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 Lyngvilds mytologi – om form og fiktion 
i Nationalmuseets vikingeudstilling, s. 22. 
Foto: Nationalmuseet/Caroline Carlsen

Pakning og transport af kunst 
og museumsgenstande

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

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

UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

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

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

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

“What can I say?

I am in shock.

The painting, the charming 
work of a talented amataur.

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

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

Victor Kemp, USA

Hvad siger kunderne?

HVORFOR BRUGE OS?

 Y Egne biler og chauffører 
i hele Vesteuropa.

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

 Y Professionel håndtering 
af kunst, antikviteter og 
designermøbler.

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

Natur

Skjoldvognen er et katastrofeberedskab 
på to hjul. Den lette, men robuste og 
ergonomiske vogn indeholder 3 kasser 
med forskellige hjælpemidler, der kan 
begrænse, afhjælpe og dokumentere en 
pludselig opstået skade. 
 
Beredskabssættet er udviklet af 
Museumstjenesten i samarbejde med 
konservatorer, Blue Shield Danmark, 
arkivarer og bibliotekarer.

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

Stop den lille ulykke – før den bliver stor

SKJOLD
SKADEKONTROL

De naturhistoriske museer er en minoritet i den 

danske museumsverden. Selv om de udgør det 

ene ben i museumslovens tredeling af museums-

typerne, er de ganske få. Det afspejler sig både i 

nærværende magasin og til seminarer og arrange-

menter i branchen, hvor de kunst- og kulturhisto-

riske museer har det med at stjæle billedet. Men 

også i den offentlige debat hører vi desværre for 

lidt til de naturhistoriske museer.

Tag for eksempel problematikken omkring repa-

triering, der ofte har været i medierne de senere 

år. Fokus har stort set kun hvilet på de kulturhi-

storiske museer, selv om udfordringen er lige så 

alvorlig for de naturhistoriske samlinger. Det kan 

man læse om i artiklen Naturarven fra kolonitiden 
(s. 10), der fortæller om de etiske dilemmaer, der 

knytter sig til genstande indsamlet i kolonitiden. 

Mediedækningen af emnet er et eksempel på, at 

de naturhistoriske museer ikke har samme bevå-

genhed som de kunst- og kulturhistoriske museer. 

Men artiklen viser med al tydelighed, at det er 

uberettiget, og at de naturhistoriske museer har 

vigtige perspektiver at bidrage med.

Selv om det faglige udgangspunkt er forskelligt for 

de kultur- og naturhistoriske museer, er repatrie-

ringsspørgsmålet en fælles hovedpine, hvor det er 

nødvendigt at dele både bekymringer og løsnings-

forslag. Man kan for eksempel læse i artiklen, at 

flere naturhistoriske museer i verden som alter-

nativ til tilbagelevering har udviklet metoder til 

at formidle de pågældende genstande på måder, 

der signalerer respekt over for befolkningerne i de 

tidligere kolonier. 

Hvis museerne skal blive klogere på repatriering 

og mange andre spørgsmål, er det afgørende at 

udveksle erfaringer, uanset om man arbejder med 

antikke skulpturer eller udstoppede fugle med far-

vestrålende fjerdragter. 

Men der er også behov for, at de naturhistoriske 

museer i højere grad træder i karakter i den offent-

lige samtale. For eksempel når det gælder klima 

og naturbevarelse, der er blandt de vigtigste em-

ner på vor tids dagsorden (læs også s. 14 og 44). Et 

felt, som de naturhistoriske museer er nogle af de 

mest kvalificerede til at gøre os klogere på.
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D E S I G N

Moesgaard skal 
tegne Ribe 
Heksemuseum

Moesgaard Museums tegnestue har 
vundet opgaven med at skabe et udstil-
lingsdesign til det kommende heksemu-
seum i Ribe. ”Hos Moesgaard fandt vi 
det rette miks af kompetencer inden for 
museumsformidling, scenografi, finish 
og international orientering,” fortæller 
Lulu Anne Hansen, leder af Historie på 
Sydvestjyske Museer og ansvarlig for 
det kommende museum. Moesgaard 
Museum har efterhånden opbygget en 
betydelig erfaring og kompetence i tæt 
samspil mellem arkitekter, scenogra-
fer, grafikere, udstillingsteknikere og 
formidlere. Renoveringen af de gamle 
bygninger i Quedens Gaard, hvoraf man-
ge er samtidige med hekseprocesserne, 
forventes færdig til nytår. Ribe Hekse-
museum åbner i juni 2020.

 Hekse på vej til Bloksbjerg (Blocks-
berg) af L. S. Bestehorn, 1732. 
Foto: Wikimedia Commons

 Design: Bjørn Ortmann

E T I K

ICOM-plakat 
– nu på grønlandsk 
og færøsk

I 2017 udgav ICOM og Danske Museer 
i fællesskab et særnummer om ICOM. 
Med magasinet fulgte en plakat, der viste 
ICOM’s otte grundlæggende principper 
for museernes arbejde. Efterfølgende 
henvendte et grønlandsk museum sig med 
et ønske om at få plakaten på grønlandsk. 
ICOM besluttede sig for at få produceret 
plakaten både i grønlandsk og færøsk 
oversættelse, og den har nu været i tryk-
ken og kan erhverves via ICOM Danmark. 

Redaktionen 
beskæres
Danske Museers redaktion er 
i foråret blevet beskåret på 
grund af usikkerhed om øko-
nomisk støtte. Det betyder, 
at Majken Astrup og Pernille 
Thomsen, der de seneste to 
år har været tilknyttet som 
redaktører, ikke længere er en 
del af redaktionen. Ansvarsha-
vende redaktør Ida Bennicke 
og art director Bjørn Ortmann 
fortsætter driften og produk-
tionen af det trykte magasin 
og danskemuseer.dk. Majken 
Astrup er fortsat tilknyttet 
som freelancejournalist. 
Danske Museer udgives indtil 
videre som planlagt med fem 
årlige numre, og der vil stadig 
løbende blive lagt artikler på 
danskemuseer.dk. 

Nyt på web
De korte nyheder på Danske 
Museers hjemmeside er gen-
nem de seneste måneder ble-
vet udfaset til fordel for artik-
ler, som også er blevet bragt i 
det trykte magasin. Det skyl-
des generel efterspørgsel på 
de længere formater. Frem-
over vil udvalgte artikler blive 
lagt på danskemuseer.dk 

Hjemmesiden vil desuden bli-
ve opsat på ny i Wordpress, et 
system der vil gøre siden mere 
brugervenlig. Det vil blandt 
andet være muligt at søge i 
artiklerne, og opsætningen 
vil være mere læsevenlig. 
Redaktionen modtager gerne 
feedback fra læserne om de 
nye tiltag.

Nyt på tryk
Skiftende museumsfolk har 
siden 2016 skrevet debatind-
læg om aktuelle emner under 
den faste rubrik ’Museums-
stafetten’. Den udskiftes fra 
og med herværende nummer 
med det nye format ’Udblik’. 
Her vendes blikket udad mod 
verden, idet skribenterne be-
retter om erfaringer og inspi-
ration fra rejser og projekter 
i udlandet. Danske Museer er 
først og fremmest et magasin 
om museerne inden for lan-
dets grænser, men de fleste 
museumsfolk rejser jævnligt, 
samarbejder og orienterer sig 
bredt internationalt. Det skal 
’Udblik’ medvirke til at syn-
liggøre, og det skal give mu-
lighed for at give inspiration 
videre i kort form – ligesom et 

postkort. Danske Museer op-
fordrer læserne til at kontakte 
redaktionen med gode idéer 
og indlæg til ’Udblik’, der har 
et omfang på 4.000 tegn plus 
illustrationer. Første skribent 
er direktør for Sydvestjyske 
Museer Flemming Just, der på 
s. 38 skriver om kæmpebyg-
geriet Museum of London, og 
hvordan det sætter nye stan-
darder for, hvad et museum 
kan være. 

En anden ny rubrik i maga-
sinet er ’Øjebliksbillede’ på 
nyhedssiderne, som er en kort 
reportage fra eller refleksion 
over seminarer, arrangemen-
ter eller andre begivenheder 
i museumsverdenen. Skriv til 
redaktion@danskemuseer.dk 
med idéer og forslag.

Meddelelser fra redaktionen

P R I S

Historie- 
detektiverne 
vinder 
formidlerpris

12 nordjyske museer, KulturArvNord, TV2 
Nord og P4 Nord er i fællesskab blevet 
tildelt MiD’s nyindstiftede formidlerpris. 
De har fået den for deres omfattende 
arbejde med Historiedetektiverne, som 
igennem historie- og medieformidling 
har givet 8. og 9. klasse-elever mulighed 
for at arbejde med originale genstande 
og historiefortælling i professionelle 
medierammer. Prisen blev uddelt i for-
bindelse med ODM’s formidlingsseminar 
i marts (læs om seminaret på s. 9), og 
tre projekter var nomineret: Familien på 
Hjul (Viborg Museum), Seksualundervis-
ning på Kvindemuseet (Kvindemuseet i 
Aarhus) og samarbejdsprojektet Histo- 
riedetektiverne.

STAT I ST I K

Museerne i tal

Danmarks Statistik udgav i april publika-
tionen Kultur 2018, som giver et samlet 
overblik over og indblik i kulturstatistik-
kerne. Her kan man blandt andet læse 
om museerne, at der i lighed med flere 
af de øvrige kulturerhverv er flere kvin-
delige ansatte (59 %) end mænd. Ansatte 
med indvandrerbaggrund udgør kun 6 %. 
’Museumspopulationen’ består af 10.300 
personer, hvoraf 34 % har fuldført en 
lang videregående uddannelse. De mest 
almindelige uddannelser er historie, 
arkæologi, humaniora og kunsthistorie. 
Museerne har en stor spredning i jobty-
per, formentlig fordi deres ansvarsområ-
der er meget forskellige. Den mest ud-
bredte jobtype i 2017 var ’Arbejde inden 
for samfundsvidenskab og religion’ med 
knap 500 årsværk. ’Bibliotekar-, arkivar- 
og museumsinspektørarbejde’ kom på 
andenpladsen, dernæst ’Rednings- og 
overvågningsarbejde’, ’Almindeligt kon-
torarbejde’ og ’Salgsarbejde i butik’.  

79
procent af danskerne mener, at det 
offentlige bør yde tilskud til museerne. 
Flest danskere mener desuden, at mu-
seer er de vigtigste kulturtilbud at have 
adgang til, mens skuespil kommer på en 
andenplads. Kilde: Mellem ballet og bio-
grafer – kultur ifølge danskerne, rapport 
udgivet i marts 2019 af tænketanken 
Mandag Morgen.

Nyheder
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Det grænseløse 
museum 

formidlingstræf i 
Fredericia

Af Jakob Stig Nielsen
projektudvikler, Skagens Kunstmuseer

100.905 ord – sådan plus/minus et par 
stykker – kom der i en lind strøm ser-
veret af skiftende oplægsholdere, alt 
sammen i løbet af de 36 timer, årets 
formidlingsseminar varede. Der blev 
snakket hurtigt, hjerteligt og til tider 
næsten råbt – men det står måske et 
sted omtalt som den bedste måde at 
fange et publikum på, når nu de allere-
de er blevet snakket godt møre af den 
foregående lange liste af talere. Over-
skriften på det hele var Det Grænse-
løse Museum, men hvis man skal finde 
en fællesnævner, handlede det måske 
mere konkret om medejerskab og for-
ankring i lokale strukturer blandt både 
små og store museer?

Hannah Fox, der står bag en af 
næste års mest omtalte museumsåb-
ninger i Storbritannien, indledte man-
dagens program med en opfordring 
til at gentænke og redefinere alt det, 
vi ellers ved om vores institutioner og 
måden at arbejde på. Herefter gik det 
slag i slag med gode stærke stemmer 
fra begge sider af museumsmurene, 
som f.eks. Rane Willerslev (Natio-
nalmuseet), Karen Grøn (Trapholt), 
Lennart Lajboschitz (grundlægger af 
Tiger-butikkerne), samt ikke mindst 
en lang række spændende museale 
projekter fra hele landet. 

I løbet af de to dage stødte man et 
par gange på det synspunkt, at både 
det overordnede tema og de idéer el-
ler synspunkter, der blev præsenteret 
undervejs, er de samme, der er blevet 
bragt op og diskuteret igen og igen i 
løbet af de seneste 25 år i branchen. 
Ikke desto mindre blev der diskuteret 
levende og engageret blandt deltager-

ne og med en stor kærlighed til faget 
og det museale. På den måde kan man 
– når man kigger på den livlige samtale 
både omkring arbejdsbordene, i køen 
til kagebordet og senere på vejen hen 
til diskoteket – næsten konkludere, 
at værdien af formidlingsseminaret 
udspringer lige så meget af mødet 
mellem museumsfolk med vidt forskel-
lige baggrunde, som den kommer fra 
oplæggene. Danske museumsformidle-
re elsker at snakke faglighed og sætte 
ord på det, de har på hjerte.

Er der så fortsat brug for det årlige 
formidlingstræf? Ja – tilsyneladende. 
Igen i år dukkede der i løbet af dagene 
knap 200 forskellige ansigter op fra 
den danske museumsverden, deri-
blandt et par stykker fra Færøerne og 
Grønland. Og jeg tør godt påstå, at folk 
var glade, både undervejs og da de 
forlod Fredericia igen efter professor i 
filosofi Vincent F. Hendricks afslutten-
de tordentale tirsdag eftermiddag.

Er man i tvivl om rigtigheden af det 
med de mange ord, så kig forbi ODM’s 
kanal på YouTube, hvor du finder 
streaminger af seminaret. Så kan du jo 
selv tælle efter.

→ Hvad: Årligt tilbagevendende for-
midlingsseminar, denne gang under 
overskriften Det grænseløse muse-
um. 

→ Hvor og hvornår: Fredericia Hotel 
4.-5. marts 2019.

→ Hvem: Arrangeret af MiD (Muse-
umsformidlere i Danmark) og ODM 
(Organisationen Danske Museer) for 
alle, der arbejder med formidling 
på de danske museer.

Ø J E B L I KS B I L L E D E

I N DV I E L S E

Museum Ovartaci 
genåbnet

I december 2018 flyttede Museum 
Ovartaci fra det psykiatriske hospital i 
Risskov. 4. april 2019 genopstod muse-
et i nye omgivelser på Katrinebjergvej 
i Aarhus N med nye udstillinger, café, 
kreative værksteder og skoletjeneste. To 
nye protektorer er nu knyttet til museet: 
Kunstneren Tal R overtager nu afdøde 
Per Kirkebys rolle som kunstnerisk pro-
tektor, mens tidligere statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen har sagt ja til posten 
som politisk protektor. Museet åbnede 
samtidig en ny særudstilling med titlen 
Den hele kosmiske kløe af multikunstner 
Emil Brahe, der siden 2016 har lavet 
værker inspireret af Olga Larsen, hvis 
mytologiske billedtæpper er en fast del 
af museets udstilling. Særudstillingen 
kan opleves indtil udgangen af 2019.

 Emil Brahe: 
Den hele kosmiske kløe

 
I dag kræver social 

forandring og 
kønsligestilling også 
deltagelse fra både 

kvinder, mænd, andre 
køn – og ja, museer.

Julie Rokkjær Birch, der tiltrådte som 
ny direktør på Kvindemuseet 8. marts.

T E K N O LO G I

Gennemlysning vækker 
ringborge til live

Et forskningsprojekt skal give ny viden 
om fire af vikingetidens fem ringborge: 
Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved 
Hobro, Nonnebakken i Odense og Borg-
ring ved Køge. Danmarks ringborge blev 
opført under Harald Blåtand omkring 980 
og har udgjort kæmpemæssige bygnings-
værker, der med deres jævne fordeling 
over hele landet har været væsentlige i 
samlingen af riget og forsvaret mod ydre 
fjender. Forskerne vil gennemlyse jord-
lagene vha. avanceret teknologisk udstyr 
spændt efter terrængående maskiner. 
Forskellene i jordlagene kan vise arkæo-
logiske strukturer som f.eks. volde, vold-
grave samt måske også huse og veje. Det 
er håbet, at analyserne kan vække den 
skjulte borg ved Nonnebakken til live, og 
at de endnu ikke udgravede dele af Ag-
gersborg, Borgring og Fyrkat kan kaste ny 
viden af sig. Undersøgelserne er resultat 
af et samarbejde mellem Odense Bys 
Museer, Nordjyllands Historiske Muse-
um, Vesthimmerlands Museum, Museum 
Sydøstdanmark, Aarhus Universitet og 
Ludwig Boltzmann Instituttet i Wien.

L E V E N D EG Ø R E L S E

Drama på 
Borgcenteret

Danmarks Borgcenter i Vordingborg 
har indgået et samarbejde med det 
lokale egnsteater Cantabile 2, som le-
verer skuespillere til museets nye live 
introshow. Det nye koncept betyder, 
at gæsterne bliver modtaget af en ud-
dannet skuespiller, der med sit levende 
og visuelle sprog skal udviske skellet 
mellem fortid og nutid og give et nyt blik 
på middelalderen, som den har udspillet 
sig lige uden for Borgcenterets døre. ”I 
stedet for at sætte en video på konfron-
terer vi gæsterne med en rigtig levende 
person, der gennem sine fortællinger og 
sit nærvær åbner middelalderen op og 
gør det klart, hvorfor historien stadig er 
aktuel. På den måde trænger den ind og 
rodfæster sig på en måde, der virkelig 
sætter tingene i perspektiv. Det er le-
vende Netflix,” siger Thorbjørn Kolbo, 
der er udstillings- og ejendomschef 
hos Museum Sydøstdanmark. Med den 
nye iscenesættelse ønsker Danmarks 
Borgcenter at imødekomme et ønske 
fra især børnefamilierne om at gøre den 
historiske del af oplevelsen nemmere 
forståelig og mere relevant for de yngre 
museumsgæster. ”Vi har arbejdet med 
at åbne museet op og gøre det tilgæn-
geligt for et endnu bredere publikum. 
Vi synes ikke, det skal være svært at gå 
på museum, men vi må heller ikke gå 
på kompromis med vores faglighed og 
lave Tivoli. Den balance synes jeg, at vi 
har ramt rigtig flot med det nye initiativ, 
hvor to af Vordingborgs store kulturin-
stitutioner arbejder sammen om at brin-
ge museumsoplevelsen til nye højder. 
Det er mig bekendt aldrig set før.” 

  Udsnit af Brauns prospekt fra 1593. 
Kilde: Odense Bys Museer

 Foto: Danmarks Borgcenter
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Først for nylig er de naturhistoriske museer med deres enorme 
geologiske, botaniske og zoologiske samlinger trådt ind på scenen 

for kritiske debatter om arven fra kolonitiden. 

mange år har der været fokus på tvister 
mellem kulturmuseerne på den ene side 
og på den anden side regeringer i forhen-
værende kolonier, der ønsker at hjemkalde 

særlige kulturgenstande. Men det er ikke længere 
kun etnografiske og antropologiske museer, der 
må agere proaktivt i en post-kolonial verden, for 
kolonihistorien giver også ophav til helt aktuelle 
problemstillinger om repræsentationspolitik, af-
kolonisering og repatrieringsstrategier i de natur-
videnskabelige miljøer. 

Regeringen i Gibraltar har for nyligt anmodet 
om at få returneret to unikke neandertalerkranier 
fra Natural History Museum i London. Det usæd-
vanlige krav illustrerer, at der hersker uenighed 
om retten til verdens naturarv. Naturhistoriske 
museer i det globale nord baserer store dele af 

deres samlings-, forsknings- og formidlingsak-
tiviteter på fugle, pattedyr, mineraler, planter 
og frø, som er indsamlet i tidligere koloniserede 
områder. Oprindelseslande, der har afgivet zoolo-
giske og botaniske præparater til vestlige museer, 
kæmper i mange tilfælde stadig med efterveerne 
fra deres koloniale fortid, og det vil trække spor 
ind i de europæiske museers samlinger, hvis nati-
oner i større stil kræver deres genstande tilbage. 

Der kan være forskellige grunde til, at eksko-
lonier ønsker at hjemtage genstande fra vele-
tablerede museumsinstitutioner i Europa, men 
case-baserede erfaringer fra de kulturhistoriske 
repatrieringssager viser, at de f.eks. kan udspringe 
af specifikke spirituelle eller æstetiske værdier, 
som knytter sig til genstandene. For unge nati-
oner har det desuden betydning, at enestående 
genstande kan benyttes til at opbygge nye, stærke 
nationale fortællinger om identitet og oprindelse, 
som det f.eks. er tilfældet i Australien, Oceanien, 
Afrika, Amerika og New Zealand. Muligheden for at 
kunne præsentere naturarven på faconer og be-
tingelser, som nationerne selv vælger og define-
rer, har antagelig også betydning for repatriering 
af naturhistoriske objekter, ligesom det at kunne 
tiltrække museumsmidler og basere forsknings- 
og uddannelsesprogrammer på deres egen kultur- 
og naturarv spiller en rolle. 

Skal dovendyrskeletter og menneskefossiler 
returneres?

Chile har som det seneste land fremført krav til 
Museum of Natural History i London om hjemta-
gelse af et skelet med tilhørende skind fra et sær-
ligt kæmpedovendyr, der uddøde for ca. 12.000 år 
siden, og som er fundet i Patagonien. Om sagen 
bliver afvist, eller om Chile får lov at repatriere 
det græsædende, zoologiske unikum, der vandre-
de omring på sletterne ved slutningen af sidste 
istid, er endnu uafklaret. 

Skæver man til de kulturhistoriske museers 
praksis i repatrieringssager, har der været mange 
forskellige måder at håndtere dem på, lige fra 
spontan tilbagelevering, over forslag om langtids-

I

Af Maja Balle
cand.mag.

Naturarven fra 
kolonitiden

 Fugle indsamlet 
i de tidligere span-
ske kolonier findes 
i mange af verdens 
zoologiske museums-
samlinger. Tidligere 
var quetzalhannernes 
grønne, glinsende 
halefjer eftertragtede 
af både maya- og 
aztekerherskere, 
som anvendte dem 
til hovedprydelser og 
statussymboler.
Foto: Florida Museum 
of Natural History / 
Kristen Grace

 Naturhistoriske museer i det globale 
nord baserer store dele af deres samlings-, 
forsknings- og formidlingsaktiviteter på 
fugle, pattedyr, mineraler, planter og frø, 
som er indsamlet i tidligere koloniserede 
områder. 
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Ud fra denne præmis ligger der en optimisme 
og tro på, at man med en korrekt indsats kan 
imødekomme kritik og endda forebygge krav om 
repatriering, hvis museerne formår at designe 
og opbygge museale aktiviteter i et respektfuldt 
samarbejde med oprindelseskulturerne. Eksem-
pler på den type samarbejde på naturhistoriske 
museer i Europa er begrænsede, men formid-
lingsaktiviteterne på f.eks. Canadian Museum of 
Nature, der omhandler Arktis, bygger på et tæt 
samarbejde med inuinnait-befolkningen. 

Et andet eksempel stammer fra Sarawak State 
Museum på Borneo. På Borneo har fugle fra øens 
jungle siden 1940’erne været udstillet efter et 
traditionelt, europæisk forbillede baseret på tak-
sonomier, men dayakfolk, penaner, iban og andre 
befolkningsgrupper på øen opfatter dyrene på 
måder, der ikke korresponderer med den måde, 
de vises på museet, da formidlingen ofte eksklu-
derer uhåndgribelige aspekter af naturarven og 
animistiske verdensopfattelser. Som noget nyt 
forsøger museet nu at lade lokale deltage i mu-

seets ledelse og formidling, og museet bestræber 
sig på at mediere opfattelserne af naturen mellem 
vesterlændinge og oprindelige folk. Det kan synes 
kontraproduktivt og provokerende at afgive plads 
til andre synsvinkler, som åbenlyst udfordrer den 
etablerede naturvidenskab, men målet er ikke, at 
’magi’ skal erstatte viden på museet, i stedet skal 
det bestående udfoldes ved at give flere stemmer 
til fortolkningen. 

Den sydafrikanske museumsforsker Ciraj Ras-
sool opfordrede til, at museerne inkluderer selve 
indsamlingshistorierne og forsøger at rekonstru-
ere begivenhederne for museumssamlingernes 
tilblivelse og genfortælle dem, selv om de ofte var 
voldelige. På Naturalis i Holland og på Naturhisto-
risk Museum i Berlin arbejder kuratorerne bevidst 
postkolonialt med at opsamle og tilføje historiske 
data til registreringerne. Stednavne på de oprin-
delige sprog medtages, og hvis navngivne perso-
ner fra lokalbefolkningen har bidraget til indsam-
lingshistorierne, tilføjes det, som det har været 
tilfældet for fundet af Javamanden i Indonesien 
(landet har i flere omgange forsøgt at hjemkalde 
Java-fossilerne fra Naturalis), hvor en lokal mand 
for nylig er blevet indskrevet i museets database.

Konferencen i Berlin understregede, at gen-
stande indsamlet i naturen ikke er frigjort fra en 
kulturel kontekst; når et grønlandsk isbjørnekrani-
um eller en udstoppet quetzal kommer på muse-
um, så forvandles natur til kultur, og genstandene 
indskrives som del af en global, politisk historie. 

Der ligger en stor udfordring i, at kænguruer, 
dinosaurfossiler og paradisfugle kan erkendes 
som mere end blot forskningsgenstande, der til-
med ofte primært iscenesættes som redskaber til 
opnåelse af en særlig type viden, der hylder det 
hvide, vestlige videnskabsperspektiv. Men sand-
synligvis har de naturhistoriske museer mere at 
vinde end at tabe ved at vove pelsen og tænke nyt 
om naturhistoriske genstandes repræsentation. 

Maja Balle er cand.mag. i Indianske sprog og kul-
turer samt biologilærer og har tidligere arbejdet 
med formidling på Statens Naturhistoriske Mu-
seum. Læs også Maja Balles anmeldelse af bogen 
The Future of Natural History Museums på s. 45.

udlån og til rene afslag. I kulturarvsspørgsmål har 
den franske præsident, Emmanuel Macron, sidste 
år udtalt, at repatriering af afrikanske genstande 
fra franske museer ville blive en ’høj prioritet’ de 
næste fem år og at ”Afrikas arv kan ikke kun befin-
de sig i europæiske private samlinger og museer.” 

Imidlertid ville det værste, der kunne over-
gå mange af de naturhistoriske museer, være 
at miste samlinger. Vigtigheden af at holde sine 
samlinger komplette er blevet beskrevet af Jack 
Ashby fra det zoologisk museum i Cambridge. Han 
forklarer, at biologien som videnskabelig disciplin 
kan hjælpe med at besvare spørgsmål om den ka-
tastrofale miljømæssige situation, som vi står i på 
globalt plan. Forskerne er nødt til at arbejde med 
zoologiske taksonomier og udbredelsesmønstre 
for at håndtere udfordringer med klimaforandrin-
ger og biodiversitetskrisen, og det gøres gennem 
studier af velbevarede historiske og nye samlinger 
af dyr og planter. 

Afkolonisering og andre kulturers  
perspektiver på naturen

På Museum für Naturkunde i Berlin blev der i ef-
teråret holdt en konference med titlen ’How to 
Decolonize the Natural History Museum’. Fokus lå 
på, hvordan de naturhistoriske museer kan arbej-
de metodisk og forholde sig kritisk nytænkende til 

 Flere af dino-
saurerne på Berlins 
Museum für Natur-
kunde er indsamlet i 
Tanzania, mens landet 
var tysk koloni, og 
Tanzania ønsker at 
hjemtage det iko-
niske skelet fra en 
langhalset dinosaur, 
der pryder museets 
forhal.
Foto: Antje Dittmann / 
MfN

den negative del af kolonihistorien, som er indlej-
ret i de naturhistoriske museer, men som ofte er 
skjult for publikum. 

En palæontolog på Berlins Naturhistoriske Mu-
seum, der undersøger fossiler i Afrika, satte ved 
konferencen behovet for nye tilgange til formid-
ling af nationernes naturarv på spidsen med et 
vægtigt argument, der lød: ”Hvis vi ikke gør noget 
i forhold til at tænke og arbejde med afkolonise-
ring, så risikerer museerne to ting. Enten udeluk-
ker vi en stor gruppe mennesker fra museerne, 
fordi de føler sig ukomfortable og ekskluderede i 
det museale miljø, eller også risikerer vi at miste 
dele af samlingerne til repatrieringskrav fra oprin-
delseslandene.” 

 Forskerne er nødt til at arbejde med 
zoologiske taksonomier og udbredel-
sesmønstre for at håndtere udfordringer 
med klimaforandringer og biodiversi-
tetskrisen, og det gøres gennem studier 
af velbevarede historiske og nye sam-
linger af dyr og planter.

 Det kan synes kontraproduk-
tivt og provokerende at afgive 
plads til andre synsvinkler, som 
åbenlyst udfordrer den etablere-
de naturvidenskab.

 Historiske is-
bjørnekranier fra 
Grønland indsamlet af 
bl.a. polarrejsende og 
forskere i samarbejde 
med lokale fangere 
benyttes nu til stu-
dier af evolution og 
tungmetalforurening i 
Arktis. 
Foto: Klaus Rassinger 
og Gerhard Cam-
merer.

 Samlinger basere 
sig ofte på indsam-
linger fra de tidlige 
kolonier, hvis pro-
blematiske historier 
sjældent er formidlet.  
Præparaterne rummer 
potentiale til at give 
indsigt i håndteringen 
af mange miljømæs-
sige udfordringer. 
Hammerhajer i sprit 
på Berlins Museum 
für Naturkunde. 
Foto: Maja Balle
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formidling og åbne platforme for en kvalificeret 
debat om, hvordan vi arbejder for de bedste fæl-
les løsninger.

Forandringerne kommer ikke af sig selv, slet 
ikke i en verden hvor vilkårene for offentlig debat 
er ændret gennem et globalt netværk af sociale 
medier, hvor negative fortællinger og falske ny-
heder spreder sig langt hurtigere end positive 
historier og veldokumenterede kendsgerninger, 
og grundvilkårene i de demokratiske processer, vi 
siden 1800-tallet har fejret som ukrænkelige, er 
under et nyt og uforudsigeligt pres.

Det betyder også ændrede vilkår for muse-
erne. Vi er nødt til at reagere, nødt til at være til 
stede og stille vores museumsrum til rådighed, så 
vi sikrer, at vi tjener befolkningen og samfundet 
bedst muligt. Det kan gøres på mange måder. 
Der er ingen almen formel, der gælder for alle. 
Kunst, kultur og natur kan fortolkes og formidles 
forskelligt. Men der kan også ske noget nyt, når 
vi udfordrer de veletablerede faglige domæners 
suverænitet og i stedet fokuserer på forbindelser, 
og hvordan verden hænger sammen uden for det 
historisk og akademisk definerede museumsrum. 
Det gælder også naturhistoriske museer. Nøglen 
til gamle kulturinstitutioners succes ligger i evnen 
til at genopfinde sig selv og tilpasse sig ændrede 
vilkår. 

På Statens Naturhistoriske Museum går vi nye 
veje, for eksempel ved at blande kultur- og mo-
dehistorie med naturhistorie i udstillingen Fashi-

Af Peter C. Kjærgaard
direktør og professor, Statens Naturhistoriske Museum

Naturhistoriske museer 
skal styrke naturdebatten 

og give stof til eftertanke

tatens Naturhistoriske Museum bygger 
et nyt museum for naturen, og det 
er der brug for. Det har faktisk aldrig 
været vigtigere. Planeten er under 

pres gennem påvirkningen fra en enkelt art, der i 
løbet af nogle få årtusinder har udviklet sig fra et 
mellemstort, altædende pattedyr med høj bevæ-
gelighed og gode jagtegenskaber til en invasiv art 
med global rækkevidde og effekt som en natur-
kraft. 

På Statens Naturhistoriske Museum mærker 
vi en stærkt stigende interesse for kvalificeret 
naturdebat. I vores nye ’Jorden Kalder’-arran-
gementer, der tager udgangspunkt i FN’s ver-
densmål, har vi fået godt fat i de 20-30-årige, der 
er dybt engagerede i diskussionen om, hvordan 
vi i fællesskab kan tale om bæredygtige løsninger 
frem for uoverstigelige problemer. Det voksende 
og stærke klimaengagement hos børn og unge 
skal vi lytte til. Det er her, den største globale 
forandringskraft ligger, og det skal vi være parate 
til at reagere på som museer.

Livet på jorden bliver mere og mere på menne-
skets vilkår. Vi har forandret planeten for altid og 
står nu med nøglen til dens fremtid. Det kræver 
mere af os, som samlet menneskehed, end no-
gensinde før. Vi er nødt til at stå sammen for at 
forstå, hvordan den påvirkning fungerer, hvilken 
effekt den har, og hvad vi kan gøre for at sikre 
en mere bæredygtig måde at leve sammen på. 
Det kræver viden, dokumentation, samarbejde, 

S TEMAER FOR 

DE NYE PER-

MANENTE UD-

STILLINGER PÅ 

STATENS NA-

TURHISTORISKE 

MUSEUM UNDER 

OVERSKRIF TEN 

’VORES PLANET’

→ Vores hjem i 
universet

→ En levende  
planet

→ Liv overalt
→ Menneskets 

historie
→ Den nordiske 

natur
→ Oceanerne
→ Arktis

  Verdens tøjpro-
duktion er fordoblet fra 
2000 til 2014 og udgør 
et af verdens største 
miljøproblemer, blandt 
andet på grund af det 
enorme forbrug af vand, 
kemikalier og land-
brugsland, der anven-
des i forbindelse med 
bomuldsproduktion. 
Samtidig er det modens 
natur hele tiden af finde 
på noget nyt. Statens 
Naturhistoriske  Muse-
um afholder løbende 
arrangementer under 
overskriften ’Jorden kal-
der’, bl.a. debataftenen 
’Er modeindustrien Out 
of Fashion med virkelig-
heden?’, som afholdes i 
forbindelse med udstil-
lingen Fashioned from 
nature. Udstillingen kan 
ses på Geologisk Muse-
um i perioden 13. april-1. 
september 2019. 
Foto: Statens Natur-
historiske Museum / 
Frederik Wolff Nisbeth 
Teglhus

 Ambitionen er at skabe udstillinger, 
som giver publikum fantastiske 
oplevelser, samtidig med at de giver stof 
til eftertanke og konkrete anvisninger til, 
hvordan man selv kan handle i forhold til 
aktuelle emner som biodiversitetskrise 
og klimaforandringer.

oned from Nature, der er blevet til i samarbejde 
med V&A i London. Også her er bæredygtighed på 
dagsordenen og FN’s verdensmål synlige som op-
læg til aktuel debat og stillingtagen. Ambitionen 
er at skabe udstillinger, som giver publikum fan-
tastiske oplevelser, samtidig med at de giver stof 
til eftertanke og konkrete anvisninger til, hvordan 
man selv kan handle i forhold til aktuelle emner 
som biodiversitetskrise og klimaforandringer. Det 
har vi blandt andet gjort med en ny sommerfugle-
udstilling og åbningen af Sommerfuglehuset i Bo-
tanisk Have. Fælles for vores forskellige projekter 

er, at vi knytter natur og kultur sammen, og det 
fortsætter, når vi bygger et nyt nationalmuseum 
for naturen.

I 2019 går et nybyggeri i gang i Botanisk Have, 
der skaber et moderne og tidssvarende rum for 
alt det, et naturhistorisk museum kan og bør være 
i dag. Der bliver opbygget nye udstillinger, der 
fortæller en integreret historie om vores planet 
og understøtter aktualiserende og medinddra-
gende publikumsoplevelser. Vi laver et rum for 
refleksion over publikums forhold til naturen, der 
skaber sammenhæng mellem museumsbesøg og 
hverdagen udenfor. Det er nødvendigt, at vi ikke 
blot er passive museer, der skaber passive besø-
gende. Vores viden, samlinger og videnskabelige 
rammer skal sættes i spil og stilles til rådighed, så 
fællesskabet får mest ud af, at vi er her. 

K O M M E N T A R
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Det gode samarbejde mellem Topdanmark og Museumstjenesten kan i år fejre  
40-års jubilæum. Siden 1979 har vi sammen leveret fordelagtige forsikringer  

med overskudsdeling til museer i hele landet.

Og hvilken bedre måde at fejre det på end ved – igen i år – at udbetale overskud.  
I år får Museumstjenestens medlemmer hele 25 % af årets betaling tilbage som 

tak for et godt år med kun få skader.

Vil du have del i overskuddet fremover? Ring til os på 44 74 33 94.

Vi har noget at fejre!

Guderne skal vide, at jeg gerne så flere penge til 
kulturelle formål. Men det er da en trøst, at kultur-
budgetterne faktisk er stigende alt i alt, når vi med-
regner de kommunale tilskud, fondenes stigende 
gavmildhed over for kulturen og borgernes øgede 
villighed til at tage pungen op.

Museerne ligger som sagt i top, når det gælder 
danskernes vurdering af kulturens vigtighed. Dan-
skerne mener, at kulturen er med til at binde landet 
sammen. Som den estiske dirigent Kristian Järvi 
sagde til mig efter en pragtfuld koncert, hvor han 
fik sit ungdomsorkester til at spille langt over evne: 
”Du skal huske, Bertel, at jeg kommer fra et land, 
Estland, der indtil for 30 år siden ikke var andet end 
kultur!” Det er kulturen, der definerer os som nati-
on, som folk.

Vi har mange museer, måske også for mange, 
men så er det jo godt, at der fusioneres med fælles 
ledelser og arbejdsdeling. Det har været en fornøjel-
se som kulturminister at besøge en stribe museer og 
mærke opbakningen fra publikum og de store korps 
af frivillige, der er klar til at bakke op og hjælpe til. 
Og stoltheden over samlingerne, især når der til 
stadighed dukker nye historiske klenodier op af den 
danske muld!

Jeg er uenig med dem, der vil tage fra de store 
museer og give til de små. Det er ligemageri og 
elendig kulturpolitik. Så hellere belønne kvalitet 
og evne til at finde partnere og tiltrække penge fra 
fonde, kommuner og besøgende. Måske skulle man 
også sætte museerne fri med færre af de bindinger, 
som vi sidder og forhandler i dette forår.

I længden er det uholdbart, at den samlede stats-
lige museumsbevilling i den grad er låst fast til den 
nuværende fordeling. Det giver for lidt plads til nye 
initiativer.

Derfor håber jeg, at der kan blive et bredt forlig 
til udmøntning til efteråret, som gør bevillings-
strukturen og regelsættet lidt mindre stift og styrker 
alle parters lyst til at spytte i bøssen til vore museer 
og samarbejde med dem til glæde for en endnu stør-
re del af befolkningen.

Af Bertel Haarder
MF, Venstre, kulturordfører og fhv. kulturminister

Ingen forfaldsmyte, 
tak!

useerne ligger i top, når det gælder 
danskernes vurdering af, hvad der er 
de vigtigste kulturtilbud. Det fremgår 
af en undersøgelse foretaget af Man-

dag Morgen.
Undersøgelsen er endnu et dementi af den 

forfaldsmyte, som desværre præger dele af kultur-
debatten. Sandheden er, at danskerne i stort tal 
er glade for kulturtilbuddene. Flere millioner er 
aktive i foreningerne. De går i stigende tal til fore-
drag, besøger biblioteker og museer og betaler gerne 
for at opleve kultur sammen med andre. Faktisk går 
flere på kunstmuseer end til superligakampe!

Teoretisk set kan det moderne menneske klare 
sig uden fællesskaber. I vor egen hule kan vi få al-
ting serveret, mens vi dyrker os selv, rider motions-
cyklen og får hjælp af stat og kommune. Men stadigt 
flere søger de selvvalgte fællesskaber i foreningerne. 
I stigende tal strømmer hundredtusinder til fore-
drag, folkemøder, livekoncerter eller andre festiva-
ler. Sært nok, for musikkvaliteten er meget bedre 
hjemme ved musikanlægget og TV-apparatet, hvor 
man også kan se nærbilleder af de koryfæer, man 
møder på festivaler og folkemøder. Men vi vil helle-
re have autentiske oplevelser sammen med andre. 
Fællesskabet gør forskellen.

Det er trangen til fælles oplevelser, der river dan-
skerne væk fra TV-skærmen og stereoanlægget, selv 
om de uden omkostning kan få det hele derhjemme 
i nærbilleder og bedre lydkvalitet.

 Bertel Haarder
Foto: Steen Brogaard

M

I længden er det uholdbart, at den 
samlede statslige museumsbevilling 
i den grad er låst fast til den 
nuværende fordeling. Det giver for 
lidt plads til nye initiativer.

D E B A T
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Et komplekst, hektisk liv med globale forandringer har øget behovet for fællesskab og at bringe de 
nære oplevelser og relationer i spil. Her kan museerne komme til at spille en væsentlig rolle. Det er 

grundtanken i den nye strategi for ROMU – museerne i Roskilde, Frederikssund og Lejre.

Af Iben Bækkelund Jagd
vicedirektør, ROMU

Historien er din – museet 
er vi fælles om

useet er rum for fællesskab 
og dialog.” Sådan lød det fra 
talerstolen for nogle år siden, 
da en af museets inspektører 

holdt et oplæg om pop-up museer, hvor borgere 
medbragte egne ting fra en given periode og gen-
nem dialog med museet og andre borgere åbnede 
for historier og betydning. I sig selv måske ikke et 
revolutionerede udsagn, men så alligevel, for det 
var meget sigende for en forventning til museet 
som institution. Vi skal skabe et rum, hvor vi bru-
ger vores viden, genstande, historier og erfaringer 
til at facilitere en dialog og et fællesskab. For at 
være betydningsfulde og vedkommende skal vi 
tage afsæt i den referenceramme og de behov, 
som borgerne har. Det handler ikke kun om ak-
tualitet, men også om at skabe fællesskaber, som 
man kan samles i og dele viden, tanker og følelser. 

Fællesskab, dialog og en ny strategi
I slutningen af 2018 præsenterede vi den stra-
tegi, som skal sætte retning for ROMUs arbejde 
de kommende år. ’Historien er din – museet er 
vi fælles om’ er en klar insisteren på, at vi er sat 
i verden for borgernes skyld, og deres afsæt og 
behov er definerende for den måde, som vi skal 
arbejde på. Centralt i strategien er mødet mellem 
museum, borger og samfund, og det vi sammen 
kan skabe og være fælles om. Vi tror på, at vi har 
brug for borgerne, og at vi skal forstå og respek-
tere deres behov, hvis vi fortsat skal være et mu-
seum, som har mening og betydning. At tage den-
ne opgave så alvorligt, at den bliver definerende 
for strategi og metode, er en naturlig konsekvens. 
Samfundet og borgerne forandrer sig, og derfor 
skal museerne også forandre sig. Det er ikke skidt 
eller en forfladigelse af vores raison d’être, men 
tværtimod en ligeværdig forhandling med borger-
ne af vores mandat som væsentlig, demokratisk 
forankret dannelsesinstitution. 

Det er vores erfaring, at dialogen, hvor bor-
geren får mulighed for at inddrage eget liv og 
erfaringer, er en væsentlig præmis for, at kul-
turhistorien bliver vedkommende og relevant, 
mens fællesskabet i høj grad er en motivations-
faktor for at engagere sig, samt en forstærkelse 
og forankring af oplevelsen. At være en del af 
et fællesskab, at blive inddraget, lyttet til og få 
mulighed for at bidrage, er betydningsfuldt for 
mennesker. Ikke mindst i et globaliseret, digita-
liseret og fragmenteret samfund. Overalt i sam-
fundet dukker fællesskaberne op; fællesspisning 
boomer, spilaftener er blevet populære igen, og vi 
deler og samles i meningsfællesskaber. Der er en 
forstærket tendens i samfundet i dag til at bringe 
de nære oplevelser og relationer i spil, og her kan 
museerne spille en væsentlig rolle. Vi kan skabe 
et rum for fællesskab, hvor du som menneske 

bliver en del af en større fortælling, og hvor man 
får mulighed for at bringe eget liv ind i en relation 
med andre mennesker.

Musikken som mødested
Det fællesskab skaber vi blandt andet gennem 
musik, for eksempel morgensang og musikfore-
drag. I vores optik er det naturligt at arbejde med 
den immaterielle kulturarv; musik, traditioner 
og adfærd, når vi arbejder med kulturarven som 
redskab for kulturel aktivitet og dialog. 

Gennem de seneste par år har vi holdt mor-
gensang på Roskilde Museum. Konceptet er 
enkelt; du møder op, og vi leverer en kort kul-
turhistorisk introduktion til dagens sangvalg. Så 
synger vi sammen, og ud over at få skærpet vores 
bevidsthed om den kontekst, som sangene er 
skrevet i, så oplever vi, at der skabes et uformelt 
fællesskab både mellem museet og borgerne og 
borgerne imellem. 

Musik kan om noget skabe fællesskab og socia-
le bånd mellem de deltagende. Det rammesætter 
en fælles stemning og evner, når vi giver os hen, 
at skabe et rum, som er ved siden af den hverdag, 
som vi ellers befinder os i. Samtidig kan musikken 
sætte ord på oplevelser, følelser og stemninger 
– også om kulturhistorien – og kan derfor bruges 
som et formidlingsgreb, når vi arbejder med hi-
storien. 

Når vi holder foredrag om musikalske strøm-
ninger og musikere, er det markant, at deltagerne 

“M

  Den årlige lysfest 
i Roskilde bærer en 
stor del af sin for-
ankring og energi i 
det optog, som for-
eninger, frivillige og 
deltagende på afte-
nen engagerer sig i.
Foto: Museumskon-
cernen ROMU

Når museet er ramme for fællesskab 
og dialog
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ønsker at deltage i et fællesskab under selve ak-
tiviteten, men også knytter sig til et meta-fælles-
skab, måske med afsæt i ungdommens oplevelser, 
og de er i lige så høj grad optaget af dialogen og 
muligheden for at bidrage med egen tolkning og 
reference. 

Generationsmøder
Et andet socialt rum, som museet lægger vægt 
på at skabe, er generationsmøder. De fleste ved 
godt, at vi lærer og forstår bedst, når det sker i 
samspil med andre; ikke mindst når vi selv skal 
lære fra os. Muligheden for at lære fra sig og 
relatere egne oplevelser og viden til andre, for 
eksempel børn eller børnebørn, er både menings-
fyldt for museumsbrugeren og for museet. Vores 
opgave er at befordre dialogen og lægge de tråde 
og refleksioner ud, som både skaber mulighed, 
men i høj grad også lyst til at begynde at tale med 
hinanden. Når unge og ældre kan mødes om en 
snak om ungeliv ved deres besøg på RAGNAROK 
og pludselig forstår, at begge har gennemlevet de 
samme stadier, tro og drømme, uagtet at deres 
teenageliv fandt sted i forskellige årtier, så har 
vi som museum evnet, med afsæt i vores viden, 
samlinger og formidling, at skabe netop det rum, 
hvor fællesskabet og den demokratiske dialog 
opstår. Og det sker, fordi vi arbejder med museet 
som et socialt rum.

Et andet eksempel er ferieaktiviteten Mord på 
museet. Med afsæt i autentiske begivenheder og 

 En af de stærke-
ste oplevelser, vi har 
haft med morgensan-
gen, var i begyndel-
sen af oktober 2018. 
Med Kim Larsens 
død blev det hurtigt 
tydeligt, at der her 
var tale om en indis-
kutabel del af dansk 
kulturarv. Derfor 
åbnede vi dørene på 
RAGNAROK torsdag 
morgen kl. 8, fire 
dage efter Kim Lar-
sens død, og flere end 
400 personer mødte 
op for i fællesskab 
af dele glæden ved 
musikken, tanker og 
følelser. Da vi runde-
de af, var ’Om lidt bli’r 
her stille’ endnu ikke 
blevet spillet, og i en 
anarkistisk trang til 
at udtrykke sig brød 
flere hundrede del-
tagere ud i spontan 
fællessang, inden de 
forlod museet for at 
begive sig af sted på 
arbejde eller i skole.
Foto: Museumskon-
cernen ROMU

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

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

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

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

BEREDSKABSPLAN
ABC

Har I
en plan?

perioder føres børn og deres voksne gennem et 
mordmysterie med historiske kilder og ekviperet 
rollebesætning. Løsningen af mysteriet tager et 
par timer og er i praksis umuligt, medmindre man 
samarbejder. Og samarbejdet kræver at man en-
gagerer sig, deler sin viden og idéer og bidrager til 
det fællesskab, man har samlet sig i. 

At være til stede 
Museerne skal forstå og bruge det liv og de begi-
venheder, der optager mennesker. Vi skal bringe 
historien ind i mødet med samtiden og dermed 
give historien en nutid. I lige så høj grad som vi 
har brug for historien for at forstå vores kultur og 
samfund, i lige så høj grad har vi brug for at sætte 
den i spil med det liv, vi lever i dag.

Et komplekst, hektisk liv med informati-
ons-overload har øget behovet for, at museerne 
bliver et rum, hvor vi kan mødes og være fælles, 
ikke blot om f.eks. kulturhistorien, men i høj grad 
også være fælles om vores oplevelse af den. Mu-
seerne er på mange områder de professionelle og 
kender historiens detaljer, vinkler og perspektiver. 
Men vi er ikke eksperterne, når det kommer til 
den enkeltes behov for at aktivere en kulturhisto-
risk reference. Borgerne er kompetente i deres 
eget liv, og deres afsæt bør være vores indgang til 
mødet med dem, ligesom de i langt højere grad 
end tidligere forventes at være medskabere af 
museumsoplevelsen.

Historien er din – og museerne er vi fælles om.
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et vakte stor debat inden for og uden 
for museumsverdenen, da National-
museet i 2018 tog imod designeren Jim 
Lyngvilds tilbud om at redesigne vikin-

geafsnittet i museets udstilling om forhistorisk 
tid. Vikingeudstillingen var benzin på en ulmende 
diskussion om, i hvor høj grad museer står i ople-
velsesøkonomiens eller oplysningens tjeneste (og 
om disse i det hele taget er modsætninger). Selve 
måden, hvorpå Lyngvilds udstilling fungerer som 
form, blev imidlertid glemt i diskussionen. Det er 
ærgerligt, da det netop er udstillingens formar-
bejde, der synes at skabe en særlig oplevelse af 
fortiden.

Rumligt adskiller Lyngvilds udstilling sig ikke 
i væsentlig grad fra resten af Nationalmuseets 
oldtidsudstilling, der groft sagt består af en ræk-
ke serielt forbundne mindre rum, hvori fundene 
mere eller mindre ligger på rad og række – kon-
tinuerligt, kronologisk fremadskridende. Men 
det virker heller ikke, som om det er det rumlige 
designarbejde, der har drevet Lyngvild. Med sin 

Hvorfor sidder dronning Tove med et rødt 
æble i sit skød i Jim Lyngvilds vikingeudstil-
ling på Nationalmuseet? Og hvorfor ligner 
hans vikinger mest af alt noget fra fantasy-lit-
teraturen? Mens debatten om udstillingen 
har raset om ja eller nej, sandt eller falsk, vi-
denskabeligt belæg eller ej, så synes den helt 
at have overset et centralt spørgsmål: Hvor-
dan virker udstillingen egentlig som form?

Af Henrik Lübker
museumsinspektør, Odense Bys Museer

Lyngvilds mytologi
Om form og fiktion i 

Nationalmuseets vikingeudstilling

D

baggrund fra modeverdenen synes det snarere, 
som om hans udstillingsdesign er inspireret af 
magasinverdenens glatte og glittede papir. Såle-
des består udstillingen primært af en serie store 
plancher, der hver især fotografisk illustrerer en 
person eller persontype fra vikingetidens per-
songalleri. Hvor resten af udstillingen fremviser 
skitsetegninger eller nøgternt beskriver, bliver 
fremstillingen hyperbolsk i form af hyperrealisti-
ske fotografier hos Lyngvild. Og hvor resten af ud-
stillingens plancher er kontekstskabende i forhold 
til genstandene, tårner billederne af vikingerne sig 
op over både gæst og genstande hos Lyngvild. 

Huller i historien
At det er stolpehuller, fund og få skriftlige be-
retninger, der har afstedkommet en sådan lyng-
vildsk billedrigdom, er i sig selv ret utroligt. For 
på trods af, at det er imponerende at se alle de 
mange fund på rad og række på Nationalmuseet, 
så er fortiden og ikke mindst museumssamlingen 
karakteriseret meget mere af huller end af fund. 
Alligevel er disse sorte huller – alt det tiden tog – 
mærkeligt fraværende hos både den resterende 
oldtidsudstilling og i Lyngvilds vikingeudstilling. 
Men de er fraværende på to forskellige måder.

Den resterende oldtidsudstilling tager afsæt i 
fundene, og der skabes en historie ud fra dem. På 
rad og række ligger de som en slags vidner om, at 
den dertilhørende skitseplanche er sand. Men er 
sådan en ’sober fremstilling’, hvor man ikke går 
længere, end man har hjemmel til, ikke i sig selv 
en konstruktion, der fortegner billedet? Skævvri-
des historien ikke, når det er helt bestemte typer 

 I Lyngvilds versi-
on af Dronning Tove 
alluderes der både til 
syndefaldsmyten og 
Snehvide. 

 Lyngvilds hyper-
realistiske billeder 
synes at hente deres 
forlæg i fantasy-ver-
denen. 
Fotos: Nationalmuse-
et/Caroline Carlsen
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nem et tiår haft godt 60 ledere på lederuddannelse. 
At der er brug for lederudvikling, og ikke mindst 
betingelserne for at agere som ledere, er dog evident 
og afspejles i, at der ofte ikke er stor søgning til le-
derposterne.

Det fremgår i rapportens præmis, at afsættet 
er fokus på museernes udadvendte virksomhed: 
formidlingen til borgere og samfund. Det bety-
der ’blinde vinkler’, og at udsynet mangler til en 
række elementære forhold, for at man kan tale 
om museumsdrift. Man kan derfor savne tal og 
sammenhænge om f.eks. museernes arbejde med 
museumslovens lovbundne arbejde, museerne i et 
turismeperspektiv, museernes sociale engagement 
eller fokus på de frivilliges indsats. 

Med blandt andet disse forbehold in mente er der 
dog grund til at hæfte sig ved rapportens hovedkon-
klusioner: 

Museerne, mener forfatterne, skal sikre bedre 
analyser af brugerne og deres ikke-brugere. Desuden 
skal det sikres, at der kommer andre faglige kompe-
tencer i spil for at sikre, at brugerne bliver flere og 
føler sig velkomne. Politikerne skal lave en lands-
dækkende strategi for et samlet museumsdanmark, 
ikke mindst for at sikre de små og mellemstore 
museer. Det sker ud fra en betragtning om, at der er 
store forskelle landet over. Endelig er ønsket til fon-
dene, at de bør se, at museumslandskabet nu er dæk-
ket af museer, og at det nu gælder om at medvirke til 
at kvalitetssikre og udvikle de eksisterende museer. 

ODM er i store træk enige i rapportens konklusi-
oner. Vi har længe arbejdet for bedre valid statistik 
og for at sikre gode brugerundersøgelser, for at 
sikre viden om gæsterne og dem der ikke kommer. 
Kompetenceprofilen på museerne ændres markant 
i disse år – og nye kompetencer ansættes. Derfor er 
det at ’sparke åbne døre ind’ at gøre det til en hoved-
konklusion. Rapportens ønske om en overordnet 
landsdækkende politisk strategi for museerne er 
uklart formuleret. Hvis der menes en strategi for 
indsamling og bevaring og grundlæggende ens ram-
mebetingelser i statens engagement i hele landet, så 
ok. Men et ensartet statsligt museumsvæsen er ikke 
ønskværdigt. Kultur er forskellighed, og der skal 
tages hensyn til lokale forhold og til det selveje, som 
er et særkende for hovedparten af museumsdriften 
i Danmark. I ODM mener vi, at den nuværende 
museumslov i al væsentlighed stiller tilfredsstil-
lende strategiske rammer. Ønsket fra forfatterne til 
fondene om fokus på støtte til kvalitetssikring frem 
for nye mursten er en besnærende idé i en tid med 
maksimalt pres på driftsmidler. Fokusskiftet må dog 
gerne følges af stadig opmærksomhed på at være 
villig til at tage chancer, hvor stat og kommuner 
sjældent har øje for nye tiltag. En banebrydende og 
nytænkende museumsidé skulle nødig gå tabt, fordi 
fondene alene indskriver kvalitetssikring som para-
meter for fremtidens donationer til museerne.

Af Nils M. Jensen
direktør, Organisationen Danske Museer 

(ODM) 

Refleksioner om 
Realdanias 

museumsrapport 

marts udkom rapporten Museumslandska-
bet. Kulturpolitikkens udvikling og muse-
ernes vilkår af Marker og Rasmussen for 
Realdania: Rapporten lover en analyse af 

kulturpolitikkens udvikling og ikke mindst muse-
ernes vilkår. Det er dog mest en beskrivelse af den 
politiske status med iagttagelser om primært de 
seneste års museumsudvikling. Det er godt, at en 
fond afdækker museernes vilkår, for museer er de 
store modtagere af de almennyttige fondes midler, 
og der er god viden at hente om museernes aktuelle 
betingelser for såvel fonde som politikere. Det er 
et journalistisk værk, Realdania har bestilt, mere 
end en faglig analyse. Det gør den læseværdig, men 
betyder også, at de mange enkelt-citater i rapporten 
får tendens til at fremstå autoritative. Samtidig svæ-
ver udsagn uden yderligere belæg som: ”De fleste 
museer har ansat medarbejdere til helt op under 
skorstenene” (s. 37). Eller hvad med: ”Konsekvensen 
er, at der i dag er alt for mange museer, der minder 
om hinanden” (s. 46). 

Det postuleres, at museerne ikke laver brugerun-
dersøgelser, og det konkluderes, at museerne ikke 
er opmærksomme på brugerne (s. 62). Det udsagn 
vil ærgre mange museer. Det gør også udsagnet, at 
”landets museer puster deres besøgstal op” (s. 77), 
for det er ikke fair. Der har gennem årene været 
debat om baggrunden for uens tal og uklar opgø-
relsesmetodik, hvilket nu har affødt fælles opgø-
relsesmetodik. Det er også værd at hæfte sig ved, at 
rapporten postulerer, at ”kun få har en lederuddan-
nelse” (s. 87). Det ville være en fin konklusion, hvis 
den byggede på faktuelle tal. Alene ODM har gen-

 Nils M. Jensen
Foto: Thorkild Jensen

Iaf scenarier og genstande, der er blevet bevaret, 
uden at formidlingen forholder sig til dette? 

Fuldstændig omvendt er det hos Jim Lyngvild. 
Hvor fageksperten tøver og trækker følehornene 
til sig, når han eller hun konfronteres med et af 
historiens mange sorte huller, så tør Lyngvild: Han 
tager skridtet fuldt ud fra viden til fiktion for deri-
gennem at fremmane vikingetiden.

Fantasy-karakterer
Hvis resten af oldtidsudstillingen sætter genstan-
dene i centrum, så er det Jim Lyngvild selv, der er 
i centrum i de tre udstillingsrum, han har desig-
net. Fortolkningen – udfyldelsen af alle historiens 
sorte huller – fylder nemlig så meget, at genstan-
dene nærmest bliver bifigurer i Lyngvilds show. 
Som var det altertavler og genstandene ofringer, 
tårner plancherne sig op og stjæler al opmærk-
somheden. Befriet for kontekst såsom miljø, 
samfund og tid træder karaktererne frem på den 
grå fotobaggrund. De bliver ikke blot typer, men 
stereotyper, der snarere synes hentet fra popu-
lærkulturelle fantasyuniverser og eventyr end fra 
levet liv i slutningen af forhistorisk tid. På denne 
vis forskubber Jim Lyngvild vikingefremstillingen 
til et mytologisk univers, en fantasy-verden, som 
primært består af poler frem for nuancer. Bille-
derne kunne med andre ord lige så vel have været 
covers på nogle af de mange fantasy-romaner, 
jeg selv læste som barn. Og ligesom i de fortæl-
linger, er det hos Lyngvild det heroiske, smukke 
og renskurede, der er omdrejningspunktet. Selv 
tøjet har forvandlet sig til rober af silke med ele-

gante print. Mere endnu: Fordi der så tydeligt er 
tale om en mytologisering af vikingerne, udviskes 
forskellene mellem fortid og nutid. I stedet ind-
byder Lyngvilds fremstilling til identifikation: Som 
fantasy bliver der tale om en form for eskapisme 
ind i et eksistentielt tolkningsrum, ind i en altid. 
Det understreges også af nutidigheden i det hele: 
Tatoveringerne, frisurerne, udseendet er på én 
gang lyngvildsk vikingetid og nutid. Således gør 
Lyngvilds fortælling os til vikinger – ædle, smukke 
og heroiske – som vi altid har været det. Modsæt-
ningen er ikke længere at finde mellem nu og da, 
men mellem os og dem, mellem os som vikinger 
og modsætningen til det ædle, smukke og hero-
iske. Alt det der findes uden for udstillingens og 
Lyngvilds billedverden, alt ’det andet’.

Undringens mulighed
Lyngvilds udstilling er på mange måder for me-
get. Fortiden idealiseres for meget. Vikingerne 
bliver gjort for polerede. For noble. For heroi-
ske. For løsrevet fra det historiske og deres kon-
tekst. Som de træder frem på deres anonyme 
fotobaggrund, bliver de nærmest rollespilska-
rakterer. Som sådanne glansbilleder peger Lyng-
vilds fotoarbejde på sig selv som konstruktion. 
Fotobaggrundens changerende grå får en til at 
tænke på skolefotos eller måske fotostanden i 
indkøbscentret ved juletid, hvor ungerne kan fo-
tograferes med nissehue på. På samme vis ligner 
Lyngvilds vikinger nutidige danskere, der lige er 
hoppet i rollespilstøjet til et photo shoot. Dermed 
får det hele et fladt og kunstigt udtryk, der er 
så meget kitsch, at det er svært ikke at tænke, 
at det er skjult kamera. Ses udstillingen i dét lys, 
bliver den en form for verfremdung, der synliggør 
den historiske fremstilling som konstruktion. Som 
sådan rummer den potentiale til at åbne samtaler 
om og refleksion over, hvilken nutid og fremtid vi 
skaber igennem vores måde at fortælle fortiden. 
Som sådan åbner den for et spørgende rum, hvor 
også eksperterne kan komme til orde og redegøre 
for alt det, de ved, og det endnu mere, som de 
ikke ved.

I momenter peger både Nationalmuseets 
oldtidsudstilling og Lyngvilds vikinge-afsnit på 
muligheden for en mere bæredygtig formidlings-
praksis, der levner plads til både historiens huller 
og gæsternes aktive medtænken og undren. Men 
skal det ske mere end blot momentvis, kræver 
det, at vi i museumsverdenen kommer ud af vores 
refleksionsløse omgang med udstillingssproget 
og begynder at reflektere over vores egne for-
tidskonstruktioner og den nutidsvirkelighed og 
fremtidsmulighed, sådanne er udtryk for. Først da 
kan vi med åbne øjne gå ind i den fremtid, vi selv 
er med til at skabe igennem arbejdet med vores 
fælles kulturarv.

Artiklen er en revide-
ret version af indlæg-
get Formens mytologi 
på forfatterens egen 
blog, lubker.net.

 Altertavlens 
tredeling med alte-
ret foran. Tavlens 
sidefløje peger ind 
mod centrum som i 
de klassiske religiøse 
altertavler med den 
korsfæstede Jesus i 
midten. 
Foto: Henrik Lübker

D E B A T



2726 K U LT U R P O L I T I K

i har aldrig været så velhavende og 
privilegerede som nu, og vi har et 
rigt kulturliv i hele Danmark, som 
vi har bygget på i generationer. 

Med de systematiske to-procents-besparelser 
risikerer vi at ødelægge en bredde, som vi måske 
aldrig kan få igen. Men er alle klar over det? Jeg 
mangler nuancer i debatten om, hvad kulturen 
betyder for vores samfund – og hvilke konse-
kvenser nedskæringerne vil have på lang sigt. 
Hvordan ville vores samfund egentlig se ud uden 
kultur?” spørger kunsthistoriker Merete Sander-
hoff retorisk. Siden omprioriteringsbidraget blev 
en realitet for snart fire år siden, har hun i stigen-
de grad undret sig over de manglende visioner 
for kulturen i Danmark og bekymret sig over de 
konsekvenser, som de fremtidige generationer 
vil opleve. I debatbogen Et spørgsmål om kultur 
beder hun 42 markante kunstnere, politikere, 
erhvervsfolk og fagfolk tage stilling til, hvad kunst 
og kultur betyder, og hvad vi vil med den. Til dag-
lig er Sanderhoff museumsinspektør på Statens 
Museum for Kunst, hvor hun især arbejder med 
tilgængeliggørelse af kunst på digitale platforme 
som SMK Open, Wikimedia Commons og Europea-
na. Men bogen har hun skrevet som fagperson og 
som borger, ikke som ansat.

Den altomfavnende kultur
Bogens samtaler peger ifølge Sanderhoff på, at 
kultur ikke entydigt kan placeres i én kategori. 
Kultur er indbygget i vores samfund og i os som 
mennesker. Det er ikke noget, vi kan leve uden. 
Derfor virker det forfejlet på hende, når politiker-
ne forklarer, at de skal prioritere mellem varme 
hænder på hospitalerne eller kulturstøtte. De 
er ikke hinandens modsætninger, men gensidigt 
forstærkende. ”Kultur er noget, vi gør hver dag. 
Vores liv kondenseres i kunst og kultur. Hvis vi 
skærer kulturen væk, hvad har vi så tilbage?” 
spørger Sanderhoff. Med de mange stemmer 
i bogen søger hun at belyse, hvordan kunst og 
kultur har en afgørende positiv indflydelse på 
mange dele af samfundet. ”Kultursektoren indgår 
i partnerskab med sundhedssektoren, fordi det at 

opleve og deltage i kulturelle aktiviteter kan gøre 
en markant forskel for syge mennesker. Kulturen 
har betydning for rehabilitering, inklusion, uddan-
nelse, erhvervslivet. Alt! Alternativets partileder, 
Uffe Elbæk, og den islandske kunstner Olafur 
Eliasson understreger f.eks. i deres interview, at 
kunsten kan håndgribeliggøre noget så uforståe-
ligt som klimakrisen.”

Legitimitetskrise
Sanderhoff vil ikke placere årsagen til nedskærin-
gerne på kultursektoren ét sted, men oplever, at 
ansvaret ligger bredt i samfundet. Herunder også 
hos kulturinstitutionerne selv. ”Problemet med 
kulturbegrebet er måske, at det for snævert foku-
serer på finkultur. Det viser Mandag Morgens nye 
kulturanalyse Mellem ballet og biografer også. Her 
fremgår det, at danskerne især forbinder kultur 
med klassiske former som museer, skuespil, ballet 
og klassisk musik, mens en tur i biografen eller på 
det lokale folkebibliotek rangerer lavere. Mange 
føler sig ikke inkluderet, når de hører ordet ’kul-
tur’, selv om de måske selv er brugere og medska-
bere af kultur, blot i andre og bredere betydninger 
af begrebet. Der har vi som kultursektor ikke væ-
ret så gode til at definere kultur bredt og at bygge 
bro mellem forskellige kunst- og kulturforståelser. 
At kultur selvfølgelig er en del af os alle og rum-
mer langt flere dimensioner, end man lige umid-
delbart tror.” Hun påpeger, at politikerne ikke har 
fokuseret på kulturområdet i de seneste mange 
år, og når de endelig har gjort det, har det handlet 
om nedprioriteringer. Men hun anerkender samti-
dig, at kulturinstitutionerne har været for dårlige 

“V

Hvad vil vi med kulturen? Det spørgsmål 
stiller kunsthistoriker Merete Sanderhoff 
i en ny debatbog til 42 markante profiler 
i dansk kulturliv. Sanderhoff kredser om 
besparelser på kulturområdet, lægger 
op til debat om konsekvenserne af ned-
skæringer – og opfordrer til at vi tager 
oplyst stilling til, hvilket kultursamfund 
vi ønsker os.

Af Majken Astrup
Journalist

Kulturen som investering 
og værdien af arbejdsro

 Fra venstre: 
Michael Bojesen, 
Olafur Eliasson, 
Merete Sanderhoff, 
Anne Højer Petersen, 
Lennart Lajboschitz 
og Brian Mikkelsen.
Fotos: Anna W. Thor-
björnsson, Brigitte 
Lacombe, Inger Marie 
Mulvad, Ingrid Riis og 
Dansk Erhverv

 Det er de kommunale og statslige drifts-
midler, som sikrer basis for de fleste danske 
kulturinstitutioner, og på den baggrund søger 
vi alle fondsmidler eller offentlige puljemid-
ler til større aktiviteter eller udvikling. Men 
hvis Danmark skal have andet og mere end 
skiftende events og festivaler, nemlig solide 
og varige kulturinstitutioner, som også tager 
public service-ansvar for det, der ikke øko-
nomisk kan bære sig selv, så skal politikerne 
møde deres ansvar for den ”usexede”, men 
nødvendige drift.

Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum. Citat fra bogen.
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og for langsomme til at reagere på den manglende 
opbakning og indsigt hos politikerne. ”Tidligere 
kulturminister Marianne Jelved (R) undrer sig i sit 
interview over, hvorfor kultursektoren ikke oppo-
nerer mere mod nedskæringer og dårlig omtale. 
Først efter at to-procents-besparelserne havde 
kørt et par år, begyndte vi for alvor at røre på os,” 
fortæller Sanderhoff. De manglende og sene pro-
tester fra kultursektorens side har ifølge Sander-
hoff medvirket til den kattepine, kulturbranchen 
står i nu. ”Kulturen er i en legitimitetskrise, og 
både politikerne og befolkningen er klar til fortsat 
at gennemføre besparelser. Få har talt kulturen 
op i de seneste mange år, så det er måske ikke 
så underligt, at store dele af befolkningen savner 
indblik i, hvilken rolle kulturen spiller i det større 
samfundsbillede,” siger Sanderhoff.

Arbejdsro og investering
Merete Sanderhoff lægger stor vægt på, at kultur-
sektoren har som hovedopgave at fremtidssikre 
kulturarven. Det er vanskeligt under de nuværen-
de omstændigheder, da kulturinstitutionerne er 
tvunget til at fokusere på de brede og populære 
emner, hvis de vil have opmærksomhed og ind-
tægter. ”Michael Bojesen fra Statens Kunstfond 
forklarede mig, at de støtter både smalle og bre-
de tiltag, men at det måske kun er to procent, 
der huskes efter 50 år. Og det er aldrig til at sige, 
hvad der klarer den. De er nødt til at satse bredt 
for at fremtidssikre. Det er svært for kulturinsti-
tutionerne, som tingene ser ud lige nu.” Flere af 
de interviewede i bogen giver udtryk for, at der er 
nødt til at blive ændret politisk kurs meget snart. 
Sanderhoff fortæller, at Brian Mikkelsen, som er 
direktør for Dansk Erhverv og tidligere kultur-
minister for Konservative, synes at kulturen skal 
have arbejdsro. Ingen kan arbejde koncentreret, 
når der venter fyringer og besparelser hvert ene-
ste år. Usikre rammer skaber et ringere produkt. 
Kasper Holten, som er direktør for Det Kongelige 
Teater, pointerer, at penge til kulturområdet skal 
ses som en investering og ikke som kulturstøtte. 

Sanderhoff håber, at bogen kan være med 
til at sætte gang i en debat om kulturens værdi 
i samfundet og for den enkelte, og at den kan 
nuancere billedet op til og efter det forestående 
folketingsvalg. ”Jeg ønsker en større bevidsthed 
omkring det skred, som lige nu underminerer 
dansk kunst- og kulturliv. Hvis der skal skæres i 
kulturen, skal det gøres på baggrund af en åben 
og bred offentlig debat, så befolkningen gør det 
med åbne øjne og forstår konsekvenserne.” 

Merete Sanderhoff
Et spørgsmål om kultur
Gads Forlag
Udkommer 11. juni
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med laserprojektion

 Der er et stigende kulturforbrug blandt 
danskerne. Flere forskellige mennesker oplever 
kunst og kultur, og i Danmark er vi i gang med 
at nedbryde de traditionelle klasseskel, vi har 
kendt i kulturverdenen. Det billede vil jeg ger-
ne være med til at banke fast med syvtommer-
søm. Desværre oplever jeg blandt flere politi-
kere på Christiansborg, at de overhovedet ikke 
ænser det og stadig tror, at kunst kun er for en 
lille elite.

 I dag er der nok ikke ét menneske over ti 
år, som ikke på en eller anden måde har været i 
kontakt med ordet klimaforandringer. Men fra 
at have hørt om det til at få en fysisk erfaring 
med det er der ret langt. Kultur er et sprog, 
som gør os i stand til at tale om sager, der kan 
forekomme meget abstrakte. En af dens stær-
keste redskaber er, at den kropsliggør sit ind-
hold, sit ærinde.

Gitte Ørskou, direktør, Kunsten. Citat fra bogen.

Olafur Eliasson, kunstner. Citat fra bogen.
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den seneste Star Wars-film sad halvdelen af de 
unge tilskuere og fulgte ’closing credits’ til ende. 
Og til visningen af arthouse-film opfattes det som 
dårlig stil at gå, inden lærredet er blevet helt 
mørkt.

Den sjældne kolofon
Men på danske museer er det slet ikke nogen 
selvfølge at kreditere og takke dem, der har skabt 
udstillingerne. Hverken de store blockbuster-pro-
duktioner eller de små sofistikerede udstillinger. 
For såvel besøgende som presse og anmeldere 
bliver udstillingerne fremstillet som anonyme 
institutionsprodukter uden mennesker bag.

Man takker selvfølgelig de sponsorer og fonde, 
som har givet pengene. Nogle gange bliver også 
hovedkuratoren nævnt ved navn, måske også den 
eksterne arkitekt eller designer. Men det er de 
færreste museer, der giver en fyldig deklaration 
af, hvilke personer og faggrupper, interne med-
arbejdere eller eksterne samarbejdspartnere der 
har været med til at bygge udstillingen op.

Mangel på tradition?
Hvorfor denne forskel mellem filmbranchen og 
museumsverdenen? Hvorfor svælger filmmagere 
i alenlange credits, mens museerne som oftest 
nøjes med at takke dem, der har givet det øko-
nomiske bidrag? Hvorfor vælger museerne tit at 
anonymisere deres udstillinger, så man næsten 
tror, at det er museumsdirektøren selv, der har 
lavet dem, i stedet for at fremhæve de mange 
medarbejdere og samarbejdspartnere, der de 
facto har skabt dem?

Vi har ikke lavet nogen rundspørge på museer-
ne, så vi kender ikke svarene. Men vi forestiller os, 
at det kunne handle om mangel på tradition og 
gode forbilleder, dovenskab, manglende bevidst-
hed om kolofonens betydning (måske ud fra en 
forestilling om at det ikke er en information, pub-
likum efterspørger) eller måske angst for interne 
konflikter om, hvem som skal have æren. 

Hvad miseren end skyldes, vil vi argumentere 
for, at credits i form af kolofoner bør være en 
integreret del af udstillingerne og museernes 
udadrettede arbejde. De skal placeres synligt ved 
udgangen fra udstillingerne, ligesom rulletekster-
ne efter filmen, og på hjemmesiden. De skal være 
detaljerede og nævne alle, der har bidraget. Den, 
som ikke gider læse, kan jo bare gå eller klikke 
forbi. Men alle dem, der vil vide mere, ligesom 
Star Wars-fansene, får i hvert fald chancen.

Der står dygtige individer bag en udstilling
Der er flere grunde til at lægge vægt på udstil-
lingskolofoner. For det første fortæller de, at det 
faktisk ikke er museet som institution, der laver 
udstillingerne, men individuelle museumsmed-

Af Bente Vinge Pedersen, udstillingsleder, 
og Thomas Söderqvist, fhv. museumschef, 

Medicinsk Museion

Credits 
vil skabe mere 

respekt om 
udstillingsmediet

filmbranchen er der tradition for, at 
spillefilm afsluttes med flere minutters 
rulletekster. Først kommer navnene på 
skuespillerne, så instruktøren, produceren 

og manuskriptforfatteren, og bagefter den lange 
række af specialister som har været involveret 
i produktionen. Der er castere, scenografer, 
line-producere, tonemestre, key grips og dol-
ly grips, gaffers, propmasters, sminkører osv., 
hundredvis af personer med mere eller mindre 
mystiske jobtitler. Alle nævnt, ingen glemt. Det 
tager flere minutter at rulle listen igennem, mens 
musiktemaet spiller i baggrunden.

Det er ikke kun branche-navlepilleri. Også 
publikum kan lide rulletekster. Efter premieren på 

I
arbejdere og hyrede eksterne specialister. Det 
er disse fagligt dygtige individer, som fortjener 
anerkendelse og tak for deres kreative indsats. 
Det er jo heller ikke Lucasfilm Ltd, som laver Star 
Wars-filmene, men de mange dygtige individer, 
som bliver takket i rulleteksterne. Og det er ikke 
nogen tilfældighed, at filmpriser (f.eks. Oscar) går 
til de individuelle instruktører og skuespillere, til 
produceren for bedste film, til dem, der står bag 
bedste animering, bedste musik, bedste visuelle 
effekter mv. – og ikke til filmselskaberne.

Ligesom bøger og teaterforestillinger er muse-
umsudstillinger kreative produkter. Et bogforlag 
fremhæver forfatteren med store bogstaver på 
forsiden og portræt på bagsiden, men sætter sit 
eget navn i ydmyge små bogstaver. Teatrene er 

stolte over deres skuespillere, instruktører, sce-
nografer og musikere og præsenterer dem med 
billeder i programmer og interviews. Hvorfor skul-
le det være anderledes på museerne?

Det handler også om at signalere over for pub-
likum, at der er en auteur, der har foretaget en 
række faglige og kunstneriske valg. Der er person-
ligheder og temperament bag udstillingerne. Ved 
at kende dennes faglige og æstetiske baggrund 
har de besøgende bedre mulighed for at forstå 
disse valg og fravalg. Ligesom det ikke er ligegyl-
digt, hvem der har skrevet romanen eller instru-
eret teaterstykket, er udstillingsmagerne heller 
ikke ligegyldige. At sætte navne på er at tage både 
publikum og professionen alvorligt.

Der ligger et team bag
Men kolofonen er ikke kun et middel til at 
fremhæve auteurerne. Det er også det sted i 
udstillingen, hvor museet bedst kan synliggøre 
det komplekse samarbejde, der ligger bag mu-
seumsoplevelsen. Mange fagligheder bidrager til 
en udstillingsproduktion – inspektører, forskere, 
konservatorer, designere, arkitekter, grafikere, 
tømrere, malere, smede m.fl. Kolofonen er en 
lille, men betydningsfuld måde, hvorpå museet 
kan vise, at det respekterer og værdsætter alle 
sine medarbejderes og samarbejdspartneres 
dygtighed – og ikke bare sine sponsorer. Listen 
over faggrupper er godt nok ikke så lang som i en 
almindelig filmrulletekst, men betydeligt længere 
end de fleste besøgende forestiller sig, eller mu-
seerne normalt fortæller. 

Endelig kan en rutinemæssig brug af detaljere-
de kolofoner være med til at højne bevidstheden 
om udstillingsmediet som en speciel kulturel ud-
tryksform. Den kan folde processen ud og være 
med til at bestemme, hvilken slags udstilling vi 
har med at gøre. Hvilken genre er der tale om? Er 
udstillingen et eksperiment? Er den forskningsba-
seret? Er den crowdsourcet? Er den en vandreud-
stilling eller egenproduceret? Også på den måde 
vil den detaljerede kolofon være med til at øge 
forståelsen og respekten for museernes faglighed 
på udstillingssiden. 

Vores erfaring fra Medicinsk Museion er, at 
det ikke tager lang tid eller er særlig besværligt. 
Som udstillingsproducent skal man bare føre bog 
over de personer, som går ind og ud af udstil-
lingsproduktionen. Det kan nogle gange lede til 
diskussioner om, hvem der skal have æren, men 
umagen ved disse skal vejes op imod den faglige 
bevidsthed og stolthed, som alle medarbejdere 
udvikler ved, at deres indsatser bliver synliggjort, 
både indadtil og udadtil. En god kolofon skal både 
fremhæve de individuelle bidragsydere og gøre 
det tydeligt, at udstillingen er et komplekst sam-
arbejdsprodukt.

Kolofonen — museets version af filmens 
rulletekster — viser, at museet respek-
terer sine medarbejderes kreativitet og 
faglighed, og kan være med til at højne 
bevidstheden om udstillingsmediet som 
en speciel kulturel udtryksform.  

 Medicinsk Mu-
seion bruger gerne 
lange og detaljerede 
udstillingskolofoner. 
Her er det til udstillin-
gen Det Indsamlede 
Menneske (2015). 
Illustration: Medicinsk 
Museion

K R O N I K
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Karen Blixen Museet på Rungstedlund er 
kommet på finansloven. Museet, der vare-
tager Karen Blixens hjem og forfatterskab, 
har hidtil været drevet for private midler og 
har kæmpet en lang kamp med svigtende 
økonomi. Hvad kommer støtten helt kon-
kret til at betyde for museet? 

Af Peter Søgaard Hansen
cand.mag.

vi gå i gang”
“Nu kan 

Karen Blixen Museet på 
finansloven

år man går op ad den grusbelagte 
indkørsel, står Rungstedlunds bygning-
er hvide og åbne frem. Bagved tårner 
træerne fra den dertilhørende park 

op, og man fornemmer straks den særlige ro og 
stemning. Stedets bygninger har en lang histo-
rie, der går tilbage til 1680, og det var her, Karen 
Blixen blev født og siden døde. Stedet, der er 
museum for hendes liv og forfatterskab, har indtil 
for nylig klaret sig selv. Men der har årligt været et 
driftsunderskud på 2,5 millioner, og museet har 
måttet fundraise til restaurering og aktiviteter. 
Underskuddet har været dækket af Blixens arv 
gennem Rungstedlundfonden, der også har rettig-
hederne til Blixens værker. Men arven efter Blixen 

N
→ Karen Blixen Museet blev 

åbnet i 1991 og er en selv-
ejende institution under 
Rungstedlundfonden.

→ Museets drift koster ca. 
seks mio. årligt. Dette finan-
sieres af ca. 35.000 gæster 
samt rettighederne fra 
Blixens værker, der tilsam-
men giver ca. tre mio. årligt. 
Dertil giver Hørsholm Kom-
mune museet ca. 290.000 
kr. i støtte til gartnertimer 
til den omkringliggende 

park og fuglereservat samt 
50.000 kroner årligt til 
Rungstedlundprisen. Resten 
har Rungstedlundfonden 
finansieret med ca. 2,5 mio. 
kr. årligt.

→ Fra 2017 til 2019 gav kom-
munen syv mio. kroner til 
renovering af parken.

→ Museet kom i slutningen af 
2018 på finansloven og blev 
bevilliget 12 mio. kroner 
med tre mio. om året de 
næste fire år.

MUSEET

 Karen Blixen foran 
Rungstedlund, 1943. 
Foto: Olaf Kjeldstrup / 
Det Kongelige Bibliotek
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 Rungstedlund set fra parken.
Foto: Peter Søgaard Hansen

 Ewalds stue, hvor Karen Blixen sad 
og skrev, når det var varmt nok. 
Foto: Peter Søgaard Hansen

 Karen Blixen på 
Rungstedlund. 
Foto: Det Kongelige 
Bibliotek

var ved at være brugt op. Museet råbte derfor 
på politisk hjælp for ikke at måtte lukke om få år, 
og sagen blev dækket af flere nyhedsmedier. Det 
førte til bred politisk opbakning, og i slutningen 
af 2018 blev det officielt: Museet var kommet på 
finansloven og blev bevilliget 12 mio. kroner for-
delt over de næste fire år.

En succeshistorie
Ifølge Catherine Lefebvre, direktør på Karen 
Blixen Museet, har situationen været paradok-
sal: “Vi har jo sådan set varetaget en national 
forpligtigelse, en national opgave, i og med at 

tilskud,” understreger Lefebvre. På museet satte 
man sig for at klare tingene med de midler, der nu 
var. Men der er langt fra fondsstøtte til projekter 
til den omkostning, det har at drive museet og 
vedligeholde dets bygninger, butik og infrastruk-
tur. “Det er lige præcis det, som kommer til at 
gøre en forskel for os nu; at vi får en hjælpende 
hånd til de punkter,” siger Lefebvre.

Fremtidsudsigter
Netop den hjælpende hånd fra det offentlige 
kommer til at have stor betydning for museets 
fremtidige projekter. “Vi kommer til at arbejde 
enormt målrettet med vores arrangementer og 
publikumsudvikling,” fremhæver Lefebvre. Kort 
sagt tillader støtten, at der kommer til at ske 
mere på museet. For der skal være flere og stør-
re arrangementer på Rungstedlund. Her vil man 
fokusere på litteraturseminarer, sommerkurser, 
skrivekurser, folkemøder og meget mere. “Da vi 
har været begrænset af vores få ressourcer, kan vi 
mærke, at nu kan vi gå i gang,” slår Lefebvre fast. 
Endvidere vil museet have mere fokus på klima, 
natur og bæredygtighed, der var vigtige anliggen-
der for Karen Blixen. Hvis man spørger Lefebvre, 
er det også denne side af Blixens historie, og den 
dertilhørende park og fuglereservat, der skal 
være med til at holde museet relevant: “Det er jo 
et helt unikt stykke natur, vi har her. Og det, tror 
jeg virkelig, bliver noget, som vi også i fremtiden 
kommer til at profilere os på.”

 
Hvad skal vi med Rungstedlund?

Karen Blixen Museet er ikke den eneste kulturin-
stitution, der beskæftiger sig med litteratur- og 
kulturformidling. Så man må nødvendigvis spørge, 
hvorfor det overhovedet er vigtigt at holde liv i 
et forfattermuseum som Karen Blixen Museet? 
Det helt unikke ved museet er, ifølge Lefebvre, 
at man har både Blixens forfatterskab og stedet, 
hvor hun blev født og døde. Samtidig fremhæver 
hun, at der foregår en unik dialog mellem Rung-
stedlund og omverdenen. Det er nemlig svært at 
besøge museet uden også at forestille sig Blixens 
liv på farmen i Afrika. Og det er dette, samt Rung-
stedlunds lange historie før Karen Blixen, der er 
med til at gøre stedet til noget specielt: “Det er 
et sted, som er vigtigt i en bevidsthed og i en stor 
fortælling om dansk kultur og litteratur, og som 
også peger ud i verden og har det internationale 
i sig. ”Af den grund kan man sige, at museet også 
har en stor betydning for de kommende læsere 
af Blixens værker. Og fremtiden ser da også lys ud 
for museet. Med støtten kan museet udvikle sig 
og fortsætte som en vigtig formidler af et essen-
tielt stykke dansk historie og kulturarv. En støtte, 
man på museet naturligvis håber vil fortsætte, når 
de fire år er gået.

 Vi har jo sådan set varetaget en 
national forpligtigelse, en national 
opgave, i og med at vi har taget os 
af Karen Blixens hjem, hus, sted, 
fødested og park. Og forfatterskab. 
Og det har vi gjort for private midler.

vi har taget os af Karen Blixens hjem, hus, sted, 
fødested og park. Og forfatterskab. Og det har vi 
gjort for private midler.” I sig selv er museet da 
også en succeshistorie. Det har ca. 35.000 gæster 
årligt, hvoraf ca. 50 % er fra udlandet. Hørsholm 
Kommune bidrager med vedligeholdelse af Rung-
stedlunds park samt den årlige rungstedlundpris. 
Dertil mærker museet en stor opbakning gennem 
dets fundraising til udstillinger og projekter. Men 
at støtten falder på et tørt sted, er ingen hemme-
lighed. “Det har jo været en virkelig god succes. 
Men det er jo ikke det samme som at sige, at man 
kan drive et museum uden noget som helst stats-
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Et museumsbesøg er et højdepunkt i 
skoleåret. Men ofte får eleverne ikke 
det optimale ud af besøget, blandt an-
det fordi lærerens tid går mere med lo-
gistik end med undervisning. Derfor har 
Experimentarium og Københavns Pro-
fessionshøjskole udviklet en ny måde at 
’gå på museum’ på. Flere museer står på 
spring for at bruge metoden.

Af Christian Juul Yssing
PR-konsulent, Experimentarium

Flip 
skolernes 

museumsbesøg

t museumsbesøg er et sjovt afbræk fra 
skoleskemaet og lokker med løftet om 
spændende læring og nye perspektiver. 
Men selv om oplevelsen oftest er god, 

er et museum sjældent optimalt som læringsrum 
– især ikke når klasserne kommer på egen hånd. 

”I praksis ender besøgene ofte i fri leg. Det er 
de færreste lærere, der får koblet besøget med 
fagene eller rammesat elevernes læringsproces-
ser ordentligt. Lærerne har viljen, men ikke altid 
overskuddet – så det er derfor oplagt, at museer-
ne gør det lettere for lærerne at få det bedste ud 
af besøget,” siger uddannelseskonsulent Morten 
Raahauge Philipps, Københavns Professionshøj-
skole.

Derfor har Experimentarium og Københavns 
Professionshøjskole udviklet FLIP EXPERIMEN-
TARIUM – et nyt besøgskoncept til klasser, som 
kommer på egen hånd. Det er inspireret af under-
visningsmetoden ’Flipped Learning’, som i disse 
år vinder indpas i folkeskolen. Foreløbig ligger der 
10 gratis undervisningsforløb til mellemtrinnet og 
udskolingen klar på Experimentariums hjemme-
side. 

”På Experimentarium kommer der rigtig man-
ge skoleklasser på egen hånd – de slår sig løs og 
får med garanti læring med hjem,” fortæller Pia 
Maria Lie, publikumschef og ansvarlig for skole-
indsatsen på Experimentarium. ”Men allerede fra 
åbningen af det nye Experimentarium for to år 
siden forstod vi, at vi havde brug for et koncept, 
som kunne hjælpe klasserne med at dykke dybere 
ned i udstillingerne – og vi fandt vores perfekte 
udviklingsmatch i læreruddannelsen og forsk-
ningsmiljøet på Københavns Professionshøjskole.” 

Inspireret af Flipped Learning
’Flipped Learning’ ’flipper’ populært sagt den 
traditionelle undervisning på hovedet. I stedet for 
undervisning i klassen fulgt af lektier derhjemme 
forbereder eleverne sig hjemme med videoklip, 
der formidler stoffet. Det frigør tiden i skolen til 
elevernes fordybelse, øvelser og perspektivering. 
Metoden har lignende fordele, når den bruges i 
forbindelse med et museumsbesøg. 

ledes – de bliver ’udforskende naturfagselever’, 
der arbejder i dybden, måler, vejer, dokumenterer 
og diskuterer,” siger Morten Raahauge Philipps.

Tilbage i skolen skal eleverne bearbejde deres 
nye viden, de hjembragte målinger og dokumen-
tation, og på den baggrund kan nye hypoteser 
opstilles og afprøves. 

Museer og virksomheder står på spring
Experimentarium og Københavns Professionshøj-
skole oplever stor interesse for FLIP EXPERIMEN-
TARIUM fra museer, science centre, zoologiske 
anlæg mv. 

”Fælles for dem er, at de ser fordelen ved et 
skalérbart og gennemtestet koncept, som er let 
at løbe videre med i eget regi. Det trækker også, 
at konceptet ikke kræver dedikerede formidler-
kræfter ud over i udviklingsfasen, hvor der skal 
produceres forløb og indhold,” siger Pia Maria Lie.

”Vi har også taget hul på et projekt, hvor 
tanken er, at museer og eksterne læringsmiljøer 
over hele landet kan gå sammen om at kompe-
tenceudvikle deres formidlere, så de kan benytte 
FLIP-metoden og meget gerne også forfine den 
til fælles inspiration,” tilføjer Morten Raahauge 
Philipps.

Muligheden for at bruge FLIP EXPERIMENTA-
RIUM til kompetenceudvikling og voksenunder-
visning har, ifølge Pia Maria Lie, også fanget virk-
somhedernes interesse. Men også virksomheder, 
som ønsker at blive bedre til at slå dørene op for 
skolerne, står på spring for at udvikle egne forløb 
baseret på konceptet.

E

FAKTA

→ Experimentarium og Københavns 
Professionshøjskole står bag FLIP 
EXPERIMENTARIUM.

→ FLIP EXPERIMENTARIUM er in-
spireret af undervisningsmetoden 
Flipped Learning og benytter 
video og spørgeskemaer til at 
forberede eleverne før, under og 
efter besøget, hvilket har væsent-
lig betydning for elevernes faglige 
udbytte. 

→ Der er udviklet 10 undervisnings-
forløb, som alle tager udgangs-
punkt i Experimentariums inter-
aktive udstillinger. Der er udviklet 
forløb til mellemtrinnet og udsko-
lingen.

→ Undervisningsforløbene er gratis 
og kan findes på Experimentari-
ums hjemmeside – experimenta-
rium.dk/til-skoler/undervisnings-
materialer 

”Målet med FLIP EXPERIMENTARIUM er at fri-
gøre lærerens kræfter til undervisning, at øge 
elevernes faglige udbytte og at sikre, at besøget 
på Experimentarium forankres bedre i læringsmål 
og i undervisningen på skolen. Og når lærer og 
elever ankommer forberedt, kan de gå hurtigt og 
fokuseret i gang,” forklarer Pia Maria Lie.

Eleverne forbereder sig inden besøget med 
et spørgeskema og ved at se film. Filmene viser 
de relevante udstillinger på Experimentarium, 
formidler det naturfaglige stof og introducerer 
øvelserne, eleverne skal lave. Spørgeskemaet, 
som læreren frit kan tilpasse til sin undervisning, 
får eleverne til at reflektere over det naturfaglige 
indhold i udstillingerne og knytter teorien til prak-
tiske øvelser. Eleverne udfylder løbende skemaet 
før, under og efter besøget, hvilket giver læreren 
mulighed for at forholde sig til elevernes forud-
sætninger og deres arbejdsindsats. 

”På vores testklasser kan vi se, at eleverne i 
højere grad ved, hvad de skal, og hvordan de skal 
gøre det, når de benytter et FLIP-forløb. Frem for 
alt går de mere udforskende til udstillingerne og 
bruger deres naturfaglige kompetencer – og det 
er jo lige præcis det, som vi gerne vil opnå her på 
Experimentarium,” siger Pia Maria Lie.  

”Udstillingerne på Experimentarium er godt 
tænkt, og hvert et lille hjørne oser af faglighed. 
Eleverne bliver helt naturligt til ’opdagende strej-
fere’, der lidt tilfældigt oplever det, de nu kom-
mer forbi – det er godt, men ikke altid nok i en 
skole-sammenhæng. I vores tests af FLIP-forløbe-
ne ser vi, at eleverne bruger udstillingerne ander-

 Experimentari-
ums egne unge for-
midlere, de såkaldte 
’Piloter’, medvirker i 
filmene, som er pro-
duceret til undervis-
ningsforløbene. 
Foto: Experimenta-
rium
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Museum of London føjer sig til den lange 
række af museer, der gennem enorme byg-
ge- og indretningsbudgetter skal være med 
til at booste kultur- og oplevelsesøkonomi-
en. Trenden har bredt sig over det meste 
af verden og er med til at skabe en type 
museer, hvor oplevelser frem for traditionel 
læring er i centrum.

Af Flemming Just
direktør, Sydvestjyske Museer

Europas 
største 

kulturbyggeri
useum of London kalder det selv for 
Europas største kulturbyggeri i øje-
blikket. Mere end 2,5 hektar – eller 
mere præcist 26.000 kvadratmeter 

– gamle bygninger er ved at blive omdannet til 
et kæmpemæssigt museum i hjertet af London. 
Grænsen mellem byudvikling, city-branding og 
styrkelse af kultursektoren er udvisket, for kultur-
projekter som dette er alle tre ting. Vi ser det i det 
meste af verden. Det gælder først og fremmest 
hovedstæderne, men de såkaldte ’second tier 
cities’ – byer der i størrelse og betydning kommer 
efter hovedstæderne – er ved at komme rigtig 
godt med. Tag Gdansk, som har opført to enorme 

det. Hun forelagde en dristig plan for borgmeste-
ren og foreslog, at der blev skabt et verdensklasse 
museum i bygningerne. Museet kunne selv bidrage 
med 600 mio. kr., hvis byrådet ville komme med 
omkring 1.400 mio. kr. Byrådet sagde ja, ombyg-
ningen er gået i gang, og man forventer at kunne 
åbne i 2023. Ambitionen er at kunne tiltrække 
omkring to mio. besøgende hvert år og blive ver-
dens førende city museum Det er imidlertid ikke 
entréindtægter, der skal få det til at løbe rundt. 
I Storbritannien er der bred politisk enighed om, 
at museer som hovedregel skal være gratis. Kun 
større særudstillinger kan man tage penge for. 
Indtjeningen skal i stedet komme fra et veludvik-
let butikssalg og gode spisesteder. Desuden skal 
områder ud mod gaderne lejes ud til forretninger.

En global trend
Det nye Museum of London skal nok blive en suc-
ces, men forretningsmodellen kan kun lade sig 
gøre, fordi museet ligger i en by med en stærk 
kapitalisering af ejendomsmarkedet og et stort 
befolknings- og turismeunderlag. 

Den nye trend, som Museum of London er en 
del af, repræsenterer desuden en type museer, 
hvor det er oplevelser og ikke traditionel læ-
ring, der er i centrum. Det gælder ikke kun for 
mega-museer som Museum of London, men for 
rigtig mange andre museer, hvor der er adgang til 
et stort publikum. Adfærdsmønstrene ændrer sig 
her, således at et museumsbesøg kan kombineres 
med café- og restaurantbesøg, shopping, perfor-
mance (musik, debat, makerspace) eller blot det 
at være et sted, hvor man tager i byen med ven-
nerne og kæresten fredag eller lørdag, mens man 
de øvrige dage måske snarere ser stedet som en 
kulturinstitution. 

M

museer, Museum of Second World War og Europe-
an Solidarity Centre. Tag Malaga, som var en slidt 
turistby, men som nu har genopfundet sig selv 
med byudvikling og interessante museer, bl.a. Pi-
casso Museum og Carmen-Thyssen Museum. Og i 
ørkensandet vil Qatar med en række kæmpemuse-
er, bl.a. et Louvre, tiltrække et stort antal turister. 

Det nye Museum of London
I og for sig kunne det eksisterende bymuseum i 
London blot fortsætte som nu. Det ligger midt i 
byen og har omkring 800.000 besøgende hvert 
år. Det ville de fleste museer være godt tilfredse 
med. Men en driftig museumsdirektør, folkelig 
modstand mod flere bygninger i glas og stål samt 
et byråd, der gerne vil have tiltrukket endnu mere 
kapital til en verdensby, som i forvejen er drevet 
af et sindssygt ejendomsmarked, fik det hele til at 
gå op i en højere enhed. 

Bygningen, som det hele drejer sig om, er det 
gamle kødmarked West Smithfield i den ældste del 
af byen. Hvor der før havde været et stort kvæg-
marked, blev der i 1870’erne bygget et stort kød-
marked med fuld kælder under. Jernbanen gik lige 
til døren og kunne fragte frossent kød fra oversøi-
ske lande videre ud i alle afkroge af Storbritannien. 

I flere årtier har bygningerne stået tomme. 
Byrådet ville derfor sælge området til nedriv-
ning, så der i stedet kunne opføres endnu flere 
bygninger i glas og stål. For en gangs skyld stødte 
de skyhøje planer på markant folkelig modstand. 
Smithfield var en så integreret del af den indu-
strielle udvikling i verdensbyen, at det ikke bare 
skulle give plads til kontorbyggeri eller voldsomt 
dyre lejligheder. 

Det var her, at den driftige nye direktør for Mu-
seum of London, Sharon Ament, kom ind i bille-

U D B L I KD
A

N

SKE MUSEER

L O N D O N

UDBLIK

’Udblik’ er postkort 
fra nær og fjern, 
hvor museumsfolk 
beretter om deres 
rejser, samarbejder 
eller inspiration.
Send dit postkort 
(max. 4.000 tegn) 
med billeder i høj 
opløsning til redak-
tion@danskemuse-
er.dk.

  Museum of 
London flytter til 
West Smithfield, som 
oprindeligt husede et 
kødmarked, men har 
stået tomt i årtier.  
Foto: Museum of 
London
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A R K E N

Patricia Piccinini 
En kærlig verden
9.2 → 8.9.19

Med sine hybride skabninger udfordrer 
Piccinini grænsedragninger mellem men-
neske, dyr og planter. Indtoget af nye 
teknologier og menneskets aftryk på 
planeten danner baggrund for Piccininis 
kunst, men det er følelsernes rum og 
forestillingerne om fremtidens mulige 
livsformer og fællesskaber, som står helt 

centralt i hendes univers. I hjertet af Pa-
tricia Piccininis praksis ligger tematikker 
som omsorg, empati og forplantning i et 
nyt biologisk grænseland. I sanselige og 
komplekse værker undersøger Piccinini, 
hvordan vi lever og skaber relationer i en 
tid, hvor det naturlige og det kunstige 
forbinder sig på nye måder. Hendes værker 
handler om helt grundlæggende biologiske 
og eksistentielle spørgsmål om at være til 
og høre til. Med et kunstnerisk udtryk, der 
balancerer hårfint mellem det foruroligen-
de og det følsomme, drager Piccinini den 
besøgende ind i en fascinerende verden 
fuld af kærlige relationer mellem arter-
ne. Særudstillingen er Patricia Piccininis 
første soloudstilling i Norden.

 Foto: Patricia Piccinini

 Foto: Anne Mette Larsen  Foto: Designmuseum Danmark

 Illustration: Lea Letén/
Stiftsmuseet i Maribo

ST I F T S M U S E E T I  M A R I B O

Lille Valdemars eventyr
7.2.19 → 11.1.20

Valdemar er fem år og er lige kommet i 
pleje hos familien Hvide. Her møder han 
børnene Ingefred, Absalon og Esbern, 
som hjælper ham med at finde sin indre 
styrke igennem de nye venskaber. Ud-
stillingen Lille Valdemars eventyr giver 
børnene en oplevelse af, at børn i mid-
delalderen levede i andre rammer, fysisk 
og socialt, men at de, trods det, ikke er 
så forskellige fra børn i dag. Men vigtigst 
af alt fortæller udstillingen en historie 
om venskab. Børnene skal som gode 
venner hjælpe lille Valdemar igennem 
hans eventyr, som er både uhyggelige 
og sjove. Valdemar har følgeskab af sin 
trofaste hund Saxo hele vejen igen-
nem. Historien om Valdemars unge år er 
konstrueret ud fra de historiske kilder. 
For at give fortællingen krop og sjæl har 
børnebogsillustrator Lea Letén levende-
gjort børnene i historien på næsten to 
meter høje billedplancher. Udstillingen 
er produceret af Museum Vestsjælland.

D E S I G N M U S E U M DA N M A R K

Bauhaus #itsalldesign
14.3 → 1.12.19

Designmuseum Danmark deltager i den 
internationale fejring af 100-året for 
Bauhaus-skolen med denne udstilling, der 
behandler alle aspekter af skolens aktivite-
ter, dens indflydelse og relevans. Den viser, 
hvordan nutidens design og designere 
har videreført arven fra Bauhaus, og ikke 
mindst hvordan de designmetoder, som 
var med til at forandre samfundet radikalt 
for 100 år siden, stadig er relevante i dag. 
Bauhaus #itsalldesign rummer både kend-

te hovedværker og ikke tidligere udstillede 
værker inden for alle Bauhaus’ virkefelter: 
design, arkitektur, kunst, film, fotogra-
fi, scenekunst og reklame. Udstillingen 
lægger særlig vægt på Bauhaus-skolens 
interesse i sociale forhold, eksperimenter 
og processer og på Bauhaus-designtænk-
ningens tilstedeværelse i alle aspekter 
af vor tids designsamfund. I forlængel-
se af udstillingen viser Designmuseum 
Danmark en egenproduceret udstilling, 
Bauhaus – Danish Design, hvor der lægges 
vægt på forskelle og ligheder, når to af 
designhistoriens centrale, internationale 
strømninger mødes. Og museets gæster 
inviteres til selv at prøve kræfter med 
skolens metoder i et stort specialindrettet 
Bauhaus-værksted med fokus på form, 
farve og bevægelse.

T E KST I L M U S E E T

Midtjyske tæpper
8.2 → 25.8.19

Anne Mette Larsen har igennem man-
ge år som væver og kunsthåndværker 
skabt et personligt udtryk karakteriseret 
af et anarkistisk farvevalg og en stram 
lodret/vandret komposition. Over for 
dette håndværk henter hun forskellige 
benspænd i sine omgivelser. Hun stiller 
sig den opgave at formidle konkrete 
fakta, lovmæssigheder, behov eller 
tilfældigheder i sine værker. Det ude-
frakommende benspænd er i denne 
udstilling de fire lokaliteter: Tinnet krat, 
hvor Skjernåen og Gudenåen har deres 
udspring, Klostermølle ved Mossø og 
Badeanstalten og Skovvillaen ved Sil-
keborg. Resultatet er en serie tæpper 
produceret på Røros Tweed i Norge. Ud-
stillingen illustrerer den kunstneriske til-
blivelsesproces: Hvordan går man fra fire 
lokaliteter til ni unikke uldtæpper? Det 
indebærer mønsterdannelse, farvevalg, 
tekniske og kunstneriske indkredsninger. 
Det færdige produkt er smukke, uopsli-
delige tæpper, der formidler deres for-
ankring i midtjysk kulturhistorie. 

K RO P P E DA L M U S E U M

Hver dag er en kamp
15.3.19 →

Arkæologerne på Kroppedal Museum 
udgravede for nogle år tilbage en stor 
vikingegravplads tæt på Vridsløsemagle. 
Gravpladsen er en af de største vikinge-
gravpladser fra tidlig vikingetid, vi kender 
til herhjemme. Ud over at rumme i alt 120 
vikingegrave viste gravfund også, at flere 

af vikingerne stammede fra Gotland og 
formentlig var bosat på Vestegnen omkring 
800 e.Kr. Nu er de blevet ’genoplivet’ i et 
mix af fiktion og fakta i en udstilling, der 
udgøres af både animationsfilm og arkæo-
logiske fund: Publikum møder en vikinge-
familie, som de følger hele vejen igennem 
udstillingen. Og gennem deres historie får 
publikum et anderledes indblik i hverdags-
livet i vikingetiden. Det er ikke en fortæl-
ling om krigeriske vikinger, der drager på 
togter for at plyndre. Snarere tværtimod. 
Det er derimod en historie om det helt al-
mindelige hverdagsliv, der i sig selv kunne 
være en barsk og nådesløs affære.

Udstillinger
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B RA N DT S

Anton Corbijn 
1-2-3-4 
22.3 → 17.11.19

Man hører næsten trommestikkerne for 
sit indre øre, inden nummeret starter: 
Èn – to, tre – fire! U2, Depeche Mode, 
David Bowie og Metallica er blot nogle af 
de mange rockikoner, der i de seneste 
40 år er blevet foreviget af den holland-
ske mesterfotograf. Anton Corbijns rå og 
ærlige fotografiske udtryk har defineret 
en hel generation af musikere og givet 
ham intet mindre end kultstatus. 

Med billeder, lyd og ord kommer 
udstillingen helt tæt på Anton Corbijns 
ikoniske arbejde og hans store betydning 
for både de portrætterede kunstnere og 
musikelskere verden over. 

M U S E U M  M O R S

Kloge koner, kvaksalvere 
og kredslæger
12.4.19 → 13.4.20

Der findes ganske få ting i denne verden, 
der griber mere ind i det enkelte menne-
skes liv end sundhed. Fra vi bliver født, 
til vi en dag skal dø. Samtidig er det et af 
de mest diskuterede emner, ikke kun i 
dag, men også når vi ser tilbage gennem 
historien. Specielt med fokus på de sene-
ste 150 år, hvor vores sundhedsvæsen for 
alvor begyndte at udvikle sig. Men sund-
hed er mange ting. Det afspejler politiske 

diskussioner og systemer, såvel som hvad 
sundhed er for den enkelte, om vi er syge 
eller raske, om vi lever sundt, og hvad det 
rigtige sundhedsideal er. Der findes ikke 
noget entydigt svar. Museum Mors’ nye 
særudstilling sætter ord og billeder på den 
historiske udvikling inden for vores forhold 
til sundhed og sygdom og prøver samtidig 
at aktualisere den politiske diskussion 
om, hvor Danmark er på vej hen inden for 
sundhedsområdet. Med udgangspunkt i 
fortællingen om morsingboernes lange 
kamp for at skabe, udbygge og fastholde et 
lokalt forankret og nært sundhedssystem 
på Mors beskriver udstillingen den danske 
sundhedshistorie gennem et mikroper-
spektiv. Fokus er på de mange udviklinger 
og forandringer, der er sket inden for 
sundhedsområdet de seneste 150 år. Ud-
stillingen vises på Dueholm Kloster.

 Foto: Morsø Lokalhistoriske Arkiv

 Foto: B. Køppe

 Foto: Morten Knudsen

 John Lydon, New York, 1983. Foto: Anton Corbijn

Vi smykker os for at fange andres øjne – 
måske fordi vi ønsker os en andel i dyrs 
egenskaber, farverigdommen eller vild-
skaben. At bære dyret som smykke kan 
være en måde at tæmme vildskaben på, 
så vi kan nyde mere end et enkelt glimt 
af en kamæleon, der ellers ville være 
væk på et flygtigt sekund. Hvis et dyr 
er skønt at skue, hvis dets fremtoning 
opildner og opløfter, har det højst sand-
synligt været gengivet i et smykke. 35 
særligt indbudte danske og udenlandske 
guld- og sølvsmede har taget imod ud-
fordringen om at forevige udvalgte dyr i 
ædelmetaller, ædelsten, smykkesten og 
kulturperler, som skønne unikasmykker 
og fantastiske kunstobjekter. Kunstner-
ne har skarpt fokus på at fange dyrenes 
helt specielle karaktertræk.

T RA P H O LT

Michael Geertsen 
EKKO
13.4 → 25.8.19

Michael Geertsen bliver kaldt keramikkens 
rockstar og er kendetegnet ved ikke at 
lade sig begrænse af konventioner, men 
bruger traditioner som afsæt og inspi-
ration. Udstillingen er en eksplosion af 
farver og former i værker, der bevæger 

sig i krydsfeltet mellem kunsthåndværk og 
design, form og funktion. Geertsens om-
fattende arbejde fremkalder et æstetisk 
ekko mellem Geertsens eget udtryk og ke-
ramikkens historie. Geertsen har foruden 
udstillinger i Danmark haft stor succes 
i udlandet. Særligt i England og USA har 
der været stor bevågenhed, eksempelvis 
da han i 2012 skabte en monumental per-
manent installation til Victoria and Albert 
Museum i London. Udstillingen præsente-
rer i Trapholts centrale museumsgade et 
tematisk udsnit af 25 års kunstnerisk virke 
gennem udvalgte keramiske unikaværker, 
prototyper, skitser og tegninger. 

G R E V E M U S E U M

Noget bliver tilbage
5.2 → 18.8.19

Hvordan formidler vi historie gennem 
vores genstande, hvordan påvirker det 
vores erindringer, og kan kunstværker få 
os til at se med nye øjne på den etable-
rede erindring og fortælling, vi går rundt 
med? Det giver kunstnergruppen Gemt 
et bud på. Gruppen, som består af Sisse 
Hoffmann, Marina Pagh, Susanne Peder-
sen, Anne-Gudrun Sejersen og Susanne 
Schmidt-Nielsen, skaber i den nyåbnede 
udstilling et møde mellem deres kunst-
værker og museets genstande og un-
dersøger, hvordan vi formidler historien 
og genopdager erindringer. I museets 
permanente udstilling i det gamle stue-
hus fra 1826 har kunstnerne mødt gen-
standene med deres egne erindringer og 
associationer. Det har givet grobund for 
en række kunstværker, der blandt andet 
tager fat på, hvordan vi gemmer erin-
dringer, hvilken værdi vi tillægger gamle 
møbler, og hvordan fotografier både 
hjælper og forvrænger vores billede af 
fortiden.

E S B J E RG M U S E U M

Flag og følelser
23.4.19 → to år frem

I Danmark bruger vi nationalflaget til alle 
mulige former for fejringer, og vi tager 
det ikke så højtideligt, om vores brugte 
papirflag ender i en skraldespand. Og 
så alligevel. For når nogen behandler 
flaget forkert eller prøver at bruge det 
i politiske sammenhænge, er der man-
ge, der føler sig provokerede og bliver 
vrede. Så hvad er det lige, der er med 
Dannebrog og følelserne? Esbjerg op-
stod i den periode, hvor Dannebrog for 
alvor var blevet folkeligt, og det er tiden 
fra Esbjergs opståen frem til i dag, ud-
stillingen lægger vægt på. Det betyder, 
at man vil kunne møde så forskellige 
personer som Esbjergs lokale speedway-
mester Erik Gundersen og stifteren af 
Carlsberg, J. C. Jacobsen, i udstillingen, 
hvor man også kan støde på både fiskere 
og lokale asa-troende. I en helt anden 
boldgade har museet fået lov at låne en 
lokal version af Peter Carlsens kendte 
maleri Danmark 2009. Flag og følelser er 
skabt i anledning af 800-året for Danne-
brogs fald fra himlen i 1219.

N AT U RA M A

Naturens juveler 
3.5 → 30.12.19
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En opdatering fra 
Vestjylland

Den niende fælles årbog for 
Ringkøbing-Skjern Museum og 
Vardemuseerne handler om 
både tyske flygtninge, pilgrims- 
mærker og et nyt besøgssted. 
Vardemuseerne åbner efter 
planen et flygtningemuseum i 
2020, og i den forbindelse står 
museerne bag to artikler om 
tyske flygtninge, der kom til 
Danmark omkring afslutningen 
på 2. Verdenskrig. Museumsin-
spektør ved Ringkøbing-Skjern 
Museum Christian Ringskou 

 To artikler i Opdatering 2018 handler om Provstgaards Hus, der genåbnede i 2018. Her er det Niels Provstgaard 
Jensen med sin store fuglesamling. Billedet er så gammelt, at det er på glasplade. Tilhører Ringkøbing-Skjern Museum 
og Vardemuseerne. 

Publikum i centrum

”Fokus er drejet fra oplysning 
til oplevelse, fra formidling 
til involvering, fra værker til 
brugere.” Sådan lyder det i 
indledningen til bogen Kunst, 

Havstigninger i 
maglemosetiden

Samtidig med, at isen begyndte 
at smelte bort for ca. 20.000 
år siden, fandt vedvarende 
havstigninger sted, som varede 
i årtusinder. Dette bevirkede, 
at bopladserne efter de men-
nesker, der havde boet i de 
tidligere kystområder, gradvist 
blev opslugt af havet. Derfor er 
vores opfattelse af eksempelvis 
maglemosekulturen næsten 
udelukkende baseret på fund 
fra bopladser, der lå inde i 
landet langt fra den daværende 
kystlinje. I bogen undersøger 
forfatteren, hvilken rolle ky-
sterne og deres ressourcer 
spillede for maglemosetidens 
mennesker, og det bliver disku-
teret, hvordan man tilpassede 
sig ændringerne i havniveauet. 

Peter Moe Astrup 
Sea-level Change in Mesolithic 
southern Scandinavia. Long- and 
short-term effects on society and the 
environment  
Jysk Arkæologisk Selskab i samar-
bejde med Moesgaard Museum

Kulturens 
helbredende virkning

Hvilken betydning har kultur 
for menneskers helbred? Kan 
museer bidrage til øget velbe-
findende? Og er det museernes 
opgave? Det svenske Länsmu-
seet Gävleborg har gennem 
en årrække inviteret ældre, 
syge og personer med funkti-
onsnedsættelser indenfor og 
arbejdet med ’skabende aktivi-
teter’ knyttet til museets sam-
linger og udstillinger. I bogen 
deler museet sine erfaringer og 
beretter både om positive og 
svære sider af arbejdet inden 
for dette felt, der også har 
vundet frem i Danmark med 

Har de naturhistoriske 
museer en fremtid?

Af Maja Balle, cand.mag. 

A N M E L D E L S E

De naturhistoriske museer har 
med deres ca. tre milliarder 
genstande på globalt plan et 
stort potentiale for at kunne 
angribe mange af de problem-
stillinger vedrørende planetens 
fremtid, som optager offentlig-
heden. Museerne er imidlertid 
ofte langsomme til at respon-
dere på aktuelle spørgsmål og 
for fokuserede på fortiden. 
Det er et af budskaberne i 
The Future of Natural History 
Museums. Med en bred vifte af 
artikelbidrag tilbyder bogens 
forfattere deres forudsigelser 
om, hvordan de naturhistoriske 
museer og andre typer natur-
fokuserede institutioner som 
planetarier, science centre 
og besøgssteder for natio-
nalparker vil stå over for nye 

miljømæssige, sociopolitiske og 
teknologiske problematikker. 
Ud fra afgrænsede eksperti-
seområder kortlægger bogen 
museernes mest påtrængende 
udfordringer, og forfatterne 
belyser, hvordan institutioner-
nes respons på dem vil være 
afgørende for deres mulighed 
for succes.

Bogen giver eksempler på, 
hvordan museerne med fordel 
kan opfange tidens zeitgeist, 
bl.a. ved at præsentere flere 
perspektiver på naturen, indgå 
i nye utraditionelle partnerska-
ber og opbygge stærke bånd til 
stakeholders og lokalsamfund. 
Flere kapitler giver et dybere 
kig i krystalkuglen og præsen-
terer, hvordan museernes out-
put i form af udstillinger, forsk-

ning og undervisning kan sikre, 
at de skaber engagement og 
formår at sætte sig selv først 
på dagsordenen, når borgere 
skal rustes til kritisk stilling-
tagen om naturens verden og 
menneskets placering i den. 

I fremtiden kommer offent-
ligheden til at holde mere øje 
med museernes måde at arbej-
de på, og det sætter pres på 
de etiske retningslinjer. I takt 
med at flere og flere vilde arter 
uddør, vil man se mere kritisk 
på indsamlingen af vilde dyr i 
naturen, men paradoksalt nok 
kan det potentielt gå ud over 
forskning i klima og bevarelse 
af arter. Derfor kommer nye 
teknologier, som for eksempel 
isotopanalyser, 3D-print, scan-
ning og genetik, der ikke kræ-
ver indfangning af vilde arter, 
til at spille en voksende rolle i 
forskningen og blive en af de 
betydeligste forandrings- og 
værdiskabere for museerne i 
forhold til at undersøge truede 
dyr og miljøforandringer.  

De faglige profiler i arbejds-
styrken er et andet område, 
som fortsat vil undergå foran-
dring. På mange museer har 
personalet udelukkende natur-
videnskabelig baggrund, men 
bogens hovedforfatter beskri-
ver, hvordan en større diversi-

tet i arbejdsstyrken vil afhjælpe 
nogle af de fundamentale pro-
blemer, som udfordrer museer-
ne i deres forsøg på at forbinde 
mennesket med naturen. 

Et emne, der flere steder 
adresseres, er samarbejdet 
med oprindelige folk og muse-
ernes behandling af den imma-
terielle naturarv, og det forud-
siges, at afkolonialiseringstiltag 
på museerne kommer til at 
ske gennem et øget fokus på 
dialogbaserede partnerskaber 
med oprindelige folk og margi-
naliserede grupper. 

Bogen er læseværdig og gi-
ver en veldokumenteret frem-
stilling af de naturhistoriske 
museers fremtidspotentialer, 
men også deres vanskeligheder 
med at fremstå relevante. Dens 
beskrivelser af behovet for at 
undersøge samlinger på nye 
måder og genfortolke forholdet 
mellem natur og mennesker 
på ny er inspirerende og giver 
anledning til refleksion. Bogen 
vil være relevant læsning for 
museumsansatte, foskere og 
studerende i biologiske viden-
skaber og på museumsstudier.

Eric Dorfman 
The Future of Natural History Muse-
ums (2018)  
Udgivet af Routledge og ICOM i se-
rien Advances in Museum Research.

Kulturarv og 
katastrofer

Jordskælv, vulkanudbrud, over-
svømmelser, brande og eksplo-
sioner udgør en trussel mod 
kulturarven i de nordiske lande, 
og man har i stigende grad 

kultur og deltagelse. Her viser 
en lang række bidragydere, 
at kunst og kultur kan demo-
kratisere via samskabelse og 
medbestemmelse på museer, 
teatre, biblioteker, festivaler 
og skoler. Hvor kunstnerne før 

skabte kunst, som publikum 
kunne beundre, er publikum 
nu også aktører og en del af 
forestillingerne. Interaktivitet 
er et nøgleord, og tilskuerne 
og tilhørerne får indflydelse på 
både værker og institutioner. 
Viden og indsigt opstår nemlig 
i mødet mellem kunstnere og 
publikum. De 13 artikler har 
fokus på eksperimenter med 
deltagelse i kunst- og kulturli-
vet, f.eks. på Statens Museum 
for Kunst, Aros, Trapholt og Det 
Kgl. Teater. Bogens forfattere 
drøfter både de fordele og ud-
fordringer, der er, når publikum 
indtager rummet og bliver en 
del af den kulturelle oplevelse. 

Red.: Birgit Eriksson m.fl. 
Kunst, kultur og deltagelse 
Aarhus Universitetsforlag

’Kultur på recept’, der har kørt 
siden 2016. Svenskerne er et 
stykke foran, da satsningen 
her blev sat i værk allerede i 
2009. Ingela Jönsson, der er 
kunstpædagog, dykker ned i 
museets konkrete projekter, 
men breder også perspektivet 
ud til andre svenske museer og 
deres arbejde med helbreds-
fremmende aktiviteter.

Ingela Jönsson 
Kultur & hälsa. Kan museer bidra till 
bättre hälsa? 
Länsmuseet Gävleborg

fået øjnene op for nødvendig-
heden af forebyggelse. Under 
overskriften ’Cultural heritage 
facing catastrophe: Preventi-
on and recoveries’ inviterede 
Nordisk Konservatorforbund i 
efteråret 2018 til konference i 
Reykjavik, Island. Her diskute-
rede konservatorer og andre 
fagfolk fra hele Norden, hvilke 
konsekvenser natur- og men-
neskeskabte katastrofer har 
for kulturarven. Konferencen 
har resulteret i en omfattende 
publikation med alle bidrag. 

Red.: Joe W. Walser III 
Cultural heritage facing catastrophe: 
Prevention and recoveries 
National Museum of Iceland (Þjóð-
minjasafn Íslands) 

 Unges Laboratorier for Kunst på Kulturmødet Mors 2017.
Foto: Carolina Delfs Gutierrez/SMK

P U B L I K AT I O N E R

Publikationer

skriver desuden om Ringkø-
bings gamle gader, og to andre 
artikler handler om Provst-
gaards Hus, der genåbnede 
efter en større istandsættelse i 
efteråret 2018. 

Tine Lorange m.fl. 
Opdatering 2018. Årbog for Vardemu-
seerne og Ringkøbing-Skjern Museum 
Vardemuseerne og Ringkø-
bing-Skjern Museum
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Danske Museer udgives 5 gange årligt af 
Den Erhvervsdrivende Fond Museumstje-
nesten med støtte fra Slots- og Kultursty-
relsen og Statens Kunstfond.

Den kæmpestore, kreative fælleshjer-
ne består af omkring 1.500 individuelle 
kunstværker. Vi kalder dem ’hjernede-
le’ – og de er skabt af børn i vinterfe-
rien 2019. Delene til hjernen blev sat 
sammen i en kontinuerlig proces og 
bredte sig til sidst gennem Kunsten i 
Aalborg og ud i museets park.
Hovedparten af hjernedelene blev la-
vet i uge 7 og 8 i Kunst-Lab, men børn 
på DSB Børneguide fra København til 
Aalborg fik også mulighed for at bidra-
ge, da to kunstformidlere fra Kunsten 
Kreativitarium steg om bord med 
grønne materialer og metalbøjler. Kun-
sten Kreativitarium var også ’to go’ i to 
indkøbscentre i Aalborg, hvor børnene 
kunne tage en kreativ pause og lave 

Den kæmpestore, 
kreative fælleshjerne

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

en grøn hjernedel. Den kæmpestore, 
kreative fælleshjerne er inspireret af 
hjernens sammensætning af neuroner 
og synapser. Hjernen er valgt som gen-
standsfelt, da Kunsten Kreativitariums 
logo er en kreativ hjerne, og farven 
grøn er valgt til Kunsten Kreativitarium, 
fordi den står for vækst og spirende 
nytænkning. Kunsten Kreativitarium er 
støttet af Nordea-fonden.

Videoen 1.500 hjernedele på 30 se-
kunder samt flere billeder kan ses 
her: http://cli.re/gPyDV9

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

 Fotos: Kunsten Museum of Modern Art

Af Mette Kirstine Goddiksen
journalist, Kunsten

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

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

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

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

FIRKANTET, TREKANTET ELLER RUND?

MONTRER FRA CLICKNETHERFIELD  
OG FRA TESS DEMOUNTABLE

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

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

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

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

”

SHOWCASING YOUR VISION

NETHERFIELD
CLICK
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Hvis resten af oldtidsudstillingen sætter 
genstandene i centrum, så er det Jim Lyngvild selv, 

der er i centrum i de tre udstillingsrum, han har 
designet. Fortolkningen – udfyldelsen af alle historiens 

sorte huller – fylder nemlig så meget, at genstandene 
nærmest bliver bifigurer i Lyngvilds show.

Læs s. 22 → Lyngvilds mytologi - om form og fiktion i 
Nationalmuseets vikingeudstilling


