk Institut
(registrant@arktisk.dk) med henblik på en
dialog om, hvordan det konkrete materiale
kan præsenteres i GR, og hvordan GR dermed kan bruges som platform til at få egne
arkivalier præsenteret og gjort tilgængelige.
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Koldinghus bliver
del af Kongernes
Samling

Kongernes Samling på Rosenborg og
Amalienborg skal fra 1. januar stå for
driften af Koldinghus. Det lokalhistoriske
Museet på Koldinghus, der i dag har til
huse på slottet, flytter sine aktiviteter til
slottets staldgård under navnet Museum
Kolding. Det vil fortsat være en selvejende
institution og et statsanerkendt museum
med ansvar for kommunens lokalhistorie,
dansk sølv og samarbejde med Statens
Kunstfond om udstilling af smykkesamlingen. ”At det netop er på Koldinghus,
vi åbner en afdeling, giver for Kongernes
Samling rigtig god mening. Koldinghus
er et 750 år gammelt kongeslot og er på
den måde tæt forbundet med den kongelige kulturhistorie. Med Koldinghus får
Kongernes Samling mulighed for at vise
mange af samlingens kulturskatte frem
i nye sammenhænge, og vi glæder os til
at kunne præsentere en spændende og
vedkommende formidling af den kongelige historie og til at fortsætte den gode
udvikling, som Koldinghus har været inde
i gennem en årrække som vartegn for Kolding og som centralt nationalt monument
på linje med Rosenborg Slot og Amalienborg,” siger Thomas C. Thulstrup, direktør
for Kongernes Samling.

”Grundlæggende er
problemet, at ispinde
og Nationalmuseet er
blandet sammen. Det er
ikke det samme, for vi
har jo en forpligtelse til at
bruge fagligt forankrede
betegnelser – det har et
isfirma jo ikke.”
Rane Willerslev, direktør på Nationalmuseet,
efter en sommer, hvor Hansen Is omdøbte
isen ’Eskimo’, og Nationalmuseet redigerede
teksterne i sin arktiske udstilling.
Kilde: Politiken
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Så mange unge benyttede sig af Golden
Days’ landsdækkende initiativ K7, der
gav unge under 27
gratis adgang til 70
forskellige museer i
uge 37.

Established in the Nordic since 1968

Taking care

is what we do.

Meddelelse fra redaktionen
Om Danske Museers fremtid
Trods et turbulent år udkommer
magasinet Danske Museer også i 2021
– og i årene fremover.

I efteråret 2019 meldte redaktionen
og Museumstjenesten ud, at Slots- og
Kulturstyrelsen ikke længere ønskede at
støtte magasinet Danske Museer økonomisk, og at dette kunne få konsekvenser
for magasinets eksistens. Det medførte
en strøm af mails fra læsere, der tilkendegav deres opbakning til magasinet, og
Museumstjenesten valgte at fortsætte
udgivelsen i 2020 i håbet om at finde en
alternativ, langtidsholdbar løsning. Det
er nu lykkedes, og Museumstjenesten
fortsætter derfor udgivelsen af magasinet.
I Museumstjenestens ledelse undrer
man sig fortsat over styrelsens vedholdende beslutning om ikke at støtte en
essentiel og nødvendig platform for videndeling blandt de danske museumsprofessionelle. “Med tanke på kravet til
museumsforskning på museerne og ikke
mindst museumslovens overordnede
brug af termen faglighed og samarbejde
(§1) i driften af museer undrer det mig,
at styrelsen vedblivende og utrætteligt
har forfægtet deres standpunkt om ikke
at ville støtte Danske Museer,” siger direktør Allan Risbo. ”De stigende krav til
mere samarbejde, mere forskning, flere
kompetencer og styrkelse af formidlingen taler jo netop for, at der er et behov
for et fælles fagligt skrift som Danske
Museer – et fælles talerør.”
Danske Museer modtager fortsat
støtte fra Statens Kunstfond, men den

manglende støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen efterlod et hul svarende til ca.
1/3 af de årlige udgifter. For at dække
dette hul har Museumstjenestens bestyrelse besluttet at hæve kontingentet
for medlemmer af Museumstjenesten
med virkning fra 2020. Det vil få Danske Museers økonomi til at løbe rundt
og sikre magasinets fortsatte eksistens,
fortæller Allan Risbo:
”Danske Museer har både på indholdssiden og i den fysiske udformning
fået et markant løft gennem de senere
år. Der er stor interesse i museumsverdenen for at læse magasinet og bidrage
med artikler, og de tilbagemeldinger, vi
får fra læserne, er overvældende positive. Museumstjenesten har derfor valgt
at fastholde udgivelsen. Det har dog
betydet, at en mindre del af regningen
er blevet sendt videre til ‘ejerne’ af Museumstjenesten, som jo er de danske
museer.”
Alt i alt er redaktionen og Museumstjenesten fortrøstningsfulde omkring
denne løsning. Men økonomien er
stadig sårbar over for forandringer.
Magasinets fremtid afhænger fortsat
af trofaste annoncører og – frem for
alt – af vores læsere. Derfor appellerer
vi indgående til vores abonnenter om
at fortsætte med at abonnere – og til
nye læsere om at tegne abonnement og
dermed støtte magasinet.

Fine Art Logistics is the result of a close and long lasting collaboration with
our customers in the art, gallery and museum industries. Our art handlers
have extensive experience to meet many different requierments.
Among our specially designed offers, such as modern art trucks, our own packing
technology team and conservator services, we now also welcome Museiservice
to the MTAB Group.

MTAB : FineArt
Danmark A/S
Albertslund and Horsens

mtab.dk | museiservice.se
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Et år med
corona
Af Joy Mogensen

Det var tilbage i marts, at det store chok kom. Vi havde
jo alle fulgt corona-pandemiens uhyggelige udvikling
mere og mere intenst, men stadig føltes det som noget
uvirkeligt, som man ikke rigtig kunne tro var alvor. Og
så var alting brat helt forandret, og mange sad isoleret
derhjemme, med en surrealistisk fornemmelse af at
være med i en katastrofefilm.
I dette nummer af Danske Museer er samlet en hel
række forskellige perspektiver på, hvordan den danske
museumsverden har håndteret pandemien, og hvad
den har lært os. Det er et værdifuldt blik på, hvordan
vi finder fodfæste i en situation, der på en gang er helt
ekstraordinær og samtidig begynder at føles ubehageligt meget som vores nye normal.
Museerne har den særlige egenskab, at de kan skabe fælles oplevelser og fælles perspektiv. Hjælpe os
med at håndtere og forstå noget, der er helt anderledes
end vores almindelige dagligdag. Men med ét skulle
museerne også lukke dørene, og alle vores museer
stod øde hen.
Ligesom andre dele af samfundet påtog museerne sig et stort ansvar og overholdt de beslutninger,
der blev taget om nedlukning, med stor alvor. Meget
hurtigt meldte sig et stort ønske om, at museerne så
hurtigt som muligt kunne åbne for danskerne igen,
og jeg var glad for det store engagement i de politiske
drøftelser og i det arbejde, der blev startet op om retningslinjer for genåbning.
Selv om jeg er klar over, at mange oplevede en periode med uvished, så blev der også stablet stærke økonomiske hjælpepakker på benene på rekordtid, med en
bred opbakning fra alle Folketingets partier. Der blev
lavet kompensation for lønomkostninger, kompensation for faste omkostninger, kompensation for produktionsomkostninger og en særlig ordning for institutioner
med særligt kritiske økonomiske udfordringer.

”Museerne ser
ind i en ny, udfordrende tid,
som vil kræve
nytænkning og
fleksibilitet.”

Da vi lykkeligvis også nåede til at genåbne, udviste
museerne en meget stor opmærksomhed og ansvarlighed i forhold til igen at tilbyde trygge museumoplevelser for alle.
Rigtig mange museer oplevede sommeren som en
glædelig tid, hvor det viste sig, hvor meget danskerne havde savnet deres museumsoplevelser, og hvor
stor lysten var til at opleve Danmark. Jeg har også set
flere berette om nye gæster, som man ellers ikke ville
have mødt i en almindelig sommer. Det er en positiv
udvikling, som jeg tror og håber, at man kan bygge videre på. Fra regeringens side har vi understøttet denne
kultursommer i Danmark med ordningen om halv pris
i skolernes sommerferie.
Vi kommer ikke uden om, at det stadig føles meget
tungt, fordi en ny virkelighed nu står mere klart for
os. Pandemien i Danmark kræver konstant opmærksomhed, og restriktioner kan komme til at veksle, men
det er vigtigt, at vi hver dag i hver beslutning holder
virussen nede.
Museerne ser ind i en ny, udfordrende tid, som vil
kræve nytænkning og fleksibilitet. Heldigvis kan museerne holde åbent, men planlægningshorisonterne
bliver kortere, og arbejdet med at skabe corona-sikre rammer forbliver. Sommeren var heldigvis en god
turistsæson mange steder, men ingen ved, hvornår
turisterne vender tilbage til de større byer, og om det
nogensinde bliver helt som før.
Det er vigtigt at bygge videre på den kærlighed til
museerne, som vi tydeligt så blandt danskerne i sommer. I den kommende tid vil museerne nok i højere grad
skulle fokusere på danske gæster, og jeg ser et enormt
potentiale stadigvæk. Danskerne er ivrige museumsgæster, men der er stadig mange, der sjældent eller
aldrig kommer på museerne, og som man kan række
ud til. Det er også en nøgle til det styrkede fællesskab,
som vi får brug for i den kommende lange tid.
Det har været en hård tid for mange, også museerne. Det kommer desværre til at fortsætte ind i en
uvis fremtid. Men jeg tror på, at museumsverdenen
kan løfte den udfordring sammen. Et temanummer
som dette giver i hvert fald til en start en række nye
perspektiver, man kan arbejde videre med. Jeg synes
også, at det trods alt har været et lyspunkt i et svært
år, at rigtig mange har fået en ny fornemmelse af, hvor
vigtigt vores kulturliv egentlig er, og hvor meget vi savner museerne, når de pludselig ikke er der længere. Det
er et rygstød, som man skal tage med videre i arbejdet,
og som vi ikke må glemme, når vi jo engang trods alt
kommer ud på den anden side.

Joy Mogensen er medlem af Socialdemokratiet og er
Danmarks kirke- og kulturminister
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Kunst i
en krisetid
Af Lise Korsgaard

SMK har nærstuderet sin samling i
coronaens lys i en tid, der kalder på fornyet
samtale om kunstens rolle i en kriseramt
verden.

Statens Museum for
Kunst indgik i foråret
2020 et samarbejde
med Røde Kors og
COOP om projektet
'Berørt'. Befolkningen
blev inviteret til at
bidrage med tekster om
livet under corona-krisen og billeder af deres
hænder. Illustration:
SMK
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Kigger man på historien, og på kunsthistorien, med afsæt i en verden præget af pandemi, så viser det sig, at når tidligere tiders
sygdomme har forandret verden, har kunsten spillet ind. I kunsten er gamle verdener
blevet bearbejdet, og billeder af nye verdener er skabt. Epidemier har givet kunsten
nye motiver, banet vejen for nye formsprog,
nye udtryksformer og nye livsformer.
På SMK kastede den erkendelse os ud i
et nærstudie af museets omfattende kunstsamling, som nu blev betragtet i lyset af
historiske epidemier. Undervejs fandt vi
blandt andet en tavle med en afbildning
af den hellige Skt. Corona – en skytsengel
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i økonomiske spørgsmål. Tavlen blev oprindeligt opstillet i domkirken i Siena, tre år
efter at pesten havde fejet ind over byen.
I 2020 blev Skt. Corona påkaldt som beskytter for verdensøkonomien under corona-krisen af det romersk-katolske konvent.
Vi stoppede desuden op ved den danske
kunstner Ejnar Nielsens maleri Og i hans
øjne så jeg døden. Et maleri af en mand ved
navn Erik Kjærsgaard, der var syg af tuberkulose, da han mødte Ejnar Nielsen i 1897.
Mere end 120 år efter, at værket blev til,
påkalder det sig vores opmærksomhed for
sin insisteren på en dialog om døden som
en uundgåelig del af livet. Samtidig fortæller det en historie om, hvordan sygdommen
omkring år 1900 var omgærdet af en vis
romantik hos periodens kunstnere.
Der er mange flere historier. De er overraskende, interessante, og de giver perspektiv på verden, som den ser ud lige nu.
De kan imidlertid ikke stå alene, for med
fødderne plantet midt i en verdensomspændende krise må et kunstmuseums
spørgsmål til sig selv, og alle omkring museet, selvfølgelig også handle om, hvad kunstens rolle er i den helt aktuelle situation.

1
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Berørt
Mens landet var lukket ned i foråret 2020,
blev SMK kontaktet af COOP og Dansk
Røde Kors, der inviterede til et samarbejde med afsæt i et fælles ønske om at bidrage til den aktuelle krise ved at skabe
perspektiv på tiden – gennem kunsten. På
SMK sagde vi ja til invitationen.
Samarbejdet tog sin form, mens store
dele af befolkningen oplevede en fælles
krise fra hver sit hjem. Omdrejningspunktet
for samarbejdet blev derfor udviklingen af
en digital tidskapsel, hvor alle skulle have
mulighed for at dele deres egne erfaringer og oplevelser i en sær og uvis tid med
hinanden.
Præcis to måneder efter, at landet var
lukket ned, blev tidskapslen Berørt lanceret, og hele befolkningen blev inviteret til at
medvirke i udviklingen af den fælles samling af tanker omkring tiden med corona.
Et bidrag til tidskapslen bestod af en kort
tekst om det, man har været mest berørt
af, og et billede af ens egen hånd.
For hver hånd, der blev uploadet, gav
COOP 5 kr. til Dansk Røde Kors, der har
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”Måske vil værkerne
endda kunne
indfange noget af den
erfaring og oplevelse,
der kan være næsten
umulig at beskrive
med ord.”

1 Mesteren for Palazzo Venezia
Madonna, Skt. Corona, ca. 1351
2 Og i hans øjne så jeg døden,
Ejnar Nielsen, 1897

sendt pengene videre til de mest udsatte under corona-krisen i Danmark og udlandet. Derudover blev hænderne og de
mange små tekster et materiale, der er givet videre til tre kunstnere, som SMK har
bedt om at skabe en respons på, hvordan
corona-krisen ser ud. De tre kunstnere er
Benedikte Bjerre, Kaspar Bonnén og Sonja
Lillebæk Christensen.
På årsdagen for nedlukningen af Danmark, 12. marts 2021, vil de endelige
kunstværker blive præsenteret i haven foran SMK i København, hvorefter de sendes
på en rejse rundt i Danmark.
Hvordan kunstværkerne kommer til at se
ud, ved endnu ingen, men på forskellig vis
vil de give et perspektiv på en tid, hvor vi
måtte undvære hinanden. Måske vil værkerne endda kunne indfange noget af den
erfaring og oplevelse, der kan være næsten
umulig at beskrive med ord. Her nærmer
vi os muligvis kernen af spørgsmålet om
kunstens rolle i en krisetid – og til alle tider:
Kunsten danner billeder af de sider af vores indre og ydre verden, som sproget har
sværest ved at nå.

Lise Korsgaard er sekretariatsleder i
Grundtvigsk Forum – forhenværende
vicedirektør og kommunikationschef på SMK
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Berøring forbudt!
Af Naomi Pinholt, Pernille Holm Mogensen
og Camilla Jul Bastholm

1

Når interaktivt design kommer til kort, træder museumsgenstanden igen
frem i lyset. Kalder corona-krisen på nytænkning af museernes udstillings- og
formidlingsformer?

VINTER 2020

”Vi bliver simpelthen mere
hele mennesker af at gå
på museum og
opleve stofligheden i en
genstand eller
et kunstværk.”

1 Genstande forbinder mennesker på
tværs af tid og rum. En
klump harpiks bringer
os tæt på mennesker,
der levede for næsten
6.000 år siden, fordi
den rummer DNA-spor,
som fortæller, hvordan
de så ud. Og så ligner
den noget, vi kender
– et stykke gennemgnasket tyggegummi. Foto:
Ard Jongsma, Museum
Lolland-Falster
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Siden covid-19-pandemiens ankomst har håndsprit
og rød-hvide afspærringsbånd præget interaktive udstillinger med knapper og touchscreens. Hands-on
museumsoplevelser kom pludseligt til kort, og dog
har sommerens besøgstal berettet om stor interesse
for museernes spændende udbud. Når tiderne skifter,
er det igen relevant at stille et gammelt spørgsmål:
Hvorfor går folk på museum? Var det kun en klækkelig
rabat på entrébilletten, der fik danskernes øjne op for
museumslandskabet? Eller har vi undervurderet de
besøgendes interesse i museernes eksistensgrundlag
– de indsamlede historier og genstande?
I de seneste år er oplevelseskulturen vokset betydeligt. Museerne har arbejdet hårdt på at gøre sig relevante og folkelige ved at levere oplevelser for hele
familien. Men måske skal der endnu en gang tænkes
nyt, når museerne sammen med resten af Danmark
står i en alvorlig krisetid, hvor corona-virus, fake news
og internettrolde giver rystelser i verdensordenens
magtstrukturer. Samfundet er under pres, og bekymringer, angst og stress er blevet følgesvende for mange.
I krisetider bliver museernes rolle som folkeoplysende vidensinstitution livsnødvendig. Især i tider, hvor
der er behov for at opløse de hårdt optrukne modsætningsstrukturer, som frygt og angst genererer: ”Festglade unge mod gamle sårbare borgere”, ”ufornuftige
udlændinge mod vi danskere med samfundssind”. Måske formår museer at tiltrække besøgende, fordi de
appellerer til noget dybere i en krisetid? Museer kan
ikke fjerne bekymringer, men de kan tilbyde et rum for
refleksion og erkendelse, som gør gæsten i stand til at
håndtere en krisefyldt virkelighed.
Fællesskab på tværs af tid og rum,
etnicitet og køn
Hvis museerne for alvor skal udvikle sig til rum for oplysning og erkendelse, skal grænsen mellem gæstens
’jeg’ og det formidlede ’andet’ opløses. Her fungerer
museumsgenstanden som en enestående katalysator,
uanset om det er jægerstenalderen eller samtidskunst,
der formidles. Når vi ser og sanser virkeligheden i fysisk form, overskrides tid og rum, og vi forstår os selv
som mennesker med samme behov, bekymringer og
drømme – vi er en del af noget større.
Som henholdsvis etnolog og konservatorer er vi helt
tæt på genstande, der giver os en direkte og stoflig
oplevelse af fortiden. En undselig klump harpiks fra
stenalderen rummer et væld af erkendelsesmæssige
lag i form af DNA-spor og madrester. Klumpen formidler ikke bare, at materialet blev tygget og brugt
som lim, den videregiver også, at den kvindelige ejer
havde mørk hud, mørkt hår og blå øjne. Og så havde
hun fået gråand og hasselnødder at spise. Så tæt kan
man komme på et andet menneske med 6.000 års af-
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stand! Zoomer vi ind på moseligenes hår og hudfolder,
kommer vi tæt på ritualer og praksisser, konflikter og
menneskevandringer. Det er ikke bare en historie – de
ligger lige dér, og vi gyser ved synet. Fortidsmennesket
giver os nye erkendelser om liv og død. Om dem og os.
Vi bruger vores sanser, når vi ser på genstanden og
dens lag af oplysninger. Vi forstår kornskovlens virkelige værdi, fordi vi mærker, hvordan den balancerer i
hænderne, og registrerer, at den er blevet repareret
et utal af gange – formfuldendt af mange generationers erfaring. At mærke dette med egne sanser, frem
for en videoskærm, gør noget ved os. Vi mærker det i
kroppen. Vi deler behovet for at få mad på bordet, og
vi træder ind i et fællesskab med kornskovlens ejer, på
tværs af tid og rum, etnicitet, køn og øvrige barrierer.
En modsætning til fake news
Genstandens eller værkets stoflighed taler til vores
sanser og formidler en autentisk oplevelse, der får os
til at forstå fortiden og ’det fremmede’. Vi bliver simpelthen mere hele mennesker af at gå på museum og
opleve stofligheden i en genstand eller et kunstværk.
Den umiddelbare oplevelse kan fint uddybes igennem
forskellige former for digital formidling, der forklarer og
kontekstualiserer, men sanseoplevelsen – det direkte
møde med genstanden – giver os oplevelsen af virkelighed og samhørighed.
I 2017 beskrev NEMO (Network of European Museum Organisations), at europæiske museer igen
begynder at betragte samlingerne som selve hjertet
i museernes virksomhed. Corona-krisen giver os anledning til at stoppe op, kigge indad og reflektere over,
om det igen er tid til at nytænke og udvikle museers
udstillings- og formidlingsformer? Samlingerne kan
noget, fordi de er virkelige og repræsenterer en viden,
som kun forandrer sig via velargumenteret forskning.
Dermed bliver museumsgenstande modsætningen til
fake news, de åbner for erkendelse og giver en mellemmenneskelig forståelse, der dæmmer op mod angst og
isolation. Hvis vi favner krisetiden og udfordrer vores
syn på mødet mellem genstanden og gæsten, finder
vi måske et svar på tidens behov?

Naomi Pinholt er akademisk medarbejder hos Museum
Lolland-Falster, Pernille Holm Mogensen er konservator hos
Bevaringscenter Nord, og Camilla Jul Bastholm er formand
for Nordisk Konservatorforbund DK.
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I forbindelse med corona-nedlukningen har Danmarks Tekniske Museum udviklet og
afprøvet et nyt udstillingsformat under overskriften ’rapid relevance’. Et format, hvori museet
hurtigt kan omsætte aktuelle emner til udstillinger. Den første, Corona, krise og kreativitet,
åbnede, da museet igen kunne slå dørene op i maj.

Rapid relevance
Udstillinger med fingeren
på pulsen

VINTER 2020

”Det er imidlertid en
udfordring at
omsætte dagsaktuelle emner
til en udstilling
på et museum,
hvor udviklingen af udstillinger kan tage
flere år. ”

Af Peter Bjerregaard og Jacob Thorek Jensen

En måneds tid inde i nedlukningsperioden kunne vi se,
at der spirede en masse nye initiativer frem i samfundet. Opfindsomheden hos borgere og virksomheder
var enorm. Det handlede både om at indrette sig på nye
måder under de gældende regler, men også om hvordan man på tværs af samfundet udviklede nye løsninger for at bekæmpe den igangværende sundhedskrise.
Som et museum, der beskæftiger sig med opfindsomhed og innovation, var det helt oplagt, at vi igangsatte en dokumentation og indsamling af genstande
og historier, der kunne dokumentere danskernes opfindsomhed under krisen. Fra begyndelsen var vi klar
over, at vi ikke blot ville indsamle til museets arkiv og
magasin, men derimod bruge anledningen til at afprøve et koncept, som vi har talt meget om på museet,
men aldrig tidligere ført ud i livet; ’rapid relevance’-udstillinger.
Rapid relevance er et udstillingsformat, som vi har
udviklet i forbindelse med, at vi arbejder på at udvikle
et nyt teknisk museum i Svanemølleværket i København. Udgangspunktet i rapid relevance er, at vi hurtigt
skal kunne agere på aktuelle problemstillinger, som
optager befolkningen og samfundet som helhed. Det
er imidlertid en udfordring at omsætte dagsaktuelle
emner til en udstilling på et museum, hvor udviklingen
af udstillinger kan tage flere år.
Forudsætningen for at arbejde med rapid relevance-udstillinger på et museum er klare ledelsesbeslutninger og omprioritering af andre opgaver, så man kan
rykke hurtigt. Samtidig kan sådanne udstillinger kun
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1 Foto: Danmarks
Tekniske Museum
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gennemføres i samarbejde med andre, for eksempel
uddannelsesinstitutioner, virksomheder, repræsentanter fra civilsamfundet m.fl. Det er ikke nyt for museet
at udvikle i samarbejde med andre – det er faktisk helt
centralt for vores praksis – men det er altså et helt afgørende element i disse udstillinger.
Corona, krise og kreativitet
Vi fik hurtigt udviklet rammen for udstillingen Corona,
krise og kreativitet, som åbnede, da museet endelig
kunne slå dørene op igen 28. maj. Udstillingen skulle gennem genstande vise den opfindsomhed, vi så i
samfundet under corona-krisen. Samtidig ville vi give
et særligt museumsblik på krisen ved at sætte vores
eksisterende samlinger i spil. Derfor valgte vi at tage
genstande fra besættelsen frem, som kunne vise den
opfindsomhed, der voksede frem i et samfund præget
af rationering og varemangel.
Besættelsen var i sig selv aktuel i starten af maj,
hvor vi fejrede 75-årsdagen for befrielsen. Men endnu
vigtigere havde flere af Danmarks Tekniske Museums
genstande fra besættelsen en forbindelse til de nye
corona-opfindelser. I museets samlinger har vi for eksempel cykeldæk lavet af reb og kork, da gummi var
en mangelvare. Vi har erstatningsprodukter for lakrids,
tobak mv. Og vi har en cigaretpind med pigge, så man
kunne montere sin cigaret på pinden og få det allersidste ud af den eftertragtede tobak. I sin egen kontekst
er disse genstande et vidnesbyrd om livet under besættelsen. Men sat sammen med de nye opfindelser
fra corona-krisen kunne vi generere et perspektiv på,
hvordan kriser kan drive nye idéer frem.
Netværk afgørende for indsamling
Vi gik bredt ud for at undersøge forskellige former for
opfindsomhed i samfundet under corona-krisen. Opslag på museets sociale medier gav nogle henvendelser, og vi fik omtale i både lokale, regionale og nationale
medier. Men det var uden tvivl museets opsøgende
arbejde, der gav de bedste resultater.
Vi fik kontakt til brancheorganisationer, som havde indblik i, hvad der rørte sig hos både store og små
virksomheder i Danmark. Dansk Industri kunne hjælpe
os med at komme i kontakt med virksomheder, som
havde omstillet produktionen til at producere værnemidler. Desuden havde de kendskab til en række
initiativer rundt omkring i landet, som var interessante
for museet. Vi fik også kontakt til brancheforeningen
for plastvirksomheder i Danmark, som kunne lede os
i retning af en række virksomheder, som var begyndt
at producere elementer til respiratorer, visirer og specialfremstillede kitler. Det var altså en netværkstilgang,
der resulterede i kontakt til interessante eksempler på
opfindsomhed hos virksomheder.
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Akut mangel på værnemidler
En betydelig del af de genstande, som museet har
indsamlet, relaterer sig til omstilling af produktion af
værnemidler. Vi har fået et bredt udsnit af forskellige visirer, som er produceret af blandt andre Lego og
Grundfos, og eksempler på, hvordan engagerede borgere har printet visirer på deres 3D-printere. Vi har
også modtaget et hjemmelavet visir fra en frisør, som
lavede en simpel plastlomme om til visir, da hun ikke
kunne anskaffe værnemidler efter genåbningen.
Vi har flere eksempler på virksomheder, der har omstillet produktion fra blandt andet snaps, whisky, gin
og rom til håndsprit. En række tekstilvirksomheder
gik sammen om at lave ’en omvendt kineser’, som de
selv kalder det. De kopierede materialer og design fra
en kinesisk produceret kittel til sundhedsvæsenet og
satte den i produktion. På den måde sikrede de, at
den allerede var godkendt til brug i det danske sundhedsvæsen.
Vi har også udstillet en nødrespirator, som en virksomhed og forskere fra Aalborg Universitet hurtigt fik
udviklet. En møbelvirksomhed i Glostrup udviklede
et skrivebord i pap, som man kunne få tilsendt og selv
samle på 10 minutter. Dette er blot nogle af de genstande, som vi har indsamlet, og som dokumenterer
den opfindsomhed, der var i det danske samfund i de
første måneder under corona-krisen.
Rapid relevance fremadrettet
Erfaringerne fra vores første rapid relevance-udstilling
er positive. Vi brugte anledningen til at foretage en
aktiv indsamling, iscenesætte de nye genstande i en
udstilling og samtidig få nye perspektiver på museets
samling. Vi kan dermed bruge formatet til at udvikle
museets samling og samtidig skabe nye besøgsoplevelser for vores gæster. Det er et format, som vi gerne
vil arbejde videre med fremadrettet – på det nuværende museum i Helsingør, men også som et integreret formidlingsgreb i fremtidens tekniske museum i
Svanemølleværket.
Udstillingen var åben til og med efterårsferien.

Peter Bjerregaard er programchef, og Jacob Thorek
Jensen er museumsinspektør på Danmarks Tekniske
Museum
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Nye roller og
fordybelsesrum
Pædagogiske muligheder
i en corona-tid
Af Marie Broen og Lise Sattrup

Med corona-restriktionerne blev skoletjenester på museer udfordret til at
gentænke deres undervisning. Først
som digitalt baseret hjemmeundervisning og senere som undervisning
udendørs; på skolen, i byrum eller
på museet i mindre hold. Begrænsningerne har skabt andre rammer
for undervisningen, der har muliggjort tid til fordybelse, nye roller til
læreren, givende gruppearbejde og
outreach. Fire pædagogiske muligheder har vist sig, og de peger alle
på tiltag, der kan bidrage til at styrke
undervisning på museer – også uden
corona-restriktioner.

1. Tid til fordybelse
Skolerne kom efter nedlukningen tilbage
til en hverdag, hvor én lærer var sammen
med én klasse hele dagen. De mange skift
mellem fag og lærere i løbet af en skoledag
var suspenderet, og på den måde blev der
mere sammenhængende undervisningstid.
Det muliggjorde blandt andet, at ture ud af
huset kunne strække sig over et længere
tidsrum, og det gav plads til, at elever og
lærere i langt højere grad kunne fordybe sig
på kulturinstitutioner. Det var for eksempel
tilfældet på Thorvaldsens Museum, hvor 4.
klasser kunne deltage i en portrætworkshop og lave forskellige tegneøvelser. I
løbet af to timer arbejdede eleverne med
tre enkle øvelser: introduktion til portrættegning, deres egen tegning af en afbilledet person på frisen og tegning af buste

ud fra en elevs anvisninger. I små grupper
sad eleverne på pladsen rundt om museet
og tegnede i dyb koncentration på trods af
trafiklarm, sol og vind etc.
2. Nye roller til klassens lærer
På museerne skulle eleverne deles i mindre hold, hvilket nogle steder førte til, at
klassens lærere blev mere eksplicit inddraget i undervisningen, som for eksempel
på Glyptoteket hvor undervisningen af en
gymnasieklasse blev organiseret som et
stjerneløb. I stjerneløbet varetog klassens
oldtidskundskabslærer den sidste post,
hvor eleverne skulle perspektivere til den
moderne samling. Netop det, at læreren fik
en helt konkret funktion og rolle i forløbet
på museet, gjorde, at læreren nemt kunne
skabe faglige koblinger mellem undervis-
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ningen på museet og undervisningen på
skolen. Hvor museets undervisere bidrog
med deres store kendskab til skulpturerne på Glyptoteket, bidrog læreren med at
trække tråde tilbage til gymnasieundervisningen.
3. Arbejde i mindre grupper
Som en konsekvens af corona-restriktionerne blev det for eleverne almindeligt at
indgå i en fast stamgruppe bestående af de
samme fire-fem elever. De faste grupper
medførte, at eleverne allerede havde opbygget en tryghed i gruppen, og de behøvede ikke at etablere en ny gruppedynamik
fra gang til gang, når de besøgte museer
eller andre kulturinstitutioner. Kombineret
med flere ture ud af huset betød de faste
grupper bedre sammenhold i klassen. En
lærer, som besøgte Københavns Befæstning, fortalte, at de i løbet af foråret 2020
kunne mærke, hvordan eleverne på grund
af de mange ture ud af skolen lærte hinanden bedre at kende, og at det styrkede
sammenholdet i klassen.

EFTER DINE ØNSKER

System Standex tilbyder montrer til små og
store opgaver, herunder sikkerhedsmontrer,
klimastyring og belysning.
Referencer:
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Ærø Museum,
Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg, Den Gamle By,
Museum Sydøstdanmark, Ragnarock, Amalienborg,
H.C. Andersen Museum, Moesgård Museum,
Nationalmuseet, Museum Østjylland, Danmarks
Jernbanemuseum, ROMU (Roskilde Museum),
Frederikssund Museum, Ny Carlsberg Glyptotek,
Zoologisk Museum, Rosenborg Slot m.fl.

info@system-standex.dk
www.museum-display-cases.dk
Tlf.: +45 66 15 66 15

Den Gamle By - “Smykkeskrinet”

Foto fra udstillingen De dødes liv, Moesgaard Museum.

4. Outreach
Museerne har i flere år arbejdet med
outreach som en metode til at nå nye grupper af samfundet, men med corona-restriktionerne blev det at rykke uden for
museets mure også en måde at fortsætte
museumsundervisningen på, når museerne var lukket ned. Eksempelvis flyttede
Københavns Museum undervisning ud på
daginstitutioners legepladser, hvor børnene havde mulighed for både at undersøge
arkæologiske fund og selv at gå på jagt efter flere fund i sandkassen. Københavns
Museum formåede hermed både at flytte
deres genstandsfelt og deres arkæologiske
praksis helt ud i daginstitutionerne.

Marie Broen er regional koordinator,
og Lise Sattrup er faglig medarbejder i
Skoletjenesten – videncenter for eksterne
læringsmiljøer.

1

MUSEUMS
MONTRER

1 Elever arbejder udendørs med at tegne
portrætter fra frisen på Thorvaldsens Museum.
I corona-tiden fik elever og lærere mulighed for
at komme af sted på tur og fordybe sig i forløb
på museer. Foto: Marie Broen, Skoletjenesten –
videncenter for eksterne læringsmiljøer

•
•
•
•
•
•

Objektsikring
Klimaovervågning
Mange sensortyper
Enkel installation og opsætning
Brugervenligt
Kan styres fra PC, iPad, laptop
eller smartphone

Piccolo® er blandt Europas mest
anvendte* sikringssystemer til
kunstmuseer, kirker, naturhistoriske og
kulturhistoriske samlinger.
*Mere end 500 installationer.

Læs mere: www.profort.com
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Museerne
online
Innovativt eller mere
af det samme?
En survey bekræfter forskernes hypotese om
museernes online-aktiviteter under nedlukningen,
men byder også på overraskende svar.

Museerne skruede markant op for deres online-aktiviteter under forårets nedlukning. For at undersøge
omfang og karakter lavede vi et mindre online survey.
Undersøgelsen skulle blandt andet afprøve vores hypotese om, at selv om der nok havde været en stigning
i omfanget af aktiviteter, var karakteren den samme
som før nedlukningen. Vi havde med andre ord indtryk
af, at der var tale om mere af det samme snarere end
egentlig innovative formidlingstiltag. Vores resultater
bekræfter delvis dette og giver derudover både forventede og mindre forventede svar på andre ting.
Vi anvender to variabler i denne opsummering af
den foreløbige analyse: størrelse og type. Størrelse
kategoriseres som ’mindre’, ’mellem’ og ’større’ og er
bestemt ud fra antal fuldtidsansatte og omsætning på
museet. Type følger Slots- og Kulturstyrelsens opdeling i kunst, kulturhistorie, blandede samt naturhistorie. Fordelingen af vores respondenter svarer til det
generelle billede; da de to sidstnævnte fylder under 10
%, vil vi kun adressere forskelle mellem kunstmuseer
og kulturhistoriske museer.
Vores skema blev udsendt til cirka 100 museer medio maj, og 57 svarede. Det var tilfredsstillende i lyset
af, at undersøgelsen stort set faldt sammen med museernes fremrykkede genåbning.
Medier- og kommunikationsformer
For en god ordens skyld blev museerne spurgt, om
deres online-aktiviteter var øget i perioden. Næsten
90 % svarede bekræftende, og procentdelen er nogenlunde ens på tværs af museerne uanset størrelse og

Af Hans Dam
Christensen,
Eva Pina Myrczik
og Henriette
Roued-Cunliffe
Illustrationer:
Henriette
Roued-Cunliffe

”Selv om der
generelt var
mange påbegyndte tiltag,
havde over
halvdelen af
museerne dog
ikke øget nyt
indhold.”
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type. I forlængelse af vores tese er der dog en forskel
mellem brugen af velkendte og mindre velkendte medie- og kommunikationsformer. For de fleste museer
var der tale om øget brug af museets egen hjemmeside og egne SoMe-platforme; museernes størrelse og
type spiller ingen rolle. I sammenligning gjorde hovedparten af museerne ikke i lige så høj grad brug af
nye medie- og kommunikationsformer, for eksempel
brug af SoMe-grupper om relevante emner uden for
dets egne platforme (såsom lokale og lokalhistoriske
Facebook-grupper) samt ’live’-aktiviteter som for eksempel Instagram stories (se fig. 1).
Indhold og brugerinteraktion
Museerne blev også spurgt om, hvilket indhold der var
øget via online kommunikation. Markedsføring og kommentarer om museets situation under nedlukningen var
øget hos over halvdelen (dette var særlig synligt blandt
større museer), og, ikke overraskende, havde næsten
samtlige museer øget information om selve nedlukningen. Selv om der generelt var mange påbegyndte tiltag,
havde over halvdelen af museerne dog ikke øget nyt
indhold i forbindelse med for eksempel skolemateriale,
online-udstillinger, online-ture, underholdning, generel
orientering om pandemier eller crowdfunding.
I de senere år har man, især blandt kunstmuseer,
set en øget online-tilgængeliggørelse af samlinger som
’dataset’ (med forskellig grad af åbenhed). Under nedlukningen havde halvdelen af respondenterne enten
påbegyndt eller øget deres fokus på online-samlinger
med en tydelig, men forventet forskel mellem kunstmuseer og kulturhistoriske museer; langt flere kunstmuseer øgede således fokus på online formidling af
samlingen (se fig. 2).
Ingen museer svarede, at de oplevede mindre kontakt med brugere. Generelt har der været et øget antal af ’shares’ og ’likes’ samt følgere og, i lidt mindre
omfang, kommentarer. Ved et nærmere eftersyn viser
vores tal imidlertid stor forskel mellem museumstyper
(se fig. 3). Kunstmuseer fik generelt betydeligt flere reaktioner fra deres brugere. Denne forskel mellem vores
to typer genkendes fra nyere forskning i museernes
digitale formidling. Det skal tillige tilføjes, at større og
mellemstore museer oplevede betydelig flere reaktioner i sammenligning med mindre museer.
Samarbejde
Tidligere studier har peget på, at institutionelle forhold
spiller en rolle med hensyn til omfang og kvalitet af
museernes digitale kommunikation. Derfor spurgte vi
til nedlukningens betydning for nye samarbejdsformer. 77 % af respondenterne oplyste, at nedlukningen
førte til forandringer i arbejdsformer og samarbejder.
Som formentlig en nødvendig reaktion på den fysiske
lukning og et hurtigt skift til indhold på digitale platforme havde de fleste af disse museer ændret interne
arbejdspraksisser mellem afdelinger eller individuelt
personale. Museerne arbejdede desuden mere sam-
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1 Øget brug af kommunikation via egen hjemmeside
(61%), egen SoMe-platform
(86 %), SoMe-grupper uden
for museet (26 %) samt
’live’-aktivitet (40 %).
2 Langt flere kunstmuseer
end kulturhistoriske museer
øgede deres fokus på online
formidling af samlingen.
3 Kunstmuseer fik langt
flere likes og shares samt
kommentarer og følgere end
kulturhistoriske museer.
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men med eksterne fagfolk, for eksempel kunstnere,
forskere og it-professionelle, og andre offentlige kulturinstitutioner såsom biblioteker og arkiver samt – i
mindre grad – andre museer. Det er tydeligt, at især
kunstmuseer oftere samarbejdede med private firmaer
og eksterne fagfolk.

2

3

Fremtidige digitale strategier
Med henblik på museernes fremtid under og efter
corona-krisen blev de spurgt til deres strategiske arbejde med digital formidling. Her viser det sig, at mindre kunstmuseer i særlig grad vil tilpasse sig sådanne
strategier. Alle respondenter er enige om, at både et
nyt digitalt fokus og corona-restriktioner er hovedårsagen til disse ændringer. For museer i København og
Aarhus spiller økonomi dog også en stor rolle, formentlig på grund af risikoen for færre turister og entreindtægter i tilfælde af fremtidige nedlukninger.
Vores survey viser derudover, at hovedparten af
kunstmuseerne har mindre viden om deres digitale
brugere i sammenligning med de kulturhistoriske museer. Desuden er mere end halvdelen af alle museer
betydeligt usikre på, om de havde en tilgang af nye
brugere under nedlukningen. Den eneste undtagelse
var de større museer, hvor over halvdelen oplyser, at
det havde de. Det skal endelig tilføjes, at under 10 % af
museerne (ingen kunstmuseer og kun ganske få af de
mindre museer) svarede, at de vil udføre brugerstudier
oven på nedlukningen.
Til sidst kan det derfor konstateres, at nedlukningen
har haft stor indflydelse på især internt samarbejde.
Med hensyn til fremtidig strategisk arbejde med digital kommunikation kan vi desværre ikke pege på, at
mere viden om digitale brugere vil indgå i museernes
strategiske overvejelser, selv om der er et stort behov
for studier af dette. Vi kan dog håbe på, at det digitale
hjemmearbejde har givet museerne et klarere mindset
omkring digital formidling.
Hans Dam Christensen er professor, Eva Pina Myrczik
er videnskabelig assistent, og Henriette Roued-Cunliffe
er lektor ved Sektion for Arkiver, Biblioteker og Museer,
Københavns Universitet.
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ØJEBLIKSBILLEDER
FRA 2020
Museerne ventede i spænding
på, om de kom med i 2. fase af
corona-genåbningen i midten
af maj. Et nedslående nej blev
lige op til Kristi Himmelfart
vendt til et ja, og museerne
kunne næsten fra den ene dag

til den anden slå dørene op på
ny. Herefter fulgte en turistløs
sommer, som alle gruede for.
Men med regeringens ’sommerpakke’ og 50 % rabat på
billetten fik danskerne øjnene
op for deres hjemlige museer

i en juli med staycation, og det
udløste meldinger om den ene
besøgsrekord efter den anden.
Bekymringer og frustrationer,
men også gribende gensynsglæde, præger disse tre øjebliksbilleder fra året, der gik.

Dagbog fra
genåbningen:
Vi er bare så
parate!

VINTER 2020
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”Sommeren føltes ofte som at gå fra 0-100. Fra at være lukket og hjemsendt, med
frygt for et mistet job og en usikker fremtid, til igen at kunne byde gæster velkommen.
Til at gå ind i en anderledes hverdag, der nærmest hver dag var helt ny.”

Afstand og sprit
– et coronaberedt museum
genåbner

Af Mie Ellekilde
formidlings- og kommunikationschef
på Museum Vestsjælland

Af Vibeke Birk
kommunikationschef på Fiskeriog Søfartsmuseet

Onsdag d. 20. maj
Det har været en dag og aften i neglebidende spænding. Folketinget har siddet i
nye ’corona-genåbningsforhandlinger’. Nu
har statsminister Mette Frederiksen lige
meddelt, at landets museer kan genåbne
allerede fra 26. maj!
Mandag d. 25. maj
I morgen er det store genåbningsdag! Vi
forventede først at kunne åbne fra 8. juni,
men har længe været parate til startskuddet. Vi har sikret alle vores butikker med
plexiglas og lagt afstandsmarkeringer på
gulvene. Bookingsystemet er gentænkt, så
folk nu kan købe billetter hjemmefra og bliver lukket ind i mindre grupper. Vi har skilte
med de officielle corona-råd og litervis af
håndsprit. Vi er bare så parate!
Tirsdag d. 26. maj
Så kom den store dag! Vi havde jo nok håbet, at folk ville strømme ind, men solen
skinnede, og det er tirsdag… Men gæster
eller ej, så var vi som dansende køer på
græs inde i husene. Alle de afdelinger, der
har flagstænger, flagede – ja, i Sorø rullede de den røde løber ud. I Kalundborg var
havelågen endelig åben, og her gik mennesker ud og ind hele dagen. Og i Ringsted
mødte en håndfuld glade gæster frem, der
har savnet deres museum og arkiv.
Nu har vi i snart tre måneder været en
del af en verdensomspændende, historisk
begivenhed – and it sucks! I mødet med gæsten kan vi mane fortiden frem, men det er
ikke let, når der raser en pandemi, der kræver afstand. Og vi forstår godt, at gæsterne
ser tiden lidt an, før de atter dukker op. Vi
håber bare, de ved, at de har været savnet.

Det forår da
tyskerne ikke
kom
Af Caroline E. Larsen
museumsinspektør ved Ringkøbing-Skjern
Museum

2020 skulle være mange ting. Det skulle
være året, hvor 100-året for Genforeningen, 80-året for besættelsen og 75-året for
befrielsen skulle markeres. Men så ramte
covid-19. Danmark lukkede: Bliv hjemme!
Hold afstand!
Et lukket Ringkøbing-Skjern Museum,
hvor de fleste ansatte blev sendt hjem, betød udsigten til et underskud på 1,2 mio. kr.
Og en sommer uden tyske turister, med restriktioner, gav en forventning om stigning
i underskuddet på op til 6 mio. kr. i 2020.
Heldigvis begyndte Danmark at åbne. Til
at starte med nationalt, men ligesom kærestepar, der savnede en på den anden side
af grænsen, savnede vi vores tyske gæster.

Så meget at vi sendte vores flotte fyr(tårn)
på Tinder, så gæster (og politikere!) kunne
se, at de udenlandske gæster var savnede.
Så ramte vi en mærkedag, hvor 100året for sønderjydernes tilbagevenden til
dansk suverænitet skulle have været fejret.
I stedet blev 15. juni 2020 den dag, hvor vi
fejrede, at tyskerne kom tilbage! Med deres
tilbagekomst så det ud til, at sommeren
2020 var reddet.
Men selv om tyskerne kom igen, har
sommeren ikke været som forventet. Ikke
engang som forventet i foråret. Sommeren føltes ofte som at gå fra 0-100. Fra at
være lukket og hjemsendt, med frygt for et
mistet job og en usikker fremtid, til igen at
kunne byde gæster velkommen. Til at gå
ind i en anderledes hverdag, der nærmest
hver dag var helt ny. Nye retningslinjer.
Nyt billetsystem. Nye vaner. Nye gæster,
da ’Sommerpakken’ betød, at der blev talt
langt mere dansk, end vi er vant til i højsæsonen. Men også nye besøgsrekorder.
Faktisk endte juli 2020 med at blive den
bedste måned nogensinde på Ringkøbing-Skjern Museum.
Men hvad så nu? I morgen – og formodentlig år frem – ser vi en ny virkelighed.
En virkelighed med et underskud fra det
forsømte forår, hvor meget skal gentænkes,
og intet er som før.

Vi havde håbet på genåbning 11. maj og
var derfor fuldt ud ’corona-beredte’ med
alt fra skilte og spritdispensere på ethvert
hjørne til justeringer i interne proceduremanualer. Men uanset hvor godt man forbereder sig, er der altid travlhed til sidst.
Det gjaldt også mandagen før åbningen 26.
maj, hvor vi havde invitereret 60 af vores
årskortholdere til en generalprøve.
JydskeVestkystens journalist interviewede Susanne og Danny Andersen, der følte sig helt trygge ved generalprøven. ”Der
er håndsprit og skilte rundt omkring, ligesom vi ser det nede i byen. Vi kender det
jo så godt efterhånden,” sagde parret, som
købte årskort på en kampagne med forlænget varighed og nye besøgssamarbejder.
Tirsdag den 26. maj var der ekstra inspektioner af alt. Adskillige hjemsendte
kolleger fandt undskyldninger for at kigge forbi og hilse på, og det var tydeligt, at
alle var forventningsfulde og sultne efter at
komme i gang igen. Da dørene gik op klokken 10, og de første gæster var kommet
ind, forsvandt den spænding, der havde
hængt i luften. Akkurat som under generalprøven dagen i forvejen forløb alt planmæssigt. Beskedne 39 gæster var igennem
– mod 73 tirsdag i uge 22 i 2019. Men at
dømme efter de glade smil var det også et
glædeligt gensyn for gæsterne.
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Den
svære beslutning
Fortalt til Grete Thrane

Midt i Frederiksstaden ligget Designmuseet i et fredet, firfløjet bygningsanlæg fra 1750’erne, tegnet af Eigtved og de Thurah. Det havde i 2019
en rekordomsætning med mere end
310.000 besøgende, men blev som
alle andre museer brat lukket ned i
foråret. Da resten af Museumsdanmark langsomt genåbnede i maj-juni,
havde man på Designmuseet truffet
den svære beslutning at holde museet lukket til begyndelsen af 2022. Det
betød også, at man måtte sige farvel
til to tredjedele af personalet. Direktør Anne-Louise Sommer fortæller
om den svære beslutning.
”Man kan sige, at vores succes er blevet
vores akilleshæl. Vores egenindtægter lå
på to tredjedele af indtægterne, resten er
fondsstøtte, projektstøtte og offentlige tilskud. Men når vi ikke har nogen gæster, har
vi ikke nogen indtægter. Og mere end 80 %
af vores besøgende kommer fra udlandet.
Som nedlukningsperioden skred frem,
kunne vi se frem imod en meget stejl kurve
for at arbejde på at kunne tjene penge. Og
så valgte vi at lukke ned, at skære omkostningerne ned til et minimum og bruge tiden
på en radikal omstilling. Det blev klart for
os, at vi måtte finde en ny forretningsmodel, som i højere grad trækker på de danske besøgende, og som i mindre grad gør
os sårbare. Ingen havde jo forudset denne
pandemi. Vi har nu fået tilrettet vores per-
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”Hvordan skal vi være
et relevant museum
i det 21. århundrede
med de udfordringer,
vi står over for?”

DANSKE MUSEER

sonale, så det svarer til vores eksisterende
indtægtsniveau. Det er i dag statstilskuddet plus noget ekstra, vi tjener, blandt andet ved udlejning af bygninger.
Ydermere faldt covid-19-udbruddet
sammen med, at vi havde planlagt en omfattende renovering af bygningskomplekset. Fondsfinansieringen var på plads, og vi
havde tænkt at gennemføre den sektionsvis samtidig med, at museet var åbent. Det
ville være bøvlet, men kunne godt gennemføres, da det er svært at se bort fra store
indtægter. Men hvis der ikke kommer ret
mange besøgende, tjener vi ikke penge, og
vi havde ikke lyst til at risikere, at de få gæster fik en dårlig oplevelse. Derfor besluttede vi at lukke ned, mens vi alligevel ikke
kunne have en sund forretning kørende,
og så gennemfører vi renoveringsprojektet
på halv tid.
Vi bruger nu tiden på at arbejde på den
her store omstillingsproces, hvor vi spørger
os selv, hvordan skal vi være et relevant
museum i det 21. århundrede med de udfordringer, vi står over for?
Tidligere, med en stor andel internationale gæster, var det ikke så vigtig for os at
have store særudstillinger, fordi folk kom
for at se samlingerne. Hvis du vil have nærmiljøet ind, skal der større variation i de
løbende udstillinger, fordi det danske publikum kun kommer, hvis det hele ikke ligner
sig selv fra sidste år.
I de senere år har vi arbejdet med mere
dynamiske udstillingsformater. Og det
kommer vi til at gøre i endnu højere grad.
Ideen er en lang række aktiviteter, events
og læringsforløb, som er bygget op sammen med og oven på udstillingerne. Vi har
også den analoge udstilling, hvor man kan
komme og se de vidunderlige samlinger,
men sideløbende med det skal der også
være de digitale tilbud. Vi arbejder på interaktive aktiviteter, som ikke kræver en direkte berøring – som kan være et problem i
disse tider. Du skal have fat i de besøgende
på andre måder, fordi du skal minimere den
håndgribelige kontakt. Vi vil i endnu højere
grad inddrage de rige samlinger, der står
på magasinerne. Ting, der nærmest aldrig
har set dagens lys, kommer frem under et
samlet tema. Man skal være lidt spændt
på, hvad der sker næste gang, man kommer på besøg.”

Arty – 3 kompakte og
kraftfulde armaturer.
HØJ KVALITET OG FLEKSIBILITET // INDBYGGET DÆMPER // TIL 3 FASET LYSSKINNE ELLER MINI TRAC

Gobo A/S
www.gobo.dk
gobo@gobo.dk

Hvor godt er dit museum beskyttet mod brand, hvis uheldet er ude?
Læs hvad Sorø Akademi har gjort for at sikre uerstattelige værker og dokumenter
mod brand og følgeskader fra slukningsvand.
www.fire-eater.dk/museum

1 Direktør på Designmuseet Anne-Louise Sommer.
Foto: Marie Bentzon

Grete Thrane er bestyrelsesmedlem i
SAMMUS og en del af Designmuseets Venner
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Fra corona-panik
til ny form
for samarbejde
Af Rikke Olafson og Lars K. Christensen

Museer og arkiver fandt sammen i et
virtuelt fællesskab om indsamling af genstande
i coronaens tid.

1

DANSKE MUSEER

”Det her er en historisk begivenhed, som vi må dokumentere for eftertiden.” Sådan begyndte mange af
os at tænke, da den første overraskelse og panik havde lagt sig efter statsministerens udmelding i marts.
Uafhængigt af hinanden begyndte museer og arkiver
således at indsamle genstande, fotos, tegninger og
hverdagsberetninger fra livet under coronaen.
Snart meldte spørgsmålene sig: Hvordan griber vi
det her bedst an? I normale tider ville man drøfte det
med sine nærmeste kollegaer, måske holde et seminar
og lægge en slagplan. Men dels havde vi travlt; det
skete her og nu. Dels sad vi hjemme, fysisk isolerede.
Svaret var naturligvis sociale medier. Og sådan kom
Facebook-gruppen ’Coronaens tid – dokumentation’
til verden.
Formålet med gruppen var at udveksle idéer og erfaringer og i det hele taget være et forum for gensidig
inspiration. På blot en uge fik gruppen mere end 100
deltagere, og i skrivende stund har den ca. 200 – hvoraf ca. halvdelen klassificeres som ’aktive’ af Facebooks
indviklede algoritmer. Medlemmerne er museumsog arkiv-professionelle. Størstedelen er fra lokal- og
stadsarkiver eller fra lokal- og specialmuseer, fra Frederikshavn i nord til Maribo i syd og fra Varde i vest
til Rønne i øst, men de centrale institutioner er også
repræsenteret.
Forskellige indsamlinger
Det hyppigst stillede spørgsmål i gruppen er nok:
”Hvordan går det med jeres indsamling? Kommer der
noget ind?”. Det afspejler naturligvis, at modsat hvad
nogle af os måske lidt naivt troede, så vælter det ikke
ind med beretninger, blot fordi man sætter en opfordring på Facebook eller i den lokale avis. Især i den
første, meget usikre tid af pandemien, havde mange
nok andre bekymringer og praktiske opgaver at se til
end at bidrage med deres historier til en uvis eftertid. Det hjalp dog, efterhånden som der kom fokus på
indsamlingen fra medierne, og flere museer og arkiver
havde held med at blive nævnt i lokale, regionale og
nationale aviser og på TV.
For de fleste institutioner var målgruppen for indsamlingen løst defineret, som folk fra eller med tilknytning til det lokalområde, som man i forvejen dækkede.
Andre havde en målgruppe defineret ud fra det emne,
de arbejder med. Eksempelvis havde Forsorgsmuseet
i Svendborg fokus på udsatte borgere, mens Arbejdermuseet koncentrerede sig om arbejdslivet under
pandemien.
Mange institutioner satsede på generelle opfordringer til borgerne om at bidrage med dagbøger, tegninger, collager eller billeder. Og museerne ønskede sig
naturligvis også genstande, som relaterede sig til livet
under pandemien. Nogle brugte meget målbevidst
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”Det er materiale, som vil have stor værdi,
når historien om, hvordan danskerne
reagerede på coronaen, og hvordan
pandemien formede hverdagen, skal
fortælles i fremtiden.”

sociale medier som Facebook og Instagram. Aalborg
Stadsarkiv har således indsamlet mere end 500 billeder på Instagram under hashtagget #coronaaalborg2020.
Mens man altså de fleste steder satsede på borgernes opbakning, og at en almindelig opfordring nok
skulle føre til resultat, så gik man nogle steder mere
målrettet ud efter informanter. For eksempel tog Den
Gamle By initiativ til at lave en fokuseret dagbogsindsamling, hvor man opfordrede udvalgte personer fra
forskellige samfundsgrupper og erhverv til at skrive
korte, daglige refleksioner om hverdagslivet under
corona. Museerne i Fredericia tog aktivt kontakt til
skolerne i området, idet man sammensatte undervisningsmateriale til skoler, hvori man opfordrede til dagbogsskrivning – en idé mange andre institutioner også
gjorde brug af. Andre henvendte sig til lokale erhvervsdrivende for at indsamle corona-relateret materiale.
Give-Egnens Museum indsamlede for eksempel en
’nyseskærm’ fra den lokale Superbrugsen.
Nogle steder blev indsamlingen tænkt sammen
med, hvad man kan kalde straks-formidling. I Kolding udvalgte det lokale teater Mungo Park hver dag
en corona-beretning, som blev læst højt på museets
Facebook-side. Og i Holbæk samarbejdede museum
og teater også om podcasts, baseret på de indkomne
beretninger.
Hvad kom der ind?
Men hvad kom der så ud af hele denne indsats? Generelt oplevede de fleste museer og arkiver stor interesse
i og en forholdsvis god opbakning til indsamlingerne
fra lokalsamfundet, men mængden af indleveret materiale stod ikke i alle tilfælde mål med indsatsen. Ud af
24 museer og arkiver, som er blevet spurgt om, hvorvidt de synes, at udbyttet af deres indsats har været
tilfredsstillende, svarer halvdelen ja, fem svarer nej, og
ni er stadig i færd med at gøre resultatet op.
Adspurgt hvad der har været den største udfordring,
svarer de fleste: ”At få folk til at aflevere noget”. Den
udfordring var dog skarpt forfulgt af en anden, nemlig
at finde ud af hvordan man kunne indsamle personlige

FAKTA
→ Gruppen ’Samtidsdokumentation – for
arkiver og museer’
kan nemt søges frem
på Facebook. Det er
en lukket gruppe, men
enhver, der arbejder
med eller interesserer
sig for samtidsdokumentation på et
arkiv, et museum eller
lignende, kan blive
medlem.
→ Gruppen er selvorganiseret og lever af
og så længe, medlemmerne bidrager
med interessante
spørgsmål, opslag og
ideer. Der findes en
koordinatorgruppe,
som planlægger fremtidige webinarer ud fra
medlemmernes ideer.

1

Foto: Rikke Olafsson
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beretninger uden at komme i karambolage med GDPR-reglerne. Det blev diskuteret en del i gruppen, og
Vardemuseerne kom op med en særlig kreativ løsning:
Man opfordrede de lokale borgere til at lave tidskapsler med deres beretninger, som vil blive gemt og først
åbnet om 75 år.
Selv om resultatet for enkelte museer og arkiver
måske har været skuffende, så er der samlet set og på
landsplan indsamlet en stor mængde dagbøger, digte,
fotos, skoleprojekter og andet, fra mange forskellige
samfundsgrupper og erhverv. Hertil kommer en del
museumsgenstande. Det er materiale, som vil have
stor værdi, når historien om, hvordan danskerne reagerede på coronaen, og hvordan pandemien formede
hverdagen, skal fortælles i fremtiden.
Et nyt netværk
Erfaringerne fra corona-gruppen har en betydning, der
rækker ud over det konkrete resultat af indsamlingen.
Ret tidligt fødtes idéen om at mødes online. Det blev
til en række på fire webinarer under den fælles titel
’corona-timen’, om emner som samarbejde på tværs
af institutioner, indsamling via sociale medier, brug af
spørgelister og endelig også mere generelt: om kulturarven, institutionerne og samtiden. Til webinarerne har
vi haft oplæg fra gruppens medlemmer, men også fra
kolleger fra Norge, Sverige og Finland.
Det har været en erfaring med nye, mindre formelle
mødeformer, med virtuelle netværk og med samarbejde på tværs af museer og arkiver, om et fælles emne. I
takt med at coronaens første bølge langsomt begyndte
at ebbe ud i starten af sommeren, begyndte vi at diskutere, hvad der skulle ske med gruppen fremover. Kunne
de gode erfaringer bruges mere generelt? Er der behov
for et fortsat netværk for erfaringsudveksling om samtidsdokumentation? Et netværk, der også kan betyde,
at vi er bedre forberedte, næste gang en begivenhed
af national eller international betydning rammer os og
kræver vores fulde opmærksomhed?
Svaret fra gruppen er: ”Lad os prøve det af!” Så nu
har vi omdøbt gruppen til ’Samtidsdokumentation – for
arkiver og museer’. Vi vil fortsætte gruppen som forum
for idé- og erfaringsudveksling, men nu om samtidsdokumentation generelt. Vi vil også fortsat holde webinarer, om end i en mindre intensiv takt end tidligere.
Sådan er det, der startede med en lettere panisk
corona-dokumentation, foreløbigt endt som en ny form
for samarbejde mellem museer og arkiver.

Rikke Olafson er tidligere museumsinspektør på GiveEgnens Museum, Lars K. Christensen er museumsinspektør
på Museerne Helsingør
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”Det var
skrald at være
mig, da corona
startede”

De små i børnehaven hostede stolt i ærmet,
mens efterskoleelever gruede for en sommerferie uden festivaler. Vardemuseerne
har bevaret børnenes erindringer om corona-krisen i en tidskapsel, der først må åbnes
om 75 år.

”Når dette her er ude i 2095, ved mange af jer sikkert
ikke, hvad det er, vi snakker om. Men i vores tid i 2020
var dette et kæmpe problem. Det var det største samtaleemne. Alt hvad vi talte om i skolen, blev fejet væk.”
(Barn i 4. klasse)
I Danmark var børn og unge blandt dem, der stod
allerforrest, da landet forsigtigt genåbnede efter corona-nedlukningen. Genåbningen bød på håndvask på
skoleskemaet, halverede klasser og et kaos af ’forbudtbånd’ på legepladserne. Og var man det ikke i forvejen,
så blev man snart hundredmetermester i håndvask og
afstandsbedømmelse.
Vardemuseerne valgte at anlægge et børneperspektiv i sin lokale corona-indsamling. Børn er, fra de bliver
født, både skabere og bærere af kultur på lige fod med
voksne. Det er corona-epidemien i Danmark et godt
eksempel på, hvor også børn og unge har gjort brug
af opfindsomhed og kreativitet til at få hverdagen til
at hænge sammen. Børnenes oplevelser og erfaringer
er derfor vigtige at inddrage, når man for eftertiden
forsøger at tegne et billede af de samfundsmæssige
konsekvenser og forandringer, pandemiske og epidemiske udbrud medfører.
De små uddrag i artiklen af børn og unges udtalelser er udvalgt fra det indsamlede, skriftlige materiale.
Museets indsamling var tidskapsel-baseret, hvilket betyder, at det indsamlede materiale bliver gemt i kasser,
der først må åbnes igen om tidligst 75 år.
”Jeg syntes at det var helt vildt mærkeligt og også
sjovt at prøve. Lige pludselig lukkede alt ned!” (Barn
i 5. klasse)

Af Pernille Ø. Sørensen
Fotos Vardemuseerne
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Dovenskab og hverdagslængsel
”Du læser nok den her, når jeg er død.” (Barn i 5. klasse)
I forbindelse med indsamlingen besøgte Vardemuseerne lige efter genåbningen en lokal skole for at komme helt tæt på børnenes nye skolehverdag. Her vakte
tidskapsel-konceptet stor interesse hos børnene, der
straks var med på idéen om at være medforfattere på
den fælles historie ved at bidrage med egne oplevelser
og tanker. Nogle blev helt nervøse ved tanken om, at de
måske om 75 år, når tidskapslen igen må åbnes, bliver
ringet op af en historiker fra museet, der gerne vil lave
et uddybende interview. Andre var mere optagede af
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”Nogle blev
helt nervøse
ved tanken om,
at de måske
om 75 år, når
tidskapslen
igen må åbnes,
bliver ringet op
af en historiker
fra museet.”

5

1 Et barn i 5. klasse
har tegnet Danmark
med en streg henover
som symbol på lukkede
grænser og undtagelsestilstand.
2 Hvor mange gange
skal vi egentlig sove
endnu, før det der corona er gået væk? Her
er Superman proaktiv
og klar til at bekæmpe
corona med håndsprit
på bedste superheltemanér.
3 I tegninger fra en
børnehave kommer
corona til udtryk som
et menneskeliggjort,
vira-skydende monster,
der forvolder manges
død. Her har et børnehavebarn tegnet nogle
af ofrene.
4 En bekymrende
to-do-liste hos et ungt
menneske, der savner
sin efterskole.
5 Hos Vardemuseerne bliver de indsamlede corona-historier
opbevaret i en forseglet
tidskapsel, der først må
åbnes om 75 år igen.

at forestille sig selv som 83-årige, hvilket man jo ikke
kan fortænke dem i.
”Det kan sagtens være at man tænker, at skole og
arbejde er noget værre lort, men når alt kommer til
stykket, er det jo det, vi alle savner at komme tilbage
til, lige netop nu.” (Ung på efterskole)
Hverdagen kan føles længere og længere væk, efterhånden som man bryder med de vante rutiner og opdager nye sider af sig selv. I indsamlingsmaterialet gav
flere børn og unge udtryk for en bekymring om blandt
andet deres eget øgede mobilforbrug, færre vågne
timer og mindre punktlighed ved aflevering af opgaver.
”Man bruger meget mere sin mobil.” (Barn i 5. klasse)
Mange kom aktivt kedsomheden og uvisheden til
livs med nye, personlige udfordringer som for eksempel at lære at gå i spagat, spille på et nyt instrument
eller hjælpe med at samle og male naboens haveskur.
Også nye corona-påfund blev taget i brug, såsom daglig morgengymnastik med komikeren Melvin Kakooza
på Instagram og fælles filmstreaming med chatfunktion på Netflix med vennerne.
”Den her krise har virkelig lært mig at sætte pris på
de ting, jeg før tog for givet.” (Ung på efterskole)
Unge efterskoleelever beskriver med taknemmelighed, hvordan skolens personale forsøgte at opretholde
den unikke fællesskabsånd med live-streamede fællessamlinger, rundvisninger på skolen og ikke mindst
yoga-undervisning, som hele familien kunne deltage i.

Men selv om der blev god tid til hulebyggeri, TikTok-videoer, tøjsalg på nettet, morgensang med Philip Faber og samvær med familien, oplevede samtlige
af de børn og unge, der deltog i museets indsamling,
hurtigt et savn efter hverdagen, som den så ud, før
Danmark blev corona-ramt:
”Jeg savner mine venner, og selvom jeg ikke vil sige
det højt, savner jeg også skolen og lærerne.”
(Barn i 6. klasse)
”Jeg savner mine venner” (Barn på 3 år)
Fremtidssikrede corona-oplevelser
I børnehaven hostede børnene stolt i ærmet og anviste
korrekt håndvask, mens man på efterskolen gruede for
et definitivt afbrudt skoleår efterfulgt af en sommerferie ryddet for festivaler. Museets indsamling har således givet et broget indtryk af børn og unges personlige
oplevelser og tanker i forbindelse med corona-pandemien. Nu er flere hylder ryddet på museets magasin,
hvor tidskapslerne trygt og godt kan stå de næste 75
år. Tiden vil vise, hvordan materialet i fremtiden bliver
modtaget af Vardemuseernes kommende medarbejdere – og om nogle af de medvirkende børn og unge
til den tid rent faktisk bliver kontaktet.

Pernille Ø. Sørensen er museumsformidler på
Vardemuseerne
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Når samtiden
indsamles
Af Jonas Hørup Ruskjær

Kan en bamse eller en helt almindelig køkkensaks komme på museum? Mange lokale borgere har
svært ved at se den kulturhistoriske værdi i nutidige genstande. Og
det har udfordret museerne i deres
indsamling under corona-pandemien.

”Fortæl om jeres hverdagsliv og personlige oplevelser i denne atypiske og alvorlige
situation. Museer, biblioteker og arkiver i
Billund Kommune er gået sammen om at
indsamle lokalbefolkningens erindringer
som et vidnesbyrd om denne særlige tid.”
Sådan startede en pressemeddelelse
til borgerne i Billund Kommune i slutningen af marts 2020. Under corona-nedlukningen indgik Billund Kommunes Museer,
Billund Bibliotekerne og Grindsted Arkivet et ABM-samarbejde omkring en aktiv
indsamling af lokalbefolkningens tanker,
oplevelser og genstande, som de forbinder med tiden under covid-19. Formålet
med vores indsamling er blandt andet at
indkapsle de personlige perspektiver fra
et bredt udsnit af kommunens borgere. Det
skal give os et billede af, hvordan netop en
Billund Kommune-borger oplever og agerer i denne situation, og dokumentation for
lokalborgernes opfattelser, bekymringer,
ændrede adfærd, nyopståede muligheder
og meget mere. Samarbejdet på tværs af

vores tre institutioner har styrket bredden
i indsamlingen. Men som museum har vi
været udfordret på indsamlingen af genstande.
Sparsomt med genstande
Borgerne i Billund Kommune er gode til at
sætte ord på egne oplevelser; nogle har
ført dagbog, andre har nedfældet særlige
begivenheder, mens andre igen har optaget videosekvenser. Disse erindringer har
vi modtaget fra et bredt demografisk udsnit
af kommunens borgere.
Det er til gengæld sparsomt med de indleverede genstande, og det stiller store krav
til en aktiv indsats fra museets, bibliotekets
og arkivets side. Det kan være vanskeligt
at udpege den præcise årsag, men det er
vores opfattelse, at mange lokale borgere
har svært ved at se den kulturhistoriske
værdi i nutidige genstande. Borgerne kan
ikke se relevansen i den køkkensaks, de
brugte til at klippe hele familien med under
nedlukningen, eller den bamse, som sad
i vindueskarmen til ære for andre hjemsendte børn.
Manglen på genstande har vi forsøgt
at løse gennem en række forskellige tiltag
som for eksempel pressemeddelelser, Facebook-annoncering, skolesamarbejder
og flyers. Institutionernes store netværk er
naturligvis også blevet opfordret til at tage
del i indsamlingen. Desuden er museet på

DANSKE MUSEER

”Det er vores opfattelse,
at mange lokale borgere
har svært ved at se den
kulturhistoriske værdi i
nutidige genstande.”

opfordring blevet lovet visirer, tegninger og
billeder af prototyper fra to af kommunens
virksomheder, HN GROUP og Davinci, som
har omstillet deres produktion og er begyndt at fremstille værnemidler. Ligeledes
har vi lovning på plexiglas fra en lokal forretning samt mundbind med kommunens
eget logo og meget andet.
Konsekvensen af de meget direkte opfordringer kan være, at det indsamlede
genstandsfelt vil bære præg af en ansporet
interesse og i mindre grad et tilfældighedsgreb, der ellers kan medføre uventede og
overraskende elementer i indsamlingen.
At ændre borgernes mindset
Det kan desuden være svært at vurdere,
hvilke genstande der i fremtiden har størst
betydning. Men væsentligheden i et stærkt
og alsidigt genstandsfelt kan ikke underdrives.
Derfor er det også vigtigt forsat at appellere til lokalbefolkningen om deres deltagelse. Vi kæmper med tro og optimisme
for at overbevise borgerne om vigtigheden
af deres input, når tiden under corona-pandemien skal dokumenteres – og for at vise,
at museumsgenstande er andet og mere
end tørvespader og manglebrætter.
Vores personlige mål med netop denne
indsamling er til dels at kunne dokumentere en periode, der har ændret danmarkshistorien, vores adfærd og sociale omgang
med hinanden. Vi benytter samtidig anledningen til at gøre borgerne bevidste
om, at museet også er til for nutiden, og
at indsamlingen fra deres liv er vigtig dokumentation for eftertiden og deres efterkommere.

Jonas Hørup Ruskjær er museumsinspektør
på Billund Kommunes Museer
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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.

HB virksomheds præsentation

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

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
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”Never waste a
good crisis”
Af Anne Sofie Vemmelund Christensen
og Sarah Smed

Vi kan bruge krisen konstruktivt og blive de
museer, samfundet har brug for – frem for de
museer, samfundet er vant til.

Da Danmark så småt kunne begynde at lukke op igen
i foråret, og vi atter måtte forsamle os i mindre fællesskaber i det offentlige rum, var det caféerne og
storcentrene, der kom i første række, efterfulgt af
fodboldspillerne i superligaen, der endelig fik græs
under støvlerne. Museerne måtte til gengæld vente
længselsfuldt i kulissen. Og på trods af at flere gode
stemmer råbte op, var museerne alligevel nogle af de
sidste, der fik lov til at åbne deres døre. Den sene åbning gav ikke meget mening, men skabte til gengæld
masser af forundring og kastede Danmarks museer
ud i en massiv krise.
Den sene genåbning kan dog også ses som et wakeupcall, og med Winston Churchills berømte ord ”Never
waste a good crisis” in mente kan den forhåbentlig
bruges til noget konstruktivt. Vi kan og bør nemlig benytte os af de erfaringer, som corona-krisen har bragt
med sig, til at overveje, hvorfor museerne stod sidst
i køen – og frem for alt overveje, hvad kan vi gøre for
at undgå at komme i samme situation, hvis eller når
Danmark lukker ned igen.

”Vi kan og bør
nemlig benytte
os af de erfaringer, som
corona-krisen
har bragt med
sig, til at overveje, hvorfor
museerne stod
sidst i køen.”

Der kan siges mangt og meget om Danmarks museer. De findes i alle størrelser, former og faconer, og
mange har haft stor succes de seneste år med masser
af besøgende, der både får gåsehud, gode grin, historisk indsigt, tårer i øjnene samt værdifulde oplevelser,
som de ikke finder andre steder. Alligevel var det langtfra nok til at være i politikernes søgelys, da de skulle
vælge, hvad der kunne åbne før andet.
Og det er ærgerligt, for vi har på museerne en alletiders mulighed for at gøre en forskel for mange
mennesker og skabe fællesskaber og forståelse, når
samfundet trænger allermest. Det kræver dog, at vi
blandt andet tør at give os i kast med emner, der kan
være svære og komplicerede, men som emmer af aktualitet og relevans.
Vi har for eksempel alle muligheder for at skabe et
rum og mødested med plads til indsigt og forståelse,
som for eksempel på Danmarks Forsorgsmuseum,
hvor vi målretter vores indsatser for at skabe social
forandring og retfærdighed for udsatte i Danmark. Og
på det kommende FLUGT – Refugee Museum of Denmark, som lægger op til indsigt og refleksion, men også
dialog og debat om hvad det vil sige at være flygtning.
Involverer vi det omkringliggende samfund i vores
formidling og forskning, og tør vi slippe samtalen og
diskussionen fri på vores museer, vil vi kunne vise, at
museerne er betydningsfulde dele af vores samfundsstruktur, og at vi kan og bør være en del af løsningerne
på de udfordringer, som samfundet til enhver tid står
over for.
Vi bør øve os på at tale vores betydning op i konkrete
vendinger, så travle politikere med fyldte indbakker
ikke er i tvivl om vores rolle – hvad vi kan og gør, og
hvad vi betyder for samfundet, men også for bestemte
grupper. I vores tilfælde folk, der lever et liv på kanten.
Det kræver både køligt overblik og empati at tage
affære og interagere med nogle af de ofte mere problem- og konfliktfyldte områder i samfundet, dengang
som nu. Det kræver til tider is i maven at overlade ordet
til nogle af samfundets mest oversete befolkningsgrupper. Det kræver desuden mod at slippe debatten
fri og dermed i stigende grad åbne os over for vores
omverden. Men det er nødvendigt, hvis vi skal vise
vores relevans.
Det er derfor vigtigt, at vi bliver opmærksomme på,
hvorvidt vi er de museer, samfundet har brug for, eller
om vi er de museer, samfundet er vant til. Vi skal med
andre ord turde at gøre en forskel for det samfund, vi
er en del af og har et ansvar for. Og vi skal turde vise
det og ikke mindst fortælle om det. For på den måde
kan det også blive synligt, ikke blot for politikere, men
også for den brede befolkning og måske ikke mindst os
selv: At vi har brug for museer. Ikke mindst i krisetider.

Anne Sofie Vemmelund Christensen er museumsinspektør
og projektleder, Vardemuseerne, og Sarah Smed er
afdelingsleder, Danmarks Forsorgsmuseum
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Hvordan kan vi bringe krop og
sanselighed i spil i en tid, hvor afstand
er kodeordet? Det kræver

Mod og
nytænkning
Af Marianne Grymer Bargeman

1 Kunstnerne Rune
Fjord og Maria Viftrup
eksperimenterer udenfor under nedlukning af
ARoS i foråret 2020.
Foto: Jens Henrik
Daugaard/ARoS

Pludselige forandringer skaber anledning til at lære
noget nyt. For mig var det bedste ved nedlukningen
efterspørgslen på kultur og den større risikovillighed,
vi så fra både kunstnere, fonde og institutioner. Jeg
blev rørt over de mange artister, som stillede kunsten
til rådighed for os alle. Jeg nød at se, hvordan opera
for en stund (igen) blev en del af hverdagslivet i Italien. Jeg erfarede, hvordan institutioner blev mere risikovillige. Og jeg var begejstret over de mange fonde,
som pludselig gav mulighed for at søge midler uden de
sædvanlige tydelige resultatkrav. Mit håb er, at det er
nogle af de ting, vi tager med os videre. Risikovillighed,
nytænkning og lysten til at udtrykke og udkomme på
forskellig vis med æstetisk indhold.
Til gengæld var jeg ikke begejstret, når vi bevidstløst flyttede alt det, vi kendte, over på digitale platforme. Det var praktisk, men ikke nødvendigvis godt for
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hverken læring, arbejdsglæde eller udvikling. Hvem
er nogensinde gået inspireret fra et zoom-møde? Det
er symbolsk, at det kun er vores ansigter, som er repræsenteret der. Hvor er resten af kroppen? Andre har
under nedlukningen begejstret fremhævet virtuelle
besøg på hundredvis af museer (Art & Culture-initiativet fra Google). Der blev talt om tilgængelig, ubegrænset plads og altid åbent. Går vi den vej, skal vi
imidlertid vide, at vi genererer et forbrug, som andre
tjener penge på. Jeg spørger også mig selv, hvem der
egentlig har lyst til at bruge det? Jeg selv når at blive
både irriteret og rundtosset, hvis jeg skal finde et hotel
på street view. Det er praktisk, men nogen stor oplevelse er det ikke.
Mange museer har også under nedlukningen promoveret muligheden for downloads af tusindvis af high
res-billeder fra samlingerne. Nogle beskriver det ligefrem som en økonomisk indbringende og demokratisk
forretningsmodel. Jeg har stadig til gode at møde en
person uden for forlagsbranchen, der har benyttet muligheden. Det er bekvemt, men hvad skal bruges til?
Min pointe er, at de teknologiske muligheder skal være
et værktøj, der skal hjælpe os. De må aldrig overtage
os – heller ikke i krisetid. Derfor skal vi altid begynde
med spørgsmålet om, hvad vi vil – ikke hvad vi kan.
Da ARoS lukkede ned i marts, skulle kunstnerne Maria Viftrup og Rune Fjord netop til at flytte ind i museets
åbne atelier. De havde planlagt at skabe et laboratorie for sanser, interaktion, nærhed og nysgerrighed.
Det handlede om at røre, smage, dufte og være tæt på
hinanden – ikke lige den foretrukne cocktail i tiden.
Derfor overvejede vi, om vi skulle flytte hele projektet
ind på ARoS’ instagram-profil (ARoS Public). Men kan
man virkelig distribuere sanselighed gennem SoMe?
Et af de eksperimenter, som Rune Fjord og Maria Viftrup endte med at lave, mens museet var lukket, var
en frokost med to meter lange knive og gafler uden
for museet. På den måde bragte de kroppen i spil i
en tid, hvor afstand var kodeordet, og det kropsløse
hoved ofte befandt sig i en videochat. Eksperimenter
med kropslige afstandsmålere, brug af kunstværker
i det offentlige rum og museets 30 minutter (!) lange kunstsamtaler på SoMe, er noget af det, jeg tager
med mig fra nedlukningsperioden. Ikke fordi de tiltag
nødvendigvis var entydigt succesfulde, men fordi de
rummede mod og risikovillighed.
Jeg håber også, at vi i fremtiden får flere muligheder
for, at kunstnere og formidlere arbejder sammen om
nytænkende projekter. Kriser fordrer, at vi søger hinanden, rykker sammen, er modige og kreative. Den danske billedkunstner Simone Aaberg Kern har sagt om
nedlukningen, at den gjorde verden til et stykke blødt
ler, vi kunne forme helt forfra. Lad os hjælpe hinanden
med at holde leret vådt!

Marianne Grymer Bargeman er formidlingschef på ARoS
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Det forsømte
forår?
Hvad vi lærte
af krisen
Af Flemming Just

Når en 100-års begivenhed som corona-krisen vælter ind over landet, kortsluttes mange eksisterende strukturer, og
situationens generalstab tager over. Regering og myndigheder tog i samarbejde
med nøgleaktører fra erhvervslivet vidtgående beslutninger – i løbet af meget kort
tid. Det kan konstateres, at kulturområdet
så afgjort ikke var i centrum i den periode.
Det kunne selv en stærk og erfaren kulturminister næppe have ændret på som del
af en regering, der klart ønskede at sende
et signal om, at man først og fremmest tog
vare på befolkningens sikkerhed og økonomi. En mere erfaren kulturminister havde
dog nok sat sig mere ind i sektorens mangfoldighed og udfordringer, italesat problemerne og indledt en tæt dialog med kulturordførere og kulturens aktører. Det skete
ikke, og når der ikke er en kaptajn på broen,
begynder alle at finde deres egne veje. Flere museer kunne se, at de var truet på eksistensen og mobiliserede derfor lokale såvel
som Folketingets politikere. Flere kom med
markante udmeldinger i pressen, og mange
museer var i de intense forårsmåneder i
tæt dialog med ODM.

”En mere erfaren
kulturminister havde
dog nok sat sig
mere ind i sektorens
mangfoldighed og
udfordringer, italesat
problemerne og indledt
en tæt dialog med
kulturordførere og
kulturens aktører.”

DANSKE MUSEER

ODM’s opgave blev at sætte de mange nødråb og forslag på formel. Først og
fremmest skulle der indsamles valid information fra alle dele af museumsverdenen. Troværdig information er helt afgørende, når udfordringer skal omsættes
til politisk handling. For det andet var
der en stor kommunikationsopgave i forhold til medlemmerne. Når der råder så
stor usikkerhed, er det afgørende at give
kontinuerlig og meningsfuld information – også når der ikke sker noget. For det
tredje handlede det om at være i tæt dialog
med aktører, der kunne være med til at øve
indflydelse.
Politikere og forvaltninger i specielt de
større kommuner var væsentlige at påvirke. Ledende politikere herfra var synlige i
medierne og i nær kontakt med det lokale
kulturliv – herunder museumsledere – og
gjorde et stort arbejde for at påvirke partifæller på Christiansborg. I den proces var
ODM også i tæt dialog med Kommunernes
Landsforening (KL) og – frem for alt – med
partiernes kulturordførere. Fokus var at
skabe overblik over problemernes omfang
og finde forslag til løsninger.
Fornuftig mellemtid
Undervejs lød der fra enkelte af ODM’s
medlemmer kritiske røster om manglende gennemslagskraft, og fra dele af kultursektoren lød det, at havde man haft én
stor kulturorganisation, ville man kunne
opnå lige så meget indflydelse som Dansk
Erhverv og Dansk Industri. Til begge dele
vil jeg med overbevisning i stemmen sige,
at så simple var og er de politiske handlemuligheder ikke. Når man står over for en
regering, som decideret ikke ønskede specifik handling på det kulturelle område, har
ODM, kommuner og mange andre ikke en
mulighed. De første forhandlingsrunder involverede alene regeringen og nogle få hovedorganisationer. Først da de store aftaler
var på plads, og mediepresset, og sikkert
også presset fra det politiske bagland, voksede i stor styrke, blev det muligt for ODM
og andre i kultursektoren at blive inddraget. Herefter opnåede vi i samarbejde med
kulturordførerne i Folketinget, kommunerne og andre at få indflydelse på hjælpepakkernes udformning. Udgangspunktet, som
var de generelle kompensationsmodeller
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forhandlet i Erhvervsministeriet, var dog
ikke til at rokke på.
Krisen er i skrivende stund stadig over
os, vi ved ikke, hvordan den sundhedsmæssige udvikling bliver, og hvilke konsekvenser der vil være på længere sigt. Tager vi en ’mellemtid’ her i efteråret 2020,
ser resultatet for museerne – med undtagelserne in mente – bedre ud end mange
andre steder i kultursektoren. Lønkompensationen gav et godt rygstød, og 50
%-sommerrabatten sammen med en stærk
staycation-tendens har bidraget til, at de
fleste museumsledere har fået mundvigene
mere opad, og at truende fyringsbreve er
blevet betydeligt færre.
I ODM’s undersøgelse fra lige efter skolernes sommerferie rapporteres dog om
økonomiske vanskeligheder for omkring
hver sjette af museerne, ikke mindst i københavnsområdet. Seriøse problemer,
som vi hele tiden forsøger at gøre landets
politikere opmærksomme på.
Et kig ind i fremtiden
Der er ingen tvivl om, at corona-krisen
i 2020 har sat markante aftryk i museumslandskabet. En del museer har måttet
træffe svære beslutninger. Der er foretaget
afskedigelser, organisationen er skåret til,
nogle er gået ned i løn, projekter er stoppet. Og under det hele ligger store overvejelser omkring, hvad der er det allervæsentligste i ens museum.
Ser vi lidt ud i fremtiden, vil vi i den kommende tid efter alt at dømme stadig skulle
leve med diverse restriktioner om afstand,
gruppestørrelser, kvadratmeterkrav, ekstra rengøring etc. Ud over ændringer i den
daglige museumsdrift og ændrede opgaver
for medarbejderne vil det også betyde, at
museerne løbende vil skulle tage stilling til,
hvordan for eksempel formidlingsaktiviteter kan skæres til, så både medarbejdere
og gæster er trygge, og alle retningslinjer
overholdes. Skal det planlagte marked eller
museets talks afløses af en række mindre
events? Skal interaktionen med genstande og værker helt undlades, eller kan det
klares med brug af sprit og handsker? Kan
skoleklasser besøge udstillingen samtidig
med andre gæster? Og så videre.
Også på organisatorisk og strategisk niveau vil krisen sætte sine spor. Nogle mu-
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”Der er ingen tvivl
om, at coronakrisen i 2020 har
sat markante aftryk
i museumslandskabet.”

seumsledere mener, at krisen og nedlukningen af grænserne til udlandet har vist,
at det er slut med ekspansionsmodellen,
som vi har set den i 2010’erne med stadig
flere, større og mere markedsorienterede
museer, som har skullet tiltrække et stadigt
stigende antal turister for at få bundlinjen
til at være sort. ODM har også opmærksomhed på, at der er behov for at opbygge egenkapital, simpelthen for at have et
stærkere rygstød til nedture, som en stigende eksponering mod de frie markeder
betyder en gang imellem.
Mange museer spørger nok også sig
selv, om de organisatorisk er tilstrækkeligt
gearede inden for krise-management. Denne gang var det en pandemi. Næste gang
kan det være en ulykke, en naturkatastrofe
eller en anden begivenhed, som sætter den
daglige ledelse og de tilsyneladende gode
rutiner under pres.
Under alle omstændigheder vil der formentlig i de kommende år være et øget
fokus på økonomisk konsolidering. Sundhedskrisen efterlader et stort økonomisk
efterspil, og her er der ikke meget, der
tyder på, at kultursektoren skal forvente
udvidelser i de offentlige tilskud. Samtidig
er fondene, som er en vigtig del af mange
museers økonomi, også påvirket af krisen,
og man kan næppe heller herfra forvente
øgede bevillinger.
Jeg ser også en anden markant tendens:
museernes sociale rolle. I krisen blev museerne inviteret med i samarbejder omkring udsatte borgere, og fra politisk hold
var idéen med reduceret entré i sommerpakken blandt andet at tiltrække befolkningsgrupper, der ikke normalt kommer på
museum. I snæver forstand handler den
sociale rolle om tilbud til udsatte børn og
unge, demente, ensomme, handicappede
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m.m. I bredere forstand handler det om
museernes samfundsmæssige ansvar. Det
kan for eksempel dreje sig om bidrag til at
opfylde verdensmålene.
Rundt omkring arbejder vi selvfølgelig
allerede med mange af disse opgaver og
har gjort det i mange år. Det nye bliver, at
stat, kommuner og for den sags skyld også
fondene og befolkningen i langt højere grad
vil forvente, at vi påtager os et samfundsmæssigt ansvar og dermed synliggør, at
velfærdsopgaven også handler om kultur.
Museum 2030
– en vision for fremtidens museer
For et år siden satte ODM gang i et stort
visionsprojekt, ’Museum 2030’, hvis formål
er at analysere og diskutere det kommende
årtis udfordringer, og hvordan museerne
og ODM kan reagere og forholde sig strategisk. Ironisk nok blev arbejdet fejet væk
af corona-udfordringen, som ikke kunne
forudses.
Vi har nu taget fat på ’Museum 2030’
igen, for corona-krisen har været med til
at skabe spørgsmål, som museerne skal
adressere. Vi arbejder i den sammenhæng med en række trends, hvoraf jeg her
vil fremhæve to af dem, som krisen har
trukket skarpt op: Markedsgørelse, hvor
de offentlige tilskud falder, mens museernes egenindtjening stiger. I denne krise er
netop museer med høj egenindtægt ramt
særligt hårdt. Men hvad betyder det for
fremtidens forretningsmodeller? Og digitalisering – en klar tendens, hvor krisen på
den ene side har udstillet vigtigheden – og
savnet – af det fysiske møde, men også tydeliggjort de digitale muligheder.
Som en del af ’Museum 2030’ vil vi også
fortsætte det arbejde, som blev skudt i
gang ved dette års chefnetværksmøde:
Hvordan museer kan bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål.
Min opfordring er: Vi skal ikke lade corona-krisen gå til spilde som ren ulykke. Lad
os også lære af den som en væsentlig udviklingsdimension for vores museumsinstitutioner.

Flemming Just er formand for Organisationen
Danske Museer
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OM PILOTPROJEKTET

1. Popularitet og kommercialisme er
ikke det samme
Som sagt handler kommercialisme om at tjene penge. Det kan være meget dyrt at tiltrække mange og
mangfoldige gæster. Man skal ikke læse mange museumsregnskaber, førend man vil opdage, at selv fondsbetalte udstillinger er så dyre at drifte, at entré-indtægten alene ofte ikke giver nævneværdigt overskud. Om
dette er tilfældet, afhænger selvfølgelig meget af det
enkelte museums karakter, men for mange museer skal
det ekstra overskud, som gør, at man kan udvikle sig for
egne midler, ikke genereres gennem entréindtægter.
De museer, hvor et stort flow af gæster er profitabelt, er typisk museer, som rummer en langtidsholdbar
basisudstilling med en vis turismeappel, men disse er i
sagens natur meget sårbare over for turisme-konjunkturer. Man kan i den forbindelse undre sig over, at så
få turismeafhængige museer forsøger at sikre sig mod
konjunkturerne, ved målrettet at gå efter de største og
mest stabile turistgrupper – tyskere og turister i eget
sommerhus.

1

Kommerceum
Af Andreas Bonde Hansen

Pilotprojektet Kommerceum dykker
ned i en besøgsøkonomi fyldt med
paradokser.

Museer skal tjene flere penge selv, men må ikke udelukkende satse på de mest rentable målgrupper. Museer skal være bedre til at modstå kriser, men må ikke
have nævneværdig egenkapital. Og museer skal være
mere kommercielle, men i virkeligheden ikke være
kommercielle.
Museers udvikling og deres evne til at tjene egne
penge er ofte et tema i kulturdebatten. Men museer
og besøgsøkonomi er en kompleks størrelse. Jævnligt
sammenblandes forhold som besøgstal, omsætning og
kendskabsgrad under betegnelsen ’kommercialisme’.
Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at kommercialisme først og fremmest handler om at skabe profit og
ikke nødvendigvis om at være velkendt eller velbesøgt.
Dette er blandt de grundlæggende betragtninger, pilotprojektet Kommerceum har ført med sig gennem
de seneste to års forskning i museer og bæredygtig
kommerciel udvikling.
Jeg vil her præsentere tre (muligvis ubekvemme)
sandheder, som alle museer, der ønsker kommerciel
udvikling, bør have for øje, og som taler ind i nogle af
tidens vigtigste museumspolitiske forhold.

2. Nogle målgrupper er mere rentable
end andre
At skabe overskud via turisme kræver altså en vis service og kapacitet, men turister er omvendt typisk mere
spender-villige end lokale, når de går på museum, og
er der tilmed i kortere tid. Mange museer har opdaget
turisters positive påvirkning af økonomien. Og endnu
flere har et pragmatisk forhold til, at for eksempel seniorborgere med høj kulturel kapital jævnligt skal have
nogle målrettede oplevelser, for at museumsøkonomien er god. Hvad der stadig mangler, er deciderede
’high-end’-produkter, altså services og oplevelser specifikt målrettet særligt købestærke segmenter. Kulturarven bærer i sig selv en eksklusivitet og oplevelsesmæssig merværdi, der gør sådanne produkter lette at
udvikle på et museum.
For mange museer er de ellers så eftertragtede børnefamilier ikke en god forretning. Børnefamilierne er
– når det gælder visse oplevelser, for eksempel de fleste museer – temmelig prisfølsomme. Endvidere har
de – så at sige – madpakken med hjemmefra. Det er
muligt, at de køber en is i museumscaféen, men det
er sjældent dem, som bruger mest i museumsshoppen eller restauranten. Tilmed giver børnene typisk
kun få eller slet ingen entréindtægter. Det er imidlertid også vigtigt at nuancere dette forhold. Der er stor
forskel på, om børnefamilierne er lokale, der skal have
en lørdag formiddag til at gå, eller om der er tale om
turister. Endvidere er der også forskel på, hvem børnene er ledsaget af, og børn med bedsteforældre synes
umiddelbart at være en bedre forretning end børn med
mor og far.

→ Kommerceum –
Museer og bæredygtig
kommerciel udvikling
er et pilotprojekt på
Leisure Management-uddannelsen på
Professionshøjskolen
Absalon, som undersøger kommerciel
museumsudvikling.
→ Projektet forsøger at afdække hele
spektret omkring
de forhold, der er
omkring kommerciel
udvikling af museers
publikumsaktiviteter:
Virksomhedsstrukturer, oplevelseskvalitet,
målgrupper m.v.
→ Projektet har indtil
videre monitoreret
en række museers
økonomi i Danmark,
Sverige og Tyskland
i 2018 og 2019 og
udført observationer
og interviews på Lofotr Vikingemuseum,
Jamtli, Den Gamle By
og Tirpitz. Projektet
arbejder p.t. på at
generere yderligere
funding.

1 Et af de mest
lukrative oplevelsesprodukter for Lofotr
Vikingemuseum (Museum Nord), er deres
’Høvdingegilde’, hvor
Hurtigrutens turister
hentes i bus, fragtes
med guide, der kan tale
turisternes modersmål,
til museet – under turen
får de et foredrag om
områdets historie og
kulturlandsskab – hvorefter turisterne får en
aften under høvdingens
gæstfrihed. Pris: 1.000
norske kroner pr. næse.
Disse oplevelser drives
af det private selskab
Lofotr Næringsdrift AS,
som er ejet af Museum
Nord. Foto: Museum
Nord
2 Museumsbutikken
i Cité du Vin i Bordeaux
– en af de mest eksklusive high-end vinbutikker i verden. Foto: La
Cité du Vin
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Børn er selvfølgelig – og med rette – ofte en politisk
mærkesag, hvilket også kan være en vej til midler. Der
synes imidlertid at være en politisk tro på, at stor folkelighed, inddragelse af nye målgrupper – ved for eksempel at satse på børn og unge som sjældent kommer
på museum frivilligt – og økonomisk udvikling hænger
sammen. Tværtimod. For de fleste museer vil det være
sådan, at jo mere kommercielle de skal være, jo mere
elitære bliver de også.
3. Traditionelt er godt
Selv om det er vigtigt hele tiden at udvikle sine services
og oplevelser, er det også vigtigt at erkende, at de mest
rentable museumsbrugere går på museum for at gå
på museum og ikke for at gå i forlystelsespark eller
lignende. Endvidere er det meget vigtigt for ethvert
oplevelsesprodukt, at det er gennemskueligt. Oplevelser koster nemlig noget, der er langt vigtigere og
mere forgængeligt end penge: tid! Det er derfor også
vigtigt, at potentielle brugere så vidt muligt garanteres,
at deres tidsinvestering ikke fejler. Og det er først, når
man har forsikret en potentiel besøgende om, at tiden
ikke er fejlinvesteret, at den økonomiske investering
er mulig at opnå. Hvis man kigger på de museer, som
formår både at være populære og generere en pæn
egenindtægt, er det alle museer med et meget gennemskueligt oplevelsesprodukt. Dette være sig Den
Gamle By eller Skagens Kunstmuseer.
Hvorom alting er, er langt de fleste profitable museumsoplevelser præget af en vis grad af traditionel mu-
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”Museer har
markant ringere virksomhedsforhold
end andre
offentligt
støttede virksomheder i fritidsindustrien
– for eksempel
idrætsklubber.”
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Museumscen , 7200 Grindsted
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Indretning af museumsmagasiner
3 Länsmuseet
Jamtlii Östersund har
været en ’best practice-case’ i Kommerceum-projektet. Jamtli
er en af lokalområdets
største arbejdsgivere.
Gennem en række
’private public partnerships’ driver museet
en række virksomheder, som udbyder
oplevelser, vandrehjem
og bespisning.

seumsoplevelse (hvilket ingenlunde er negativt ment)
som kerne, omgivet af mere innovative tiltag. Et godt
eksempel er Nationalmuseets udstilling Tyskland – kritiseret for at være traditionel på den kedelige måde og
et købt koncept med få i iøjnefaldende oplevelseselementer. Men ud fra et kommercielt synspunkt var udstillingen perfekt: en god kombination af en udstilling,
hvor gæsten kunne se ’relikvierne’ hurtigt og på egne
præmisser og derefter havde rig mulighed for at høre
’talks’ fra kendte og traktere sig med øl og pølser. Kort
sagt: bruge penge. Paradoksalt nok var hele den del af
Tyskland, hvor man kunne bruge ekstra penge – groft
sagt det ekstraudbud af øl og pølser, som knyttede sig
til arrangementerne – den del af eventet, der logistisk
og service-designmæssigt fungerede dårligst. Der var
mange flaskehalse, ingen produkter til de særligt købestærke etc. Men den meningsskabende oplevelse,
der lå i kombinationen af udstillingens events og traktementets karakter, gav altså et ekstraordinært stort
forbrug alligevel.
Museer skal have fair præmisser
En af de helt store udfordringer for museernes kommercielle fremme er, at de i virkeligheden slet ikke har
rammerne til at kunne gøre det. Særligt ikke hvis der
skal genereres midler til udvikling, til at modstå kriser
og til at lave tilbud for mindre rentable målgrupper.

Museer har markant ringere virksomhedsforhold end
andre offentligt støttede virksomheder i fritidsindustrien – for eksempel idrætsklubber. Det er blandt andet
en udfordring, at museer ikke som sådan kan have
egenkapital. Der findes forskellige løsningsmodeller –
for eksempel at et museum opretter et privat selskab
ejet af museet. Det giver en stor smidighed omkring
særligt økonomi, men også HR og andre forhold. Men
i sådanne ’kreative’ virksomhedsstrukturer havner museer ofte i et ejendommeligt grænseland, hvor visse
forhold ikke er forbudte rent juridisk, men stadig ikke
er gangbare politisk og forvaltningsmæssigt.
Jeg er på ingen måder fortaler for museer, som er
til for velhavere, og hvor der ikke er plads til børn eller
nye målgrupper. Jeg er derimod fortaler for, at kulturpolitik og museumsudvikling sker på fair præmisser,
og desværre peger dette projekts indledende faser på,
at det p.t. ikke er tilfældet – museerne skal kunne for
meget for alt for få midler.

- tag Scan-Flex med på råd

Indretning med omtanke

ring 59 18 63 63
Andreas Bonde Hansen er ph.d. og lektor på Leisure
Management-uddannelsen, Professionshøjskolen Absalon.

Scan-Flex Stålreoler A/S
Hjulmagervej 11
4300 Holbæk
info@scan-flex.dk
www.scan-flex.dk
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Tjener man
publikum bedre,
når man tjener
på dem?
Af Line Jarl Holm

De digitale forbrugere er indstillede på at
betale for indhold af høj kvalitet. Det skaber
nye muligheder for museerne.

Den digitale formidling kom med ét i centrum og var
det eneste, som stod tilbage under nedlukningen af
museerne for et kulturelt interesseret publikum i foråret 2020. Men nu, hvor alle museer har prøvet at være
uden et fysisk rum, og den indtjening adgangsbilletten
giver, er det måske tid til at overveje, hvordan man ellers kan tjene sit publikum og tjene penge på noget af
det, de oplever i en digital verden?
Indtjening via museers hjemmesider har hidtil ofte
været begrænset til en webshop, hvor man som publikum kunne købe billet til det fysiske museum og/eller
besøge en onlinevariant af den fysiske museumsbutik
med et mindre udvalg af fysiske varer. Men ser man
på udviklingen af dansk e-handel de seneste år er der
et stort potentiale for museerne til at tjene penge på
aktiviteter udviklet til nettet.
Specielt er danskernes onlineforbrug steget inden
for digitale services. Fra 2018 til 2019 steg forbruget
med otte procent til hele 22 milliarder kroner alene på
online services, ifølge tal fra rapporten Dansk E-handel.

”Velviljen og
opdragelsen
af brugere til
at indse, at digitalt indhold
i forskellige
formater også
koster penge,
er faktisk i fuld
gang.”

Digitale abonnementer og e-læring
er det nye sort
Køb af onlinebilletter til kultur- og sportsbegivenheder
er en stor del af denne stigning, men også områder,
som tidligere alene var baseret på et fysisk møde, har
udviklet sig i en digital retning. Det gælder blandt andet onlinekurser og e-læring, som længe har rykket
sig mod digitale platformsløsninger. Men også udvikling af digitale forretningsmodeller, som for eksempel
abonnementer og medlemskaber fokuseret på online
indhold, er oplagt for museer at overveje.
Et online museumsmedlemskab kunne for eksempel give adgang til digitale læringsforløb, helt særlige
virtuelle rundvisninger eller anden digital aktivitet, der
ikke er bundet til hverken åbningstider eller geografisk placering. Sådanne tilgange åbner desuden for at
fostre publikumsrelationer til museet som en kulturinstitution, der kan nydes på daglig basis af hele befolkningen og ikke alene er et fysisk sted, som kræver
mere planlægning at besøge.
Brugerne er klar til at betale
Derfor er diskussionen om, hvorvidt man skal tage
sig betalt for digitale tilbud eller ej, mere relevant end
nogensinde før. Som kulturinstitution handler en stor
del af den diskussion naturligvis om, hvilken kulturpolitik man agerer under i forhold til at skabe en fælles,
ligeværdig adgang til oplysning og kultur, som vi som
borgere allerede betaler for via skatten. Men en anden
og lige så vigtig del bør også handle om at turde stå ved
den værdi, som selve formidlingen af kulturen skaber.
Velviljen og opdragelsen af brugere til at indse, at digitalt indhold i forskellige formater også koster penge, er
faktisk i fuld gang og har rykket sig voldsomt de sidste
par år. Og det hænger især sammen med udviklingen
af både nye digitale platforme, men også nye typer
af forretningsmodeller og digitale betalingsmetoder.
En voksende del af de digitale forbrugere bliver også
mere og mere bevidste om, at intet digitalt indhold,
som er frit tilgængeligt, rent faktisk er gratis. Vi betaler
bare for det med vores data og med vores opmærksomhed omkring annoncer i stedet for med penge.
Stigende kritik af, hvordan Google og sociale mediers uigennemskuelige algoritmer styrer indhold baseret på kommercielle interesser, har avlet et modtryk
mod ’gratis’-annoncebetalt indhold og udviklet mange
forbrugeres tankegang i retning mod, at de gerne vil
betale for digitalt indhold af høj kvalitet uden forstyrrelser.
E-handel som redskab til publikumsudvikling
Vil man gerne prøve e-handel af som museum, kommer
her tre bud på, hvad man skal huske, inden man starter:
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”Unge kulturforbrugere
møder måske
jeres museum
for første gang
i den digitale
verden, før en
billet købes
til den fysiske
oplevelse.”

1. E-handel og digitalisering er en investering, men
it-systemerne og integrationer er kun værktøjskassen og ikke afgørende for succes. Find frem til,
hvad der digitalt har værdi for jeres museum og jeres
overordnede strategi. Museets digitale univers og
mulige webshop kommer ikke til at bidrage til en
overordnet langsigtet værdi, hvis ikke dets formål
er tænkt med ind i selve kernestrategien for hele
museet.
2. Bliv klogere på jeres digitale publikum igennem test
og analyse. Hvis museet for eksempel har en mission
om at drive arbejdet med at udvikle særlige publikumsgrupper, handler det om at lære den målgruppes digitale adfærd at kende og optimere oplevelsen
til deres behov.
3. Find de digitale mål, der giver værdi for jer, og følg
dem: Hvad er en besøgende på jeres hjemmeside
værd for jer i dag? Er dem fra museets hjemby mere
værd end dem, som kommer fra udlandet eller andre
steder i landet?

Selv om det kan lyde, som om det alene handler om
kroner og øre – så er denne tilgang til museets digitale
tilstedeværelse også med til at understøtte andre vigtige parametre som for eksempel publikumsudvikling.
Unge kulturforbrugere møder måske jeres museum for
første gang i den digitale verden, før en billet købes
til den fysiske oplevelse. Derfor kan en kombination
af åbne og abonnementsbaserede digitale oplevelser skabe en værdi, der også binder den besøgende
tættere til museet og skaber en relation allerede før
det fysiske møde. Og det kan på længere sigt være
med til at etablere en endnu større brugerloyalitet i
en samfundsudvikling, hvor netop dette parameter
er udfordret.

Line Jarl Holm er cand.mag. i engelsk og kulturformidling
og arbejder som projektleder for rapporten Dansk E-handel
og digital indholdsudvikling hos Nets

Museumsløsninger – alt under et tag!
Exponent rådgiver, designer og producerer museumsudstillinger, print- og
inventarløsninger som f.eks. montrer, værkskilte, plancher og bannere i stor
som lille skala – kig forbi på www.exponent.dk/museum og bliv inspireret.

www.exponent.dk

Se
også vores
coronaafskærmninger
på hjemmesiden
Særudstilling, »Vejen til Palmyra«, Ny Carlsberg Glyptotek.
Arkitekt: Anne Schnettler
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Museets helte
Af Julie Lolk

På Klosterlund Museum kan børn i
alderen 8-13 år blive museumsmedarbejdere i deres
fritid og få indblik i museets ’maskinrum’.

2

1

Situationen er velkendt for mange. En skoleklasse har været på museumsbesøg. Nu
er de ved at tage tasker og frakker på og
vinke farvel. Men så er der lige et par børn,
som gerne vil blive hængende. Som godt
vil snakke lidt mere om de der særlige sten,
de engang har fundet. Måske kunne én af
dem faktisk også godt tænke sig at blive
arkæolog.
Som museumsformidler havde jeg
igennem et stykke tid overvejet, hvordan
vi kunne lave et tilbud til de børn, som er
særligt interesserede og nysgerrige efter at
komme længere ind i museets maskinrum.
Samtidig havde jeg flere gange fået spørgsmålet, om børn mon kunne være frivillige
på museet? Det var kombinationen af de to
ting: Den særlige interesse og ønsket om
’at være med’, som førte til, at konceptet
Museets Helte blev født.
Museets Helte er et fritidstilbud på Klosterlund Museum til børn i alderen 8-13 år,
som er interesserede i historie og museer.
Som Museets Helte bliver børnene ansat
som museumsmedarbejdere, og sammen
med museumsinspektøren prøver de kræfter med nogle af de mange opgaver på et
museum.

1 Museets helte har blandt andet
haft til opgave at skabe deres helt egen
udstilling fra bunden. Børnene var også
ansvarlige for udstillingsåbningen. De
havde besluttet, hvad der skulle serveres, og stod i små grupper for opfyldning
af forfriskninger og modtagelse af
gæsterne. Foto: Maja Theodoraki
2 Museets Helte bygger en tidsmaskine, der blandt andet involverer SiFi-indretning af førerpulten og en række green
screen-optagelser af børnene i dragter
fra fortiden. Foto: Julie Lolk
3 Der vil være mange på de unge
menneskers vej, der vil anbefale et
sikrere karrierevalg end museumsvejen.
Men det kan være nyttigt at vide, at det
også er en mulighed at forfølge en drøm
og en lidt nørdet interesse. Foto: Maja
Theodoraki

FAKTA
→ Museumsheltene er 8-13 år gamle.
→ Der har været 12-16 børn tilmeldt
per sæson.
→ Hen over de tre sæsoner har i alt
18 børn taget imod tilbuddet om at
blive ’ansat’ som museumshelte.
→ Projektet har kørt siden februar
2019 og fortsætter, så længe der er
ressourcer og tilmeldinger nok.

3

Museumsheltene, der – før corona-epidemien – var i gang med tredje sæson, har
derfor både forsket, lavet en udstilling,
rundvist og frem for alt brugt deres hænder,
sanser og kreativitet, imens de har arbejdet
med deres spændende lokale oldtid.
Videnskab og budskab
– i børnehøjde
Første sæson af Museets Helte var en
form for grundforløb. Gennem fire mødegange arbejdede de nyansatte helte sig
gennem opgaver inden for museets fem
søjler. Opdelt i forskerteams gik børnene
på opdagelse i assorterede oldsager og
udforskede. Forsynet med hvide handsker
blev genstandene forsvarligt håndteret og
forsynet med unikke numre og tilhørende
lister.
En stor del af første runde var, at Museets Helte skulle formidle deres viden i
deres helt egen udstilling. Alt fra temaer,
udvalg og opstilling af genstande samt
formidlingsmæssige virkemidler blev nøje
overvejet. Som afslutning holdt vi en udstillingsåbning, hvor heltene frit kunne invitere deres familie og venner, som heldigvis
mødte talstærkt op og blev længe.

I anden sæson zoomede vi ind på et
emne og nørdede stenalder en hel sæson. Forløbet blev igen afsluttet sammen
med indbudte familier og venner, der blev
præsenteret for børnenes viden. Nogle af
børnene lavede små, mundtlige præsentationer, og andre lavede et lille skuespil.
Da corona-epidemien ramte landet, var
vi i gang med tredje sæson af Museets Helte, hvor oplægget var at bygge en tidsmaskine. Det var målet med sæsonen at sætte
maksimalt spot på indlevelsen og lade børnene ’rejse’ til forskellige tider. Denne gang
skulle vores slutprodukt ikke kun være for
familie og venner. Vi stilede efter at lave
en installation, der skulle præsenteres for
mange hundrede mennesker på museets
store årlige sommermarked.
Fællesskab
Tiltaget startede som en prøveballon på
fire mødegange, men efter børnenes ønske
fortsatte vi derefter med nye sæsoner. Hovedparten af børnene har holdt ved siden
begyndelsen. Det har bidraget til at skabe
et særligt miljø, hvor en gruppe børn fra et
vidt geografisk område med stor aldersspredning har fundet sammen om en helt
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4 Stenalderen er en meget markant del af historien
ved Bølling Sø og Klosterlund Museum. Der er derfor
en meget direkte forankring
i landskabet lige uden for
museet, som bliver udnyttet
i forløbene, hvor vi blandt
andet har lavet stenaldermad. Foto: Julie Lolk

Børnene optræder som ambassadører
for museet ude i verden. Gennem deres
familier og venner, der har bakket entusiastisk op om udstillingsåbning, rundvisninger, teaterstykker i udstillingen m.m., trækkes der tråde ud i et større netværk, som
også får øjnene op for museumsarbejdet
og lokalhistorien.
Vi er ikke så vant til at tale om rekruttering inden for museumsverdenen. Men
måske kan man endda forestille sig, at
deltagelsen i et fritidsforløb som Museets
Helte for nogle kan tænde en gnist, der engang i fremtiden kan føre til nye, dygtige
museumsarbejdere.
4

særlig og stærkt meningsgivende fritidsinteresse.
Museets Helte er noget andet end et
skolefællesskab eller et skoleforløb på et
museum. Børnene får tilfredsstillet deres
videbegærlighed, men ingen faste læringsmål eller pragmatiske forhold omkring
samarbejde mellem skole og museum har
dikteret processen. Det har skabt en frihed
til at kunne gribe det uplanlagte og lade
børnenes nysgerrighed og fascination
være drivkraften.
Et gennemgående udbytte af forløbene
er også, at børnene møder andre, der ligesom dem selv har smallere og måske lidt
mere ’nørdede’ interesser end flertallet. I
det fællesskab kan de føle sig kompetente
og ’set’ på en anden måde end i hverdagen.
Medejerskab
Ud over oplevelsen af fællesskab har museets helte også fået et stort medejerskab
over for museet. Børnene møder museet
som ’ansatte’ og bliver inviteret ind i vores hverdag. Når de kommer til museets
øvrige arrangementer sammen med deres
familier, har de en baggrundsviden at øse
ud af og kender smutvejene rundt i huset.

”Måske kan man endda
forestille sig, at deltagelsen i
et fritidsforløb som Museets
Helte for nogle kan tænde en
gnist, der engang i fremtiden
kan føre til nye, dygtige
museumsarbejdere.”

Baglandet i det øvrige Museum Midtjylland, som Klosterlund Museum er en del
af, har taget de meget unge medarbejdere
seriøst. For eksempel blev udstillingsåbningen i første sæson håndteret på samme måde som vores øvrige særudstillinger
– med pressemeddelelse, sociale medier
og hjemmeside-dækning. Faktisk fik museets helte også lov til i deres udstilling at
præsentere nogle arkæologiske pragtfund,
som netop var kommet tilbage fra konservering og aldrig havde været vist for offentligheden før.

Vildskab
Der er ikke andre penge i projektet end undertegnedes arbejdstid og dét, som eventuelt kan indkøbes for det meget beskedne
deltagergebyr. Men vi har ladet begrænsningerne være kreative benspænd og udforsket, hvor langt vi kan komme, med dét
vi har ’i gemmerne’ af materialer, fund og
faciliteter.
Lysten til at lege, eksperimentere og tage
børnenes input alvorligt er et bærende
princip – der skal være plads til vildskab.
Som bagkvinde har jeg øvet mig i at pakke
forfængeligheden væk. Fordi jeg har tilladt
mig at gå med børnenes input, er ikke alt
gået som planlagt og annonceret. Til gengæld elsker heltene, at deres indflydelse
er reel. De tager ansvar. De lærer, de får
fællesskaber og de med-ejer. Måske bliver
de endda fremtidens museumsmennesker
– som ansatte eller som superbrugere.
Fordi projektet mere er en form for
mindset end et forkromet (og dyrt) produkt, er det reproducerbart i alle mulige
museumssammenhænge. Det er hermed
åbent til fri kopiering!

Julie Lolk er museumsinspektør på
Klosterlund Museum

I Møbeltransport Danmark Fine Art har vi i mere end 45 år specialiseret os i kunsttransporter både nationalt og internationalt. Møbeltransport Danmark Fine Art (MD Fine Art) består af specialiseret
personale, der udelukkende beskæftiger sig med kunsttransporter.
Møbeltransport Danmark Fine Art og vores samarbejdspartnere er
medlem af den internationale organisation af kunsttransportører –
ARTIM – en organisation, som lægger vægt på et højt kvalitetsniveau.
Møbeltransport Danmark Fine Art følger de europæiske standarder
for pakning og transport af kulturhistoriske genstande - DS/EN
15946:2011 og DS/EN 16648:2015.
Vi kan tilbyde flere forskellige design af transportkasser til både
malerier, skulpturer og installationer, og er eksklusiv agent i Skandinavien for Turtle, den miljøvenlige og fleksible transportkasse.
Møbeltransport Danmark Fine Art er desuden ISO 14001 og 9001
certificeret, og vi har derfor en systematisk og effektiviseret tilgang
til miljøledelse og ledelsessystemer.
For yderligere information se www.md-fineart.com
eller skriv til mdfineart@md-fineart.com

Skab

INTENSE FARVER
med ny RGB LED 1-Chip DLP projektor
på 3.500 lumen

PT-LRZ35
KAMPAGNEPRIS
til 31. dec. 2020
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FAKTA
Artiklen tager afsæt
i ph.d.-projektet The
securitisation of cultural heritage: The
museum as an actor
in global security.
Projektet er et samarbejde med Nationalmuseet, Københavns
Universitet – Institut
for Tværkulturelle og
Regionale Studier
(ToRS) samt Nordic
Center for Cultural
Heritage and Armed
Conflict (CHAC). Projektet er finansieret af
Ny Carlsbergfondets
Forskningsinitiativ.

verdensarv’. Det lykkedes i hvert fald ISIS
at få sin blanding af provokation og propaganda eksponeret bredt i en fortælling,
der blev forstærket af en massiv dækning
i store globale medier.
Alt dette førte til, at betydningsfulde instanser som FN, ICC, NATO, UNESCO m.fl.
kriminaliserede ødelæggelsen af kulturarv
især ved at blokere ulovlig eksport af kulturværdier, men også ved at anerkende at
kulturarv var blevet en del af den militære geografi. Kulturarvsbeskyttelse blev på
den måde et multidisciplinært område og
et centralt emne i international sikkerhed.

I løbet af de seneste 20 år har kulturarvsbeskyttelse i væbnet konflikt udviklet sig til at blive et transnationalt sikkerhedsspørgsmål.
Museumsverdenen står her som en
vigtig, men uforberedt aktør.
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Museets rolle
som international
sikkerhedsaktør
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Af Marie Elisabeth Berg Christensen

1 Russiske soldater
rydder miner i 2017.
Foto: structure.mil.ru
2 Beskadigede genstande i Palmyra, 2012.
Foto: UNESCO

UDBLIK

’Udblik’ er postkort fra nær og fjern med beretninger om
rejser, samarbejder eller inspiration. Send dit postkort til
redaktion@danskemuseer.dk.

I 2014 til 2016 gennemførte ISIS omfattende ødelæggelser og plyndringer i Mellemøsten – vi husker alle begivenhederne i
oldtidsbyen Palmyra i Syrien. Dette var en
fortsættelse af en tendens, der begyndte i 2001 med Talebans ødelæggelse af
Buddha-statuerne i Bamiyan-dalen i Afghanistan.
Ødelæggelserne blev af forhenværende generalsekretær i UNESCO Irina Bokova fordømt i dramatiske vendinger som
”crimes against the common heritage of
humanity” og ”war crime”. Bokova fremhævede beskyttelse af kulturarv i områder
påvirket af væbnet konflikt som en politisk
og sikkerhedsmæssig nødvendighed. Bokova og UNESCO’s sprogbrug vakte genlyd
i det internationale samfund, hvor stater
såvel som NGO’er inkorporerede begreberne i deres virke. I denne sammenhæng
skal ødelæggelserne nok også ses som en
bevidst provokation og en på én gang udfordring og udnyttelse af den, især i Vesten udbredte, forestilling om en ‘fælles

Museets nye rolle
Selv om sikkerhedsniveauet for kulturarv
forbliver moderat i forhold til andre sikkerhedsliggjorte emner, for eksempel klimaforandringer, påvirker det museumsverdenen betydeligt. Moderne museer i dag ser
sig selv som en del af et større verdensbillede, og kulturarv som et sikkerhedspolitisk spørgsmål er et konkret eksempel på,
hvordan museet trækkes ind i en samtidig
politisk diskussion.
Museumsverdenens reaktion har været en strøm af konferencer, symposier og
udstillinger om især plyndring og ulovlig
handel; områder, der påvirker museernes
faktiske indsamlingspolitik. Men vi har
også set handlinger, der har bevæget sig
ud over konventionelle museumsaktiviteter. Eksempelvis museer, der deltager i politiske debatter i nationale og internationale
fora og udfører redningsmissioner i områder, der er ramt af væbnet konflikt. Dertil
kommer, at museer har en vigtig rolle i at
yde ekspertise til bekæmpelse af kriminelle handlinger relateret til kultur, herunder
terrorisme, samt bidrager til kapacitetsopbygning i militære operationer og til museer i berørte områder. Sådanne handlinger
har udvidet museets virkeområde, og selv
om aktiviteterne typisk ikke er omfattet af
formel museumspolitik, genskaber de museet i en sikkerhedsdimension.
Men er museumsverdenen forberedt på
dette? Svaret er nej!
Udviklingen ledes af personlige passioner, forbindelser og motivationer snarere
end institutionelle og policy-drevne dagsordener. Dertil kommer, at den politiske
debat om kulturarvsbeskyttelse i konflikt-
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områder synes præget af kraftig fluktuation. Politikere har tendens til kun at engagere sig i emnet, når det fylder i den aktuelle
dagsorden, og feltet er kendetegnet ved
relativt kortsigtede løsninger og en beskeden reel indsats.
Behov for institutionalisering
Dette resulterer i en ujævn bevidsthed om
emnet blandt politikere, medier og økonomiske støtter. Konsekvensen bliver, at ressourcetildelingen stagnerer sammen med
den faldende omtale, og både statsdrevne
og internationale initiativer forbliver få og
underfinansierede.
Så der er behov for en mere dedikeret
indsats inden for hele museumsverdenen

”Politikere har tendens
til kun at engagere sig i
emnet, når det fylder
i den aktuelle dagsorden,
og feltet er kendetegnet
ved relativt kortsigtede
løsninger og en beskeden
reel indsats.”

viet til kulturarvsbeskyttelse både under
og efter konflikter. Men dette er vanskeligt.
Det er uden for det traditionelle museums
ansvarsområde at have ekspertise og ressourcer til at kunne sende deres personale til aktive konfliktzoner. Virkeligheden er
imidlertid, at museumsfagfolk på trods af
dette trækkes ind i feltet på grund af deres
samarbejde med sikkerhedsinstitutioner
som militæret, straffedomstole, NATO, politi m.fl.
Så om museumsverdenen vil det eller
ej, er den blevet en del af det globale sikkerhedsnetværk til beskyttelse af verdens
kulturarv. Og det vil museet blive ved med
at være, for kulturarv er og vil fortsat være
et mål for ødelæggelse og systematisk
plyndring.
Derfor skal museumsfagfolk uddannes i,
hvordan man arbejder med dette felt på en
organiseret måde, og hvordan man navigerer i internationale relationer. Dette kræver
en mere formel og institutionaliseret struktur med hensyn til museets rolle i international politik og sikkerhed. Herunder som
facilitator i ekspertise- og kapacitetsopbygning i konfliktområder samt i den efterfølgende fredsopbygning og -bevarelse.

Marie Elisabeth Berg Christensen er
arkæolog, konservator og ph.d.-stipendiat
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4 spørgsmål til
museumsforskeren
Museerne før museet
Af Valdemar Hedelykke Grambye

Hvad undersøger mit
forskningsprojekt?
Læser man om dansk museumshistorie før
1800, vil man hurtigt lære både Ole Worms
museum og kunstkammeret at kende. Ud
over disse to institutioner er der dog bemærkelsesværdigt lidt viden om samlingskulturen i Danmark mellem 1600 og 1800.
Faktum er imidlertid, at der eksisterede
hundredvis af samlinger i denne periode,
som udgjorde det tidlig moderne museumslandskab.
I mit forskningsprojekt har jeg undersøgt
denne pluralistiske samlingskultur nærmere. Jeg fokuserer særligt på de antikvariske samlere efter Ole Worm og frem
mod 1800-tallet. Antikvarerne har klassisk
været afskrevet som sværmeriske amatører
i kontrast til senere tiders professionaliserede videnskaber. Deres forsøg på at forstå
og formidle fortiden er ofte blevet latterliggjort for dens vidtløftighed, overtro og
fejlagtige konklusioner. Jeg tager tråden op
fra international forskning i tidlig moderne
antikvarisme og samlingskulturer og ser i
stedet på de lærde antikvariske samleres
rationaler og museale praksisser i lyset af
deres samtids præmisser.
Projektet stiller skarpt på, hvordan de
antikvariske samlere netværkede omkring,
producerede viden om og formidlede deres
samlinger. På den måde danner projektet
samtidig en klangbund for den historiske
forståelse af museumsformidling i det nationale forskningsprojekt Vores Museum,
som min afhandling er en del af.
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4 SPØRGSMÅL TIL
MUSEUMSFORSKEREN

Hvem var samlerne? Hvad samlede
de på og hvorfor? Og hvordan formidlede de? Ud over Ole Worm og det
kongelige kunstkammer ved vi meget
lidt om det tidlig moderne museumslandskab i Danmark. Ph.d. Valdemar
Hedelykke Grambye har undersøgt
de antikvariske samleres museale
praksisser mellem 1650 og 1750.

I serien 4 spørgsmål til museumsforskeren beder Danske Museer
en række forskere om at formulere og besvare de 4 spørgsmål,
der bedst belyser, hvad deres forskning går ud på.

Hvad samlede antikvarerne
på og hvorfor?
Antikvarerne samlede på antikviteter fra
både middelalder og oldtid, såsom gamle
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mønter, håndskrifter, indskrifter, segl, arkæologiske levn osv. Dertil kom også bøger, manuskripter og et væld af forskellige
andre typer af genstande. Genstandsmæssigt var de altså ikke ’kulturhistoriske’ samlere i moderne forstand, men det var især
fortidens levn, der optog dem.
Formålet med at samle på antikviteter
var primært videnskabelig. Man ønskede
at bevare dem for bedre at kunne udforske
fortiden. Allerede omkring år 1700 var antikvarerne i færd med at korrigere tidligere tiders overtroiske forståelser af for eksempel oldsagerne ved hjælp af empiriske
metoder, ligesom man eksperimenterede
med forskellige systematikker i samlingsarbejdet.
Min forskning viser, at antikvarerne altså ikke var de amatører, de ofte er blevet
gjort til. De fleste var derimod lærde udøvere af en eklektisk kundskabstradition,
der samtidig signalerede en begyndende
specialisering af det museale arbejde med
antikviteterne.
Hvem formidlede de deres
samlinger til og hvordan?
Interessant nok gjorde de antikvariske
samlere ikke museum i isolation, men i
fællesskab. Deres indsamling, kundskabsproduktion og formidling udfoldede sig i
både lokale, nationale og transnationale
netværk. Man udvekslede og kommunikerede med hinanden i en slags gavegivnings- og byttekultur. Der var altså bestemt
ikke tale om isolerede samlere, som sad i
hvert deres støvede studerekammer. Antikvarerne fungerede tværtimod i og skabte
sociokulturelle samlingsfællesskaber, hvor
viden og genstande blev udvekslet.
Deres publikum var en lærd offentlighed, og ved samlingsbesøg, tidsskriftartikler og publikationer formidlede de deres
nyeste observationer, erfaringer og refleksioner om fortidens genstande. Et empirisk og sanseligt formidlingsideal kommer
her til syne, der sjovt nok trækker tråde
til nutidens forsøg på at fjerne barrieren
mellem genstand og publikum. For man
måtte nemlig røre ved genstandene på de
tidlig moderne museer, og når formidlingen
foregik på skrift, handlede det også om at
sanseliggøre genstandene med blandt andet billeder og visuelle beskrivelser.
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”Oplevelsen af genstandene
havde betydning for
forståelsen af dem. Sanserne
skulle i spil for at lære, for at
sikre sig imod forfalskninger
og for at kunne indleve sig i
fortiden.”

Oplevelsen af genstandene havde betydning for forståelsen af dem. Sanserne
skulle i spil for at lære, for at sikre sig imod
forfalskninger og for at kunne indleve sig
i fortiden. På den måde hang formidling
og lærdom sammen i den tidlige moderne
antikvariske samlingskultur.
Hvad giver museumshistorien
os af perspektiver?
Jeg elsker museumshistorie. Det gør jeg,
fordi den handler om selvforståelse og
identitet. Den er fundamentet for vores
forståelse af, hvad museer er og har været.
Den er samtidig et spejl for vores idéer om,
hvad museerne kan og bør blive til.
Museumshistorien har dog nok gjort det
for let for os at skelne museet som institution i kontrast til 1600- og 1700-tallets
samlinger. Når man taler om de moderne
museers oprindelse og essensen af, hvad
et museum er, begynder den typisk i star-

ten af 1800-tallet som en konsekvens af et
brud med tidligere tiders samfundsmæssige idealer og museale praksisser. Men
hvad med de tidlig moderne museer?
De er derimod ofte blevet fremstillet
som elitære, lukkede eller uvidenskabelige.
Mit projekt viser imidlertid, at så enkelt er
det ikke. Den tidlig moderne samlingskultur rummer nemlig meget mere, som kan
gøre os klogere på, hvad museerne var for
en størrelse, før de blev moderne – og som
vi kan spejle vores egen praksis i. Selv i dag
tydeliggør diskussionerne af museumsdefinitionen i ICOM, at det er svært at sætte
museer på formel. For godt 300 år siden
var svaret heller ikke entydigt. Museer var
dengang som i dag en skal for mange forskellige ting.

1 Tegning af den
kimbriske tyr fra et
besøg på Thomas Bircherods samling, 1693.
2 Akvarel af
Hærulfsstenen ved
Åbenrå, 1693.

Valdemar Hedelykke
Grambye forsvarede
i april sin ph.d.-afhandling Antikvaren
som samler i det
tidlig moderne museumslandskab. En
videnskabshistorisk
undersøgelse af antikvarernes museale
praksisser i Danmark
1650-1750. Afhandlingen er en del af det
nationale forskningsprojekt Vores Museum
og forefindes på SDU.
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Søfartsmuseum
i frisk vind
Af Benjamin Asmussen

Bølgerne gik højt omkring M/S Museet for Søfart, da
museets direktør, Ulla Tofte, i et interview i Berlingske i
august 2020 fortalte om planerne for at opdatere teksterne i udstillingerne. I Helsingør Dagblad skrev Pia
Kjærsgaard, at ”[…] identitetspolitikken […] har lammet
enhver form for kritisk tænkning”. På de sociale medier var tonen væsentligt hårdere: ”Fyr hele ledelsen og
boycott det museum”, ”hold fingrende væk, der skal
ikke ændres et komma, ellers er det jo ikke historie
mere!” og ”sådan et løgnagtigt museum sætter jeg IKKE
mine ben på... FØJ FOR SATAN”.
Men hvad var baggrunden for den voldsomme kritik, som efterhånden bredte sig til næsten alle danske
medier i sensommeren 2020?
I 2013 åbnede M/S Museet for Søfart i en ny bygning omkransende en gammel tørdok på det tidligere
Helsingør Skibsværft. En prolog, otte temaudstillinger
og en epilog gav gæsterne et indblik i de sidste 600 års
danske søfartshistorie i bred forstand.
Museet byggede videre på det gamle Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg fra 1915, men den nye
bygning og de friske udstillinger betød en vældig stigning i antallet af besøgende – til tider en tredobling. Fra
2013 til 2020 har over 700.000 mennesker således
besøgt de nye udstillinger.
De oprindelige temaudstillinger bliver løbende udskiftet med nye, men sammen med et omfattende særudstillingsprogram er det en stor opgave. En række af
temaudstillingerne er derfor i dag de samme som ved
åbningen i 2013. Det betyder, at tanker og tekster i
udstillingen snart er op mod 10 år gamle – konceptualiseringen af det nye museum begyndte for alvor i 2008.
Under opbygningen af de nye udstillinger tænkte vi
over, hvilke elementer der hurtigst ville få udstillingerne til at se gamle ud, og sørgede for, at det ikke var for
vanskeligt at opdatere dem undervejs.

”Teksterne
repræsenterer
forskningens
stade, og det
flytter sig
konstant.”

På samme vis var det nu i 2020 ved at være tid til at
kigge de gamle tekster igennem, for at se om de stadig opfyldte vores ønsker til dem. I det nye museums
levetid havde vi også løbende fået kommentarer fra
både glade og vrede gæster – ikke mange, i forhold til
antallet af besøgende, men enhver gæst, der mener
noget stærkt nok til at henvende sig til museet, fortjener at blive taget alvorligt.
De største ændringer er på vej i udstillingen Teselskabet – den første globalisering, der handler om 1700-tallets globale handel som en vigtig nuancering af nutidens
globalisering. Teksterne repræsenterer forskningens
stade, og det flytter sig konstant. Derfor opdateres de
med relevante nye oplysninger, for eksempel om hvor
mange slavegjorte der blev tvunget over Atlanterhavet
under Dannebrog – et tal, som er vokset markant.
Derudover er der tekster, hvor vinklingen ændres,
og hvor ubalancer og ufriheder skrives tydeligere frem,
herunder:
→ De koloniseredes og slavegjortes egen ageren skrives længere frem – de gøres mindre passive, så der
ikke kun bliver gjort ting ved dem.
→ Mindre shippingsprog, mere menneskesprog – for
eksempel fra ”250 slaver blev lastet” til ”250 mennesker blev tvunget ombord”.
→ Ubalancen i museets samling skrives endnu tydeligere frem – nogle historiske aktører havde ressourcer til at blive malet, få gemt breve og fik skrevet
biografier, mens de fleste er glemt. I eksemplet om
slavekaptajn Mørch kender vi en masse fra kilderne
lige fra hans familieliv, farven på hans tapet i hjemmet og til hans talende papegøje, men de ca. 700
slavegjorte, han transporterede, kender vi reelt intet
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til. Ubalancen er svær at rette op på, men der gøres
nu tydeligere opmærksom på den.

TESELSKABET
– DEN FØRSTE GLOBALISERING
Ét stort handelsnetværk bandt verden sammen i 1700-tallet,
domineret af europæere.
Over havene blev smukke og velsmagende varer fragtet
på store sejlskibe.
Over havene blev mennesker tvunget
til korte og hårde skæbner.
Forskellene mellem mennesker
fortsætter på museer og i historien.
Mens nogle blev malet
og mindet,
forsvandt de fleste ud af erindringen
uden spor.

Alt i alt bliver teksterne nogle steder lidt længere, hvilket vi ellers gerne vil undgå. Men det er nødvendigt for
at formidle tydeligere i en udstilling om global danmarkshistorie med stor nutidig interesse for at undgå
misforståelser.
En anden nyskabelse i udstillingen Teselskabet bliver et nyt lag af stemmer fra de berørte steder. Nutidige
mennesker med baggrund i Grønland, Virgin Islands,
Ghana, Indien og Kina fortæller om, hvordan blikket
på den fælles kolonihistorie er dér, og hvilken rolle, om
nogen, historien spiller i dag samt hvilke fortællinger,
der er i centrum dér.
Som museumsinspektør er det forunderligt at opleve den store medieomtale af det, der forekomm som almindeligt museumsarbejde. Vi ændrer ikke i genstandene, vi hverken kasserer eller retter i bøger, vi ændrer
ikke kunstneres egne titler på værker, vi forsøger ikke
at ændre fortiden – vi opdaterer blot de formidlende
tekster i udstillingerne, som vi selv har skrevet.

Benjamin Asmussen er museumsinspektør
på M/S Museet for Søfart

Staatlichen Naturhistorischen Museum
Braunschweig, Tyskland
www.3landesmuseen.de

FL 1050 - RobLight, Roblon Lighting
FL 1050 lysgivere fremhæver de vigtigste elementer i den indendørs indretning og giver udstillingen en udelt opmærksomhed. FL 1050-B-2M lysgiver
serien er kraftfuld og præcist kontrolleret med et patenteret glaslinsesystem. Denne serie er ikke kun utrolig effektiv, men giver også højeste farvegengivelse, forskellige dæmpningsmuligheder og er en dedikeret model
kun til museér.
FL 1050 serien kan leveres med varmt hvidt eller neutral hvidt lys og der kan
tilføjes farvehjul eller funklingshjul.
Få dine displays, gallerier eller udstilling til at stå ud fra mængden med
denne funktionelle og dekorative belysningsløsning.

Den oprindelige introtekst i udstillingen
Teselskabet (tv.) – og
den nye (th.)

www.elministeren.com
Tlf. 60 65 30 80
info@elministeren.com

Like this?
Warping and discoloration
on an air-dried water
damaged book

Or like this?
Dynamic vacuum freezedried book displaying
minimal damage

Your partner for damaged documents,
works of art and cultural property
docusave AG • docusave.dk
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No way!
Det kan man da ikke
– eller kan man?
Af Peter Gravlund
Foto Østsjællands Museum

Reaktionerne på, hvad der kan og ikke kan vises, siges
og gøres i det offentlige rum, har aldrig være flere og
kraftigere. Som museum står man naturligvis ikke uden
for denne bevægelse – tværtimod. På Østsjællands
Museum oplevede vi for nylig dette på egen krop. Vi
røg ud i en kraftig mediestorm, fordi der på et banner
på en af museets udstillingsbygninger indgik et nazi-flag. Banneret skulle kommunikere, at udstillingerne omhandler besættelsesårene, og vi mente ikke, at
dette kunne gøres visuelt klarere end ved at bruge et
nazi-flag, om end halvt skjult bag et Dannebrog.
Vi modtog direkte henvendelser fra en håndfuld borgere, der imidlertid mente, at det var utilstedeligt med
dette symbol i det offentlige rum. Museets bygning
blev sammenlignet med et Gestapo-hovedkvarter, og
der blev henvist til, at tegnet kunne støde familier med
frihedskæmpere og jødisk baggrund. Vi besvarede
naturligvis alle henvendelser, også dem der gik gennem pressen. I det hele taget var pressens interesse
overvældende, både den lokale og den landsdækkende. Det var en fantastisk mulighed for at sætte ord på
museets overvejelser og valg. Et af de for mig vigtigste
handler om, at symboler, der gemmes væk og gøres
ulovlige, vinder i symbolværdi for de uønskede holdninger, de repræsenterer.
Det skal siges, at vi løbende modtog henvendelser
fra offentligheden, der støttede vores dispositioner, og
en afstemning på et netmedie afslørede en bred opbakning til brugen af nazi-flaget i denne sammenhæng.
Med andre ord rendte vi ikke ind i en decideret shitstorm, men det var ikke svært at fornemme de kræfter,
der lå og lurede under overfladen. Jeg blev sågar ringet
op af en god bekendt med medieerfaring, der anbefalede, at vi skulle lægge os fladt ned og undskylde. Jeg
tog naturligvis rådet alvorligt, men kom hurtigt frem
til, at jeg ikke kunne se, hvad vi skulle undskylde for?
Jeg føler, at vi blandt museerne skal tage denne problemstilling op. Vi bliver nødt til at tage fat på en debat
– museer imellem – om, hvor vi kan og ønsker at stå i
forhold til de følelser og bevægelser, der har fat i tiden,
både i ind- og udland. Hvad kan museer tillade sig?
Hvad er for følsomt at berøre og for hvem? Hvem sætter dagsordenen og hvorfor? Og endelig mest centralt
for os: Hvad mener vi, er museernes rolle(r) i denne nye
dagsorden af krænkelsesparathed, berøringsangst og
opgør med fortidens synder?
Jeg glæder mig til en levende debat!

Peter Gravlund er direktør på Østsjællands Museum

Bevaring af kulturarven
Museumstjenesten har i mere end 40 år leveret materialer
og udstyr til bevaring og konservering.
Vi tilbyder et bredt sortiment og den højeste kvalitet
til den lavest mulige pris.
I vores webshop finder du alt fra syrefri æsker og papir
til den populære Skjoldvogn med ’førstehjælp’ til samlinger
ved brand eller vandskade.

museumstjenesten.com
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M U S E U M L O L L A N D - FA L S T E R

Lola
Permanent

MEDICINSK MUSEION

Life Support
museion.ku.dk

Web-udstillingen Life Support er bygget
op omkring fem temaer – viden, åndedræt, renlighed, isolation og døden. Disse
fem temaer tager afsæt i covid-19-pandemiens første usikre tid i Danmark. Temaerne skal give anledning til spørgsmål
som: Hvad er covid-19 for en sygdom?
Hvordan skal vi beskytte os selv? Kan
fortidens epidemier give os noget at pejle
efter? Hvert tema behandles i collager af
tekster, digte, billeder, video og podcasts.
I udstillingen kan man for eksempel gå
på opdagelse i billeder fra museets arkiv,
lytte til podcast om museets konservators
forhold til at arbejde med døden, dykke
ned i digte, udforske karantænens historie, prøve det nyopfundne åndedrætsorgel
og meget mere. Udstillingen blander
medicin, kultur, historie og eksistens – for
pandemien er grænseoverskridende og
kan ikke forstås alene fra ét perspektiv.
Webudstillingen er skabt under forårets
lockdown, hvor Medicinsk Museion var
lukket og alle medarbejdere sendt hjem.
Udstillingen er blevet til på zoom-møder i
et bredt samarbejde på tværs af faggrupper, og i første omgang uden at medarbejdere havde adgang til museet. Nu ser
verden allerede anderledes ud, og vores
erfaring med sygdommen covid-19 er en
anden. Selv om sygdommen ikke er fortid,
virker marts 2020 på mange måder til at
være længe siden. Medicinsk Museion
arbejder videre med emnet og planlægger
at åbne en fysisk udstilling i foråret 2021.

Foto: Petra kleis

BRANDTS

Revenge Body
1.10.20 → 7.2.21

“Does an era define the pleasure we feel,
or do pleasures we feel define our era?”
Gennem en kunstnerisk helhedsoplevelse
bestående af skulpturer, video og billeder
minder den danske samtidskunstner Maja
Malou Lyse (f. 1993) os om, at vores seksualitet er formet af den tid og kultur, vi er
vokset op i. Hun gør os også opmærksom
på, at begær og kapitalisme er stærkt forbundet. Hver eneste dag bombarderes vi
af billeder med seksuelt indhold gennem
reklameplakater, TV, internet og sociale
medier. Så mange, at vi sikkert ikke tænker
Foto: Medicinsk Museion

over det, men vi bliver alligevel påvirket af
den måde, kroppen fremstilles på. Vores
kroppe forventes at være på en bestemt
måde, og når vi vover os ud i at tale om
sex, gør vi det ud fra et sæt tillærte normer
og regler. Revenge Body er Maja Malou
Lyses første soloudstilling. Nogle husker
hende måske fra DR-programmet Sex
med Maja eller gruppeudstillingen Art &
Porn på ARoS og Kunsthal Charlottenborg.
Hun arbejder i sin kunstneriske praksis
med alt fra performances, gynækologiske
selvundersøgelser, fjernsynsprogrammer til
sexbrevkasser – ofte med hendes egen krop
som kunstnerisk omdrejningspunkt. Sex,
krop og begær er helt centrale emnefelter,
der i kunstnerens værker bliver en indgang
til at tale om identitet, medier og magtstrukturer. I udstillingen kan man forvente at se
peepshow-mønter, talende sexlegetøj og et
pornofilmsdigt.

Vi kender Lola fra et lille 5.700 år gammelt
stykke tyggegummi af birkebarksbeg, som
viste sig at rumme skyggen af Lola. Det
lykkedes forskere at trække hendes DNA
ud af begklumpen. Pigen havde mørk hud
og hår og blå øjne, og hun havde spist
gråand og hasselnødder. Den historie gik
verden rundt, og nu kan folk se tyggegummiet med deres egne øjne. Det har nemlig
fået en central plads i udstillingen LOLA
på Stiftsmuseet i Maribo. Udstillingen er
skabt på baggrund af de enestående og
meget velbevarede fund, som arkæologerne har gjort i en gammel stenalderfjord ved
Rødbyhavn forud for etableringen af den
faste forbindelse til Femern. Det er udgravninger, som har rykket ved vores forståelse
af stenalderen, og det er et fremragende
eksempel på, hvordan store anlægsarbejder, som her tunnelen til Femern, bidrager
til ny viden om vores fælles historie og
oprindelse.
Lola nedstammede genetisk fra de
jæger-samlere, som havde boet i området i årtusinder, men hun levede på et
tidspunkt, hvor landbruget var kommet til
landet. Udstillingen viser, hvordan Lolas
folk fiskede med fiskespyd og ålelystre og
satte flettede fiskegærder i havet som led
i avancerede fiskefangstanlæg. Selv de
fodspor, en fisker satte i fjordbunden, er
bevaret og udstillet. Meget velbevarede
buer og skæftede pilespidser fortæller sammen med knogler fra jægernes
byttedyr om jagten, der sammen med
fiskeriet var de oprindelige stenalderfolks
livsgrundlag. Hvor udstillingen begyndte i
stenalderjægernes urskov, slutter den af i
en rekonstrueret jættestue, som markerer
afslutningen på den tusindårige proces,
det var at blive bønder. På det tidspunkt
var Lola for længst død og borte.

Foto: Museum Sønderjylland

MUSEUM SØNDERJYLL AND

Genforeningens Pris
17.9.20 → efterår 2021

Ingen anden person spillede så stor en rolle
på sønderjydernes vej mod Genforeningen
som H.P. Hanssen. Det var dog hverken
nogen let eller lige vej. Udstillingen sætter
fokus på de svære valg, H.P. Hanssen måtte
træffe undervejs – valg, hvoraf flere ikke
blot var hans, men alle de danske sønderjyders: Skulle man blive og kæmpe for
danskheden i Sønderjylland eller flygte over
grænsen? Stod han stærkest som storbonde eller avisredaktør? Skulle man samar-

ØSTSJÆLL ANDS MUSEUM

Fossiljægernes
skatkammer
25.5.20 → primo 2021

Fossiljægernes skatkammer er en hyldest
til amatør-fossiljægere. Uden dem ville
Østsjællands Museums geologiske samling
ikke have den størrelse og store videnskabelige værdi, der hvert år tiltrækker forskere fra hele verden. Gennem mange årtier
har amatørgeologer sørget for den vigtige
Tegning: Tom Björklund

bejde med de tyske myndigheder eller stå i
stejl opposition? Og sidst men ikke mindst
kontroversielt; hvor skulle grænsen gå?
Skulle den gå ved Ejderen? Skulle Flensborg med? Valgene var mange, og vejen,
man valgte, havde altid en pris. Den højeste
pris kom under 1. Verdenskrig, hvor ca.
35.000 sønderjyder kæmpede i den tyske
hær, og ca. 6.000 faldt. H.P. Hanssen blev
ikke selv indkaldt, men det blev personer i
hans nære familie, og ikke alle vendte hjem.
Til gengæld kunne H.P. Hanssen og de
danske sønderjyder efterfølgende stille krav
om en ny grænse, der blev trukket efter
befolkningens nationale sindelag. Gennem
en række rumlige installationer stilles besøgende over for tidens centrale valg og bliver
spurgt, hvad ville du have gjort?

tilvækst. Udstillingen indeholder blandt
andet fossiler indsamlet af den nu afdøde
fossillegende Alice Rasmussen, der gennem
et helt liv brugte utallige timer i Faxe Kalkbrud, væbnet med geologhammer, et trænet øje og stor tålmodighed. Udstillingens
andet element er fossiler fundet ved Stevns
Klint af Peter Bennicke, der også selv har
kurateret opstillingen. Igen drejer det sig
om en lokal ildsjæl, der har fundet og i
mange tilfælde udpræpareret fossilerne.
Det sidste element udgøres af fund fra de
gæster, der tager med på guidede fossiljagter i Faxe Kalkbrud og ofte aldrig tidligere
har fundet et fossil.
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Magiske streger
På et museum i København
åbnes en anden verden for den
unge nattevagt Sigurd – herefter
er intet længere det samme! Da
fortællingens hovedperson en
nat falder på hovedtrappen, viser det sig, at han på mystisk vis
er i stand til at komme tilbage
til tider og steder, hvor museets
kunst stammer fra. Fra nutidens
København besøger han blandt
andet det gamle Iran, Indien og
Tyrkiet.
Museumsinspektør på Davids
Samling Peter Wandel har skabt
tegneserien Den magiske spinel i
samarbejde med illustrator Rasmus Meisler. Peter Wandel siger
i et interview til forlaget Cobolt:
”I mit arbejde på Davids Samling har jeg erfaret, at der opstår
en særlig nysgerrighed, når man
taler om fortiden i samme sprog
som om nutiden. Specielt hvis
det, man siger, er lige så korrekt som det er fantastisk. Eller
sagt på en anden måde: Der
sker noget produktivt, når man
undlader at stille den moderne
virkelighed og virkeligheden bag
museets antikke og eksotiske
kunst op som modsætninger
til hinanden. Begge verdener
er kærlighedsfyldte og ondskabsfulde, smukke og grimme,
utrolige, men sande. Denne
erfaring gav mig ideen. Selve
formen skyldes min begejstring
for tegneserien som medie, som
jeg synes er perfekt til ting, der
skal opleves med øjnene og
langsomt. En tegneserie er som
en film, man hele tiden kan pause.” Samtidig med udgivelsen
åbnede Davids Samling en særudstilling med et større udvalg
af originale tegninger af værkets
illustrator, Rasmus Meisler.

Stemmer fra
pandemiens tid
Forfattere, kritikere, poeter,
dramatikere, læger, psykologer,
akademikere og kulturudøvere
har bidraget til denne mosaik af
stemmer fra foråret 2020, hvor
covid-19 brød ud. 35 skribenter
beretter om pandemien, dens
følger og den uro, den spredte.
Om hverdagen med restriktioner
og ikke mindst om kunstens
evne til at dokumentere og lindre menneskelig lidelse. Bogen
handler om musik, billedkunst
og litteratur i en krisetid, der
netop var indtruffet, og som
ingen kendte rækkevidden af. I
kapitlet ’Museerna gör os mer
mänskliga’ skriver Nobelprismuseets direktør, Clara Åhlvik, om

museernes ageren og rolle: ”Museernas hemsidor och sociala
medier har under våren 2020
svämmat över av berättelser
från det förflutna, berättelser
som skapar igenkänning och
som på något vis därfor känns
trösterika. Kortfattat kan man
säga att museerna har bistått
med berättelser som gör os
mer mänskliga. Museerne har i
skarpt läge trätt fram och visat
att de är rum där det förflutna
kan återväckas och göra samtidsmänniskan mindre ensam.”
Ifølge Åhlvik har det museale
rum i corona-tiden vist sig mere
vigtigt end nogensinde før – som
et sekulært alternativ til kirken.
Trettiofem röster om Covid-19 og
kulturen
Karin Brygger og David Karlsson (red.)
Bokförlaget Korpen

Industrieventyret i
Sydsjælland
Fæstebondesønnen Niels Ryberg
bliver i slutningen af 1700-tallet
en af Danmarks rigeste mænd.
Han bliver storkøbmand, og
som den gode borger investerer
han en del af sin tid og formue
i bekæmpelse af den udbredte
fattigdom i landet. Niels Ryberg
køber et gods i Sydsjælland,
opbygger en stor linnedindustri
med hørinstitut, væve-seminarium og spindeskole og forandrer
alting i den lille landsby Køng og
i Vintersbølle ved Vordingborg. I
bogen Køng Fabrik 1774-1924
følger vi historien om Niels
Ryberg og hans succes som
storkøbmand. Fabrikken leverer
de fineste hørtekstiler til blandt
andre kongehuset, og i bogen
beskrives, hvordan Niels Ryberg
og fabrikkens direktør, Christian
Voelker, med succes omdannede
det lille bondesamfund til et fint
lille industrisamfund.
Men efterhånden blev Køng
Fabrik så trængt af industrialiseringen, at de sidste håndvævere
flyttede fra Sydsjælland til Amager i 1906. De forsynede fabriksudsalget i København med
de fornemme tekstiler, indtil det
lukkede i 1924. Men væverne
Schulze og Gerda Henning videreførte de gamle køngske traditioner (kvalitet og mønstre), der
prægede dansk kunstindustri
indtil vore dage.
I Køng kan man stadig se flere
bygninger fra Køng Fabriks tid,
og i administrationsbygningen
er indrettet et museum, hvor
man fortæller den fantastiske
industrihistorie og udstiller de
fineste duge.
Køng Fabrik 1774-1924
– om industrieventyret i Sydsjælland
Per Ole Schovsbo
Køng Museums Støtteforening og
Museum Sydøstdanmark

Den magiske spinel
Peter Wandel og Rasmus Meisler
Forlaget Cobolt

Fra tegneserien Den magiske spinel. Illustration: Rasmus Meisler

Ferdinand Ahm Krag: The Book of Traversing Eternity, 2020. Fra bogen Navigeringer – på kanten af en verden i forandring. Foto: Anders Sune Berg

En verden i
forandring
Hvor kommer vi fra? Hvor er vi?
Hvor skal vi hen? Det er spørgsmål, vi er vant til at stille os selv,
når vi skal finde vej i verden
– konkret og eksistentielt. Og
det er kernen i projektet Navigeringer – på kanten af en verden
i forandring og særudstillingen
af samme navn, der åbnede på
Holstebro Kunstmuseum 26.
september. Projektet er knyttet
sammen med et forskningsprojekt af kunsthistoriker og postdoc Michael Kjær fra Institut for
Kunst- og Kulturvidenskab ved
Københavns Universitet. Og i
forbindelse med udstillingen er
der udgivet en bog med både
kunstneressays og -materiale
samt fagfællebedømte artikler i
samarbejde med Aarhus Universitetsforlag.
Navigeringer undersøger,
hvordan dén verden vi kender,
er under voldsomt pres. Mennesket er ikke længere centrum for

kortlægningen af vores planet.
Dette opleves særligt tydeligt
i makroskala med globale klimaforandringer og masseuddøen af
dyrearter, men også i mikroskala
i udviklingen af kunstig intelligens og internettets parallelvirkeligheder.
Kunstmuseerne i Holstebro og
Vejle har på den baggrund inviteret fire billedkunstnere til at
byde ind med kunstneriske vinkler på de forandringer, der
præger os og verden i dag. Hver
især har kunstnerne Rikke Benborg, Kristoffer Ørum, Gry Bagøien og Ferdinand Ahm Krag
skabt kunstneriske miljøer, der
reflekterer over, hvordan vi som
mennesker navigerer i dag og i
en fremtid, som stadig befinder
sig i mørke.
Værkerne er produceret specifikt til udstillingen og bliver sat i
scene gennem en præsentation
af, hvordan det vestlige menneske kulturelt set har opfattet og
navigeret i verden siden oplysningstiden. Fra 1600-tallet og
frem har det vestlige menneske

grundlæggende opfattet verden i et spænd mellem ‘verden
omkring os’ og ‘verden i os’. Det
første har vi opmålt og kortlagt
– det andet har vi beskrevet
med os selv som centrum.
I udstillingen spejles derfor
samtidskunsten i 1600-tallets
videnskabelige og kunstneriske
nyskabelser, der i sin tid banede
vejen for oplysningstiden.
Navigeringer
– på kanten af en verden i forandring
Michael Kjær (red.)
Aarhus Universitetsforlag, Holstebro
Kunstmuseum og Vejle Kunstmuseum

Oplysning og
oplevelse
For ikke så mange år siden var
indsamling og samlingsbevaring
museernes eksistensberettigelse. I dag er de primært underlagt kulturpolitiske krav med
fokus på brugerne. Dansk museumshistorie har ikke undergået
en lignende vending. Her er

samlings- og institutionshistorie
samt enkeltpersoner stadigvæk
dominerende temaer, mens formidlingens historie kun dårligt
er belyst. Det forsøger denne
artikelsamling at råde bod på.
Det er antologiens tese, at
museer skabes og udvikles i et
spændingsfelt mellem oplysning
og oplevelse. I 12 artikler undersøges tesen med eksempler
fra snart små og store museer,
snart samlinger og udstillinger.
Artiklerne belyser opfattelser,
italesættelser og konfigurationer af oplysning og oplevelse i
en række nedslag i udstillinger
og museer fra 1600 til i dag.
Forholdet mellem oplysning og
oplevelse antager forskellige
former og betydninger undervejs. Vægtningen mellem de to
varierer også, men de er løbende gensidigt afhængige.
I krydsfeltet oplysning-oplevelse.
Dansk museumsformidling i 400 år
Lars Bisgaard, Hans Dam Christensen,
Anette Warring (red.)
Syddansk Universitetsforlag
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Verdens største
fossile næbhval

En gnistdetektor forebygger brand ved at slå strømmen fra, hvis
der opstår potentielt farlige gnister – en slags ’mikrolyn’.

Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Ida Bennicke
ida@danskemuseer.dk
Art director
Bjørn Ortmann

Af Mette Elstrup Steeman
Viden & Samlinger, Museum Sønderjylland

Redaktionskomité
Merete Essenbæk
Museumsformidlere i Danmark, MiD
Anna Maria Indrio
International Council of Museums, ICOM
Danmark
Dorthe Hammerich Rasmussen
Organisationen Danske Museer, ODM
Grete Thrane
Danske Museumsforeninger, SAMMUS
Camilla Jul Bastholm
Nordisk Konservatorforbund Danmark, NKF
Allan Risbo
Museumstjenesten
Udgivelse og distribution
Museumstjenesten
Vinkelvej 11
8620 Kjellerup
museumstjenesten.com
mtj@museumstjenesten.com
Tlf. 86 66 76 66
Annoncer
Se formater og priser på
danskemuseer.dk/annoncer
Kontakt:
ida@danskemuseer.dk
Tlf. 60 55 94 52
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Fossilet kan ved første øjekast være svært
at finde hoved og hale på. Det består af
en underkæbe af en uddød næbhval, som
ligger tæt op ad knogler fra overarmen og
tungebenet. En håndfuld tænder og øreknogler er blevet præpareret ud fra stykket.
At knoglerne endte godt blandet, skal nok
tilskrives ådselædere og måske vandbevægelser, der for ca. 10 millioner år siden
flyttede rundt på skeletdelene, før de blev
begravet i Gramhavets mudrede havbund.
I dag er et lille vindue til den gamle havbund tilgængelig i Gram Lergrav. Det var
her, underkæben blev fundet i 2007 af en
medarbejder og hendes familie.
Underkæben er fra den største fossile
næbhval, der er fundet i verden. De fleste
næbhvalsfossiler består af kraniemateriale, da det har bedre bevaringspotentiale
end underkæben. Derfor er det svært
videnskabeligt at sammenligne fossilet
med beskrevne arter og især at udelukke,
at kæben kan tilskrives en eksisterende
art. Derfor har fossilet endnu ikke fået et
videnskabeligt navn.
Fundet er kun en af to fossile næbhvaler fundet i Skandinavien. Den anden,
mojn-hvalen, kommer også fra Gramhavet.
Det er overraskende, at der er fundet hele

to forskellige arter af næbhvaler sammen
her. Nulevende næbhvaler lever på meget
dybt vand, mens der i Gramhavet kun var
50-100 meter dybt. Men tilsyneladende
var tilpasningen til at fange bytte på dybt
vand endnu ikke veludviklet.
De to hvaler er tydeligt tilpasset to forskellige måder at jage føde på. Bortset
fra en stor stødtand, som er et kendetegn
hos alle næbhvaler, har den store næbhval
kun få og små tænder. Til gengæld har den
et kraftigt tungeben som hos nulevende
næbhvaler, der fanger blæksprutter ved at
lave et kraftigt undertryk i mundhulen og
dermed suge byttet ind. Mojn-hvalen har
mange og større og spidse tænder og har
nok primært fanget fisk. De to næbhvalers
forskellige spisevaner er måske forklaringen på, at de to arter kunne leve side om
side uden at konkurrere med hinanden om
byttedyrene.
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Beskyttelse af kulturarv,
historiske værker og bygninger
Risikoen for brand på Ordrupgaard Museum er reduceret væsentligt, efter at Siemens
gnistdetektorer er sat i museets eltavler. Hvor almindelige røgalarmer først har effekt, når
branden er opstået, kan en gnistdetektor slå strømmen fra, hvis der pludseligt opstår
gnister forårsaget af fx løse forbindelser eller udtjente ledninger.
Jørn Olesen har med egne ord fået
meget mere ro i maven. Som driftsog sikringschef på Ordrupgaard
Museum, er det hans opgave at
tænke det værst tænkelige, så han
kan beskytte museets samlinger af
dansk kulturarv og de gamle bygninger, som huser kunstværkerne.
Derfor kontaktede han SIF Gruppen,
der i samarbejde med Siemens har
gennemgået alle tavlerne i museets
to gamle bygninger og indsat gnistdetektorer.
”Det har givet mig en helt anden ro i
maven. Hvert tredje år skal vi som
statsmuseum aflevere en sikringsplan, og med både gnistdetektor og
røgdetektor mindsker vi risikoen for
brand betydeligt. Jeg håber, at gnistdetektorer bliver et lovkrav, for

danskemuseer.dk

selvom værkerne er forsikrede, kan
penge jo ikke erstatte den kulturarv,
de repræsenterer,” siger Jørn Olesen.
Det viste sig at være en god beslutning. Allerede en måneds tid efter,
kom gnistdetektorerne på arbejde.
En af dem koblede fra periodisk, og
det satte SIF Gruppen på en større
udredningsopgave i de gamle bygninger. Årsagen viste sig at være
flere fejl, bl.a. en smeltet samlemuffe på loftet og en gammel
printer, som ellers tilsyneladende
virkede fint.
Risikoen ved fejl i elinstallationer
uomgåelig
”Ca. en tredjedel af alle brande
starter i de elektriske installationer.
Og hvis en gnist udvikler varme i
uhensigtsmæssige omgivelser, fx på

et støvet loftsrum, er der stor risiko
for brand. Her vil sikringerne ikke
slå fra. Men det gør gnistdetektoren,” forklarer Casper Strandbech,
teknologispecialist i Siemens.
Gnistdetektorer er allerede lovpligtige i Tyskland i visse bygninger. I
Danmark nævnes det indtil videre
som en anbefaling. En anbefaling,
som SIF Gruppen tager alvorligt.
”Jeg tror, der er et kæmpe marked
for det her. Museer, biblioteker og
teatre og er selvfølgelig oplagte,
men også i især ældre private hjem
og beboelsesejendomme. Her vil jeg
klart anbefale at supplere eltavlen
med en gnistdetektor,” siger Per
Lübker, teamleder i SIF gruppen.
ä www.siemens.dk/gnistdetektor

Det er (…) vigtigt, at vi bliver opmærksomme på, hvorvidt vi
er de museer, samfundet har brug for, eller om vi er de museer,
samfundet er vant til. Vi skal med andre ord turde at gøre en
forskel for det samfund, vi er en del af og har et ansvar for.
Og vi skal turde vise det og ikke mindst fortælle om det. For på
den måde kan det også blive synligt, ikke blot for politikere, men
også for den brede befolkning og måske ikke mindst os selv:
At vi har brug for museer. Ikke mindst i krisetider.
Anne Sofie Vemmelund Christensen og Sarah Smed
”Never waste a good crisis”, s. 32
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