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Pakning og transport af kunst 
og museumsgenstande

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

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

UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

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

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

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

“What can I say?

I am in shock.

The painting, the charming 
work of a talented amataur.

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

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

Victor Kemp, USA

Hvad siger kunderne?

HVORFOR BRUGE OS?

 Y Egne biler og chauffører 
i hele Vesteuropa.

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

 Y Professionel håndtering 
af kunst, antikviteter og 
designermøbler.

 Y ISPM 15 certificeret 
pakkeri med speciale i 
eksportkasser.Fine art  ·  Furniture  ·  Artworks  ·  Antiques  ·  Exhibitions
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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
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Disruption
Af Pernille Thomsen og Majken Astrup

Der var engang, hvor næsten enhver dansk hovedgade med respekt for sig selv havde 
mindst én Blockbuster-forretning. Da filmudlejningskæden var på sit højeste i 2004, 
eksisterede over 90.000 butikker på verdensplan. I dag er der under 20. Hvad skete der? 
Netflix. Streamingtjenesten tilpassede sit produkt og sin forretningsmodel, udnyttede 
den voksende hastighed på internetforbindelsen og overtog kunderne. Kort og godt.

Eksemplet er ikke det eneste af sin slags – AirBnB og Mobile Pay har næsten samme 
historie – og en professor fra Harvard University gav i 1997 fænomenet et navn: Disrup-
tion. Altså noget, der laver rod i den eksisterende orden. (Hvis du vil vide mere, må du 
google.)

Men er vores påstand så, at der et sted derude findes opstartsvirksomheder, der vil 
lave rod i den eksisterende orden i museumsbranchen i Danmark? Det korte svar er: Ja! 
Her er et eksempel:

Googles Art and Culture-app har været på markedet siden 2016. Det er en app, hvor 
du fra din telefon eller iPad kan tage en virtuel tour på museer rundt omkring i verden 
– herunder otte i Danmark. I januar 2018 begyndte app’en at tilbyde brugeren mulighed 
for at uploade en selfie for at få det matchet med et ansigt på et værk. Ligner jeg Mona 
Lisa eller Skriget? Selfie-muligheden gav app’en plads som nr. 1 på Google Play og iOS 
App stores lister, og muligheden for at gå på museum via sin smartphone er indtil nu 
hentet over 5 millioner gange.

Begrebet disruption er også en fortælling om en verden i forandring. En verden, vi 
er nødt til at tilpasse os for at overleve. Museumsbranchen i Danmark er presset af en 
kulturminister, der varsler radikale ændringer i statsstøtten, men har lukket penge-
kassen. Som hun fortæller i et interview i dette nummer af Danske Museer, kommer 
der ikke flere penge! Samtidig har hun høje forventninger om visioner, nytænkning og 
innovative ideer fra museernes side. Og hvis man skæver til ministerens udkast til det 
kommende medieforlig, så er teknologi og web centrale aspekter i hendes mindset.

Ligesom finansbranchen, filmbranchen og hotelbranchen har gjort det, skal muse-
umsbranchen melde sig på banen med moderne forretningsmodeller, gode bud på hvad 
ny teknologi kan gøre for danske museer og tanker om nye målgrupper. I dette nummer 
af Danske Museer har vi forsøgt at samle en række bud på, hvordan nogle danske muse-
er har forsøgt at gribe fremtiden an. Det gælder både brugen af nye teknologier, såsom 
podcast og fælles digitale platforme, men også vejen mod nye målgrupper, fortællingen 
om det enkelte museums identitet, inddragelsen af de lokale og styrken ved at samar-
bejde på tværs.  

God læselyst!
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Museumstjenesten i samarbejde med 
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Nyheder
Nyt fra den danske museumsverden om alt fra politik,

 priser og personalia til konferencer, nye fund og meget andet. Følg med 
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

125
år fylder Bornholms Museumsforening, 
der med sine omtrent 5500 medlemmer 
er landets største museumsforening.

Kilde: TV2 Bornholm d. 4. april.

Hvilke historier vælger vi at lytte til? Lader 
vi os påvirke af tårepersende skuespil-
lerpræstationer, mens vi ryster virkelige 
menneskers lidelser af os? Med video-
værket Love Story rejser sydafrikanske 
Candice Breitz spørgsmål om empati og 
solidaritet. Værket er baseret på seks 

menneskers personlige fortællinger om at 
flygte fra deres hjemland og er med støt-
te fra Ny Carlsbergfondet blevet indkøbt 
som nyt hovedværk til Arkens samling. 
Den store videoinstallation vises i to rum: 
Først møder publikum de to amerikanske 
skuespillere Julianne Moore og Alec Bald-
win i en hurtigklippet montage sat op i et 
biografstort format. Her fortæller de om 
flugt fra vold, overgreb, krig og forfølgelse. 
Som publikum føler man med de to kendte 
skuespillere, selvom de falder ind og ud 
af rollen og historierne indlysende ikke er 
deres egne. I et tilstødende rum deler seks 
flygtninge tillidsfuldt deres hjerteskæren-
de, personlige beretninger i hver deres 
videointerview. Men tror vi på dem?
10.3. - 9.9.

LOV E STO RY

Nyt hovedværk i 
Arkens samling

 Candice Breitz, Love Story, 2016. 
Foto: Goodman Gallery, Kaufmann Repetto og KOW

Danmarks Tekniske Museum huser den 
danske patentsamling med mere end 
2.500 prototyper og ikoniske produkter 
fra dansk industri, indleveret ved pa-
tentansøgninger i perioden 1894 til 1994. 

Museet påbegyndte i februar ud-
viklingen af en åben digital platform 
for patentsamlingen med det formål at 
skabe en samfundsrelevant og vedkom-
mende ramme for de mange eksempler 
fra dansk patent- og innovationshistorie. 
Platformen skal kunne anvendes af bl.a. 
virksomheder, videns- og uddannelses- 
institutioner samt offentligheden i  
øvrigt. Samlingen byder på både kendte 
og mindre kendte prototyper, herunder 
blandt andet de originale prototyper af 
legoklodsen, Le Klint-lampeskærmen, 
stomiposen og æggebakken. Platformen 
støttes af Otto Mønsteds Fond.

O P F I N D E R H I STO R I E

Digital platform for 
dansk patent- og 
innovationshistorie
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 Glem museums-

arkivering i Faxe. 
Få sat gang i 

visionerne, skab 
den store fortælling, 

og placér den ved 
Stevns Klint – ved 

Højerup

Kommentar til den omdiskuterede be-
slutning om at lukke museerne på Stevns 
og i Haslev og at flytte samlingerne ind 
på et nyt kulturarvsmuseum i Faxe. 
Skrevet af Bjarne Hansen, tidligere for-
mand for Østsjællands Museum, d. 20. 
marts på sn.dk. 

Det 251 år gamle Hofteater vil i de kom-
mende år gennemgå en tiltrængt re-
staurering og istandsættelse, som for en 
periode i 2020-21 vil lukke Hofteatret. 
Hofteatret hører til den del af det første 
Christiansborg Slot, der ikke gik tabt ved 
den store brand i 1794. Teatermuseet 
har haft til huse i Hofteatret siden 1922. 
Trods mindre vedligehold gennem årene 
er tiden nu kommet til en gennemgri-
bende restaurering af Hofteatret og 
modernisering af bygningens tekniske 
installationer, adgangsforhold og bru-
gerfaciliteter. Samtidig skal Teatermuse-
ets formidling og faciliteter have et løft, 
så de besøgende får et levende indblik i 
Hofteatrets og dansk teaters historie – 
foran og bag scenen. Det er blevet mu-
ligt med fondsstøtte fra Dronning Mar-
grethe og Prins Henriks Fond, A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal, Augustinus 
Fonden og Aage og Johanne Louis-Han-
sens Fond. Projektet gennemføres inden 
for en budgetramme på 73 mio. kr.

I STA N DSÆ T T E L S E

Hofteatret og 
Teatermuseet skal 
restaureres

Til foråret får Taastrup et nyt museum. Det 
sker, når beboere i Taastrupgaard, i sam-
arbejde med Kroppedal Museum, etable-
rer et pop-up-museum i en fireværelses 
lejlighed i et boligkompleks, der af mange 
betegnes som ’socialt belastet’. Her vil 
beboerne fortælle deres egne historier om 
livet i Taastrupgaard. Museet åbner 1. maj 
og lever cirka seks måneder, inden lejlig-
heden og ejendommen skal rives ned som 

led i en omfattende renovering af områ-
det. Museet etableres i samarbejde med 
museumsinspektører fra Kroppedal Muse-
um og med Den Boligsociale Helhedsplan 
i Taastrupgaard. ”Vi er meget glade for 
opbakningen fra både beboerne, fra hel-
hedsplanen og fra boligselskabet AKB. Nu 
ser vi frem til at kunne præsentere nogle 
vedkommende og oversete fortællinger 
fra et af de ’huller i Danmarkskortet’, som 
Statsministeren i sin nytårstale omtalte 
landets såkaldte ghettoer som. Områder 
som Taastrupgaard bliver ofte betegnet 
som historieløse, men det er naturligvis 
ikke rigtigt. Alle mennesker har en historie, 
og ved at placere et museum i en almin-
delig lejlighed kan vi fremhæve nogle af 
de historier, der sjældent bliver fortalt,” 
udtaler museumsinspektør Mads Thernøe 
fra Kroppedal Museum.

P O P-U P-M U S E U M

Beboere i 
Taastrupgaard laver 
lokalmuseum

Slægtsforskernes Bibliotek (under 
DIS-Danmark) er ved at samle de amtshi-
storiske årbøger ét sted. De første to seri-
er af amtshistoriske årbøger ligger allerede 
nu online hos Slægtsforskernes Bibliotek. 
Det er Vejle Amts Årbøger (senere Lokalhi-
storie Fra Sydøstjylland), hvor alle årgange-
ne fra starten i 1905 til 2015 er tilgængelige 
i fuld søgbart format. Den anden serie er 
Hardsyssel Årbog fra Historisk Samfund for 
Ringkøbing Amt. De er søgbare fra første 
årgang i 1907 til 2008. Historisk Samfund 
for Præstø Amt har besluttet, at også de-

res årbøger kan lægges online hos bibliote-
ket, og dette projekt er derfor det næste i 
rækken. Flere af amternes årbøger forven-
tes at følge efter. Årbøgerne indeholder 
et righoldigt materiale om både lokal- og 
personalhistorie, som på denne måde 
bliver gjort tilgængelig for både historisk 
interesserede og slægtsforskere. Adgang til 
værkerne: http://bibliotek.dis-danmark.dk.

A N N A L E R

Amtshistoriske 
årbøger online

  Foto: Per Andersen

  Foto: IS Danmark
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Per Kirkeby (f. 1938) har overdraget titu-
sindvis af arkivalier, tegninger, trykgrafi-
ske værker, skitsebøger, dagbøger, skulp-
turer og meget mere til Museum Jorn. 
Museet kan nu påbegynde det omfatten-
de arbejde med at gøre arkivet tilgæn-
geligt for forskere og publikum. Arkivet 
giver en unik indsigt i Kirkebys kreative 
processer og tankesæt. Efter at arkivet 
– ifølge kunstnerens udtrykkelige ønske – 
er blevet overført fra Aarhus til Silkeborg, 
har han yderligere doneret en kolossal 
mængde af arkivmateriale til Museum 
Jorn. Dermed bliver hans arkiv sidestillet 
med Asger Jorns. “Jeg er overbevist om, 
at en tæt sammenstilling med Asger Jorn 
er perfekt for Kirkeby, ikke mindst fordi 
Museum Jorn altid vil have et såvel in-
ternationalt som nationalt perspektiv og 
ry,” udtaler Sir Nicolas Serota, tidligere 
direktør for Tate Modern, London.

KU N STG AV E

Per Kirkeby 
overdrager sit arkiv 
til Museum Jorn

   Foto: Museum Jorn

 
Serien som helhed er 

forbandet godt fjernsyn, 
som nok først overgås 
den dag, A.P. Møller 

Mærsk ansætter 
Thomas Blachman som 
koncernchef og lader et 

filmhold følge ham

Om TV-serien Ranes Museum, skrevet 
af Henrik Schilling d. 16. februar på pov.
international.

I 2021 slår Viborg Museum dørene op 
til et nyt bymuseum i den gamle lands-
retsbygning i domkirkekvarteret i Viborg. 
Med støtte fra Augustinus Fonden på 7,5 
mio. kr. har museet fået midler til at ud-
vikle nye udstillinger om den lovgivende 
og dømmende magts historie. ”Viborg 
har en betydningsfuld plads i Danmarks- 
historien. Byen har været juridisk ho-
vedstad siden middelalderen, her lå 
landstinget og nu landsretten, og Viborg 
er et oplagt sted for en udstilling om 
lov- og retshistorie. Det er ikke nødven-
digvis et nemt emne at gøre spændende 
på et museum, men Viborg Museum gav 
et overbevisende bud på historiefortæl-
lingen. Og historien om magtens tre- 
deling i Danmark er en grundsten i vores 
samfund. Den er relevant for os alle at 
forstå. Vi ser frem til at se det nye Vi-
borg Museum,” siger Frank Rechendorff 
Møller, direktør i Augustinus Fonden.

FO N DS STØT T E

Viborg Museum 
får donation til nyt 
bymuseum

 Foto: Den tidligere Vestre Landsretsbyg-
ning, hvor Nyt Viborg Museum åbner i 2021. 
Foto: Lotte Lee Møller
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Torin Jytte Witt 
(Torben Witt)

†
5. september 1938 - 12. marts 2018

Nekrolog

1. juli 1970 blev Witt ansat som direktør 
for Aalborg Historiske Museum. Mu-
seumsbygningen i Algade var ganske 
utidssvarende, så da kunstmuseet i 
1972 flyttede i egen bygning, indledte 
Witt og bestyrelsen en tiltrængt mo-
dernisering og udbygning, der med 
variationer er fortsat til nu. Museet 
skulle åbnes mod publikum, og Witt 
satsede her i høj grad på nye udstillin-
ger. Witt lagde et stort arbejde i amts-
museumsrådet for Nordjyllands amt, 
og resultaterne af museernes fælles 
anstrengelser er markante. 

Hans helt store indsats på lokalt og 
nationalt plan er nok det store enga-
gement i museernes registrering og 
sagsstyring. Udviklingen af DMI – Dansk 
Museums Index – blev afgørende dre-
vet af Witt og Jørgen Feder. I 2004 
overgik den videre udvikling til Kultur-
arvsstyrelsen.

Witt skrev i 1977 ”Hvad med Muse-
erne?” Desuden skrev han kronikker 
i lokalpressen, et par Aalborg-bøger 
blev det også til, og hans store inte-
resse for islænderheste resulterede i 
SKALK- artikler.

Witt havde en stor tillid til sine 
medarbejdere og en venlig og imøde-
kommende humor, ofte garneret med 
ironi, men han kunne også reagere 
med vrede, hvis tingene ikke gik hans 
vej. Nag lå ham fjernt.

Tilbage står erindringen om en in-
telligent og meget dygtig museumsle-
der, der satte kursen og lod medarbej-
derne udfylde rammerne, og som med 
ligefremhed og entusiasme fortalte 
om den store personlige vending, han 
besluttede sig for efter sin pensione-
ring ved udgangen af 2001.

Erik Johansen

Hvorfor ofre menneskeliv? Det spørgs-
mål skal et nyt, internationalt forsk-
ningsprojekt forsøge at besvare med 
udgangspunkt i både forhistoriske ofrin-
ger og nutidige terrorhandlinger.

Hvorfor opstår fænomenet menne-
skeofringer, og under hvilke omstæn-
digheder opfattes ofring af menneskeliv 
som nødvendigt? Det skal forskningspro-
jektet ’Human Sacrifice and Value: The 
Limits of Sacred Violence’ blandt andet 
undersøge. Forskningsprojektet er støt-
tet med 12 millioner norske kroner fra 
Norges Forskningsråd og drives blandt 
andet af arkæolog Mette Løvschal og 
antropolog Mette-Louise Johansen fra 
Aarhus Universitet i samarbejde med en 
større tværdisciplinær forskningsgruppe. 
Derudover er Nationalmuseets direktør 
Rane Willerslev tilknyttet som professor.

”Op gennem historien er der pe-
rioder, hvor man ofrer mennesker, og 
perioder, hvor man ikke gør. Men vi ved 
meget lidt om hvorfor. Den viden bliver 
helt central for vores forståelse af nu-
tidige fænomener som religiøs terror 
og massemord. Og jeg har en ambition 
om, at de resultater, som med tiden 
bliver skabt i forskningsprojektet, skal 
danne grundlag for en udstilling om 
menneskeofringer og ritualiseret vold på 
Nationalmuseet. Det bliver næppe no-
gen behagelig udstilling, men den bliver 
nødvendig for at styrke vores forståelse 
af et af de mørke aspekter af menneske-
heden,” siger Rane Willerslev.

O F R I N G E R

Nyt forskningsprojekt 
om menneskeofringer

Danmarks fredede fortidsminder rum-
mer med oldtidens gravhøje, mystiske 
kultanlæg, middelalderlige borgbanker 
og senere tiders broer og vejdæmninger 
et væld af spændende fortællinger, der 
kan opleves direkte på stederne. Søn-
dag den 22. april var fortidsmindedag. 
En lang række museer arrangerede 
rundvisninger, vandreture og oplæg om 
fredede fortidsminder i land og by. I 
Odder hjalp lokale med at pleje en over-
groet gravhøj, på Færgegården i Frede-
rikssund var der omvisning i baghaven, 
imens man i Maribo kunne få en rund-
visning i ruinerne af Birgittaklosteret.

I H U KO M M E L S E

Fortidsmindedag 2018
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Interview med 
kulturministeren om 
fremtidens museumsstøtte

Mette Bock:

Af Annesofie Becker

Der

ikke
kommer

flere
penge!



11

”Jeg elsker at komme i 
museerne, store som små. 
De holder mig fast i min 
livsverden. De danske mu-
seer er vidt forskellige, det 
er godt. Jeg forlader stort 
set altid et museum med 
lidt mere indblik i tingene. 
Og jeg er lykkelig over, at 
mit barnebarn valgte at 
holde sin fødselsdag på et 
af vores museer. Det tager 
jeg som et tegn på, at der 
er sket en bevægelse væk 
fra det kedelige lærdoms-
museum”.
Foto:  Anne Bæk / Ritzau 
Scanpix
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useet rummer i sin kerne for-
tællinger om, hvad det vil sige 
at være menneske. Museet kan 
give os det, som er så væsent-

ligt, nemlig baggrund, fundament og perspektiv. 
Det kan give indsigt i eksistensen på måder, der 
berører os. Ikke med opskriften på, hvordan vi 
skal leve – her må vi hver især selv forsøge at 
finde svar – men museerne kan gøre os klogere. 
Og de kan binde os sammen.” Det siger kultur-
minister Mette Bock. Hendes ønske er at styrke 
museerne. Også når det gælder statstilskudsord-
ningen, som hun i sommeren 2017 meldte ud, at 
hun gerne vil se efter i sømmene. Meldingen har 
skabt røre i museumslandskabet. Alle er enige 
om, at fordelingsnøglen er både uklar og vilkårlig, 
præget af alverdens lappeløsninger. Spørgsmålet 
er kun, hvordan den nye nøgle skal se ud? For 
at lave noget, der bare ligner en retfærdig ord-
ning, må tingene analyseres til bunds. Det mener 
ODM. Andre tror ikke, at det i det hele taget vil 
være muligt. Hertil er der for mange forskellige 
og modsatrettede interesser i spil. Men ministe-
ren har øjensynligt det politiske mod til at prøve 
kræfter med statsstøtten og museumsloven, også 
selvom det, med hendes egne ord, langtfra er 
sikkert, at en politisk dikteret ændring vil kunne 
gennemføres. 

Det kan komme til at gøre ondt
Jeg har fået en halv time med ministeren en dag 
i februar. Humøret er højt. Ryggen rank. Solen 
skinner. Jeg spørger ministeren, hvorfor det ligger 

hende på sinde at få ændret tilskudsordningen. 
”I dette ministerium fastlægger vi rammerne for 
de statslige og statsanerkendte museers tilskud, 
herunder sikrer os, at museerne opfylder deres 
lovpligtige opgaver. Ministeriet må og skal løse 
den opgave, det er, at fordele ansvar og pligter 
på en måde, der i det hele taget legitimerer en 
tilskudsordning. Vilkårene for at opnå støtte, de 
lovpligtige opgaver, skal beskrives. Derfor må 

   Fra konference 
om fremtidens muse-
umsstøtte.
Foto: Thomas Rahbek, 
Slots- og Kultursty-
relsen

“M
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 Julius Bomholt 
(S), Danmarks første 
Kulturminister (Mi-
nister for kulturelle 
anliggender) 1961-64. 
Ophavsmand til bl.a. 
Statens Kunstfond.

tilskudsordningen være forståelig, logisk og ret-
færdig, og ikke som den nuværende baseret på 
politiske tilfældigheder.” Ministeren henviser til 
den nuværende fordeling af statsstøtten, som er 
baseret på den støtte, de nu hedengangne amter 
i sin tid bevilgede til deres lokale museer, inden 
staten i 2007 overtog ordningen med amternes 
nedlukning. Midlerne til de enkelte museer blev 
frosset, og ingen har turdet røre ved dem siden. 
I hvert fald ikke med held. Det betyder, som de 
fleste ved, at den samme type museer på tværs 
af landet får markant forskellig statsstøtte. “En 
ny ordning vil selvfølgelig komme til at lave om på 
tingene og måske oven i købet medføre en luk-
ning af museer, der ikke kan indfri det ansvar, der 
følger med statsanerkendelsen. Det kan komme 
til at gøre ondt på nogle, men hvad man ikke kan 
forklare, er svært at forsvare. Og har man proble-
mer med det, har man jo lov til at sige nej tak til 
statsstøtten.”

Det, som er godt, skal gøres bedre
Kulturministeren har flere gange sagt, at museer-
ne bevæger sig i den rigtige retning. Men hvordan 
vil hun sikre sig, at det hele ikke bare kommer 
til at gå op i endnu flere administrative opgaver 
og sluge endnu mere af museernes tid? ”Jeg vil 
fange og fjerne snubletrådene i den nuværende 
tilskudsordning og dermed forhåbentlig påvirke 
museernes arbejde til det bedre. Det kan jeg gøre 
ved at forsøge at se på dem udefra. Hensigten 
med at skabe en ny ordning, eller lad os hellere 
sige bedre rammer for museerne, er naturligvis 
at anspore og tilskynde dem på måder, der sikrer 
en høj kvalitet. Ikke at begrænse udfoldelsesmu-
lighederne ved at gøre livet mere besværligt for 
dem.” Mette Bock har allerede gjort et forsøg 
på netop at se på museerne udefra. I efteråret 
nedsatte hun to visionsgrupper bestående af fire 
erfarne folk. Som ministeren sagde, behøvede de 
ikke ”at tage afsæt i hensyn, der vil kunne virke 
begrænsende.” Og hvorfor nu det?  Jo, dels var 
flere af de fire bag rapporterne tæt på pensi-
onsalderen, dels arbejdede tre af dem slet ikke i 
museumsverdenen. De var ideelt set frie i tanken. 
Rapporterne blev præsenteret ved et møde med 
museerne den 25. januar. Ministeren siger som 
opfølgning på dette: ”Museerne i det her land er 
gode og dygtige. Grundstrukturen for deres ar-
bejde er på plads, men det er min ambition at få 
nye ideer og nye initiativer på bordet. Nu skal vi 
videre fra Bomholt.”

Beder om modspil
Er det ministeriet og styrelsen eller museerne 
selv, der skal præge processen? ”Både-og, natur-
ligvis!  Men jeg tror, vi skal huske, at staten i vir-
keligheden bestemmer meget lidt over museerne. 

Og jeg vil til enhver tid mene, at den bedste ud-
vikling kommer, hvad man kalder, nedefra. Jeg har 
spurgt ud i landskabet, om vi kan gøre det bedre. 
Og om hvordan vi kan gøre det bedre. Museerne 
må meget gerne udfordre mig på det punkt. Jeg 
vil ikke være et systemmenneske. Jeg lytter. Vi 
skal gå planken ud i den her debat.” 

”Men skal jeg være med, skal det være med mere 
end en kædestramning. Det, vi når frem til, skal 
være båret af en vision. Og det er altså ikke i or-
den, hvis man tror, at man ikke kan tale om visi-
oner uden at få tilført flere penge. Så kan jeg vist 
heller ikke sige det mere tydeligt: Der kommer 
ikke flere penge.”
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mange år har podcasting levet en nichetil-
værelse i lydformidlingens verden, men i 
løbet af de seneste år har podcasts fået 
langt større bevågenhed. Undersøgelser 

viser, at det særligt er yngre mennesker i alderen 
16-35 år, der lytter til podcasts, og netop dén 
aldersgruppe er notorisk svær at få til at gå på 
museum. At bruge podcasts som en del af muse-
umsformidlingen kan derfor være en vej til at nå 
nye brugergrupper og gøre museumsoplevelsen 
uafhængig af geografi og åbningstider – til at gøre 
museet mere on demand. 

Men der er ingen håndbøger i museumspod-
casting, og for mange museer er podcasten som 
formidlingsform nyt territorium. Svendborg Mu-
seum og Langelands Museum har begge arbejdet 
med podcasts og giver i artiklen nogle dos og 
don’ts for museumspodcasting. Hvordan kan det 

I

 En af de mest afspillede episoder fra 
Historier fra museet handler om dem, der 
som de første gennemførte uddannelsen 
som frømænd; en uddannelse, der blev 
oprettet under Den kolde Krig. I podca-
sten fortæller Filip Nielsen, en af de første 
‘frøer’, om den hårde uddannelse. Her ses 
Filip Nielsen i arbejdstøjet i 1957.
Foto: Langeland Museum

PODCAST

Selve ordet ’podcast’ er en sammentræk-
ning af ’personal on demand’ og ’broadca-
sting’, og podcasts som fænomen er der-
med i familie med streamingtjenester som 
Netflix og HBO, bare med lyd.

Af Cecilie Bønnelycke
museumsinspektør på Langelands Museum, 
og Nils Valdersdorf Jensen
museumsinspektør på Svendborg Museum

Museum on 
demand?

Podcast
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gøres? Hvad er de ti bud for et museumspodcast? 
Og virker formen efter hensigten?

Fra interview til samtale 
Der er et hav af forskellige tilgange til det at lave 
podcast, og de to podcastrækker fra Langelands 
Museum og Svendborg Museum repræsenterer 
hver sin. Mens Langelands Museums to podcasts, 
Historier om Langelands og Historier fra museet, 
blev produceret som styrede interviews optaget 
’on site’ i fx en udstilling, var Sydfynske Fortællin-
ger fra Svendborg Museum frie samtaler, optaget 
i et professionelt lydstudie. Studieoptagelser har 
bedre lyd, mens optagelser i udstillinger eller i 
kulturmiljøer har mere autentisk lyd. Som meget 
andet må man afveje omkostninger og mulighe-
der. Styrede interviews og journalistiske reporta-
ger kræver større tilrettelæggelse og produktion. 
Samtaler er mindre målrettede, men mere dyna-
miske.

Fælles for alle gode podcasts er dog, at de har 
et skarpt koncept, der er skræddersyet til formid-
lingsformen. At optage et foredrag og bruge det 
som podcast er ikke tilstrækkeligt, hvis podcasten 
skal fungere i egen ret. Der er en stor variation 
af podcastkoncepter, så det kan anbefales at 
orientere sig særligt i de amerikanske museers 
produktioner.

HBO- eller Netflix-modellen?
Det har betydning for antallet af downloads og 
afspilninger, hvordan og hvornår de forskellige 
podcastepisoder publiceres. Der kan opstilles 
to modeller for, hvordan man offentliggør sine 
podcasts: Alle afsnit i en sæson på én gang, som 
Netflix gør, eller et enkelt afsnit ad gangen, gerne 
på en fast dag, som HBO gør det.

 Svendborg er 
kendt som en rød by. 
En af de mest lyttede 
episoder fra Sydfyn-
ske Fortællinger er 
historien om, hvordan 
byen blev malet rød 
af tilflyttende hip-
pier i 1970’erne og 
1980’erne. Fortalt af 
en af dem, der ople-
vede det. Her med 
billede fra ølejr på 
Drejø. 
Foto: Svendborg 
Museum

1. God lyd er vigtig. En podcast, 
man ikke kan høre, er ligesom 
en udstillingstekst, der ikke kan 
læses.

2. Vælg en egnet podcastplat-
form, fx Podbean, frem for et 
mere generelt site. Gør dig, via 
RSS-feeds, tilgængelig på flere 
platforme og apps, så du når 
bredere ud.

3. Sørg for, at potentielle lyttere 
kan stifte bekendtskab med din 
podcast andre steder end på 
museets Facebook eller hjem-
meside: Inkorporer i udstillin-
gerne eller indgå i et samarbej-
de med andre lokale aktører, fx 
radiostationer eller aviser. 

4. Podcast egner sig særligt godt 
til dybdegående fortællinger. 
Nørd gerne igennem, og lad 
begejstringen skinne igennem. 
Det gør det engagerende og 
interessant for lytteren. 

5. Mange hører podcast i bilen 
eller i offentlig transport, så 
tilpas din podcasts længde til 
det. Den optimale længde er 
mellem 20 og 40 minutter. Hvis 
podcasten skal lyttes til i en 
udstilling, bør den dog være 
væsentligt kortere – max 3-5 
min.

6. Find et skarpt og skræddersyet 
koncept for din podcast, og 
hold dig til det. Et klart fokus 
betaler sig. 

7. Hvis din podcastrække skal 
leve frem for at samle støv på 
nettet, så sørg for at holde liv i 
den med nyt indhold, nye posts 
på sociale medier og regel-
mæssig omtale. 

8. Overvej, hvem din målgruppe 
er, og tilpas dit sprog og em-
nevalg derefter. Podcastlyttere 
hører ofte til i en yngre kate-
gori end den gennemsnitlige 
museumsbruger. Det behøver 
dog ikke at betyde, at der skal 
gå MTV i den; tænk på din 
målgruppe, men sørg for at 
andre også kan være med.

9. Husk, at lytteren skal kunne 
forstå podcastens fortælling 
uden nødvendigvis at være på 
museet. Det er ikke sikkert, at 
lytteren kan se den genstand, 
bygning eller andet, du taler 
om i podcasten, så sørg for at 
beskrive den nøje, så lytteren 
ikke bliver hægtet af. 

10. Brug tid på at forstå statistik-
ken på din podcastplatform! 
Der er forskel på downloads 
og browser-afspilninger, og 
ikke alle platforme registrerer 
begge dele. Et lavt antal down-
loads behøver ikke at betyde, 
at din podcast har fejlet; det 
kan være, at dine brugere bare 
foretrækker at lytte direkte i 
browseren. 

MUSEUMSPODCASTINGENS 10 BUD

 Sydfynske Fortællinger er optaget sammen 
med Radio Diablo, der brugte det historiske 
materiale som fyld. Jo flere platforme, jo bedre, 
når det gælder at få podcasten ud. 
Foto: Svendborg Museum
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Hvad? 
Podcastserien Sydfynske For- 
tællinger er bygget op som 
samtaler om den sydfynske 
historie. En af museets histori-
kere er fast vært for samtaler-
ne, hvor interne eller eksterne 
eksperter inviteres i studiet til 
en snak om fx guldfund i Gud-
me, sydfynske nazister eller 
lokal litteraturhistorie. Samta-
leformen blev valgt, da den er 
dynamisk og levende at lytte til. 
Derudover kan inddragelsen af 
den store viden om lokalhistori-
en, der findes uden for museet, 
bidrage til at gøre museet til en 
platform for historisk viden om 
Sydfyn.

Hvor mange? 
Sydfynske Fortællinger er 
kommet i to sæsoner med hen-
holdsvis 8 og 10 afsnit. 

Hvor lange? 
Hver episode er mellem 20 og 
30 minutter lang med en højde-
springer på 40 minutter, hvilket 
samlet set giver ca. 9 timers 
lyd. Alle afsnit i hver sæson blev 
udgivet på platformen Sound-
cloud, der både hoster musik 
og podcasts, men kan også 
tilgås fra iTunes og andre apps. 

Hvordan? 
Podcastprojektet tog sin begyn-
delse på museets loft, hvor det 
blev forsøgt at indrette et lyd-
studie. Det er nemt at optage 
en monolog, men mere teknisk 
krævende, når der er flere i 
studiet. Der blev derfor etable-
ret et samarbejde med en lokal 
radiostation, Radio Diablo, der 
stod for optagelserne omkost-
ningsfrit. Når radioen særligt i 
sommer- og juleferie manglede 
materiale, kunne bidder af 
podcasten bruges midt imellem 
musikken af Justin Bieber og 
Rasmus Seebach.

Svendborg Museum offentliggjorde sine pod-
casts sæsonvis efter Netflix-modellen, hvor alle 
afsnit i en sæson blev tilgængeliggjort på nettet 
på én gang. Denne metode gav megen trafik lige 
ved udgivelsen af hver enkelt sæson og gav bru-
gerne mulighed for at ’binge-lytte’. Til gengæld 
dalede trafikken i månederne i mellem sæsoner-
ne, og det øgede vigtigheden af målrettet rekla-
me for podcastserien, indtil den nye sæson blev 
tilgængelig.

 Langelands Museum valgte derimod HBO-mo-
dellen og lod afsnittene udkomme drypvist og 
med en uges mellemrum. Det betød, at lytteak-
tiviteten var høj omkring udgivelsen af hvert nyt 
afsnit for først senere at falde for de enkelte 
podcasts.

Interessant nok kunne der dog også iagttages 
for begge podcastrækkers vedkommende, at 
nyhedsværdien for nogle af de nye afsnit syntes 
at have smittet af på de ældre afsnit. Svendborg 
Museums anden podcastsæson medførte stigende 
lyttertal på første sæson, hvilket indikerer, at der 
kom nye lyttere til, efterhånden som podcastseri-
en vandt fodfæste. Og i Langelands Museums pod-
castrække kunne det ses, at downloadkurverne 
steg for stort set alle episoder, umiddelbart efter 
at et særligt populært podcastafsnit blev udgivet.

SVENDBORG MUSEUM: 

SYDFYNSKE FORTÆLLINGER

 Svendborg Ting-
hus besættes af tyske 
tropper i 1944. Det er 
én af de episoder, der 
berettes om i episo-
den Svendborg Besat, 
hvor historiker Andre-
as Skov fortæller om 
besættelsestiden og 
modstandskampen på 
Sydfyn.
Foto: Svendborg 
Museum.
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Hvad?
Langelands Museum har 
udgivet to podcastserier, 
Historier om Langeland 
og Historier fra museet. 
Podcastrækken Historier 
fra museet formidler 
museets aktuelle aktivi-
teter på forsknings- såvel 
som formidlingsområdet. 
I de forskellige podcasts 
fortæller inspektører, 
konservatorer eller 
eksterne eksperter om 
udvalgte emner inden for 
museets fokusområder, 
hvad end det er om den 
langelandsk-fødte viden-
skabsmand H. C. Ørsted, 
1970’ernes kollektiver på 
Langeland eller børneliv 
under Den kolde Krig. 
Museets anden pod-
castrække, Historier om 
Langeland, blev lanceret i 
forbindelse med museets 
særudstilling af samme 
navn. Hvert afsnit i ræk-
ken tog udgangspunkt i 
én af udstillingens cen-
trale genstande og fun-
gerede som ’ et alternativ 
til udstillingens klassiske 
tekstplancher. 

Hvor mange?
Historier om Langeland 
har 13 afsnit, og Historier 
fra museet er på forelø-
bigt 7 afsnit.

Hvor lange? 
Episodernes længde vari-
erede fra knap 6 minutter 
til hele 29 minutter, men 
lå gennemsnitligt på ca. 
12 minutter. 

Hvordan?
Begge podcastrækker 
blev produceret som 
interviews, hvor museets 
egne inspektører eller 
konservatorer fortalte, 
mens en eksternt hyret 
projektmedarbejder med 
stor erfaring inden for 
lydformidling både fun-
gerede som interviewer 
og producent. Alle pod-
casts blev optaget med 
minimal brug af lydudstyr 
og ofte ’on location’ i 
udstillingen, værkstedet 
eller på kontoret. Det var 
en nem og billig måde at 
optage på, men gav dog 
udfordringer i forhold til 
lydkvaliteten pga. rum-
klang og støj. 
Afsnittene i begge serier 
findes på platformen 
Podbean, men kan også 
tilgås via iTunes og an-
dre podcast-platforme, 
der linker hertil.  For at 
integrere Historier om 
Langeland-podcastene 
i særudstillingen blev 
der endvidere anbragt 
QR-koder i selve udstil-
lingen, hvorfra de enkelte 
afsnit kunne afspilles eller 
downloades til senere 
gennemlytning. 

LANGELAND MUSEUM: HISTORIER OM 

LANGELAND OG HISTORIER FRA MUSEET

storier om Langelands var i gennemsnit kortere 
end afsnittene i Historier fra Museet og Sydfynske 
Fortællinger, men fik ikke bedre lyttertal end 
disse. Lytterne brugte tilsyneladende ikke podca-
stene som det ekstra formidlingslag i en udstilling, 
de var tænkt som, men hørte podcastene løsre-
vet fra museets fysiske rammer. Det tyder på, at 
brugerne i høj grad har taget podcastformens on 
demand-karakter til sig.

Museum on demand?
Podcastene har på mange måder det, der ofte 
bliver efterlyst på museerne: stor fleksibilitet for 
brugeren, en yngre profil, formidling uden for 
museets vægge og mobilitet. 

Igennem podcasts kan museet formidle seriøs, 
forskningsbaseret viden på brugernes præmisser, 
og en god podcast kan få lige så mange inter- 
aktioner som en fysisk udstilling – måske endda 
med et større udbytte for brugeren. Grundlæg-
gende har podcasts derfor potentialet til at gøre 
museet mere on demand.

Podcasts er dog ikke et vidundermiddel, men 
kræver som enhver anden formidlingsform en klar 
strategi og målrettet synliggørelse.

 Det senmiddel-
alderlige brystpanser 
fra Tranekær var én af 
de udstillingsgenstan-
de, der blev talt om i 
Langelands Museums 
podcast, Historier om 
Langeland. 
Foto: Langelands 
Museum

Fordybelse eller let lytning?
Det er karakteristisk for begge museers pod-
castrækker, at podcasts med fokus på nichestof 
klarer sig bedst i download-statistikken. Et ek-
sempel er Sydfynske Fortællingers episode om 
sydfynske nazister med historiker Peter Møller 
Hansen. Episoden nåede vidt omkring på de so-
ciale medier og blev delt flittigt i netværk af 2. 
Verdenskrigs-aficionados.

Brugerne syntes desuden at foretrække læn-
gere afsnit frem for kortere. Episoderne fra Hi-
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ytter du til podcasts? Hvis ikke, så er det på 
tide! De seneste år er podcastmediet blevet 
virkelig populært, og der findes podcasts 
om alt fra maritim historie til meditation 

på museet. Mange museer og museumsfaglige, især 
i udlandet, men også i Danmark, er hoppet med på 
bølgen, og der er et hav af lytte-værd radio derude 
for alle museums-interesserede. 

På redaktionen har vi samlet 7 inspirerende og 
overraskende podcasts, der er produceret af eller 
handler om museer. Det er ikke de kultur- og histo-
riepodcasts, som du finder på DR eller Politiken – for 
øvrigt kan mange af dem bestemt også anbefales – 
men lidt mindre produktioner, der udover at være et 
lyt værd også er forskellige eksempler på, hvad pod-
casten kan, og hvordan radiomediet kan bruges både 
af og om museer.

For at lytte til podcastene skal du besøge Danske-
museer.dk, hvor vi har linket direkte til de omtalte 
podcasts. Nogle af dem kræver, at du gratis logger 
ind på en podcast-tjeneste, men vi lover, at det er 
det lille besvær værd.

L

Af Pernille Thomsen

6
podcasts for den 

 museums-
interesserede

HVAD? — Oplevelsesrejsen er 
en helt ny podcast, der med 
producentens egne ord er en 
nichepodcast om at designe 
oplevelser. Den er tiltænkt 
dem, der skal ud og berige 
kulturen med oplevelser og er 
produceret af Josefine Albris, 
der selv er en erfaren oplevel-
sesdesigner. I hvert afsnit tager 
Josefine Albris en snak med en 
oplevelsesdesigner, der tager 
udgangspunkt i en specifik 
oplevelse, som vedkommende 
står bag. I første afsnit for-
tæller performance-kunstner 
Signa Köstler om at sætte 
publikum i sprækken mellem 
det kendte og det ukendte, det 
virkelige og det uvirkelige.

HVORFOR? — Lyt til podca-
sten, fordi den er top-relevant 
for kultur- og historieformid-
lere. Det omtalte afsnit er på 
hele 65 minutter, men man 
smittes af interviewerens en-
tusiasme for emnet, og der er 
gode, konkrete eksempler på 
hvilke knapper, Signa Köstler 
skruer på for at gøre publikum 
åbne og modtagelige over for 
oplevelser. Der er endnu kun 
udkommet 5 afsnit, men de 
kommende afsnit lyder loven-
de.

Sprog: Dansk 
Udkom: 18. marts 2018 
Afsnit: 5 (indtil nu) 
Indtalt af: Josefine Albris 
Produceret af: Josefine Albris

HVAD? — Har du nogensinde 
været i Nuuk? Hvis ikke er den-
ne podcast en oplagt mulighed 
for at opdage Nuuk og Grøn-
land gennem kunsten. Nuuk er 
fyldt med kunstværker i byens 
rum, og i denne podcast kan 
du høre om kunstværker og 
udsmykninger i den grønland-
ske hovedstad, og der er både 
sagn, myter og politik indlejret 
i fortællingen.

HVORFOR? — Lyt til podca-
sten, fordi du er interesseret i 
kunst, Grønland og problem-
stillingen ”fra bygd til by” og 
Grønlands moderne historie. 
Podcasten er godt fortalt, og 
der er en god beskrivelse af 
turen rundt i byen, så lytteren 
kan se kunsten for sig. I prin-
cippet kunne man lave kunst-
walks i alle byer med et par 
offentlige værker.

Sprog: Dansk 
Udkom: Ikke nævnt 
Afsnit: 1 
Indtalt af: Kimmernaq Kjeldsen, 
skrevet af Nuuk Kunstmuseum 
Produceret af: Sialuk Produktion ved 
Siri Paulsen
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KunstWALK 
– historier om 
kunstværker i Nuuks 
byrum

Oplevelsesrejsen 
– Publikum i 
sprækken. Signa 
Köstler: Om 
forestillingen 
Ventestedet
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HVAD? — Museum Archipe-
lago er en radiokanal – på sin 
egen netbaserede måde. Selv 
beskriver kanalen sig som ”din 
audio-guide gennem muse-
umslandskabet”, og formålet 
er at sætte museets værdier og 
dobbeltheder under lup. Der er 
mange spændende afsnit både 
om museer, men også om mu-
seums-problemstillinger. For 
eksempel et spændende afsnit 
om begrebet ”museum-me-
tro-station-hybrider”. Arkæ-
ologer og metrobyggere deler 
ikke agenda, når det kommer 
til at grave store, dybe huller 
i antikke hovedstæder som 
Sofia og Athen. Derfor har man 
i begge byer lavet metro-stati-
oner, hvor det er muligt for de 
rejsende at se ruinerne fra An-
tikken. Metro-stationen bliver 
pludselig et uformelt museum.

HVORFOR? — Lyt til podca-
sten, fordi det er 5 minutters 
god fremstilling af en udfor-
dring, som vi kender fra Dan-
mark, og en enkel løsning, der 
er afprøvet i andre byer med 
samme udfordring. Podcasten 
er ikke bare kort og interes-
sant, men også et godt eksem-
pel på hvad bare 5 minutters 
lyd kan formidle.

Sprog: Engelsk 
Udkom: 5. juni 2017 
Afsnit: 38 (indtil nu) 
Indtalt af: Ian Elsner 
Produceret af: Museum Archipelago

HVAD? — Hvordan hænger en 
abe og en dæmon sammen 
med den bredt smilende, oran-
ge-klædte celebrity-munk? 
Det forklarer religionshistoriker 
Anders Kristensen i denne 
podcast om Dalai Lama, ikke 
bare som en religiøs rådgiver 
og autoritet, men også som 
en mytologisk instans og po-
litisk magtfaktor. Afsnittet er 
ét af fem i podcast-serien 
Religionshistorier, der handler 
om – tro det eller ej – religion i 
historien. Afsnittet er ikke bare 
gode historier og anekdoter, 
men også en lyn-guide til den 
400 år gamle og ret komplekse 
religion, der kunne gå hen at 
uddø med den Dalai Lama, som 
vi kender i dag. 

HVORFOR? — Lyt til podca-
sten, fordi den er interessant 
– også selvom man ikke nød-
vendigvis skal være ekspert i 
religionshistorie. Den er godt 
komponeret og godt fortalt, 
og selvom Anders Kristensen 
er eneste stemme, leverer han 
sprogblomster nok til at gøre 
alle 23 minutter værd at lytte 
til.

Sprog: Dansk 
Udkom: 5. oktober 2017 
Afsnit: 5 
Indtalt af: Anders Kristensen 
Produceret af: Ikke nævnt
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HVAD? — At udstille helt almin-
delige ting fra helt almindelige 
mennesker for at fejre hverda-
gens brug. Det er tanken bag 
Museum og Sundry Objects på 
Island, som islandske Sverrir 
Hermansson brugte et helt liv 
på at skabe. Netop dette muse-
um kan du møde i afsnittet om 
”Museums of Sundry Objects”  
i podcastserien ”Museum in 
strange places”. Serien er pro-
duceret af amerikanske Hannah 
Hethmon, som bor på Island og 
i flere år har arbejdet med di-
gitalt engagement for museer. 
Som en slags hyldest til Island 
og Islands museer har hun 
lavet en podcastserie, hvor hun 
besøger de islandske museer et 
efter et, undersøger, hvad de 
har at byde på, og hvordan de 
reflekterer og former Islands 
unikke og kulturelle identitet.

HVORFOR? — Lyt til podca-
sten, fordi det er en fornøjelse 
at høre museumsinspektør 
Sigga Rósa fortælle om Sverrir 
og den dedikation, han havde 
i arbejdet med at strukture-
re, dokumentere og arkivere 
hverdagsting, og hvordan en 
helt almindelig mand skabte et 
solidt museum, der den dag i 
dag tiltrækker gæster fra hele 
verden. Et lille tip er at google 
museet og ved selvsyn se den 
kunst, som Sverrir på sin egen 
måde har skabt ud af hver-
dagsting.

Sprog: Engelsk 
Udkom: 27. marts 2018 
Afsnit: 14 (indtil nu) 
Indtalt af: Interviewene er lavet af 
Hannah Hethmon 
Produceret af: Hannah Hethmon

4

HVAD? — Vidste du, at en 
knopsvane ikke har noget 
stemmebånd? At der findes 
noget, der hedder Ringmærk-
nings-centralen, hvor du kan få 
alt at vide om en svane ud fra 
dens nummer? Dissektion er 
en podcastserie, der fortæller 
historien om velkendte danske 
dyr indefra. Der dissekeres 
gråhajer, marsvin og knopsva-
ner, samtidig med at konser-
vatoren levende fortæller om 
dyrets indre, muskler, funktion 
og dødsårsag. I afsnittet om 
knopsvanen interviewes Pelle 
Andersen-Harild, Danmarks 
førende svane-ekspert, og han 
kan ud fra svanens nummer 
fortælle, at den dissekerede 
svane har efterladt en kæreste.

HVORFOR? — Lyt til podca-
sten, fordi den er et godt ek-
sempel på, hvad lydmediet kan: 
Gennem simpel beskrivelse kan 
lytteren ”se” dyret for sig, næ-
sten blive bevæget, når døden 
beskrives, og samtidig følge 
spændt med i efterforskningen 
af svanens liv og levned.

Sprog: Dansk 
Udkom: 21. november 2017 
Afsnit: 5 
Indtalt af: Anne Taulov og Mikkel B. 
Andersson 
Produceret af: Statens Naturhistori-
ske Museum

3
DISSEKTION 
– knopsvanen

Museum 
Archipelago 
– Museum-Metro 
Station Hybrids

Museum in 
strange places 
– Sverrir 
Hermanssons 
Museum of Sundry 
Objects

Religionshistorier 
– Aben, dæmonen 
og den orange munk
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C. Andersen som frontfigur i  
kinasatsning
Kinas økonomiske fremgang har be-
tydet, at antallet af kinesiske turister, 

der rejser til udlandet, er mere end fordoblet fra 
57 millioner i 2010 til 120 millioner i 2015. Kina er 
det land i verden, som har flest udlandsrejsende, 
og det kinesiske marked udgør et stort potentiale 
for dansk turisme. Danmark har et godt ry i Kina, 
som følge af vores velfærdssystem, økonomiske 
stabilitet og generelt velordnede samfund. Men 
frem for alt er der én dansker, som kineserne 
kender indgående – H.C. Andersen. Eller rettere, 
de kender hans eventyr og skatter dem højt.

H.C. 
Andersens
kinesiske 
eventyr

Af Niels Bjørn Friis
Odense Bys Museer

H

 Grundlæggende 
møde i World Tourist 
Alliance i Chengdu, 
Kina. 
Foto: World Tourist 
Alliance

Odense Bys Museer har gennem adskillige år 
samarbejdet med Kina på forskellig vis, og vi har 
vidst, at vi som ansvarshavende for kulturhistori-
ske skatte som H.C. Andersen og Carl Nielsen har 
noget ganske særligt at vise vores gæster. Udfor-
dringen har været at få de kinesiske turisters øjne 
op for Odense. 

International Bevågenhed 
Den store udfordring i forhold til Kina var og er, 
at kineserne kender Andersens eventyr, men 
ikke forbinder dem med Danmark og Odense. 
Kinasatsningen begyndte i 2012 med støtte fra 
HCA-fonden – og i samarbejde med VisitDen-
mark og Destination Fyn satsede vi på at få skabt 
en kobling mellem H.C. Andersens eventyr og 
personen Andersen – med forankring i Oden-
se. At skabe en sådan forankring kræver fysisk 
tilstedeværelse, og kinasatsningen omfatter en 
række elementer – herunder aktiv deltagelse ved 
officielle besøg og arrangementer i Kina, såvel 
som kinesiske besøg til Danmark. Det startede 
med modtagelse af præsident Hu Jintao ved Den 
lille havfrue i 2012. Man skulle tro, det var svært 
at overgå opmærksomheden fra et præsident-
besøg, men i 2014, under statsbesøg til Kina, 
lykkedes det alligevel. Ved et besøg i vores store 
H.C. Andersen-udstilling i Beijing læste Dronning 
Margrete II og Kinas førstedame, Peng Liyuan, op 
af ”Den Grimme Ælling” på dansk og kinesisk for 
inviterede børn. Oplæsningen, med udstillingen 
som ramme, blev et mediescoop i hele Kina. Efter 
Beijing turnerede udstillingen videre og Andersen 
besøgte således både Nanjing, Hangzhou og Xi’an.  

Samarbejdspartnere
Satsningen indebærer foruden en større udstil-
lingsaktivitet i Kina også en kontinuerlig afdækning 
af mulige samarbejdspartnere. Odense Bys Muse-
er er en lille institution – og det er afgørende, at 
vi sikrer os stabile partnere, samt udvælger pro-
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jekter, der størrelsesmæssigt og kvalitetsmæssigt 
er forligelige med museets visioner og ressourcer 
– samt at vi kontraktmæssigt får betaling for det 
arbejde, vi udfører. Dette sikres gennem tæt kon-
takt til kulturinstitutioner, offentlige myndigheder 
som det kinesiske kulturministerium og lokale 
bystyrer, som er med til at skabe et solidt forhold 
til potentielle partnere. Det er også meget vigtigt 
for os at mødes ansigt til ansigt og få et indtryk af 
potentielle partnere, inden en aftale underskri-
ves. I byen Qingdao er der f.eks. en permanent 
udstilling i ”Prinsessehuset”, som har sit navn, 
da huset er opført af prins Axel og hans hustru 
prinsesse Margaretha, som besøgte Qingdao på 
”Prinserejsen” i 1930. De seneste år har vi også 
indgået aftaler med forlystelsesparker, f.eks. H.C. 
Andersen-parken ”Andersen Paradise” i Shanghai, 
hvis altoverskyggende inspiration er Andersen og 
hans eventyr. I parken findes en 400m2 stor, per-
manent Andersen-udstilling, designet af Odense 
Bys Museer og udstillingsarkitekt Eskild Bjerre 
Laursen. 

Mediebevågenhed
Herudover støttes også en række presseture for 
kinesiske medier, som koordineres af VisitDen-
mark. I 2017 fik vi besøg af den kinesiske sanger 
Jackson Yi. Hans billeder, små film og beskeder 
fra besøget blev set og delt af hans 20 millioner 
følgere, og de nåede ud til 100 millioner kinesere. 
Endelig er museet og vores partnere i Kina-allian-
cen – som er et samarbejde mellem turistorgani-
sationer på Fyn, kulturinstitutioner, attraktioner 
og erhvervsliv – selv aktive på de kinesiske sociale 
medier med hashtagget ”安徒生故乡” – ”Ander-
sen’s Hometown”. 

World Tourism Alliance
En stor cadeau til museet var at blive inviteret 
med som et grundlæggende medlem i den nye 
organisation ’World Tourism Alliance’, som kine-
serne selv står bag. Alliancen består af 20 kinesi-
ske medlemmer og 69 fra øvrige lande – herunder 
2 danske; Odense Bys Museer og Danmarks Rej-
sebureau Forening. Formålet er at fremme ver-
densomspændende turisme og gennem det nye 
netværk at udveksle ideer og erfaringer inden for 
turismefremme og turismepleje. De 89 medlem-
mer er toneangivende turistbrancheorganisatio-
ner – at blive inviteret med er ikke kun vidnesbyrd 
om Andersens anseelse i Kina, men også frugten 
af det arbejde, der ligger i kinasatsningen. 

Flere kinesiske gæster
Der er ingen tvivl om, at H.C. Andersens Hus er 
blevet et ’must-see’ for kinesere, og effekten af 
vores indsats kan ses i antallet af kinesiske besø-
gende, som er steget fra 3.845 i 2013, til 15.236 
i 2016. Tallet for 2017 blev ramt af den planlagte 
lukning af H.C. Andersens Hus 31/10, men ugerne 
1-30 viste en stigning på 42,1% sammenholdt med 
2016 – og besøgstallet inden d. 31/10 endte med 
omkring 20.000 kinesiske gæster. Ligeledes har 
der været en stor stigning i de officielle henven-
delser fra Kina vedrørende H.C. Andersen, hvilket 
har betydet mange delegationsbesøg af både 
kinesiske borgmestre og ministre. 

Den videre proces i Kina-strategien er klar 
– det handler i høj grad om kontinuitet og tilste-
deværelse. Der skal følges op med nye vandre-
udstillinger bestående af reproduktioner, der kan 
produceres lokalt i Kina af vores partnere, udbyg-
ning af samarbejdet med HCA-parkerne via kine-
siske partnerskaber samt fortsat understøttelse af 
officielle indsatser. 

Fra highlights til fordybelse
Vi skal være opmærksomme på udviklingen blandt 
de kinesiske turister. Antallet af kinesiske over-
natninger i Odense Kommune er steget fra 829 i 
2013 til 6860 i 2017. Der er ikke længere tale om 
endags-turister, men derimod gæster, som øn-
sker fordybelse. Antallet af kinesiske individuelt 
rejsende har antalsmæssigt overhalet de arran-
gerede grupperejser. Det stiller nye krav til vores 
attraktionsudbud. Det handler ikke længere om 
at se mest muligt på kortest mulig tid – men der-
imod skal vi sikre et bredere udbud – med både 
kulturhistoriske attraktioner, beværtninger og 
shopping. 

 En ting er sikkert – kineserne vil fortsat be-
søge Danmark, og vi skal arbejde for at sikre, at 
Odense er et af deres rejsemål. 

 Den kinesiske 
popsanger Jackson Yi 
besøger H. C. Ander-
sen Museet i Odense. 
Foto: Odense Bys 
Museer.
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Lokalhistorien skal opleves – også uden for lokalmuseet. Derfor inviterer Museum Amager, i 
samarbejde med den lokale ungdomsskole og lokalarkivet, elever i 7.-9. klasse på et årligt historieløb, 
hvor eleverne får lokalhistorien at føle på egen krop. For museet handler det bl.a. om at introducere 

eleverne til lokalmuseet og få pirret interessen for det lokale perspektiv.

Historieløb
Af Christian Aagaard

museumsinspektør på Museum Amager

Levende formidling skal give unge et forhold til 
museerne og historien i lokalområdet
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å en kold og våd novemberdag står en 
flok spændte udskolingselever fra en 
lokal folkeskole i Dragør på dækket af 
Elisabeth K571 – Museum Amagers fiske-

kutter fra de danske jøders flugt i 1943 – og mod-
tager instrukser fra en lokal modstandskvinde. En 
tysk militærpatrulje, bærende det karakteristiske 
hagekors, er blevet observeret på Dragør havn, og 
eleverne skal i al hast gemme sig ombord. Tavse 
som graven ligger de under den tunge presenning, 
indtil det er sikkert at komme op på kajen igen. 
Stemningen er anspændt, og eleverne, der for-
nemmer situationens alvor, skynder sig i sikker-
hed på den gamle lodsstation, der normalt huser 
Danmarks Lodsmuseum.

Optrinnet er en del af det årlige historieløb i 
Dragør Kommune, hvor Museum Amager, i sam-
arbejde med Dragør Ungdomsskole og Dragør 
Lokalarkiv, arrangerer historieløb for godt 600 
elever fra Dragør Kommunes udskolingsklasser. 
Løbene, der afvikles hvert efterår, bringer elever-
ne ud på kommunens historiske lokationer, hvor 
de får en unik mulighed for at opleve og gen-
nemspille en række lokalhistoriske scenarier i de 
autentiske omgivelser. Det værende sig at træne 
gammeldags brandslukning på museumsgården 
fra 1782 i Store Magleby, forberede sig på en sov-
jetisk invasion af Kongelundsfortet eller skjule sig 
for nazisterne i den fredede bydel i Dragør. Mål-
sætningen er, at eleverne skal ud af klasselokaler-
ne og ud i felten for at lege og opleve sig til læring 
på en måde, de forhåbentlig aldrig vil glemme. En 
elev, der lige havde gennemført historieløbet, be-
skrev det meget rammende under udarbejdelsen 
af en introduktionsfilm om projektet: ”Man får det 
lært på en anden måde. Nogle gange kan det godt 
være kedeligt bare at læse i en bog. Man får det 
bedre ind i hovedet ved at huske oplevelser”.

At skabe interesse for lokalhistorie er en 
investering i fremtiden

Museum Amagers målsætning med at indgå i et 
samarbejde omkring et så omfattende og tids-
krævende tilbagevendende projekt som histo-
rieløbet, er naturligvis først og fremmest at få 
formidlet lokalhistorien på en ny og fængende 
måde, der kan præsentere lokalsamfundets yngre 
årgange for ny viden og nye vinkler på, hvad mu-
seumsformidling kan omfatte.

I forlængelse heraf har Museum Amager en 
sekundær, men ikke desto mindre ganske central, 
dagsorden med det årlige historieløb. Løbene 
sørger nemlig for, at samtlige folkeskoleelever i 
Dragør Kommune, i løbet af deres udskolingstid, 
som minimum kommer ind på de lokale museer 
tre gange og møder museumspersonalet. Således 
kan historieløbet forhåbentlig bidrage til at ned-
bryde fordomme blandt de unge om, at museer er 

kedelige, og på sigt afmystificere dem, hvormed 
de yngre grupper kan bringes et skridt nærmere 
lokalmuseerne. Historieløbet får dermed en vig-
tig supplerende dimension til den kernefaglige 
undervisning og kommer til at fungere som bro-
bygger mellem skoleeleverne og museet som lo-
kalområdets centrale kulturaktør. På sigt vil dette 
forhåbentlig få en gavnlig effekt for både museet 
som kulturudbyder og eleverne som kulturforbru-
gere, når den fælles lokalhistorie skal formidles. 
Historieløbet bliver således også en investering i 
fremtiden.

P

I  SKOLEREFORMENS KØLVAND

Da folkeskolereformen blev udfoldet var 
historieløbet i Dragør allerede et veletable-
ret projekt. Alligevel var der fra start en del 
områder, hvor målsætningerne med refor-
men viste sig at falde fint i hak med historie-
løbets eksisterende undervisningspraksis. 
Understøttende undervisning (eksterne 
undervisningstilbud) er et kerneelement i 
historieløbet, hvor lærerne er med klasser-
ne rundt, men al aktivitet og undervisning 
varetages af løbsarrangørerne. Ideen med 
”Den åbne skole” er ligeledes central for 
historieløbet, idet alle løbene udspiller sig 
på de autentiske, lokalhistoriske lokationer. 
Derudover praktiserer historieløbet også 
indsatsområder som samskabelse mellem 
institutioner og fagligheder, øget fysisk 
aktivitet og ikke mindst tværfaglighed. 
Arrangørgruppen er løbene i dialog med 
kommunens udskolingslærere om at finju-
stere konceptet.

 Korrekt udklæd-
ning til postmand-
skabet er en vigtig 
del af at opstille et 
troværdigt scenarie 
for skoleklasserne. 
Lever postmandska-
bet sig ind i rollerne, 
er erfaringen, at så 
gør eleverne det i 
høj grad også. En 
del af historieløbets 
udklædning lejes bl.a. 
via DR’s kostumeafde-
ling.
Foto: Museum Ama-
ger

 Samarbejde er 
et nøgleord for histo-
rieløbet, der sigter 
efter at inddrage hele 
klassen i de forskelli-
ge opgaveløsninger. 
Hele klassen skal 
deltage, således alle 
føler, at de har en 
andel i det samlede 
resultat. Som her hvor 
der, gruppeopdelt og 
via morsekode, bliver 
trænet kommandofor-
plantning på Konge-
lundsfortet.
Foto: Dragør Ung-
domsskole
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På egen hånd ville et foretagen-
de som historieløbet være for 
omfattende og mandskabskræ-
vende for en museumsenhed 
som Museum Amager, men i 
tæt samarbejde med ungdoms-
skole og lokalarkiv, og ikke 
mindst talrige lokale frivillige, 
flyttes grænserne for, hvad der 
kan lade sig gøre. Hver især 
bidrager de involverede parter 
med deres specifikke faglige og 
praktiske spidskompetencer. 

Museet og lokalarkivet står for 
den historiefaglige forankring, 
imens ungdomsskolens lære-
re, med deres pædagogiske 
baggrund, har et godt greb 
om, hvordan man bedst muligt 
engagerer og fastholder elever-
ne. Det er en nøje afbalanceret 
sammensmeltning af målrettet 
pædagogik og kernefaglig 
læring, hvor de frivillige lokale 
leverer det helt essentielle post-
mandskab til udførelsen deraf.

Tilbageerobringen af det lokale perspektiv
Museum Amager og andre lokalmuseers fokus på 
den nære lokalhistorie, eksempelvis med pro-
jekter som historieløbet, skal også bidrage til at 
fastholde fokus på det unikke, de små samfunds 
lokalhistorier har at byde på. Lokalsamfundets na-
turlige identitetsbærende rolle er for tiden i over-
hængende risiko for at drukne i en globaliseret 
verden, hvor fokus og interesse konstant rettes 
udad, imod det større nationale og internationale 
perspektiv. I sig selv er det udadrettede fokus 
ikke en negativ tendens, men det kan blive det, 
når det kommer til at foregå på bekostning af den 
lokale bevidsthed. Tidligere var det lokale en mar-
kant identitetsbærende faktor, men dette er ved 
at ændre sig. De lokalhistoriske museer skal der-
for tilbageerobre interessen for det lokale per-
spektiv og arbejde målrettet på fortsat at styrke 
det lokalhistoriske fundament, som eksempelvis 
eleverne i de lokale folkeskoler kan tage med sig 
videre og bygge deres bredere historieforståelse 
på. Eksempelvis ved at lade dem høre om og op-
leve, hvordan lokale modstandsfolk i 1943 risike-
rede alt for at redde de danske jøder i sikkerhed, 
eller ved at diskutere problemstillingen omkring, 
hvorfor de lokale bådejere tog sig så dyrt betalt 
for deres del af redningsindsatsen. Alt, hvad ele-
verne møder på det årlige historieløb, er på godt 
og ondt en del af lokalsamfundets historiske DNA 
og dets identitet og dermed essentielt at værne 
om. Historie er mere end store slag, konger og 
internationale udviklinger, og for at blive bevidst 
om dette skal man dykke ned i de enkelte lokal-
samfund og de mikrohistoriske tendenser og per-
sonskæbner, der har bidraget til at forme dem.

 Selv de simpleste 
opgaver kan gøre 
stort indtryk. Som når 
eleverne skal ombord 
på Museum Amagers 
flugtkutter og gemme 
sig for tyske patruljer. 
Oplevelsen af at ligge 
i mørket og gemme 
sig for nazisterne gør 
mærkbart indtryk på 
eleverne, der efter 
morgenens historiske 
oplæg ved, at 2. Ver-
denskrig var dødeligt 
alvor for tusindvis af 
danske jøder.
Foto: Museum Ama-
ger

 Opgaverne, der skal løses under historieløbet, er 
af både praktisk og teoretisk karakter, således både de 
praktiske og de boglige kompetencer bliver udfordret. 
Her diskuterer eleverne, med hjælp fra billeder fra 
perioden, de illegale forbindelser mellem Danmark og 
Sverige under 2. Verdenskrig.
Foto: Dragør Lokalarkiv

OM HISTORIELØBET I DRAGØR

Fordelt over tre dage kommer kommunens 
udskolingsklasser hvert år på skift ud og 
gennemfører 8-10 poster, bemandet af 
20-30 ansatte og frivillige, på et dagsløb 
tætpakket med læring drevet af faglighed 
og gode oplevelser. Konceptet bag historie-
løbet er centreret omkring tre løb, der fra år 
til år kører i rotation, således at ingen elever 
som udgangspunkt kommer igennem det 
samme løb to gange. 

→ Det første finder sted i Store Magleby, 
omkring Museum Amager og har fokus 
på de store brande, der igennem tiden 
har hærget lokalområdet. 

→ Det andet løb er centreret omkring Den 
Kolde Krig og udspiller sig på Konge-
lundsfortet på Amagers sydvestkyst. 

→ Det tredje løb har de danske jøders flugt 
i 1943 som omdrejningspunkt og afvikles 
på og omkring Dragør havn.

DET UMULIGE GJORT MULIGT 

– SAMARBEJDE I EN LILLE KOMMUNE



INTERESSERT I

MUSEUMSSTOFF
FRA NORGE?

Abonner på Museumsnytt

Kun 300 NOK
www.museumsnytt.no

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

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

Udskift de gamle
og uøkonomiske
lyskilder...

HB virksomheds præsentation
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eg er i færd med at kortlægge den 
sjældne mellemflagspættes historiske 
forekomst i Danmark. Arten er første 
gang beskrevet fra Danmark ca. 1835  

og ynglede her i landet indtil ca. 1960. Mellemflag- 
spætten (Dendrocopos medius) er lidt mindre 
end stor flagspætte. Det er en art, der stiller sto-
re krav til levestedet. Den foretrækker gammel 
løvskov med tørsket træ, eg og bøg og parkagtigt 
landskab, som vi finder ved eksempelvis slotte og 
herregårde. 

Ved kontakt til enkelte museer er jeg blevet 
bekendt med, at flere ejer store fuglesamlinger, 
hvor enkelte fund er gjort af den sjældne spætte. 
Jeg har allerede mødt stor imødekommenhed fra 
museernes side, men der må være mange flere 
gamle fuglesamlinger, som kan huse arten. Flere 
fuglesamlinger er i dag digitaliseret og derfor ofte 
let tilgængelige. 

Jeg håber, at I museumsfolk vil eftersøge  
mellemflagspætten i jeres samlinger. Ved eventu-
elle fund må I meget gerne kontakte mig på  
jtl@kirkeugle.dk. Jeg er interesseret i dato for 
fundet, lokalitet, køn, dødsårsag og navn på kon-
servator. Indsamlingerne skal danne grundlag for 
en videnskabelig artikel om arten. Tak for hjæl-
pen!

J

De danske museer fortæller ikke alene om historiske og 
arkæologiske forhold, men ligger ofte også inde med en ornitologisk 

viden, som er ukendt for de fleste. 

Mellemflagspætte på 
museerne?

Af Jørgen Terp Laursen
formand for Østjysk Biologis Forening

Efterlysning

 Mellemflagspætte ved redehul. I modsætning til den 
store flagspætte har mellemflagspætten stribet bryst. 
Foto: Ernst Hjøllund.

mailto:jtl@kirkeugle.dk


●● Uddan●medarbejderne. Oplys dem om hvorfor de 
ikke må gå på Gmail og Facebook fra deres arbe-
jdscomputer. Holdningsændringer til it-sikkerhed 
er noget af det sværeste at arbejde med. 

●● Hold●jeres●software●opdateret●og●lav●processer●
for,●hvem●der●skal●gøre●det. Det kan godt være, 
at det er generende, mens systemerne opdateres 
men acceptér nedetiden. Det er i sidste ende 
dyrere at lade være. 

●● Lav●jævnligt●backups. Om det er dagligt, ugent-
ligt eller månedligt er op til jer selv. Det kommer 
an på, hvor meget arbejde I kan tåle at miste. 

●● Få●gennemgået●virksomhedens●it-sikkerhed●af●
en●professionel●partner. Det kan godt være, at 
det er en større udskrivning, men det er dyrere 
at lade være. Ligesom I sender jeres firmabiler til 
syn, bør I også kalkulere med udgifter til it-sikker-
hed.

Husk at Topdanmarks Cyberforsikring kan hjælpe 
jer, hvis I bliver ramt af virus- eller hackerangreb. 

Cyberangreb truer danske virksomheder
Nutidens hackere bliver dygtigere og dygtigere, og der er efterhånden langt  
imellem de dårlige formulerede mails og anmodninger om pengeoverførsler til 
konti i eksotiske lande.  

Det er derfor vigtigt, at man som virksomhedsejer uddanner sine medarbejdere.”, udtaler Thomas 
Wong, som er chefkonsulent i IT-virksomheden Ezenta. ”Ofte er det ansatte, der lukker hackeren ind. Enten 
ved at tilgå private mails og åbne links på en arbejdscomputer eller ved at besøge usikre hjemmesider. Det 
gøres ikke i ond tro, men fordi de ikke er oplyst om faren ved at gøre det. Det kan godt være, der er ned-
skrevet, hvad man ikke må, men hvorfor er måske ikke helt klart. Sørg for, at der er en fælles forståelse for, 
hvorfor sikkerhedsforanstaltningerne er der og hjælp hinanden med at overholde dem.

Thomas Wong forklarer, at hackerne har flere  
forskellige tilgange til deres ofre. 
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Ransomware●
...er den største trussel. Her  
bliver data og filer på computeren 
låst/taget som gidsel og for at få 
dem tilbage, skal man overføre 
et givent beløb til hackeren. Det 
tager ca. 5 min. at overføre løse-
pengene, og beløbene ligger i snit 
på 1.000 dollars. 

CEO-fraud●
...er en metode, hvor hackere 
franarrer en virksomhed et 
pengebeløb ved at sende mails til 
virksomhedens medarbejdere og 
udgive sig for at være direktør for 
virksomheden.

IoT●(Internet●of●Things)●
...er en måde at gøre vores hver-
dag lettere. Trådløse printere, 
varmesensorer og robotter er 
sluttet til vores netværk, så vi kan 
styre det hele digitalt. Det udgør 
en stor risiko for virksomhed-
erne, hvis man ikke sørger for, at 
beskytte disse online gadgets med 
passwords. 

Gør●det●sværere●for●hackerne

Forsikringen koster fra 875 kr. om året.
Ring og hør mere på 70 15 85 85

A N N O N C E
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De sidste år er vikingerne blevet brugt og 
misbrugt til at fremhæve Danmark som 
turistdestination på store udenlandske 
markeder. Det har museer og oplevelses-
centre forsøgt at ændre på med netvær-
ket Vikingebuen, som f.eks. er udkommet 
med Turen går til Vikingetiden.

I hele Danmark kan man få autentiske vi-
kingeoplevelser på museer og oplevelses-
centre. Disse aktører oplevede en stigende 
frustration over den ofte misvisende 

fremstilling af vikingetiden, der blev brugt i mar-
kedsføringen af Danmark. De samledes derfor i 

Når vikinger selv sætter 
kursen

Made by 
Vikings

Af Sanne Jakobsen
sekretariatsleder for Vikingebuen



31FÆ L L E S  S T O R Y T E L L I N G  /  AT  L Ø F T E  I  F L O K

at sikre en faglig anerkendelse, da vi senere skulle 
”sælge os” til turismebranchen.

Vi udarbejdede en kampagne med det over-
ordnede mål at få 2% flere besøgende på at-
traktionerne sammenlignet med 2016. En fælles 
storytelling gik igen i en række konkrete mar-
kedsføringsaktiviteter: En trykt brochure, en 
kampagneside, presseomtale, events og afholdel-
se af FamTrips, hvor rejsebureauer inviteres på 
kendskabs- og forkælelsestur til attraktionen for 
bedre at kunne sælge dem til deres internationale 
kunder. 

På grund af forskelligheden i attraktionernes 
formidling endte vi med at gå efter både målgrup-
pen børnefamilier og ”empty nesters”. Analyser fra 
VisitDenmark har vist, at især England, Tyskland 
og Holland er interesseret i brandet ’viking’. Nord-
mænd og svenskere har nok i deres egne vikinger! 
Da vores budget ikke var stort, endte vi med at 
gå efter de danske og internationale turister, som 
allerede havde valgt at holde ferie i Danmark, og 
lade andre om opgaven med at få dem hertil.

Der er 16 attraktioner med i Vikingebuen, og 
indledningsvis gik vi til alle deres turistbureauer. 
Vi fik VisitRibe, VisitVejle, VisitKerteminde og Visit-
Køge med ombord. Fælles for de fire var en aner-
kendelse af vikinger som et vigtigt turismebrand 
og en åbenhed for at ændre fokus på den eksi-
sterende branding. For dem var det vigtigt, at vi 
både kunne demonstrere vores professionalisme 
inden for markedsføring og kommunikation, og at 
vi kom med egne midler. Kulturstyrelsen tillod, at 
vi brugte et restbeløb fra CulturePlus-projektet til 
reel markedsføring, og alle medlemmer af Vikin-
gebuen bidrog. Vi endte derfor med et budget på 
knap en halv million kroner.

Fælles fortællinger
Vi valgte at producere en brochure, hvor alle 
attraktioner blev præsenteret visuelt på et 
Danmarkskort. For at understrege diversiteten 
i attraktionerne bandt vi dem sammen i tre for-
tællinger om vikingetiden. Brochuren blev trykt i 
et oplag på 230.000 og distribueret hos medlem-
merne i hele landet. Den er især blevet revet væk 
på turistbureauer, tankstationer og andre typer 
turismeerhverv.

Kampagnesitet www.visitviking.dk blev placeret 
på turistbureauernes egen platform, selvom det 
betød, at vi ikke fik helt det udtryk, vi ønskede os. 
Fordelen lå i den online genkendelighed, turister-
ne oplever, når de alligevel er i gang med at søge 
informationer om rejser til Danmark. Siden har 
klaret sig acceptabelt, men heller ikke mere, da 
vi ikke havde midler til professionel SEO (søgema-
skineoptimering) eller SEM (søgemaskine-annon-
cering) – man kommer ikke langt med organisk 
drevet trafik.

   Vikingerne 
indtog Historiske 
Dage 2018 med for-
midlingsaktiviteter 
og inspiration til den 
næste vikingeferie. 
Foto: Jacob Nyborg 
Andreassen/Trelle-
borg

netværket Vikingebuen for at ændre sagen. Med 
midler fra Kulturstyrelsens pulje CulturePlus ud-
viklede vi og VisitDenmark en markedsføringsplan 
for dansk vikingeturisme. Desværre var der ikke 
midler til eksekvering, og det hele kunne meget 
vel være endt som tom snak. 

Turismebranchen med ombord
Vikingebuen satte sig for at skaffe pengene selv. 
Et markedsføringsudvalg, der repræsenterede 
både traditionel udstilling og oplevelsescenter, 
geografisk spredning og forskellige kompetencer: 
Journalistik, kommerciel markedsføring inden 
for turisme, grafisk arbejde, arkæologer og hi-
storikere sikrede, at vi holdt fast i vores unique 
selling point – forskningsbaseret formidling af og 
kommunikation om vikingetiden. Det var med til 
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PR-arbejdet
VisitDenmarks tidligere kampagne for dansk vikin-
geturisme havde vist, at strategisk pressearbejde 
kan give stor synlighed for små midler, da den 
2012-14 skabte ad-value på knap 50.000.000 kr. 
Et samarbejde med Henrik Schilling PR førte til en 
artikel i Børsen og god dækning, da Turen går til 
vikingetiden udkom.

Events er blevet et must inden for markedsfø-
ring. Derfor valgte vi at deltage i Historiske Dage 
i København i 2017 og -18. Her fik vi direkte kon-
takt til et motiveret publikum. Konceptet med at 
blande formidlingsaktiviteter og info om vikinge-
feriemuligheder var allerede prøvet af, da vikinger 
sammen med VisitDenmark indtog London under 
OL i 2012. Dengang oplevede gæsterne større lyst 
til at besøge Danmark, og en opfølgende analyse 
afslørede, at de faktisk gjorde det! Vi oplevede da 

M A D E  B Y  V I K I N G S
www.visitviking.dk

DK / Find vej til de største danske vikingeoplevelser: 
Unikke fund på museerne, vikingeskibe og havnemiljø 
for fulde sejl, håndværk og handel formidlet af rigtige 
vikinger og krigerliv på kong Harald Blåtands tid. Følg 
ruterne    og kom på en rejse gennem Danmark 
tilbage til vikingetiden. Rigtig god tur.

UK / Come and visit the greatest Viking experiences in 
Denmark: unique archaeological exhibits in museums, 
Viking ships and harbour communities in full sail, crafts 
and trade brokered by real Vikings, and warrior life in the 
age of King Harald Bluetooth. Follow the routes     
and enjoy an expedition through Denmark back to the 
age of the Vikings. Bon voyage!

D / Machen Sie sich auf den Weg zu Dänemarks größten 
Wikinger-Erlebnissen: Museen mit einzigartigen Funden, 
Wikingerschiffe und eine Hafenregion für Schiffe mit 
vollen Segeln, Handwerk und Handel - vermittelt von 
richtigen Wikingern und Kriegern aus der Zeit von Harald 
Blauzahn. Folgen Sie den Wegen    und begeben 
Sie sich auf eine Reise durch Dänemark zurück in die 
Wikingerzeit. Gute Reise! 

VIKINGER TIL LANDS, TIL VANDS OG  
PÅ KONGEBORGENE VIKINGS ON LAND, 
AT SEA AND IN THE ROYAL CASTLES 
WIKINGER AN LAND, AUF DEM WASSER 
UND IN DEN KÖNIGSBURGEN 

DK / HARALD BLÅTANDS KONGERIGE
Store forandringer er på vej i 960’erne. Kongemagten sørgede 
for at bygge broer, veje og ringborge, og kristendommen 
fortrængte de gamle guder.

UK / THE KINGDOM OF HARALD BLUETOOTH
In the 960s, major changes were just round the corner. Kings 
commissioned the building of bridges, roads and ring castles, 
while Christianity supplanted the old gods. 

D / HARALD BLAUZAHNS KÖNIGREICH
In den 960er-Jahren kündigen sich große Veränderungen an. 
Die Königsmacht ließ Brücken, Straßen und Ringburgen bauen 
und das Christentum verdrängte die alten Götter.

TAG PÅ VIKINGEFERIE OG FÅ FLERE  
HISTORISKE OPLEVELSER GO ON  
A VIKING HOLIDAY AND ENJOY AN  
ABUNDANCE OF HISTORICAL  
ADVENTURES SAMMELN SIE WEITERE  
GESCHICHTLICHE ERLEBNISSE IN 
IHREM WIKINGERURLAUB
DK / I de farvede cirkler på danmarkskortet er der særligt gode 
muligheder for at holde vikingeferie og få andre historiske 
oplevelser.  UK / The coloured circles on the map of Denmark 
indicate particularly good options for a Viking holiday and the 
chance to enjoy other historical experiences.  D / Die farbig 
eingekreisten Orte auf der Dänemarkkarte bieten besonders 
spannende Wikingerferien und andere geschichtliche Erlebnisse.

DK / KONGER TIL VANDS
Vikingernes smukke og elegante skibe erobrede hele verden 
med handel, magt og kolonisering. Symbolske skibe af sten 
blev brugt til begravelser, og en sjælden gang fik kongen sit 
rigtige skib med i graven.

UK / KINGS AT SEA
The Vikings’ beautiful, elegant ships conquered the whole world 
with trade, power and colonisation. Symbolic stone ships were 
used for burials. Occasionally the king even took his real ship 
with him to his grave.

D / KÖNIGE ZU WASSER
Die schönen, eleganten Wikingerschiffe eroberten durch 
Handel, Macht und Kolonisation die ganze Welt. Steinschiffe 
hatten eine symbolische Funktion bei Begräbnissen und 
manchmal wurde ein König sogar mit seinem Schiff begraben. 

DK / Ved Vadehavskysten ligger Ribe, Danmarks ældste by fra 
vikingetiden. På Museet Ribes Vikinger er unikke genstande 
udstillet, og i Ribe Vikingecenter er det som at være i vikinge-
tiden selv. Planlæg din næste vikingeferie på www.visitribe.dk    
UK / On the coast of the Wadden Sea lies Ribe, Denmark’s 
oldest Viking city. The Ribe Viking Museum features unique 
artefacts, while in the Ribe Viking Centre things are just as 
they were in the actual Viking era. Plan your next Viking  
holiday on www.visitribe.uk  D / An der Wattenmeerküste 
liegt Dänemarks älteste Stadt aus der Wikingerzeit, Ribe.  
Im Museet Ribes Vikinger (Ribe Wikingermuseum) sind ein-
zigartige Gegenstände aus der Wikingerzeit ausgestellt und 
im Ribe Vikingecenter (Ribe Wikingerzentrum) fühlt man sich 
selbst wie in der Wikingerzeit. Planen Sie Ihren Wikingerur-
laub auf www.visitribe.de 

DK / Oplev UNESCO Verdensarv i Jelling - Danmarks største 
vikingeanlæg og oplevelsescenter, Kongernes Jelling. I den 
smukke Vejle Ådal finder du flere historiske højdepunkter  
som Harald Blåtands Ravningbro. Se www.visitvejle.dk  
UK / Discover the UNESCO World Heritage site at Jelling  
– the largest Viking complex and activity centre in Denmark, 
Kongernes Jelling. In the beautiful setting of Vejle River Valley 
you will find historical highlights such as Harald Bluetooth’s 
Ravning Bridge. Visit www.visitvejle.uk  D / Erleben Sie das 
UNESCO-Welterbe in Jelling - Dänemarks größte Wikinger-
anlage und Erlebniszentrum, Kongernes Jelling (Jelling der 
Könige). Im hübschen Flusstal Vejle Ådal finden Sie weitere 
historische Höhepunkte wie Harald Blauzahns Brücke über  
die Ravning Enge. Siehe www.visitvejle.de    

DK / Vikingetiden står levende for dig på ferien i Kerteminde, 
Haven ved Havet. Her kan du bo, spise, leve og opleve som  
en rigtig viking. Vi står klar til at hjælpe med at arrangere og 
booke din næste vikingerejse på www.visitkerteminde.dk  UK / 
A holiday in Kerteminde – the Garden by the Sea – will give you 
a real-life sense of the Viking age. Here you can live and eat 
like a Viking and share their experiences. We are here to help 
you organise and book your next Viking expedition on www.
visitkerteminde.uk  D / In der Gaststätte Haven ved Havet in 
Kerteminde können Sie die Wikingerzeit hautnah erleben. 
Hier können Sie wohnen, essen und wie ein richtiger Wikinger 
leben. Wir helfen Ihnen gerne, Ihre nächste Wikingerreise zu 
arrangieren und auf www.visitkerteminde.de zu buchen.

DK / Renæssancebyen Køge er i dag en moderne by, som med 
et slag fik lagt 300 år til sin historie, da Vikingeborgen Borg-
ring sensationelt blev fundet her i 2013. Find flere historiske 
oplevelser på www.visitkoege.dk  UK / Today the Renaissance 
town of Køge is a modern town, which acquired 300 years of 
history overnight, when the sensational Borgring Viking 
Fortress was discovered in 2013. To discover more historical 
adventures, visit www.visitkoege.uk  D / Die Renaissancestadt 
Køge ist heute eine moderne Stadt, die auf einen Schlag um 
300 Jahre Geschichte reicher wurde, als man 2013 mit der 
Wikingerburg Borgring einen sensationellen Fund machte. 
Hier finden Sie weitere geschichtliche Erlebnisse:  
www.visitkoege.de

VELKOMMEN TIL VIKINGERNES 
VERDEN WELCOME TO THE WORLD 
OF THE VIKINGS WILLKOMMEN IN DER 
WELT DER WIKINGER

DK / VIKINGELIV FRA FØDSEL TIL DØD
Advarsel! Her er risiko for røg i øjnene. Kom tæt på vikingernes 
hverdag: De dyrkede jorden, udviklede kunstfærdige hånd-
værk, sloges, elskede og handlede med hele verden.

UK / VIKING LIFE FROM BIRTH TO DEATH
Watch out! Be careful not to get smoke in your eyes. Enjoy a 
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 En folder i et 
oplag på 230.000 har 
været grundstenen 
i de danske vikinge-
attraktioners første 
fælles markedsfø-
ringskampagne. 
Layout: Trine Bjerre/
Designvaerk

også en stor interesse fra deltagerne, god afsæt-
ning på den fælles brochure, salg af Turen går til 
vikingetiden og en fremgang i besøg på kampag-
nesitet. 

Vi valgte at slå til på et spændende tilbud om 
’native advertising’: Aller udgav et norsk coffee 
table-magasin på dansk om vikinger. Med fire 
sider sørgede vi for, at den faglige formidling på 
attraktionerne var repræsenteret.

Ikke noget særligt
Kampagnen er næsten slut, og attraktionerne har 
samlet set haft en stigning i besøgstallet på 7%, 
så vi har nået vores mål. Flotte besøgstal er en 
ting, men det er den fælles kampagne, vi er mest 
stolte af. I alle andre brancher ville vores projekt 
ikke være noget særligt. Det er det kun, fordi vi 
er museer. Mange museer er frustrerede over, at 
turistbureauerne ”bare vil have vores penge til 
deres kampagner”. Turistbureauer gør en kæmpe 
indsats for at trække turister til Danmark. Dem 
lever vi alle godt af, men for Vikingebuen har det 
været en stor tilfredsstillelse selv at styre proces-
sen og skabe synergi i mellem den formidling, som 
finder sted hver eneste dag på attraktionerne, og 
den udadvendte markedsføring. Kommunikation- 
og markedsføring skal tages seriøst og udføres 
af folk med viden og erfaring, men der er ingen 
grund til at udlicitere opgaven til eksterne glit-
ter-bureauer. Det er muligt at styre indholdet og 
fortællingen selv, vi behøver ikke gå på kompro-
mis med vores faglige formidling, og vi kan sam-
tidig tiltrække flere og andre end vores typiske 
gæster, fordi vi med et større fælles markedsfø-
ringsbudget kan nå ud til nye målgrupper.
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I foråret 2017 åbnede Histotoriet på Mønter-
gården i Odense – en nyskabende og interaktiv, 
permanent børneudstilling særligt tilrettelagt 
for børn i alderen 4-11 år. Her eksperimenterer 
museet med udstillingsformatet og sætter de 
historiske genstande i spil gennem leg og opgaver. 
Udstillingen har til formål at formidle historien på 
børnenes præmisser og er samtidigt et led i Møn-
tergårdens udvikling mod at blive et museum med 
relevans for alle.

Histotoriet – et historielaboratorium 
for små nørder

Histotoriet har fået til huse i et 200 år gammelt 
bindingsværkshus i to etager, og udstillingen er 
bygget op omkring ti temaer, som børnene kender 

En ny permanent børneudstilling på 
Møntergården skal vække børns nys-
gerrighed for historie og museer ved at 
sætte ægte museumsgenstande, leg og 
nørderi i fokus. Udstillingen er samtidig 
et forsøg på at eksperimentere med 
børneudstillingen som genre.Histotoriet 

Museumsnørderi og 
genstandsleg

Af Dyveke Skov Larsen og Mette Stauersbøl Mogensen
museumsinspektører, Odense Bys Museer

 I Histotoriets laboratorium er der mulighed for at få ægte 
genstande i hånden, når museets formidler laver børnefor-
sker-weekender, eller skoler kommer til undervisningsforløb.
Foto: Ard Jongsma
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manilamærker, fundæsker og mærkelige muse-
umsdimser. Udstillingen indeholder flere lag, så 
der er noget for de ældste børn, der vil udforske 
og udfordres gennem opgaver og undersøgelser, 
og der er noget for de yngre, der bruger udstil-
lingens kravlehuller og går på jagt efter en lille 
museumsorm kaldet WORM, som gemmer sig i 
hemmelige rum rundt i udstillingen. 

HAK-O-Meter
Et af de vigtigste principper for udviklingen af 
Histotoriet har været, at ægte museumsgenstan-
de skulle i fokus og være en del af legen. Det var 
imidlertid lettere sagt end gjort, for hvordan imø-
dekommer man kravene til sikkerhed og bevaring, 
samtidig med at børn må lege med genstandene? 
Udfordringen blev løst ved at skabe fænomenet 
”HAK-O-Metre”, hvis navn er i tråd med narrati-
vet, og som består af montrer med indbyggede 
opgave-/lege-funktioner. Eksempelvis skal bør-
nene ved ét HAK-O-Meter undersøge, hvordan 
mennesker skaffede mad i henholdsvis stenalde-
ren, middelalderen og industrialiseringen. HAK-
O-Metret indeholder ni montrer med genstande 
fra forskellige tider, der alle har været brugt til at 
skaffe eller lave mad. Ved at trykke på knapper 
skal børnene parre de enkelte genstande med 
billeder af mennesker fra tidsperioderne. Andre 
steder skal brikker flyttes rundt, så børnene for 
eksempel kan finde frem til hvilket dyr, den ægte, 
gamle dyreknogle kommer fra, eller hvor mange 

fra deres egen hverdag, eksempelvis tid, familie 
og mad, og seks tidsperioder, blandt andet sten-
alder, bronzealder, middelalder og ”de voksnes 
tid”. Temaer og tidsperioder bindes sammen af 
udstillingens narrativ, hvor tre museumspersoner 
Historikeren, Arkæologen og Konservatoren (til-
sammen HAK) inviterer børnene ind i deres histo-
rielaboratorium. Navnet Histotoriet er en sam-
menblanding af ordene Historie og Laboratoriet, 
og både det og ordet HAK skal appellere til børns 
nysgerrighed for sjove, anderledes ord.

Med Histotoriet har det været intentionen at 
eksperimentere med en helt ny type udstilling for 
børn, der blander kulturhistorie, museets arbejde 
og originale genstande med leg og nysgerrighed. 
Historikeren, Arkæologen og Konservatoren 
gør børnene til forskere, der skal finde svar på 
spørgsmål om fortiden, for eksempel ”hvad man 
spiste i gamle dage”, eller ”hvordan kan man bru-
ge et skelet som kilde”. Udstillingen er bygget i 
børnehøjde, hvor alle montrer og elementer er en 
farverig fortolkning af museets maskinrum med 

 Et såkaldt HAK-
O-Meter med ægte 
genstande i montrer-
ne. Børnene løser en 
opgave ved hjælp af 
knapper og billeder 
for at finde ud af, 
hvad genstandene har 
været brugt til.
Foto: Ard Jongsma

 HAK-O-Meter.
Flere steder i udstil-
lingen består HAK-O-
Metret af to opgaver 
med de samme brik-
ker. Derved bliver le-
gen selvopryddende, 
så der altid er en ny 
opgave til det næste 
barn, der kommer i 
udstillingen.
Foto: Ard Jongsma

 HAK dukker 
frem som fotoer med 
talebobler i mange af 
montrerne. I denne 
montre siger A: ”Jeg 
har fundet en grav 
med en pige. Kan du 
se de gaver, hun fik 
med i graven?” I en 
enkelt sætning får 
børnene indirekte 
to informationer: En 
arkæolog er en, der 
kigger på grave, og i 
gamle dage fik man 
gaver med i graven. 
Samtidig opfordres 
de til at kigge nærme-
re på genstandene. 
De særligt interesse-
rede kan på manila-
mærket se ikonet for 
jernalder, og at det 
var for 2000 år siden.
Foto: Peter Skott
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personer, der var i en familie til forskellige tider.
Det har vist sig, at HAK-O-Metrene virker efter 

hensigten og får børnene til at forholde sig til de 
ægte genstande og historien. Langt de fleste børn 
starter ofte med at trykke løs på knapperne, men 
fanger ret hurtigt spillet og begynder at kigge 
nærmere på genstandene, så de kan finde svar på 
opgaven. Samtidigt sætter HAK-O-Metrene gang 
i snakken mellem børn og voksne eller skaber 
samarbejde mellem flere børn og bidrager derved 
også til den sociale oplevelse.

Genstandstekster i børnesprog
Formidling via tekster blev i starten af udviklings-
arbejdet helt fravalgt på grund af målgruppen. 
For at blive klogere på hvordan børn i forskellige 
aldersgrupper egentlig forholder sig til muse-
umstekster og udstillinger generelt, inviterede vi 
børn fra H.C. Andersen Skolen ind som museets 
børnepanel. På baggrund af erfaringerne fra ar-
bejdet med børnepanelet valgte vi alligevel at 
bruge tekster i udstillingen, men gøre dem meget 
børnevenlige. Vi lod teksterne være reflekteren-
de spørgsmål fra H, A eller K, små manilamærker 
med tidsikoner, sjove opslagstavler med bille-
der eller opgavevejledninger, så selve opgaven i 

HAK-O-Metrene er med til at formidle genstande-
nes historie. 

H, A og K’s spørgsmål er desuden skrevet i så 
enkelt et sprog, at det er letforståeligt for bør-
nene, når de enten selv læser dem eller får dem 
læst op af de voksne. Ofte går børnene dog blot 
på opdagelse og prøver sig frem og læser kun de 
tekster, de synes, giver mening for dem. Teksterne 
er således et lag, der kan til- eller fravælges.

Udstilling for børn (og deres voksne)
Med Histotoriet har det været vigtig for os at ska-
be en udstilling, som tager børnene seriøst og på 
alle mulige måder tager hensyn til målgruppen. 
Vores mission har ikke været at give børnene 
svar på alt, men at vække deres historiske nys-
gerrighed gennem eksperimenter, leg og gode 
oplevelser. På den måde sår vi et historiefrø, der 
giver børnene lyst til at gå videre på opdagelse i 
historien, når de kommer hjem fra museet. Eks-
perimentet med denne nye type udstilling ser ud 
til at være lykkedes, og vi glæder os til, at endnu 
flere børn og voksne besøger Møntergården for at 
blive nysgerrige på fortiden. Histotoriet er blevet 
til med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond og 
Nordea-fonden

 Scenografi- og 
designfirmaet Torden 
og Lynild har skabt 
et unikt udstillings-
design med farver og 
finurlige detaljer på 
udstillingselementer-
ne, som giver en både 
rar og spændende 
atmosfære.
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feriestemte mennesker, så er man faktisk forplig-
tiget til at gøre det til en sjov attraktion – hvis man 
spørger mig.

Det giver rigtig god mening, at udviklingsplanen 
for Vardemuseerne går i retning af at sætte ordet 
”turistmuseum” før ”lokalmuseum”. Men det gør 
det kun, fordi Vardemuseerne ligger i en kommune, 
hvor turismen er den største faktor for lokaludvik-
ling. Turisterne vil gerne betale for oplevelser. Der-
for kan vi også tage en pæn entré på vores museer. 
Andet ville da også være uhørt i en Venstre-kom-
mune. 

Tirpitz har i runde tal kostet 150 mio. kr. at bygge, 
hvoraf de 45 mio. er gået til udstillingsdesign og 
arbejdet med konceptet bag udstillingerne. Det vil 
være urealistisk, at dette budget kan findes af alle 
museer i Danmark til at forny deres udstillinger, 
men det ville heller ikke give mening ud fra et bru-
gerperspektiv. I Blåvand kan man trække 250.000 
gæster på et år, og det er ikke muligt mange andre 
steder i provinsen. 

Pointen er, at vi opererer med forskellige mål-
grupper for vores udstillingssteder. Det er ikke mu-
ligt at gøre alle provinsmuseer til turistattraktioner, 
men det er næppe heller deres raison d’être. Kul-
turministeren leder lige nu efter en let og retfærdig 
beregningsmodel, man kan give statstilskud til mu-
seer ud fra. Det er vel nærmest en umulig opgave, 
efter som alle museer har forskellig berettigelse. 
Men noget, jeg mener, man bør kunne forlange af 
statsanerkendte museer er, at de anerkender deres 
brugere.

Jeg tror, vi kommer langt i forhold til at være 
institutioner, der fortjener stats- eller kommunal-
tilskud, hvis vi spørger os selv, hvem vi egentlig 
laver museum for. Nogle museer opererer under 
kommunalbestyrelser, der måske vil vægte lige og 
gratis adgang for kommunens borgere så højt, at 
museet ikke skal tage entré. Der er steder i landet, 
hvor outreach-projekter er en rimelig og menings-
fuld del af museumssatsningen, fordi kommunen 
har en gruppe borgere, der aldrig vil gå på museum 
af sig selv. Andre steder igen bakker lokale så flot op 
om museet, at der skal arbejdes intenst med frivil-
lig-programmer og et omfattende foredragsprogram 
for museumsforeningen. 

Svarene på, hvem vi laver museer for i 2018 og 
de kommende år, må gerne være meget forskellige, 
alt efter hvilket museum du kommer fra. Og nej, 
det er ikke nok, at museet opfylder de fem søjler i 
museumsloven, for i så fald vil det faktisk give god 
mening at samle ressourcerne på langt færre mu-
seer. Ja, jeg vil faktisk mene, at hvis ikke dit svar 
på, hvem du laver museum for, er forskelligt fra dit 
nabomuseums, så vil der være risiko for, at gæsterne 
heller ikke kan se meningen i at besøge lige netop 
dit museum. Og så er der måske også fare for, at 
heller ikke kulturministeren kan se det?

 Mette Bjerrum 
Jensen
Foto: Frederik Lyng

MUSEUMSSTAFETTEN

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

J eg har de sidste mange år arbejdet på at 
opfylde et af målene i udviklingsplanen 
for Vardemuseerne, nemlig at slå tre-fire 
udstillingssteder sammen til ét. Navnet 

for det nye udstillingssted er Tirpitz. Tirpitz er 
egentlig en attraktion mere end et museum. ”Mu-
seernes svar på Tivoli”, som en kollega sagde. Jeg 
er ikke sikker på, det var ment som en kompliment, 
men jeg tog det som en stor ros. For hver eneste 
udstillingsdetalje i Tirpitz er valgt med det formål 
at blive til en underholdende oplevelse for folk på 
sommerferie. Hvem gider bruge en dag på et muse-
um i sin ferie, hvis børnene flår i én hele vejen for at 
komme ud og få dén is? Nej, vel? Når man bygger et 
museum dét sted i Danmark, hvor der er allerflest 

Af Mette Bjerrum Jensen
leder af Tirpitz

Hvem laver 
du museum for?
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Hvad får 15 mennesker med helt for-
skellige fagligheder til frivilligt at bruge 
en hel lørdag på at udvikle ideer til, 
hvordan vi kan udvikle vores museum 
videre i det skisma, det er at være et 
museum, som lige nu ikke har udstillin-
ger og derfor må formidle vores viden 
på andre måder?Om at være 

vært for 
Museomix

Af Jane Sandberg
museumsdirektør, ENIGMA

 Lokale Østerbroborgere idéudvikler.
Foto: Jeanne Rank

et spørgsmål stillede vi os selv, da 
Museomix henvendte sig til os for at 
høre, om vi kunne være interesserede i 
at blive det første museum i Danmark, 

som var værter for et såkaldt MuseoSprint. Mu-
seomix er en forening som oprindeligt er stiftet i 
Frankrig med fokus på fællesskab og forankret i 
troen på, at mennesker sammen kan skabe bedre, 
større og vildere, end hvis vi gør det alene. Med 
inspiration i den digitale verdens metoder og 
designerens værktøjskasse indtager foreningen 
og interesserede deltagere løbende museer over 
snart hele verden. Ideudviklingen går hurtigt, og 
målet er for enden af et besøg fra Museomix at 
have konkrete ideer og prototyper på nye måder 
at udstille og formidle på. Til gavn for museet og 
til gavn for den oplevelsessøgende museumsbru-
ger.

Foreningens danske gren blev etableret i 2016. 
ENIGMA var med til den stiftende generalforsam-
ling og har holdt et vågent øje med foreningen 
siden. Både fordi initiativet synes relevant og 
sympatisk, men også fordi vi som museum for 
kommunikation har gjort det til en grundregel, 
at vi selvfølgelig ikke kan leve af at skabe muse-
umsaktiviteter alene baseret på husets egne kom-
petencer. Hvis vi vil være hus for samtale, dialog 
og fællesskab, må vi naturligvis række ud og skabe 
i fællesskab med andre. Først i den proces tager 
vi vores egen medicin!

Museet uden udstillinger
Derfor var vi både glade og stolte over at mod-
tage invitationen til at være værter for et Mu-
seoSprint, som er en heldagsworkshop, hvor der 
inviteres bredt til at udvikle på baggrund af en 
problemstilling stillet af museet. Men vi diskutere-
de da internt, om der virkelig var nogen, som ville 
have lyst til bruge deres lørdag på at arbejde med 
ENIGMA’s problematikker? ENIGMA er, siden mu-
seet lukkede som Post & Tele Museum i Køben-
havns centrum, genopstået i ny, men endnu ikke 
færdig form på Østerbro. ENIGMA har endnu ikke 
udstillinger, men formidler kommunikationshisto-
rie og -aktualiteter via live-events, workshops, 
foredrag og pop-ups. Ville vi kunne stille med en 

D
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 Foto: 
Jeanne Rank

 Historieformid-
ling på take-away 
poser fra museets 
café. Foto: Jeanne 
Rank

udfordring, som gav mening for de deltagende? 
Og hvordan ville vi behandle de indkomne ideer 
efterfølgende? Alle vores bekymringer blev gjort 
til skamme den lørdag formiddag, hvor morgenfri-
ske mennesker dukkede op fulde af virketrang og 
idérigdom. 

Efter en introduktion og præsentation af mu-
seets konkrete problemfelt, gik der ikke lang tid, 
før væggene bugnede af gule post-its med ideer 
til, hvordan problemerne kunne løses. En gruppe 
var optaget af at bruge museumscafeens ta-
ke-away-emballage til genstandsformidling – helt 
lavpraktisk løst med et klistermærke med billede 
og formidlende tekst og altid suppleret med et 
spørgsmål, der skaber refleksion eller undren hos 
den, som måske bare skulle hente en sandwich til 
at spise i Fælledparken. Fx: ”For 100 år siden blev 

postkasserne på Østerbro tømt 6 gange om dagen 
– hvad betyder det for dig, at der måske slet ikke 
sendes fysisk post om 10 år?” En anden gruppe 
arbejdede med pop-up-aktiviteter, hvor museet 
måske stillede et ”dagens spørgsmål” – måske 
endda via en gammeldags telefonboks, hvor te-
lefonen kunne ringe på tilfældige tidspunkter og 
blive besvaret af en lige så tilfældig forbipasse-
rende. Og så var der gruppen, som havde ideer 
til et spil, som både kunne have en fysisk og en 
digital variant. 

Da dagen var omme, stod vi tilbage med tre 
gode og ikke mindst omsættelige ideer, som hver 
især havde omfavnet vores særlige problematik, 
og med fin forståelse for de helt konkrete udfor-
dringer havde fostret tanker om, hvordan museet 
kan bruge det benspænd, det er, at være midt 
i en ombygning og derfor uden samlinger til at 
bringe udviklingen endnu videre. Ovenikøbet in-
den for en overkommelig økonomisk ramme.

Vi arbejder nu videre med ideerne, og mon 
ikke vores gæster lige om lidt henter take-away 
med formidlende tekster og undrende spørgsmål? 
Og passerer du en ringende telefon i en telefon-
boks, så tag den! Det kunne være ENIGMA, som 
stiller dig dagens spørgsmål!



D A N S K E  M U S E E R  2  — 2 0 1 840

Udstillinger
Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. Følg med på 

danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

B RA N DT S

Hergé
23.3. → 2.9.18

Georges Remi, alias Hergé (1907-1983), 
kendes af de fleste som skaberen af de nu 
verdensberømte albums om Tintin. Hergé 
har ikke blot formet generationer af børn 
og voksnes forståelse af den moderne ver-
den og af den moderne opdagelsesrejse. 
Han skabte sin helt egen kunstart: tegne-
serien. Hergé havde en særlig evne til at 
fortælle historier, skabe fængende karak-

terer og omsætte dem i tegnede billeder, 
der henter deres kraft fra virkelighedens 
moderne verden. Udstillingen består af 
originale tegninger, skitser, filmklip, mo-
deller og originale kunstværker skabt af 
Hergé. Som noget særligt præsenterer 
udstillingen en måske ukendt side af Hergé 
som kunstner og reklametegner med pas-
sion for samtidskunst. Brandts præsente-
rer Hergé i samarbejde med Studios Hergé 
og Musée Hergé i Belgien, der har tilrette-
lagt udstillingen. 

KO L D K R I G S M U S E U M ST E V N S FO R T

Atombomben 
– ven eller fjende
26.3. → 31.10.18

Koldkrigsmuseum Stevnsfort forsøger 
med udstillingen at give et overblik over 
udviklingen af atomvåben samt de vig-
tigste dilemmaer og problemstillinger, 
som knytter sig til dens eksistens. Og de 
lader gæsten bedømme: Er de gamle 
problematikker blevet relevante igen? 
Er atombomben vores ven eller fjende? 
Udstillingen er skabt af museumsin-
spektør, koldkrigshistoriker og ph.d. 
Iben Bjørnsson. ”I mange år har truslen 
om atomkrig været begravet i forti-
den. Men med de stigende spændinger 
mellem særligt USA og Nordkorea er 
atombomben atter kommet i fokus som 
trussels- og krigsmiddel. ” Atombomben 
og truslen om atomkrig er måske den 
faktor, der mere end noget andet do-
minerede og definerede Den Kolde Krig. 
Mange hadede den og ikke mindst dens 
frygtindgydende potentiale for masse-
ødelæggelse, mens andre anså den for 
at være et nødvendigt og endda nyttigt 
instrument i forholdet mellem Øst og 
Vest. Den gav ophav til nye doktriner, 
begreber og strategier, politiske så vel 
som militære,” fortæller Bjørnsson.

 Foto: U.S. Department of Energy

 Tintins oplevelser. Reporter for 
Petit Vingtième i Sovjetunionen, 1930. 
Hergé/Moulinsart
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   Foto: Gl. Holtegaard Foto: Tähtinen Joonas

G L AS M U S E E T E B E LTO F T

Scandinavian glass 
– starting all over
21.04. → 23.09.18

Norden har i århundreder haft en stærk 
og levedygtig tradition for at fremstille 
og designe glas. En tradition, der er  
anerkendt for et højt håndværksmæs-
sigt niveau og en elegant æstetik. Men 
i disse år gennemgår denne traditi-
on store omvæltninger. Processerne 
omkring bearbejdningen af glasset er 
krævende. De høje lønninger og den 
energikrævende produktion er derfor de 
senere år flyttet til andre verdensdele, 
hvor produktionsomkostningerne er 
lavere. Størstedelen af nordens glasvær-
ker eksisterer ikke længere, og megen 
viden risikerer at gå tabt. Den nordiske 
tradition for glas befinder sig derfor i 
et vadested og må genopfinde sig selv. 
Med projektet ’Scandinavian Glass –  
Starting All Over’ forsøger Glasmuseet 
Ebeltoft i Danmark, The Glass Factory i 
Sverige og det finske glasmuseum, Suo-
men Lasi Museo, at pege på mulige veje 
at gå. Udstillingen, der er den største 
samlede præsentation af nordisk glas 
i de seneste årtier, er sammensat med 
udvikling for øje. Den byder på en bred 
vifte af forskellige metoder og tilgange 
til glasset – fra det ’klassiske’, autonome 
kunstværk til kollektive samarbejder 
centreret om formgivning, design og nye 
teknologier. Projektet er støttet af Nor-
disk Kulturfonds HANDMADE-satsning og 
viser flere end 70 kunstnere og formgi-
vere fra Sverige, Norge, Finland, Island 
og Danmark.

G L .  H O LT EG A A R D

Mette Winckelmann
27.4. → 1.7.18

Med gigantiske lærreder af sammensye-
de og bemalede tekstiler går den danske 
billedkunstner Mette Winckelmann i gen-
nemgribende dialog med Gl. Holtegaards 
barokke ånd og arkitektur. Kunstneren 
inddeler huset med nye rum og imaginære 
vægge, som var grundplanen et lærred. 
Hun tager afsæt i sine egne værker, hvor 
systematiske foldninger og logiske struk-
turer danner grundlag for hendes praksis. 
Winckelmanns værker besidder en dobbelt 
natur. De er både sarte og transparente, 

men samtidig storslåede og monumentale. 
Hendes abstrakte malerier fremstår som 
tredimensionelle, skulpturelle objekter – 
mere end egentlige lærreder. Ved første 
øjekast synes Winckelmanns værker at 
kredse om struktur, farver og geometriske 
former, men under overfladen gemmer 
der sig væsentlige tanker omkring krop, 
hierarkier og identitet.

L EG O H O U S E

LEGO History Collection
Permanent udstilling

Det primære fokus i LEGO History Collec-
tion er at få gæsterne til at (gen)opleve de-
res barndomsminder, hvor de legede med 
Lego. Udstillingen består af tre elementer: 
En tidslinje, som understreger højdepunk-
ter i virksomhedens historie, et udsnit på 
ca. 250 af de mest ikoniske legosæt og 
et digitalt bord, hvor man kan udforske 
størstedelen af alle legosæt fremstillet fra 
1949 frem til i dag. Tidslinjen giver en kro-
nologisk gennemgang af lego-koncernens 
tilblivelse og udvikling siden 1932. Det er 
historien om en lille lokal virksomhed, der 
nærmest tilfældigt kaster sig over lege-
tøjsbranchen, og som på fire generationer 
skaber et verdenskendt varemærke. Det 
er historien om en lille klods og et byg-
gesystem. Og så er det historien om for-
retningsstrategier og økonomiske op- og 
nedture – om modgang og medgang.  Foto: LEGO House
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M O E SG A A R D

På Djengis Khans stepper 
– Mongoliets nomader
19.6.18 → 14.4.19 

Historien om Djengis Khan og de hærgen-
de horder, som gennem effektiv krigsførel-
se skabte grundlaget for verdenshistoriens 
største rige, er velkendt. Lederen fra de 
mongolske stepper fik med sine vold-
somme erobringer i starten af 1200-tallet 
skabt et kejserdømme, der strakte sig fra 
Kina i øst til det nuværende østlige Europa. 
Udstillingen præsenterer publikum for den 
fascinerende historie om Djengis Khan og 

nomaderne på de mongolske stepper. Den 
former sig som en rejse med de mongolske 
nomader og deres dyreflokke. Publikum vil 
opleve et liv i evig bevægelse, hvor Djengis 
Khan er til stede både som historisk helt 
og i personificeringen af drømmen om et 
forenet folk. Udstillingen viser indlån fra 
udlandet bl.a. genstande fra Djengis Khans’ 
tid og genstande, som danske ekspediti-
oner har hjembragt. Blandt andet fra de 
ekspeditioner, som den danske ekspedi-
tionsleder Henning Haslund-Christensen 
gennemførte i 1930’erne. Udstillingen giver 
publikum et indblik i, hvordan den noma-
diske levevis helt frem til i dag udgør et 
fascinerende alternativ til vores egen bo-
fasthed og er præget af helt andre opfat-
telser af verden. 

 After the Bombardment, 21 January 
1917, Alphonse Robine.
Europeana 1914-1918 / Madame Nicole Robine

E U RO P E A N A

Visions of War
Permanent udstilling

Første Verdenskrig kostede mere end ni 
millioner menneskeliv, var kendetegnet 
ved blodige, stillestående skyttegravs-
krige, hvor hundredetusindvis af soldater 
døde i hvert eneste meningsløse slag. 
Ved brug af arkivmaterialer fra Europe-
ana i perioden 1914-1918 og kunstværker 
fra museumssamlinger viser den digitale 
udstilling ’Visions og War’, hvordan 
soldater og officielle krigskunstnere 
afbildede konflikten på Vestfronten. 
Udstillingen består af en række malerier, 
tegninger, skitser, akvareller og skulptu-
rer, som hver især illustrerer en periode 
i Verdenskrigen. Udstillingen er enkel 
at bevæge sig rundt i og giver igennem 
de tilhørende tekster et rigt indtryk af 
perioden, stemningen og udviklingen.

europeana.eu/portal/en/exhibiti-
ons/visions-of-war

LO U I S I A N A

Gabriele Münter
3.5. → 19.8.18

Hidtil har den tyske maler Gabriele Mün-
ter (1877-1962) ikke optaget meget plads 
i kunsthistorien. Hendes værker er oftest 
blevet set og fortolket i sammenhæng 
med tysk ekspressionisme og med fokus 
på hendes relation til og samarbejde med 
Wassily Kandinsky (1866-1944) i tiden om-
kring kunstnergruppen ”Der Blaue Reiter” 

(1911-1914). Gabriele Münter var en åben 
og eksperimenterende kunstner med et 
internationalt netværk og en omfattende 
udstillingsvirksomhed. I sin 60 år lange 
kunstner-karriere skabte hun over 2000 
malerier, flere tusinde tegninger, akvarel-
ler, glasmalerier, grafiske blade og omkring 
1200 fotografier, og i dag anses hun som 
en markant bidragsyder til det 20. århund-
redes kunst. Udstillingens omkring 130 
værker dækker hele kunstnerens virke-
periode. En stor del af værkerne har ikke 
været præsenteret tidligere; andre er sidst 
vist for mange årtier siden.

 Muenter In der Erdbeerzeit Lenbachhaus 
Foto: Louisiana

 Foto: Lars Højer

https://www.europeana.eu/portal/record/2020601/contributions_10265.html
https://www.europeana.eu/portal/record/2020601/contributions_10265.html
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 Anna Ancher: I høstens tid, 1901. 
Foto: Ole Akhøj

 Niels Nedergård: Uden titel, 1985. 
Foto: SMK Foto

 Foto: Spinderihallerne

FU G L SA N G  KU N ST M U S E U M

Dialog med SMK
23.3. → 21.5.18

Udstillingen tager udgangspunkt i kunst-
nere, værker og perioder, som har en 
stor relevans på museet, og som har et 
særligt forhold til bestemte kunstværker 
på Statens Museum for Kunst. Værker 
fra 1800-tallets guldalder og frem til 
slutningen af det 20. århundrede er 
sammensat med to eller flere værker af 
samme kunstner. Det kan være motiver 
med ens elementer, f.eks. Christen Køb-
kes skildringer af arkitektur og natur fra 
henholdsvis Nakskov og Frederiksborg 
Slot. Det kan også være fascinationen af 
fotografi og optiske fænomener over-
sat til Valdemar Schønheyder Møllers 
solskiver set gennem træer, eller Anna 
Anchers impressionistiske behandling 
af lysets stemningsskabende karakter 
både i det fri og i hjemmet. Ud over de 
nævnte kunstnere vises også populære 
sværvægtere som Vilhelm Hammershøi, 
L.A. Ring og Johannes Larsen, men også 
oversete mestre som Astrid Holm, Helge 
Holmskov og Niels Nedergård. 

KU LT U R M U S E E T S P I N D E R I H A L L E R N E

Vilde samlinger
22.3. → 2.12.18

Udstillingen sætter fokus på private 
samlere og inviterer ind i samlernes 
verden. Både nulevende samlere og 
samlere, der for mere end 100 år siden 
omskabte dele af deres hjem til små 
museer med de vildeste ting. Museet har 
været på skattejagt i sin store samling 
og har fundet nogle af de vildeste sam-
lerobjekter frem, som har tilhørt lokale 
private samlere for 100 år siden. Her kan 
man se apoteker Eggers’ etnografiske 
samling af drabelige våben fra Fiji, hans 
hovedjægerfad og den kinesiske brude-
krone, der er samlingens kronjuvel. Og 
man kan se den mystiske samuraidragt, 
som af en ukendt vejlensisk samler blev 
givet til Klostergades skole i starten af 
1900-tallet. På en fire meter høj ama-
gerhylde viser moderne samlere nogle 
af deres kæreste ejendele. Samlinger 
af modelhelikoptere. Kinderæg-figurer. 
Julekrybber. Neglelak. Souvenir-skeer. 
Klovne. Og ikke mindst uddrag fra en 
af Danmarks største samlinger af Star 
Wars-merchandise og en stor samling 
af antikke dukker. Disse private sam-
lere er udvalgt blandt de mange, der 
meldte sig, da museet inden årsskiftet 
eftersøgte samlere og samlinger. Muse-
et planlægger løbende udskiftninger af 
samlinger undervejs i udstillingsperioden 
og modtager stadig gerne henvendelser 
fra interesserede lokale samlere.
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med 

på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

Aftryk af liv

John Olsens kunst har altid 
været voldsom, sanselig og 
nærgående. Bogen Aftryk af 
liv viser nedslag i over syv år-
tiers kunst fra en af Danmarks 
store naturskildrere. Den viser, 
hvordan den unge kunstner i 
1950’erne forsøgte at tegne 
døde fugle så minutiøst, at 
de får livet tilbage. Serier af 
overvældende grafiske tryk 
fra 1970’erne skildrer færøske 
klipper, som om de vokser 
og forvitrer. Der sker en eks-
plosion af farver og former i 
1990’ernes svedetegninger og 
de store aftryk af dyrs organer 
fra efter år 2000. Men John 
Olsen er også fascineret af ting, 
der er mærket af forfald: visne 
planter, døde dyr og vejrbidte 
brudstykker af verden. I år 
fylder John Olsen 80 år. En ny 
bog ser på hans livsværk og gør 
status over kunstnerens mange 
værker og deres placering i 
kunsthistorien. Bogen fortæller 
om en kunstner, der aldrig står 
stille, men udvikler sin kunst i 
dialog med livets gåde. Bogen 
følges af en udstilling, som 
åbnede på Faaborg Museum 
den 17. marts

Rasmus Kjærboe, Lise Skytte Jakob-
sen, Martin Søberg og Line Marie 
Thorsen 
Aftryk af liv 
Faaborg Museum

 Af dyr er du kommet, af dyr skal du blive, og af dyr skal du igen opstå, 
John Olsen, 2018. Foto: Ulf Helbo.

Mellem hammer 
og kors

levelse. De store centraleuro-
pæiske riger underlagde sig i 
stigende grad mindre konge-
dømmer og tvangskristnede 
fyrster og befolkning. Med et 
stadigt stærkere tysk-romersk 
kejserrige syd for den danske 
grænse prægede spørgsmålet 
om religion derfor mere end 
nogensinde før den danske 
kongemagts politiske relationer 
i midten af 900-tallet. Kong 
Harald Blåtands kristning af 
danerne omkring år 965 var 
baseret på en realpolitisk vur-
dering af mulighederne for at 
slippe for tvangskristning fra 
tysk-romersk side.

Lars Christian Nørbach 
Mellem hammer og kors 
Forlaget Hovedland

For omkring 1000 år siden blev 
to kvinder lagt i hver sin grav i 
Nordjylland. Den ene var sidste 
generation af asatroende, den 
anden var den første genera-
tion af kristne i Danmark. Med 
udgangspunkt i disse to nord-
jyske kvinder fortæller bogen 
om samfundet, kongemagten 
og ikke mindst overgangen fra 
asatro til kristendom i vikin-
gernes Nordjylland. For den 
danske kongemagt og landet 
var det et spørgsmål om over-

Challenging 
collections

der følger med at udstille og 
fortolke dem. Bogen tager 
både fat på en række konkre-
te eksempler og giver plads 
til prominente historikere og 
kuratorer, der behandler em-
net. Challenging Collections 
bidrager til den endeløse debat 
om bevaring, registrering og 
kuratering af videnskab og den 
evigt foranderlige teknologi.

Red.: Alison Boyle og Johan-
nes-Geert Hagmann 
Challenging Collections: Approa-
ches to the Heritage of Recent Scien-
ce and Technology 
Smithsonian Institution Scholarly 
Press

Denne nyeste udgivelse inden 
for Artefacts-serien fokuserer 
på spørgsmålet om indsamling 
af videnskabelig og teknologisk 
arv fra tiden efter 2. Ver-
denskrig og de udfordringer, 

Immateriel kulturarv 
på museum

Det er over ti år siden, at UNE-
SCO-konventionen om den 
immaterielle kulturarv blev 
ratificeret og dermed en del 
af museernes samfundsfor-
pligtelse. Bogen ser nærmere 
på, hvordan denne opgave er 
blevet varetaget på en ræk-
ke norske museer. Vi møder 
danseformidling og folkemusik 
mellem traditionsudøvere, 
arkiver og publikum. Bogen 
beretter om en lille kulturtra-
dition, og hvordan beskyttelsen 
af historiske planter bidrager 
til biologisk mangfoldighed. Har 
konventionen ført til fornyelse, 
eller har den bidraget til at 
forstærke en praksis, som altid 
har ligget i kernen af museer-
nes arbejde?

Terje Planke, Anne Kristin Moe & 
Thomas Walle, red. 
Immateriell kulturarv på museum, By 
og bygd nr. 47 
Norsk Folkemuseum
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 Selim Paschas Harem. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

 Pour Lacon, Jan Sivertsen, 2005. 

Breve fra London 
– Elisabeth Jerichau 
Baumann og 
den victorianske 
kunstverden

Da Elisabeth Jerichau Baumann 
(1819-1881) savnede anerken-
delse fra det danske kunstmiljø, 
rejste hun til London for at 
skabe sig en international kar-
riere. Fra midten af 1800-tallet 
og 20 år frem arbejdede hun 
ihærdigt på at skabe sig et navn 
i London, hvor hun udstillede 
og solgte sine malerier. Hun 
blev tilknyttet et af byens mest 
prominente gallerier, og flere 
af hendes billeder blev vist på 
Buckingham Palace. Elisabeth 
Jerichau Baumann var en flittig 
brevskriver. Beretningerne hjem 
til ægtemanden, Jens Adolf 
Jerichau, og parrets børn giver 
et enestående indblik i mødet 
med den moderne, victorianske 
kunstverden og det imponeren-
de netværk, hun opbyggede. 

Sine Krogh og Birgitte Fink 
Breve fra London – Elisabeth Jeri-
chau Baumann og den victorianske 
kunstverden 
Strandberg Publishing i samarbejde 
med Ny Carlsbergfondet

Danmarksbilleder 
– litterære landskaber 
og maleriske motiver

Fra slutningen af 1700-tallet 
og op til i dag har det danske 
landskab været en rig inspirati-
onskilde for kunst og litteratur. 
Først beskrev forfattere som 
Adam Oehlenschläger og H.C. 
Andersen og malere som C.W. 
Eckersberg og Christen Købke 
udsigten fra hjemstavnens eng 
og skovbryn, dal og bakketop. 
Senere gjorde forfattere som 
Merete Pryds Helle og Josefine 
Klougart og malere som Per 
Kirkeby, Allan Otte og Ulrik 
Møller dem kunsten efter, 
blot i nye udtryk. Efter Bente 
Scavenius og Bo Tao Michaëlis’ 

Farven først, maleri

Lille kunsthistorie 
– udvidet udgave

Billedkunstneren og grafikeren 
Jan Sivertsens værker vises i 
2017-18 i en stort opsat udstil-
ling på hhv. Sophienholm og 
KunstCentret Silkeborg Bad. 
I den forbindelse udgives en 
bog om Sivertsens virke med 
en omhyggelig gennemgang 
af Sivertsens kunstneriske liv, 
teknikker og fokusområder, 
skrevet af Peter Michael Hor-
nung, kunstredaktør på Poli-
tiken. Derudover er bogen rig 
på en lang række gengivelser af 
kunstnerens værker.

Jan Sivertsen, Farven først, maleri 
Narayana Press

Denne bog giver alle, store 
som små, en både overskuelig 
og nemt tilgængelig indføring i 
kunstens historie – lige fra hu-
lemalerierne til Olafur Eliasson. 
Med humoristiske illustrationer 
og umiddelbart tilgængelige 
tekster giver bogen et overblik 
over både ismer, stilarter og 
væsentlige kunstnere. Vi bliver 
ikke bare bedre til at møde 
kunsten ude i virkeligheden – vi 
får måske også mere lyst til at 
opsøge den. Da bogen udkom 
første gang, fik den fem stjer-
ner i Jyllandsposten og blev 
nomineret til Weekendavisens 
Litteraturpris 2014. Den for-
ventes udgivet til sommer.

Peter Michael Hornung  
Lille kunsthistorie – tredje udvidede 
udgave  
Strandberg Publishing

anmelderroste succes Bybil-
leder bevæger forfatterne sig 
nu uden for voldene og rundt i 
Danmark med Danmarksbille-
der. I Danmarksbilleder kom-
mer læseren med på en litte-
rær og kunsthistorisk rundrejse 
i forfatternes og kunstnernes 
fædreland. I tekst og billeder 
præsenterer bogen både vel-
kendte landskaber og oversete 
egnsværker fra kunstnernes 
hjemstavn.

Bente Scavenius & Bo Tao Michaëlis  
Danmarksbilleder – litterære land-
skaber og maleriske motiver 
Strandberg Publishing
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Pressemeddelelser sendes til info@danskemuseer.dk. Vedhæft gerne bille-
de i høj opløsning (min. 300 dpi), og angiv motiv og kreditering.  
Redaktionen modtager kun pressemateriale elektronisk. 

Annoncer
Danske Museers trykte blad udgives i et oplag på 2.000 og har 1.900 faste 
abonnenter. Tidsskriftet er til for både små og store museer og henven-
der sig til alle, der arbejder på eller for et museum eller blot interesserer 
sig for museernes virke. Danske Museer er derfor en oplagt platform for 
annoncører, der ønsker at komme bredt ud i den danske museumsverden. 
Dog tager vi ikke imod advertorials. Med dette menes annoncer, der i deres 
tekst, indhold eller form søger at lægge sig op ad bladets redaktionelle 
linje. Det er vigtigt for redaktionen, at læserne ikke er i tvivl om, hvad der 
er betalt indhold, og hvad der er redaktionelt stof.

Artikler og billeder i Danske Museer må ikke benyttes kommercielt eller til 
netudgivelse uden Museumstjenestens tilladelse. 
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OPLEV
VIRKELIGHEDEN UD OVER
FANTASIENS GRÆNSER!
Giv jeres gæster nye oplevelser med livagtige animationer 
i hvilken som helst størrelse uden brug af virtual reality 
briller. Med DeepFrame skærmen flytter vi nu grænsen for, 
hvad folk hidtil har kunnet opleve på et museum.

Ved at lægge et virtuelt lag oven på virkeligheden for-
vandler DeepFrame vores omgivelser og skaber livagtige
scenarier, som gæster og omgivelserne kan se, opleve og 
endda interagere med.

Kontakt os og få demo af den nye mixed reality teknologi.

AV-HUSET A/S   ·   TLF 5577 4030    ·    WWW.AV-HUSET.DK

Sæt liv til

oplevelserne i

fuld størrelse
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danskemuseer.dk

Jeg har spurgt ud i landskabet, om vi kan 
gøre det bedre. Og om hvordan vi kan 

gøre det bedre. Museerne må meget gerne 
udfordre mig på det punkt. Jeg vil ikke være 

et systemmenneske. Jeg lytter. Vi skal gå 
planken ud i den her debat. 

Sagt af kulturminister Mette Bock til Danske Museer
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