
Social
ansvarlighed

TEMA

I lære som arbejdernes museum → s. 20
Her kommer publikum → s. 26

Dansk museumsprofessionalisme gennem 60 år → s. 30

DA N S KE

FO R Å R  2 0 2 0   —   Å R G A N G  3 3

Museer



3INDHOLD

Illustration: Bjørn Ortmann

 Tema

10 Kulturoplevelser på recept
 Birgitte Kjøller

13 Erindringslejligheden
 Martin Brandt Djupdræt

16 Alternative eksperter
 Jeppe Wichmann Rasmussen 

og Sarah Smed

20 I lære som arbejdernes  
museum 

 Galit Peleg og Josefine Albris

24 Stadig på barrikaden?
 Søren Bak-Jensen

26 Her kommer publikum 
– Naturamas  
'kul-na-tur'-koncept

 Mette Thybo

30 Dansk  
museumsprofessionalisme 
gennem 60 år

 Susanne Krogh Jensen

38 Nye samarbejder  
– nye kulturarvsbegreber?

 Lærke Maria Andersen Funder 
 og Kamma Overgaard Hansen

42 Er der et museum til stede? 
 Annesofie Becker

 Kommentarer

48 Pulje til international  
erfaringsudveksling sløjfes

 Søren la Cour Jensen

50 Når donationen skal  
betales tilbage 

 Mette Bjerrum Jensen

 Øjebliksbillede
51 Museer, verdensmål og 

bæredygtighed
 Nils M. Jensen

5  Leder
  Ida Bennicke

6  Nyheder
  Seneste nyt fra  

museumsverdenen

44 Udblik
 Naturalis – frit legende og 

udogmatisk

52  Udstillinger
  Aktuelle udstillinger på  

de danske museer

56  Publikationer
  Bøger, kataloger og  

tidsskrifter

58  Genstandsfortælling
  Hammershøi i Japan

Forår 2020

Dansk museumsprofessionalisme 
gennem 60 år, s. 30. Foto: Lokalhistorisk 
arkiv for Vojens-området

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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P.S. Også på Danske Museer betræder vi nye stier i 
2020 med enkle justeringer i layoutet, flad ryg og fle-
re sider. Magasinet udkommer nu som årstidsnumre, 
og i hvert nummer vil vi bringe en række artikler om 
et specifikt tema. Forslag til temaer og kommentarer 
til ændringerne modtages med kyshånd på ida@dan-
skemuseer.dk.

Årets første museumsnyheder på samtlige medier 
handlede om besøgstal, besøgstal, besøgstal. Rekord-
mange besøgende, stigninger på 50 %, begejstrede 
direktører. Det er glædelige nyheder, men den kvan-
titative målestok fortæller selvsagt ikke om kvalitet, 
substans og gennemslagskraft. Begreber, der ser ud til 
at blive endnu mere tungtvejende for museernes selv-
forståelse i det årti, vi netop er trådt ind i. Museerne 
har et voksende ønske om at spille en aktiv (og i nogle 
tilfælde aktivistisk) rolle i samfundet – og her skal der 
andre måleredskaber til. 

’Social ansvarlighed’ er hovedoverskriften for dette 
nummer af Danske Museer. Hermed slår vi det nye årti 
an med et tema, som i den grad optager museerne lige 
nu, og det vil formentlig kun brede sig i de kommende år. 
Den internationale museumsdag 18. maj har mangfoldig-
hed og inklusion som overskrift, mens Organisationen 
Danske Museer har iværksat et storstilet strategiprojekt 
for museerne med FN’s verdensmål som omdrejnings-
punkt. Og ude på museerne er man i fuld sving med en 
mangfoldighed af projekter, der på den ene eller den 
anden måde har social ansvarlighed som klangbund. 

Tre artikler fra tre forskellige museer taler deres 
eget tydelige sprog om museernes potentiale, når det 
handler om at tage hånd om de svageste og mest sår-
bare i samfundet. På Johannes Larsen Museet, For-
sorgsmuseet og i Den Gamle By i Aarhus har henholds-
vis stressramte, langtidsledige, hjemløse og personer 
ramt af demens oplevet at føle sig hørt og genkendt. 
De har fået erindringen om det gode liv tilbage, og livs-
modet er begyndt at spire på ny. Museet viser sig her 
at være et fredfyldt åndehul i en belastende livssitu-
ation. En tidslomme man kan træde ind i og glemme 
dagligdagen. Et safespace i en verden med modgang 
og uoverstigelige krav.

De tre museer har hver især fine besøgstal. Men det 
er, når man læser udsagnene fra dem, der har deltaget 
i deres projekter for syge og sårbare, at man virkelig 
forstår, hvilken værdi et museum er i stand til at skabe 
i det enkelte menneskes liv.

icom.museum

@ICOMofficiel

#IMD2020INTERNATIONAL
MUSEUM DAY

Museums for Equality: 
Diversity and Inclusion

Ansvarlighedens årti
Af Ida Bennicke

AV-HUSET A/S   ·   TLF 5577 4030    ·    INFO@AV-HUSET.DK    ·    AV-HUSET.DK    ·    BUSINESS.PANASONIC.DK

SKAB STORE BILLEDER I SELV SMÅ RUM
med verdens mindste laserprojektor på 6.000 lumen

20.000
timers drift

Ingen lampeskift

PT-VMZ60
Museet viser sig 
her at være et 
fredfyldt åndehul 
i en belastende 
livssituation. 
En tidslomme 
man kan træde 
ind i og glemme 
dagligdagen. 
Et safespace i 
en verden med 
modgang og 
uoverstigelige 
krav.

Udsnit af ICOM's (International Council of Museums) plakat for 
årets International Museum Day 18. maj, der har overskriften 
'Museums for Equality: Diversity and Inclusion'.
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Nyheder

Hvem var fortidens københavnere, og hvor-
dan levede de? Det er omdrejningspunktet 
for det nye Københavns Museum, der slog 
dørene op på Stormgade 7. februar med en 
stor åbningsfest. Bymuseet, der tidligere 
havde til huse på Vesterbrogade, fortæller 
historien fra de første istidsjægere over 
vikingetidens bosættelse(r), pest, brande og 
bombardementer til nutidens Christiania. 
Et besøg på Københavns Museum er som 
en vandring gennem byen og historien fra 
de første spor af mennesker frem til i dag. 
Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i 
byen; kendte pladser og markante bygninger 

med betydning for byens historie. For hvert 
nedslag præsenteres de mest spændende 
arkæologiske fund og historiske genstan-
de, som afspejler livet i byen – også fra før 
København blev København. En godt brugt 
benkam fra vikingetiden, et skelet af en 
kriger fra middelalderen og en elegant bæ-
restol fra 1700-tallet, der på bedste taxa-vis 
har fragtet fine folk rundt i byen. “Det er 
ikke guld og ædle stene, der møder en på 
Københavns Museum,” siger museumschef 
Louise Jacobsen. ”Her er derimod både 
praktiske og smukke ting, som har tilhørt 
høj og lav, og som ofte er mærket af tidens 
tand. Alt dette tilsat film og lyd, som gør, at 
man kommer helt tæt på københavnerne. 
Her synes jeg virkelig, at Københavns Mu-
seum har fat i noget vigtigt. Jeg håber, at 
alle byens borgere vil tage det nye museum 
til sig som deres eget.” Det nye museum 
rummer også butik og café, og et af muse-
ets highlights er en stor, interaktiv model af 
byen med panorama.

Københavns Museum 
åbner på ny

KØ B E N H AV N E R L I V

Redaktionens indbakke flød over af pres-
semeddelelser fra de danske museer, da 
besøgstallene for 2019 var opgjort. Tegners 
Museum er en af de store ’vindere’ med en 
fremgang på 50 % sammenlignet med de 
senere år. ”Vi er anderledes og ikke så ku-

rateret. Det er mere low-key, hvor folk selv 
kan gå rundt og danne sig indtryk. Det er 
autentisk, og det lader til, folk kan lide det,” 
siger direktør Luise Gomard til Frederiksborg 
Amtsavis. Louisiana løber ifølge Kulturmoni-
tor.dk med det største besøgstal – 757.163 
– efterfulgt af Aros og Den Gamle By. 

Besøgstallene fyldte godt i kultursektio-
nerne i årets første måned, men deres reelle 
betydning er der delte meninger om. Hans 
Dam Christensen, der er professor i kultur-
formidling på Københavns Universitet, siger 
til Berlingske: “Mine kollegaer og jeg har lige 
joket med, at nu kommer en sæson, hvor 
alle medier ringer til os, fordi besøgstallene 
bliver frigivet. Der er en enorm interesse 
for dem, men hvis du spørger mig, så siger 
de tal ikke særlig meget om udstillingernes 
kvalitet.” Ikke desto mindre har direktør for 
Statens Museum for Kunst Mikkel Bogh en 
ambition om en stigning i besøgstallet fra 
390.728 gæster i 2019 til 500.000  
i 2021.

Kulturhistoriske 
museer bag fælles 
vandreudstilling

Er sildesalaten på uniformsjakken det 
pure guld? Hvilke historier afslører den blå 
glasperle fra bronzealderen, og hvad er 
det for materialer, vi gennem tiderne har 
spejlet os i? Hvordan kan moderne tek-
nologi bestemme grundstofsammensæt-
ningen og til tider fravriste genstandene 
overraskende svar? Spørgsmålene er alle 
hentet fra Ærø Museums nye særudstilling 
Fortiden i fremtiden: Magtens grund-
stoffer. Udstillingen er den første af fem 
vandreudstillinger om naturvidenskabens 
møde med fortiden. ”Udstillingen vil ikke 
alene vise, hvordan ny teknologi gør os 
bedre i stand til at bevare museernes 
genstande for fremtiden; den vil også give 
eksempler på, hvordan naturvidenskaben 
kan bringe ny viden om vores fortid,” 
fortæller museumsleder Kim Furdal. Bag 
projektet Fortiden i fremtiden og de fem 
udstillinger står Bevaringscenter Fyn, Ærø 
Museum, Langelands Museum, Marstal 
Søfartsmuseum, Svendborg Museum, 
Øhavsmuseet Faaborg og Østfyns Museer. 
Samtidig med udstillingen tilbyder Beva-
ringscenter Fyn og museerne tværfaglig 
undervisning til skoler og uddannelsesin-
stitutioner på blandt andet Ærø. 

S A M A R B EJ D E  I

18. 
maj er det international museumsdag. ICOM 
(International Council of Museums) har meldt ud, 
at temaet er ’Museums for Equality: Diversity and 
Inclusion’.

Naturhistoriske 
museer bag fælles 
vandreudstilling

Danmarks otte naturhistoriske museer har 
indgået et partnerskab med DR, Friluftsrå-
det og Naturstyrelsen om satsningen Vores 
Natur. I 2020 viser DR fem udsendelser 
om den danske natur, og samtidig sender 
de naturhistoriske museer udstillingen 
Vores Natur på vandring rundt til indkøbs-
centre i hele landet. Dermed skal publi-
kum ikke rejse langt for at opleve ægte 
naturhistoriske genstande. Udstillingen 
består af seks montrer med genstande 
fra de naturhistoriske museers samlinger 
og et aktivitetsområde, hvor man blandt 
andet kan klappe en sæl, en ræv eller et 
pindsvin. Ved hver montre bliver publikum 
præsenteret for en af de naturtyper, der 
findes i Danmark. Udstillingen skal være 
en kilde til både forundring og refleksion 
over den danske naturs mangfoldighed 
samt vores benyttelse og beskyttelse af 
naturen. Den skal samtidig inspirere til at 
engagere sig yderligere i naturen. Det kan 
være gennem deltagelse i citizen scien-
ce-projekter eller i de mange aktiviteter, 
som Vores Natur arrangerer i 2020. De 
otte naturhistoriske museer er Statens 
Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk 
Museum Aarhus, Naturama, Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, Gram Lergrav/Museum 
Sønderjylland, Fur Museum/Museum Sal-
ling, Museum Mors og Geomuseum Faxe/
Østsjællands Museum.

S A M A R B EJ D E  I I

Slut med to-procent-
besparelser

Regeringen har sammen med Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enheds-
listen og Alternativet aftalt at stoppe 
besparelserne på kulturområdet fra 2020. 
Det skete i forbindelse med finanslovs-
aftalen i december 2019. Fra 2020 bliver 
omprioriteringsbidraget annulleret. Det 
betyder, at besparelser for samlet set 764 
mio. kr. over de næste fire år annulleres. 
Det sker efter fire år med faste, årlige 
sparekrav på to procent hos kulturinstitu-
tionerne.

Ø KO N O M I

Rekordmange 
besøgende på danske 
museer

B E S Ø G STA L

Rudolph Tegners Museum og Statuepark. Foto: Henrik Sylvest Foto: Thorkild Jensen



8 NYHEDER FORÅR 2020 9NYHEDERDANSKE MUSEER

2020 står i genforeningsjubilæets tegn, og 
det markeres med udstillinger og aktiviteter 
på en lang række museer. Museum Sønder-
jylland åbnede tidligere på året udstillingen 
100 år med Danmark – Sønderjylland siden 
genforeningen. Udstillingen er den hidtil 
mest ambitiøse på Sønderborg Slot og den 
største satsning siden 1970’erne. Under 
overskriften Grænsen er nået udstiller 

Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By en lang 
række danske og tyske afstemningsplakater 
fra de to folkeafstemninger i Slesvig i 1920. 
Og på Museet Holmen i Løgumkloster vises 
udstillingen Grænse Grenze Granitsa, hvor 
grænser udforskes i billedkunst og tekst. I 
samarbejde med tekstilkunstner Iben Høj 
inviterer Trapholt desuden 800 borgere 
med til at skabe et gigantisk broderet fæl-
lesværk – Grænseløse Sting – der diskuterer 
grænser før og nu og er med til at markere 
genforeningsjubilæet. Også Ribe Kunstmu-
seum, Danevirke Museum og Museet for 
Religiøs Kunst er blandt de museer, der 
bidrager til et omfattende program for gen-
foreningsåret, som man kan følge på genfor-
eningen2020.dk.

Foto: Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By

Brede Værk ca. 1865. Affotografering af ældre maleri af Værket. Foto: Nationalmuseet

Udstillinger og 
fællesbroderi markerer 
Genforeningen

J U B I L Æ U M

Afgørelse i sagen 
om Arbejdsmarkedets 
Feriefond

20. januar fremlagde beskæftigelsesmini-
ster Peter Hummelgaard (S) og kulturmini-
ster Joy Mogensen (S) en politisk afgørelse 
i sagen om lån fra Arbejdsmarkedets 
Feriefond (AFF). Gennem tre år har 29 
museer og kulturinstitutioner ventet på en 
afklaring af, hvorvidt de skulle tilbagebe-
tale en række donationer fra AFF, der på 
grund af en teknikalitet blev benævnt som 
’lån’. Hver tredje låntager får nu afskrevet 
lånet fuldt ud, mens resten får afskrevet 
deres lån med henholdsvis 90 % og 80 %. 
De kulturinstitutioner, der skal betale pen-
ge tilbage, kan vælge at gøre det med det 
samme eller over en 25-årig periode til en 
rente på 2 %. En af de berørte parter er 
Dan Pode Poulsen, direktør for byggefon-
den bag Museet for Søfart i Helsingør. Han 
siger til Organisationen Danske Museer 
(ODM): ”Som deltager i denne proces, 
og fordi jeg selv i sin tid forhandlede det 
såkaldte lån med AFF, er der kun en ting 
at sige: AFF er løbet fra deres aftaler – og 
det på baggrund af en sjusket lovændring 
og en efterfølgende bekendtgørelse, som 
aldrig kom i høring. Det er lovgivning med 
tilbagevirkende kraft, og jeg er skuffet 
over resultatet af de politiske anstrengel-
ser.” Også i ODM er begejstringen til at 
overse. ”Det er skuffende, at man trods 
alle tidligere forsikringer vælger at holde 
fast i et tilbagebetalingskrav. Også selv-
om det selvfølgelig er positivt, at det er 
nedskrevet til 10 %,” siger direktør Nils M. 
Jensen. 

Læs også direktør for Ringkøbing-Skjern 
Museum Mette Bjerrum Jensens kommen-
tar på s. 50

L Å N

Claus Hagedorn-Olsen, leder af Horsens Kunst-
museum, hvor kvinderne har været i front på de 
seneste års solo-udstillinger. Køn er ikke et para-
meter for museet, siger Hagedorn-Olsen. Det er 
derimod kvalitet, og her mener han, at kvinderne 
er langt foran mændene. Til Stiften.dk.

Nationalmuseets 
forskning flytter til 
Brede

Nationalmuseets 140 medarbejdere i af-
delingen Forskning, Samling og Bevaring 
skal flytte fra Prinsens Palæ i København 
til museets bygninger i Brede Værk, et 
stykke uden for hovedstaden. Det skriver 
Magisterbladet. Datoen for udflytningen er 
fortsat uvis, men ledelsen har indkaldt til et 
stort medarbejdermøde 29. maj 2020, hvor 
planerne for projektet præsenteres. Udflyt-
ningen er en del af direktør Rane Willerslevs 
strategi for omorganiseringen af museet 
og en ombygning af Prinsens Palæ, som vil 

blive fremlagt senere på året. Reaktionerne 
fra medarbejderne er ifølge Magisterbladet 
blandede, og seniorforsker John Lund frem-
hæver tre ”bekymringspunkter”: at forskere 
og samlingsmedarbejdere bliver adskilt fra 
udstillingerne, at forskere og formidlere 
bliver skilt fra hinanden, og at forskerne 
mister publikumskontakten. Vicedirektør 
og chef for Forskning, Samling og Bevaring 
Jesper Stub Johansen mener omvendt, at 
udflytningen er en gevinst for forskningen: 
”Vi vil gerne flytte forskningen hen, hvor vi 
kan lave store forskningscentre, der forsker 
i de store spørgsmål – alt fra klima og bære-
dygtighed, spørgsmål om Arktis og den slags 
ting. Flytteprocessen er en del af det. Vi 
river alle kendte og traditionelle strukturer 
op for at blande faglighederne på en anden 
måde. Hvordan det så lander, ved jeg ikke, 
men tanken er, at vi med nye fysiske og or-
ganisatoriske rammer kan skabe noget nyt,” 
siger Jesper Stub Johansen.

U D F LY T N I N G

Seks mænd og en enkelt kvinde sidder i be-
styrelsen for Danmarks Tekniske Museum, 
mens antallet af kvinder er lig nul i Limfjords-
museets ni mand store bestyrelse. Og det er 
ikke et usædvanligt billede, skriver onlineme-
diet Kulturmonitor, der i januar fremlagde en 
opgørelse over kønsfordelingen i de statsan-
erkendte museers bestyrelser. I 2019 bestod 
de af 528 mænd og 253 kvinder, til trods for 
at Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der 
i sammensætningen af museumsbestyrelser 
tages højde for mangfoldighed, også hvad 
angår køn. Der er flere forklaringer på den 
skæve kønsfordeling. På Limfjordsmuseet 
skyldes ubalancen ifølge bestyrelsesformand 
Henrik Hvass, at kun mænd stiller op på ge-

neralforsamlingen. Andre museer har kun be-
grænset indflydelse på bestyrelsessammen-
sætningen, fordi et antal medlemmer skal 
udpeges politisk. Og flere steder – som på 
Danmarks Tekniske Museum – er man bevidst 
om problematikken og arbejder på at få flere 
kvinder til at stille op. Finn Schumacher, der 
er bestyrelsesformand i Foreningen af Danske 
Kulturbestyrelser, siger til Kulturmonitor: “Vi 
anbefaler, at man hele tiden kigger sin besty-
relsessammensætning igennem for at få en 
hensigtsmæssig fordeling, både i forhold til 
køn, men også i forhold til alder og etnicitet. 
Men først og fremmest siger vi også, at kom-
petenceprofilerne er afgørende for, hvordan 
man besætter sin bestyrelse.”

L I G E ST I L L I N G

16,6 mio. til nye 
magasiner

B E VA R I N G

Folketingets Finansudvalg godkendte 
umiddelbart før jul regeringens ønske om 
at bruge 16,6 mio. kr. til en ekstraordinær 
indsats for at understøtte etableringen af 
tidssvarende magasiner på statsanerkend-
te museer. Midlerne anvendes til følgende 
magasinprojekter:

→ Brunde (Museum Sønderjylland):  
1,0 mio. kr.

→ Fensmark (Museum Sydøstdanmark):  
0,3 mio. kr.

→ Trige (Den Gamle By, Kvindemuseet, 
Naturhistorisk Museum, Moesgaard

 Museum, Randers Kunstmuseum):  
4,6 mio. kr.

→ Tejn (Bornholms Museum, Bornholms 
Kunstmuseum): 2,6 mio. kr.

→ Svendborg (Naturama): 1,5 mio. kr.
→ Ribe (Sydvestjyske Museer, Ribe  

Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum,
 Fiskeri- og Søfartsmuseet): 2,6 mio. kr.
→ Nykøbing Falster (Museum Lolland- 

Falster): 1,5 mio. kr.
→ Thisted (Museum Thy): 1,0 mio. kr.
→ Hjerl Hede (Holstebro Museum): 1,5  

mio. kr.

Midlerne kommer fra den tidligere rege-
rings projekt Kend dit Land, hvor pengene 
er overskydende midler fra 2019, som 
ikke er uddelt til projekter i skoleåret 
2019/2020. Midlerne kommer oven i 
en pulje på 10,7 mio. kr., som Slots- og 
Kulturstyrelsen har uddelt til styrkelse 
af samlinger og forskning på en række 
museer.

Overvægt af mænd i 
museernes bestyrelser

Vi har seriøst svært ved 
at finde nye mandlige 

kunstnere, vi synes, vi vil 
præsentere.
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andre museer samt arbejdende kunstneres værkste-
der. Vægten var lagt på ro, fordybelse, sansning og 
mindfulness.

Rekruttering og opstart
Deltagerne i Kultur på Recept blev rekrutteret af 
Jobcenteret i samarbejde med blandt andre rehabili-
teringsteams og læger. Den positive omtale af projektet 
betød dog, at deltagerne oftere hørte om tilbuddet 
via andre kanaler som pressen, familie og bekendte og 
derved selv tog kontakt til jobcentret og sagsbehand-
lerne. Efter rekrutteringen blev deltagerne henvist til 
kulturkoordinatoren i Nyborg Kommune. Koordinatoren 
sammensatte grupperne og inviterede til et indleden-
de møde, hvor kulturguiderne også deltog til en kort 
præsentation, hvilket virkede tryghedsfremmende. På 
mødet udfyldte alle deltagere et anonymt spørgeskema 
med spørgsmål som ”hvor ofte er du glad?” og ”hvor 
tit laver du noget, som interesserer dig?”.

Deltagerne kom fra forskellige samfundslag, og de-
res personlige fortællinger pegede i mange retninger. 
Nogle havde været sygemeldt med fejldiagnosticering 
og fejlmedicinering hele deres ungdom og begyndende 
voksenliv, de havde aldrig gennemført en uddannelse 
eller oplevet at være på jobmarkedet mere end kort-
varigt. Andre var højtuddannede med et langt arbejds-
liv bag sig, men havde grundet forskellige stressende 
omstændigheder mistet kontakten til sig selv, til jobbet 
og var havnet i langtidssygemeldinger. Andre havde kun 
været sygemeldt i få uger, mens enkelte havde været 
misbrugere.

På Johannes Larsen Museet lagde vi meget vægt på 
at byde kursisterne varmt velkommen og skabe trygge 
samt tillidsfulde rammer fra første dag. Velkomsten 
foregik i museets kaffehus, hvor museets leder bød 
velkommen og fortalte overordnet om museet og pro-
jektet. Kulturguiderne præsenterede sig ligeledes, og 
programmet for ugerne blev gennemgået. Vi gjorde 
meget ud af at forventningsafstemme og fjerne even-
tuel angst for ikke at slå til færdighedsmæssigt i de 
skabende værksteder. Den første uge fungerede ligele-
des som en introduktion til museet med rundvisninger 
både ude og inde, præsentation af dele af samlingen 
samt af de ansatte. Introugen fik kursisterne til hurtigt 
at føle sig hjemme og godt tilpas.

Kulturguiden som rollemodel (for det gode liv)
De deltagende kulturinstitutioner stillede alle med fa-
ste kunst- og kulturfaglige medarbejdere – i projektet 
omtalt ’kulturguider’. Ved projektstart blev alle kultur-
guider inviteret til et to dages forberedende kursus i 
Nyborg. Kurset blev afholdt af uddannede psykologer, 
der blandt andet beskrev symptomer og sindstilstande 
hos mennesker ramt af angst, stress og depression.

Kulturguiden fik en central rolle som facilitator af 
gode oplevelser og som nærmeste og positive kontakt-
person. I hverdagen var det kommunen og sagsbehand-
lerne, som kursisterne havde møder med, og det var 
for flere årsag til mange negative oplevelser, følelser 
og tanker. Mødet med kulturguiden var mødet med en 
engageret, entusiastisk og inspirerende person, der 
arbejdede på et æstetisk smukt oplevelsessted og var 
glad for sit arbejde. Kulturguiden var det gode eksem-
pel, og mange kursister tilkendegav, at de også ønskede 
at være glade igen og få et arbejde, som interesserede 
dem (og hvor de kunne føle glæde).

At vække krop og sanser til live (igen)
Efter introugen var de følgende fem uger på muse-
et værkstedsbaserede fordybelsesuger. Her blev der 
arbejdet med forskellige kunstteknikker som tegning, 
maleri, grafik, skulptur, fotografi og keramik. Aktivite-
terne krævede ingen forudsætninger. Det handlede 
mere om at afprøve noget nyt og bearbejde forskellige 
materialer i kunstens kreative frirum. Ugernes ind-
hold blev suppleret af udflugter til et stille og til tider 
stormfuldt Fyns Hoved, et besøg på Faaborg Museet, 
hvor fynbomalernes kunst blev foldet mere ud, og hos 
en lokal keramiker.

I værkstedsugen med fokus på ’havet og haven’ øve-
de en mindfulness-instruktør ligeledes afslappende 
vejrtrækningsøvelser og bodyscan med kursisterne. 
Øvelserne foregik enten i museets aktivitetstelt, hvor 
havens lyde indgik som et velkomment element, eller 
i Skoleværkstedet.

Kulturoplevelser 
på recept

Tekst og fotos af Birgitte Kjøller

Kultur på recept bygger på tre værdier: fristed, fælles-
skab og fortælling.Som fristed var kulturinstitutionen 
tænkt som et anderledes, nyt og mere åbent sted væk 
fra hverdagens pressede rum med uforløste krav, for-
domme, triste følelser og tanker. Gennem deltagelse 
blev kursisterne inviteret indenfor i et nyt fællesskab 
blandt ligesindede og med mulighed for at fortælle nye 
og andre historier om sig selv.

Gennem en treårig projektperiode nåede Johannes 
Larsen Museet at afvikle 10 succesfulde kursusforløb 
for i alt 73 sygemeldte borgere under Kultur på recept. 
Hvert forløb varede 10 uger, hvoraf de seks uger foregik 
på museet. Borgere fra Nyborg Kommune kunne vælge 
mellem to parallelle forløb, det ene med base på Ny-
borg Slot forbeholdt mænd og det andet på Johannes 
Larsen Museet målrettet begge køn. På begge forløb 
kom deltagerne desuden rundt på fire andre kulturin-
stitutioner i Nyborg; biblioteket, Bastionen, musiksko-
len og naturskolen – en uge hvert sted.

På Nyborg Slot kunne man blive ’Kulturfarer’, og 
her blev slottets og byens historie foldet ud gennem 
fortællinger og middelalderaktiviteter som sværdkamp 
og langbueskydning.

På Johannes Larsen Museet kunne man derimod bli-
ve ’Kunstmonaut’ med fokus på fortællinger om kun-
sten, praktiske værksteder og udflugter i naturen, til 

1 I keramiker Ida 
Holm Mortensens 
værksted i Kertinge 
bliver der drejet og 
dekoreret skåle.
2 Johannes Larsens 
barnebarn Ane Talbot, 
der er født og opvokset 
på stedet, viser et hold 
kursister rundt. 

KULTUR PÅ 
RECEPT

→ Kultur på recept er 
et satspuljeprojekt 
finansieret af Sund-
hedsstyrelsen.

→ Projektet satte 
fokus på, hvordan 
deltagelse i forskel-
lige kulturoplevel-
ser kan udgøre et 
alternativt tilbud til 
langtidssygemeldte 
borgere med stress, 
angst og let til mo-
derat depression.

→ Projektet tog 
udgangspunkt i 
forskningen og 
gode erfaringer fra 
Region Skåne, der 
viser, at sundheds-
fremmende arbejde 
med fordel kan kob-
les med kunst og 
kultur, da det kan 
øge deltagernes 
velbefindende samt 
mindske social 
isolation.

→ Formålet med 
Kultur på recept 
var både at fremme 
den mentale sund-
hed og at bringe de 
sygemeldte borgere 
tilbage til eller 
tættere på arbejds-
markedet.

→ Projektet kørte som 
et treårigt forsøg i 
kommunerne Aal-
borg, Vordingborg, 
Nyborg og Silkeborg 
og udløb ved ud-
gangen af 2019.

→ I Nyborg Kommune 
var det planen, at 
Kultur på recept 
skulle have haft en 
fortsættelse, men 
besparelser har 
medført, at det på 
nuværende tids-
punkt er uvist.

Kursister, der har deltaget i Kultur på recept, 
har fået det mærkbart bedre psykisk, øget triv-
sel samt et større selvværd og et mere aktivt 
og indholdsrigt liv. Fra 2016 til 2019 deltog Jo-
hannes Larsen Museet i Kerteminde i projektet, 
som er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

TEMA — SOCIAL ANSVARLIGHED SOCIAL ANSVARLIGHED — TEMA

1

2
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Træt, men på den ’fede’ måde
Kultur på recept havde ikke fokus på sygdom, og kul-
turguiderne fik ingen forhåndsviden om deltagerne. 
Men blandt deltagerne var der alligevel et behov for 
at snakke sygdomsforløb og dele erfaringer samt fø-
lelser med hinanden. Det gav vi plads til over kaffen, 
der rykkede ud i museets have, når vejret var til det. 
Kursisterne viste sig rigtig gode til at rumme og støt-
te hinanden samt give plads til svingende følelser og 
sindsstemninger. Den, der var nede, blev hentet op 
igen mentalt.

For mange var Kultur på recept første møde med 
omverdenen efter længere tids mental isolation. Det 
var en prøvelse i igen at komme ud blandt andre, at 
være aktiv og socialt deltagende. Projektet var heldig-
vis ressourcestærkt, hvilket betød at det var muligt at 
give god kvalitet på alle områder. Kurset var oplevel-
sesspækket og blev afviklet i æstetisk smukke rammer. 
Der blev ikke stillet krav eller forventet en særlig ind-
sats fra kursisterne, men de blev mødt hver dag med 
varme, respekt og glæde. Deltagelsen var interesse- og 
lystbetonet, og kursisterne sagde ofte, at de følte sig 
privilegerede. 

Men at skulle af sted tre gange om ugen krævede 
også energi. Den sociale angst skulle for flere over-
vindes, og stressen i kroppen, der havde sat sig både 
mentalt og fysisk, kunne mærkes. Samtidig betød glæ-
den over oplevelserne, mødet med ligesindede og fri-

rummet til at sanse og føle på ny, at der meldte sig en 
meget stor træthed. Men det var ”en træthed på den 
fede måde”.

Ikke farvel, men på gensyn
Hver fredag blev der evalueret på den forgangne uge. 
Evalueringerne blev sammen med deltagerregistrerin-
gerne sendt til koordinatoren og tjente to funktioner. 
De var en rettesnor for det indholdsmæssige i kur-
susprogrammet, som vi på Johannes Larsen Museet 
valgte løbende at justere i forhold til gruppens ønsker, 
og samtidig indgik alle evalueringer i den afsluttende 
evalueringsrapport til Sundhedsstyrelsen.

De 10 ugers kursusforløb blev rundet af på Johannes 
Larsen Museet, hvor alle kursisternes arbejder danne-
de grobund for en udstilling. Udstillingsarbejdet var en 
social proces og en prøvelse i at samarbejde blandt 
kursisterne. Vægge og borde i Skoleværkstedet blev 
dekoreret med tegninger, malerier, keramiske gen-
stande, skulpturer og meget andet, og et indbydende 
ferniseringsbord blev anrettet. 

I den formelle projektbeskrivelse var ikke medtænkt 
et efter-forløb, hvilket viste sig at være et stort øn-
ske blandt deltagerne. Fra Johannes Larsens Museets 
side valgte vi derfor at indføre et reunion-møde tre 
måneder efter afslutningen. Mødet, der blev afholdt i 
museets kaffehus, bekræftede, at kurset havde løftet 
stemninger, give kursisterne øget selvværd og en lyst til 
at komme videre samt tro på, at livet kunne blive godt 
igen. Kurset havde også givet nye interesser, vækket 
gamle samt igangsat spirende drømme. Nye fælles-
skaber var dannet, og de blev dyrket privat gennem 
ugentlige møder, hvoraf mange blev arrangeret med 
Johannes Larsen Museet som udflugtssted og ramme 
– ”det var jo ligesom at komme hjem igen”.

Men bagsiden var den alt for bratte afslutning på 
kurset, hvilket for nogle havde haft den konsekvens, at 
de hurtigt var faldet tilbage til den stilstand og stem-
ning, de havde været i inden kurset. En del kursister 
følte et afsavn både socialt, tilknytnings- og oplevel-
sesmæssigt. Kultur på recept har imidlertid vist, hvor-
dan kulturen som fristed og som katalysator for fæl-
leskab og fortælling kan give mennesker med angst, 
stress og depression et mentalt, socialt og menings-
fuldt løft til at komme videre. Projektet har været en 
stor succes, og på Johannes Larsen Museet håber vi 
derfor, at det kan fortsætte, og at resultaterne kan 
bruges til fortsat at undersøge kulturens potentiale i 
forhold til at øge den mentale sundhed og livskvaliteten 
hos sygemeldte borgere.

3 Deltagernes 
dekorerede skåle i 
keramiker Ida Holm 
Mortensens værksted i 
Kertinge. 

1 Dagligstuen i 
Erindringslejligheden 
i Den Gamle By.

Et museum er en oplagt ramme for arbejdet 
med erindring og reminiscens. Møbler, gen-
stande, dufte og lyde kan skabe øjeblikke af 
glæde og genkendelighed – og vække minder 
fra demensramte personers liv. En række dan-
ske museer har igangsat projekter for ældre 
ramt af demens – og det har en målbar effekt.

En gruppe ældre på 4-10 personer bliver modtaget i 
erindringslejligheden af to ansatte fra Den Gamle By. 
Der serveres kaffe og kringle i dagligstuen, og samta-
lerne kredser om typiske genstande fra 1950’erne, der 
findes frem fra skuffer og hylder i lejligheden. Minderne 
fra de ældres eget liv bliver vækket, og de husker, hvad 
de engang gjorde, og dermed, hvem de engang var. 
Snakken går, og på et tidspunkt åbnes dørene til den 
fine stue, hvor der er sang omkring klaveret. 

Sådan foregår et typisk forløb i erindringslejlighe-
den i Den Gamle By. I 2003 iværksatte Den Gamle By 
særlige tiltag for ældre ramt af demens. De første for-
løb foregik i et hus med stue og køkken fra 1910, men 
i 2012 kunne museet åbne ’erindringslejligheden’ – en 

1

3

For mange var 
Kultur på recept 
første møde 
med omverde-
nen efter læn-
gere tids mental 
isolation.

TEMA — SOCIAL ANSVARLIGHED SOCIAL ANSVARLIGHED — TEMA

Birgitte Kjøller er formidlingsinspek-
tør på Johannes Larsen Museet

Erindringslejlig-
heden

Af Martin Brandt Djupdræt
Fotos Den Gamle By
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Aarhus Universitets forskningscenter for erindring, 
CON AMORE, fokuserede i projektet Autobiographi-
cal memories in dementia cued by a museum setting 
(2013) på forskellen mellem demenspatienters min-
der, der blev fremkaldt under et besøg i Den Gamle 
By, sammenlignet med minder, der blev fremkaldt i et 
dagligdagsmiljø på et plejehjem. Undersøgelsen viste 
tydeligt, at under forløb i Den Gamle By blev der frem-
kaldt flere minder, når genstande blev sendt rundt, og 
at mængden og dybden af   detaljer i erindringerne var 
langt større.

I en anden undersøgelse, som CON AMORE gennem-
førte, Five weeks of immersive reminiscence therapy 
improves autobiographical memory in Alzheimer’s di-
sease (2018) blev det testet, om gentagende besøg i 
erindringslejligheden i Den Gamle By havde en virkning 
på alzheimerpatienter også efter besøget. En gruppe 
ældre, som besøgte lejligheden fem gange, blev testet 
i forhold til en kontrolgruppe, og undersøgelsen viste 
klart, at de ældre, der havde besøgt museet, havde 
flere og mere deltaljerede minder. Disse to projekter 
har bidraget til at vise, at selvbiografiske erindringer 
bliver styrket med forløb af den type, som Den Gamle 
By gennemfører. Men får de ældre det så også bedre?

Siden psykiateren Robert N. Butler i 1963 udgav ar-
tiklen ’The Life Review’, har der været fokus på erin-
dring og reminiscens-forløb i forhold til ældre, og en 
lang række forskningsprojekter har konkluderet, at 

denne metode har en positiv indflydelse på ældres 
følelsesmæssige tilstand og kan forbedre deres livs-
kvalitet. Der er ikke lavet mange undersøgelser med 
fokus på erindringsforløb på museerne, men fra 2014 
til 2017 deltog Den Gamle By sammen med fire andre 
europæiske frilandsmuseer og tre universiteter i Eras-
mus+-projektet Active Ageing and Heritage in Adult 
Learning. Ud over at udvikle forløb for ældre ramt af 
demens og deres pårørende skulle projektet også eva-
luere den type af forløb for ældre ramt af demens, som 
Den Gamle By gennemfører. I den forbindelse blev 118 
ældre med demens observeret under forløbene på mu-
seerne. Deres generelle velbefindende blev registreret 
med fokus på den observerede persons vedvarende 
opmærksomhed, positive følelsesmæssige tilstand, 
interesse og selvværd i forbindelse med besøget. Re-
sultaterne af undersøgelsen var tydelige:

90,6 % af de demente udtrykte/viste positive følel-
ser under hele forløbet eller det meste af tiden. 82 % 
kunne bevare vedvarende opmærksomhed under hele 
forløbet eller det meste af tiden. 84,6 % viste interes-
se gennem kontakt til andre under hele forløbet eller 
det meste af tiden. Og 82,9 % udtrykte selvværd med 
ord eller med kropssprog under hele forløbet eller det 
meste af tiden.

Videre perspektiver
At genskabe en lejlighed, hvor de ældre får vækket 
minder, og at lave forløb i den eller at skabe samtale-
saloner, hvor museernes samlinger af genstande bliver 
benyttet, kræver ressourcer – og det er derfor et valg, 
som ældre- og plejesektoren aktivt skal tage i forhold 
til at prioritere midler. 

Den danske og internationale forskning, der indtil 
videre er lavet, viser, at disse erindringsforløb ikke kun 
skaber øjeblikkelig glæde hos de besøgende, deres på-
rørende og plejepersonalet, men også er en metode, 
der har betydning for de demente borgeres erindringer 
og livskvalitet. I de nævnte eksempler er det europæ-
iske puljer og private fondsmidler, der har gjort forsk-
ning i denne type behandling og erindringspraksis mulig. 
Et oplagt videre perspektiv er, hvis der kan prioriteres 
midler til at undersøge effekten af museernes forløb, 
og at de erfaringer, der er gjort derudover, bliver delt. 
Det kunne gøre det lettere for kommuner og private 
at vurdere, om de sociale og sundhedsmæssige ud-
fordringer, der kommer med et stigende antal ældre 
med demens, blandt andet kan løses ved at inddrage 
museerne og deres rammer som en del af en behand-
ling, der kan gøre en reel forskel for udvalgte gruppers 
livskvalitet.

ny lejlighed, specialdesignet til forløbene. Personer i 
kørestol kunne nu deltage, og lejligheden var indrettet 
som i 1950’erne, da det er den periode, hvor perso-
ner der i dag har demens, nemmest kan få fremkaldt 
spontane erindringer.

I de seneste år er der også udviklet et haveforløb, 
hvor museets gartnere i fællesskab med de ældre om-
potter planter og udveksler erfaringer fra egne haver 
og altankasser.

Frembringelsen af de ældres erindringer er central i 
disse forløb og i 2010’erne begyndte andre museer også 
at arbejde med denne metode. Storm P. Museet under 
Frederiksbergmuseerne udarbejdede i erindringsgrup-
per for ældre erindringshæfter for demente borgere. 
Projektet blev videreudviklet til et samarbejde med 
University College Sjælland, Museum Lolland Falster 
og Museum Vestsjælland, hvor studerende ved om-
sorgs- og ældreplejen udviklede reminiscensaktiviteter 
i samarbejde med museerne. Museum Lolland Falster 
har desuden udviklet samtalesaloner, hvor museet ta-
ger genstande og billeder med til plejecentrene og der 
taler med de ældre om deres liv.

Tydelige resultater
Der har været følgeforskere tilknyttet flere forløb, og 
særligt omkring forløbene i Den Gamle By er der pub-
liceret undersøgelser, som viser, at forløbene kan for-
bedre de ældres hukommelse og styrke deres selvværd.

2 Erindringsforlø-
bene i Den Gamle By 
afsluttes gerne med 
fællessang. 
3 Stemningen og 
objekter man engang 
kendte, for eksempel 
en barbermaskine, får 
erindringer frem, også 
for ældre der lider af 
demens. 

2

3

Beskrivelser af erindringsformid-
lingsforløb i Den Gamle By, Museum 
Lolland Falster og Storm P museet:
→ Erindringsformidling i Den Gamle 

By: www.dengamleby.dk/erin-
dringsformidling

→ Erindringsmateriale fra  
Frederiksbergmuseerne:  
www.frederiksbergmuseerne.dk/
erindringsmaterialer

→ Husk Livet - hvad husker du? 
Samtalestationer på Museum 
Lolland-Falster:  
www.aabne-samlinger.dk/ 

museumlollandfalster/udforsk/
kulturland/samtalesaloner

Erfaringerne og resultaterne fra 
Erasmus+-projektet Active Ageing 
and Heritage in Adult Learning 
findes i: 
→ Hansen, A. (red.): Reminiscence 

in open air museums. Results 
from the Erasmus+ project 
Active Ageing and Heritage 
in Adult Learning, Östersund: 
Jamtli Förlag, 2017

INSPIRATION

WELL-BEING UNDER ERINDRINGSFORLØBET

Hele tiden Slet ikke

Det meste af tiden Ved ikke / ikke sikker

Noget af tiden

Interesse

44,4 40,2 15,4

Positiv følelsesmæssig tilstand

54,2 36,4 8,5

0,9

Vedvarende opmærksomhed

42,7 39,3 16,2

1,7

Selvværd

14,535,9 47,0

2,6

Resultaterne af under-
søgelsen af velbefin-
dende hos ældre med 
demens i forbindelse 
med erindringsforløb 
på frilandsmuseer.

Selvbiografiske 
erindringer bli-
ver styrket med 
forløb af den 
type, som Den 
Gamle By gen-
nemfører. Men 
får de ældre det 
så også bedre?

TEMA — SOCIAL ANSVARLIGHED SOCIAL ANSVARLIGHED — TEMA

Martin Brandt Djupdræt er 
overinspektør i Den Gamle By
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På Nordens bedst bevarede fattiggård er der et tom-
rum, hvor der burde have været udsagn fra de men-
nesker, der har opholdt sig på stedet i kortere eller 
længere tid. Forsorgens historie er beskrevet ud fra et 
systemperspektiv, og den erfarede viden fra stedets 
tusindvis af tidligere indlagte glimrer ved sit fravær.

For nogle år siden besluttede vi på Danmarks For-
sorgsmuseum derfor at udvide rammen for, hvordan 
vi formidler og forsker i forsorgshistorie. Det nævnte 
tomrum fik idéen til at slå ned i os: Hvad nu hvis vi 
inviterer mennesker med førstehåndsviden om hjem-
løshed, psykisk sygdom, fattigdom, arbejdsløshed 
eller misbrug til at formidle forsorgens historie som 
’alternative eksperter’? Idéen fik hurtigt vinger, og vi 
formulerede som vores værdigrundlag: ” (…) vi [tror] 
på, at vi kan bekæmpe fordomme og stigmatisering 
ved at skabe indsigt i liv på kanten af samfundet. Vi 
tror på vigtigheden af at skabe et forum, hvor tidligere 
anbragte eller socialt udsatte medborgere kan bidra-
ge til dansk forsorgshistorie og samtidig styrke deres 
medborgerskab og personlige handlekraft.” Siden da 
har vi ikke set os tilbage og udelukkende udvidet sam-
arbejdet med alternative eksperter. For det gav endnu 
mere til museet og til dem, end vi havde troet muligt.

Fra udsatte til værdsatte
Vores alternative eksperter har forskellige profiler, men 
en stor del af dem er borgere, der betegnes som ’so-
cialt udsatte’. Mennesker, som befinder sig langt fra 
arbejdsmarkedet, og som ofte kæmper med bagagen 
efter en hård opvækst, misbrug, psykisk sygdom el-
ler hjemløshed. I vores igangværende sociokulturelle 
projekt Fra udsat til værdsat bidrager de for eksempel 
med deres individuelle erfaring til at sætte museets 
viden om socialt udsatte i et nyt perspektiv.

Deltagerne har alle vist sig at have særlige evner til 
at formidle historie. For gennem workshops, ugentlige 
besøg på museet over et år, og ikke mindst gennem 
formidlingstræning har de udviklet sig til historiefor-
tællere. De har brugt deres personlige erfaringer til at 
gøre såvel museets ansatte som besøgende klogere 
på sociale udfordringer på tværs af tid. Både når de 
har vist rundt på museet, når de har holdt foredrag 
i hele landet og i deres udstilling, hvor man både kan 

Alternative 
eksperter

Af Jeppe Wichmann Rasmussen og Sarah Smed
Fotos: Danmarks Forsorgsmuseum

1 Henrik Jürgensen 
i Fattiggårdens spise-
stue. Henrik er musiker, 
kunstmaler og alterna-
tiv ekspert. Han deltog 
i Fra udsat til værdsat 
i 2018-19, hvor han 
blandt andet fortalte 
museets gæster om sit 
liv og mange års stofaf-
hængighed, men også 
om Albert, som tilbrag-
te mange år på Fattig-
gården i Svendborg. 

På Danmarks Forsorgsmuseum samskaber 
mennesker fra kanten af samfundet og muse-
ets ansatte dansk forsorgshistorie i rammerne 
af Svendborg Fattiggård. Hvorfor? Fordi det 
giver mening, gør en forskel og giver større ind-
sigt i den erfarede velfærdsstats historie. 

1
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se film, læse tegneserier og digte eller kaste sig ud i et 
spil Taberludo. De har modigt, ærligt og generøst delt 
deres historier med alle dem, der ville lytte, og det har 
gavnet såvel museet som dem selv. Henrik Jürgensen 
fortæller: ”Min fremtid har været meget mørk, når jeg 
tænker tilbage. Jeg ville intet, og jeg kunne ikke se lys 
forude. Det kan jeg nu. Jeg får det bedre for hver gang, 
jeg [fortæller] min historie.”

Ved at involvere sig i museets formidling veksler 
deltagerne oplevelsen af stigmatisering og social mar-
ginalisering til rollen som eksperter og værdsatte sam-
arbejdspartnere. Flere af deltagerne har fremhævet, 
at deres livskvalitet er forøget. Især som følge af at 
kunne deltage i meningsgivende fællesskaber og i kraft 
af at genfinde en personlig stolthed over at kunne bi-
drage til samfundet i stedet for at ’ligge til last’. Lasse 
Dahl Hansen skriver for eksempel: ”Personligt har jeg 
oplevet en støt stigende følelse af mere glæde ved min 
personlige udvikling. (…) Det sidste års tid har blandt 
andet via min deltagelse i projektet været det mest 
indholdsrige i mit ’nye’ ædru liv.”

Formidling og følelser
En stor del af den formidling, som de alternative eks-
perter står bag, er, helt naturligt, præget af følelser. 
Det er den, fordi den tager udgangspunkt i virkelige 
menneskers levede liv. Mennesker, der deler historier 

fra deres eget liv, er meget tæt forbundet til det, de 
fortæller om. De er subjektive, og de føler ting. Også 
når de står foran museets gæster. Kritiske røster har 
indimellem problematiseret den subjektive formidling 
og det uadskillelige bånd, der er mellem en alternativ 
ekspert og den historie, han eller hun fortæller. ”Hvad 
med objektiviteten?” er et ofte stillet spørgsmål. Vi 
ser ikke subjektiviteten som et problem. Vi ser den 
tværtimod som en styrke. Jo tættere man kan kom-
me på førstehåndskilden, desto bedre mulighed for at 
forstå kernen i en given problemstilling. Det er i mødet 
mellem de systemskabte kilder, som i øvrigt ligeledes 
er voldsomt subjektive, og det ægte menneskes per-
sonlige oplevelse, nuancerne i historien bliver tydelige. 

Gensidig respekt
Inddragelsen af alternative stemmer har fordret et 
selvkritisk blik på museets traditionelle strukturer. 
Disse strukturer bliver udfordret, når kredsen af for-
midlingsskabere udvides, og autoriteten skal deles. For 
ønsker man reel samskabelse og ikke blot ’participation 
light’, så bør samarbejdet samtidig også være gensidigt 
inddragende og respektfuldt. De alternative eksperter 
og museets ansatte skal indbyrdes kunne både lære af 
og støtte hinanden og dele en arbejdshverdag. 

Gevinsterne ved at lade flerstemmigheden være en 
præmis for museets arbejde har vist sig at være mange: 

Vores besøgstal er støt stigende, vores portefølje af 
tværsektorielle partnerskaber udvides kontinuerligt, og 
museets samarbejde med de alternative eksperter har 
skabt international bevågenhed. Og ikke at forglemme: 
Det gør en forskel for deltagernes livskvalitet. 

I 2020 publicerer vi antologien Museums and social 
change – challenging the unhelpful museum i serien 
Museum Meanings (Routledge). Dr. Bernadette Lynch 
beskriver i antologien dette principielle skift således: 
“The radical shift in museum practice (…) promotes a 
form of personal and collective resistance, and, in this 
case, led by those most vulnerable in society.”

De utraditionelle partnerskaber med borgere, som 
fortiden ville betegne som ’uværdige’, har stor værdi 
for museet. Vores alternative eksperter udvider, nu-
ancerer og forholder sig kritisk til vores viden. Deres 
fortællinger understreger, at fortidens sociale udfor-
dringer ikke kun er historie, men også en del af nuti-
den, og de udfylder et tomrum og er med til at sikre 
museets samtidsrelevans og aktualitet. De er nu del af 
vores fællesskab, hvilket kun har gjort Fattiggården til 
et ’rigere’ sted.

FRA UDSAT 
TIL VÆRDSAT

Alternativ ekspert 
Lasse Dahl Hansen 
oplister følgende 
gevinster ved at være 
en del af Fra udsat til 
værdsat:

→ Glæden ved sam-
været med de 
øvrige gruppemed-
lemmer.

→ En stor grad af for-
ståelse for, hvad jeg 
har været igennem 
i mit levede liv og 
opvækst

→ At have lært af de 
andres beretninger 
fra deres liv

→ At opleve at blive 
lyttet til og blive 
taget alvorligt

→ At grine og græde i 
fællesskab

2

3

5

4

Inddragelsen 
af alternati-
ve stemmer 
har fordret et 
selvkritisk blik 
på museets 
traditionelle 
strukturer. 
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Jeppe Wichmann Rasmussen er museums- 
inspektør, og Sarah Smed er leder ved Danmarks 
Forsorgsmuseum (del af Svendborg Museum)

1 Tidligere børne-
hjemsbørn markerer 
med håndsoprækning 
ved et arrangement 
på museet, at de har 
været anbragt.
2 Robert Madsen i et 
soverum på Fattiggår-
den. Robert er alter-
nativ ekspert og deltog 
i Fra udsat til værdsat. 
Robert, der selv maler 
og har kæmpet med 
hashmisbrug, fortalte 
om kunstmaleren H.P. 
Carlsen, som boede 55 
år på Tvangsarbejdsan-
stalten i Odense.
3 Poul Erik Rasmus-
sen, formand for For-
eningen Godhavnsdren-
gene, i opsynsmandens 
lejlighed på Danmarks 
Forsorgsmuseum. 
4 Mikael Mølsgaard i 
Fattiggårdens ’pip-cel-
le’. En personlig nedtur 
med først en skilsmisse, 
senere arbejdsløshed 
og siden endnu et for-
list parforhold betød, 
at Mikael pludselig blev 
hjemløs og kunne have 
alt, hvad han ejede, i to 
Ikea-poser. Han deltog i 
Fra udsat til værdsat.
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ber. Og om de kampe, der har formet vores samfund fra 
det storpolitiske plan helt ind i hverdagslivet.

På Arbejdermuseet synes vi, at vi har en særlig for-
pligtelse i forhold til at være relevante og tilgængelige 
for mennesker med erhvervsfaglige uddannelser. Og 
selvfølgelig kommer de her, men hvorfor er vi ikke i det 
mindste med på Slots- og Kulturstyrelsens top 10 over 
de museer, der tiltrækker den målgruppe?

Power til den praktiske dannelse
I september 2018 åbnede særudstillingen Håndens 
Arbejde. Et projekt, der blev sat i verden for at sætte 
spot på Danmarks rolle som håndværkernation og på 
den tendens i samfundet, at den praktiske dannelse er 
for nedadgående. Gennem en bevilling fra Nordea-fon-
den skulle en ambitiøs indsats bestående af aktiviteter, 
undervisning og kommunikation aktivere udstillingens 
potentialer de næste to år. 

Et af ansøgningens fokusområder var familieaktivi-
teter til ferierne. Benspændene var, at børn og voksne 
skulle kunne bruge deres hænder. Det skulle være en 
social aktivitet, hvor man havde det sjovt, mens man 
samtidig både skabte og lærte noget. Det skulle tage 
afsæt i fagenes DNA og udvikles i samskabelse med 
faglærte. Og frem for alt skulle det vække opsigt og 
være kommunikérbart. 

Vi opfandt familieaktiviteten ’Murer for en dag’. Et 
oplagt valg i museumsøjne, da de fagligt stolte murere 
før som nu spiller en afgørende rolle i arbejderbevæ-
gelsens kampe. På Arbejdermuseet har vi af historiske 
årsager ikke haft tradition for heltedyrkelse. Men når 
andre museer lokker med riddere, prinsesser og pira-
ter, hvorfor skulle vi så ikke kunne ikonisere murerne? 
Og hvorfor ikke give børn et kendskab til fagene langt 
før, det begynder at handle om at vælge uddannelse?

Det blev til en murerskole for børn i alderen 5-11 år. 
Når børnene ankom til museet, gik de i lære. De fik en 
murerkasket og et hæfte med opgaver, der udfolde-
de forskellige aspekter af murerfaget. Afslutningsvist 
aflagde børnene svendeprøve, hvor de skulle mure en 
skorsten i minitegl. 

Murerskolens kvaliteter
’Murer for en dag’ lykkedes med at koble et for mange 
nyt besøg på et museum sammen med noget, der for 
målgruppen var familiært: et kendt fag, et håndværk, 
en praktisk dannelse, der var relevant for familien. Vo-
res brugerundersøgelser viser, at vi fik besøg af mange 
familier med faglærte medlemmer. Mere end en tred-
jedel besøgte museet for første gang. Mødet med mu-
rerfaget havde også en særlig social dimension: Jens, 
en pensioneret murer, morfar til to piger, fremhævede, 
at aktiviteten var med til at samle familien og genakti-
vere hans egen ”tabte” identitet som faglært: ”De kan 
se, hvordan det har været engang jo … altså, at jeg har 
eksisteret engang…”. Hjemme igen fandt Jens sit eget 
svendebrev frem. Det var identisk med pigernes, og de 
blev meget stolte over at stå i fællesskab med morfar.

En anden tidligere faglært beskrev at: ”Det at gå på 
Arbejdermuseet, det kræver lidt (…) men jeg synes, at 
jeg har en pligt til at give nogle ting videre, som en af 
de voksne, der er i hans familie”. En udtalelse, der be-
kræfter os i, at vi ikke behøver at skjule, at vi er et mu-
seum. At vi bliver valgt til, netop fordi museumsbesøget 
er en fælles oplevelse, der kræver en lille investering. 

Forblændet af byggefagene
Vores dedikation til murerfaget førte et nyt netværk 
med sig. I foråret 2019 så vi et sammentræf mellem vo-
res udstilling om 100-året for ottetimersdagen vedta-

Arbejdermuseet går målrettet efter at få fle-
re borgere med erhvervsfaglige uddannelser 
til at besøge museet. 

De danske museer har ifølge Slots- og Kulturstyrel-
sens brugerundersøgelser en repræsentationsudfor-
dring: 50 % af danskerne har ikke været på museum 
det seneste år. Og dertil har de vist, at 60 % af dem 
har en kortere uddannelse (dvs. folkeskole, gymnasial, 
erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse). 
Det positive er, at de alligevel mener, at museerne er 
vigtige. De har bare ikke oplevelsen af, at museerne er 
relevante for dem. 

Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning i 
Rømersgade 22 i København er på verdensplan et af 
de bedst bevarede huse, der er bygget af arbejdere, 
med formålet om at være et hus til arbejderne. Den 
historie, Arbejdermuseet skal samle og tilgængeliggøre, 
er arbejdernes: Det er historien om forgreningerne af 
deres faglige, politiske og identitetsgivende fællesska-

1 En femårig dreng 
har kastet sig over 
minitegl. I murerskolen 
har han lært noget om 
at mure i forbandt, om 
lærlinge, svendeprøver, 
om værktøj, beregning, 
tunge løft og skueme-
stre.  
2 ’Murer for en dag’ 
fik sin egen visuelle 
identitet og teaser-
film, der gav projektet 
gennemslagskraft. 
Filmen blev vist 21.000 
gange og havde 2.800 
interaktioner. Vi nåede 
håndværkere i hele 
landet, som vi ellers 
ikke har været i kontakt 
med.
3 Sæt dit barn i 
murerlære! Her under 
kyndig vejledning af 
unge fra murerskolen 
på NEXT. Til ’Murer for 
en dag’stod kønsforde-
lingen lige. Dog er der 
kun 4 % kvinder, der 
arbejder i murerfaget. 

1

2 3

Når andre 
museer lokker 
med riddere, 
prinsesser og 
pirater, hvorfor 
skulle vi så ikke 
kunne ikonisere 
murerne? 

I lære 
som arbejdernes 

museum
Af Galit Peleg og Josefine Albris 

Fotos Stine Groth
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gelse og murernes fejring af deres fagforenings 100 års 
jubilæum. De to begivenheder hang sammen, da mu-
rernes fagforening blev lukket ned og genopstod, som 
følge af deres strejker for ottetimersdagen i 1918-1919.

I stedet for at lave en udstillingsåbning med alle mu-
seets venner og kendere med et klassisk kulturprogram 
åbnede vi udstillingen sammen med byggefagene med 
en parade fra Nørrebro til Rømersgade. Vores fonds-
bevilling skulle jo blandt andet understøtte og styrke 
faglig stolthed og identitet. Så vi var overbeviste om, 
at denne historiske anledning kunne bringe os end-
nu et stykke i forhold til at få skabt forbindelsen, der 
delte nøglen til vores hus med borgere, der ellers ikke 
kendte os. 

For os som museumsinspektører var murerparaden 
en genial måde at markere en historisk begivenhed på. 
Men for byggefagene var den mere end det: en anled-
ning til at markere den aktuelle kamp for 30 timers 
arbejdsugen. Da vi nåede Arbejdermuseet og talerne 
i festsalen, skabte de mange tilråb og diskussioner en 
uvant, men autentisk stemning. Og vi blev mindet om, 
at det, vi behandlede som historie, var yderst aktuelt 
for målgruppen. 

Øvelse gør mester
Ligesom det kræver mange tusind timer at mestre et 
håndværk, så kræver det også meget læring og mange 
eksperimenter at få de erhvervsuddannede til at gå på 
museum. Med Håndens Arbejde er vi blevet klogere på 
denne målgruppe. Og øvelsen i at være i øjenhøjde, 
tilgængelige og tænke kroppen med i vores formid-
lingspraksis er meget brugbar i forhold til alle museets 
målgrupper og dermed alle dele af vores arbejde. 

De mange eksperimenter, projektet har givet res-
sourcer til, har blandt andet bekræftet os i, at der ikke 
findes én skabelon til, hvordan man rammer denne 
store og komplekse målgruppe, som har mange for-
skellige interesser. Hvert tiltag skaber nye ringe i vandet 
af førstegangsbesøgende. Hver gang har en ny del af 
målgruppen fået nøglen til vores hus. 

MURERSKOLEN 
I TAL

Efterårsferie 2018 
→ 2.651 besøgende
→ 44 % besøgte mu-

seet for første gang
→ 42 % havde en 

kortere uddannelse
→ 608 mini-murer-

hæfter blev solgt

Vinterferie 2019
→ 3.368 besøgende 
→ 33 % besøgte mu-

seet for første gang
→ 32,5 % havde en 

kortere uddannelse
→ 591 mini-murer-

hæfter blev solgt

Tal fra egne stikprø-
veundersøgelser med 
hhv. 40 og 36 besva-
relser.

4 Byggefagene rullede kampban-
neret ud og gjorde derved paraden 
politisk. Vores historiske agenda gav en 
anden klangbund til den aktuelle kamp. 
Det store fremmøde var nok motiveret 
af dagens sociale dimension og mulig-
heden for at markere sig politisk.  
5 Byggepladsen i Festsalen på Ar-
bejdermuseet. Børnene fik et historisk 
svendebrev i eget navn samt en murer-
medalje. Det kostede 20 kr. at deltage.

4

5

Galit Peleg og Josefine Albris er 
museumsinspektører på Arbejdermuseet

Gobo A/S
www.gobo.dk

gobo@gobo.dk

Arty – 3 kompakte og 
kraftfulde armaturer.

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

Skræddersyet museumsindretning til værdifulde samlinger
Opbevaring af museumssamlinger stiller særlige krav, da mange har stor historisk, affektiv eller  
økonomisk værdi. For at sikre museumsgenstande opbevares bedst muligt, til glæde for fremtidige 
generationer, er det nødvendigt at udvise særlig omhu. Bruynzeel Storage Systems har mange års 
erfaring med museumsindretning og udvikling af løsninger til sikker opbevaring af museets skatte, 
også hvis du vælger åbne museumsmagasiner med øget eksponering. Se eksempler på forskellige 
løsninger vi har leveret til museer på bagsiden. 

Vi tilbyder et gratis og uforpligtende besøg af vores erfarne indretningseksperter.
Kontakt os for mere information og reservation.

bruynzeel.dk             info@bruynzeel.dk           Tlf. +45 46 33 00 20
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også blive brugt – politisk – som billeder på et ideal-
samfund, der dog nu ligger bag os snarere end ude i 
fremtiden.

Derfor er der gennem en årrække sket en nyfor-
tolkning af, hvad det vil sige at være et arbejderhi-
storisk museum. På flere institutioner er udviklingen 
gået i retning af et fokus på demokratisk deltagelse 
og muligheden for at påvirke samfundsudviklingen. 
The Finnish Labour Museum i Tampere har med The 
Museum of Liberty skabt en udstilling, der fortæller 
om uligheder og udelukkelser i det finske demokra-
ti gennem de seneste 100 år. Skiftet er endnu mere 
markant på People’s History Museum i Manchester, 
der i 2001 skiftede navn fra The National Museum of 
Labour History og satte et bredt fokus på margina-
liserede gruppers aktivistiske tilgang til at komme til 
orde i demokratiet. Ofte spiller museet en aktiv rolle 
i at fremme synspunkter fra de forskellige grupper, de 

samarbejder med. En udvikling, der også er tydelig i 
Kvindemuseets mere aktivistiske og bredt orienterede 
tilgang til ligestilling og køn snarere end et blik alene på 
kvindehistorien. Museum der Arbeit i Hamborg har sat 
fokus på immigration og diskrimination i beskæftigelse, 
og både Arbetets Museum i Norrköping, La Fonderie 
i Bruxelles og Arbejdermuseet har gennem en række 
projekter sat unges valg af uddannelse og hierarkiet 
mellem forskellige ungdomsuddannelser til debat. Det 
blev også klart, at spørgsmål omkring grøn omstilling 
og konsekvenserne af klimaforandringer er emner, som 
fylder meget i museernes strategiske overvejelser.

Tilbage til rødderne?
På den måde har de seneste år medført en række bud 
på, hvilke emner arbejderhistoriske museer bør enga-
gere sig i i dag. Det er tydeligt, at museerne i den pro-
ces har skabt forbindelse til nye grupper i samfundet, 
der ikke ellers ville have set relevansen af at arbejde 
sammen med et arbejderhistorisk museum – eller et 
museum i det hele taget. Og den udvikling er på mange 
måder positiv. Men på konferencen var der også kriti-
ske stemmer i forhold til forandringerne i museernes 
emnefelter. Primært fordi spørgsmål omkring soci-
al retfærdighed, økonomisk ulighed og international 
solidaritet, som museerne er skabt med tæt relation 
til, lader til at bevæge sig i baggrunden. Men også for-
di aktiviteterne på nye områder i mange tilfælde har 
mere forbigående projektkarakter og derfor risikerer 
at udskyde en mere grundlæggende – radikal – nyfor-
tolkning af historien om arbejdernes organisering, om 
produktionsforhold og om levevilkårene for de brede 
befolkningslag. Snarere end at sætte nye skud kalder 
tiden måske på, at de arbejderhistoriske museer ven-
der tilbage til deres kritiske og progressive rødder, lød 
nogle af kommentarerne.

Konferencen efterlod det indtryk, at museerne fak-
tisk forsøger at gøre begge dele. Engagementet i nye 
former for ulighed og marginalisering sker i de fleste 
tilfælde med en tydelig forbindelse til museernes ud-
gangspunkt, både samlingsmæssigt og ideologisk. Og 
ud fra en opfattelse af at der er udfordringer i sam-
fundet, som er så påtrængende, at museerne ikke kan 
stille sig uden for diskussionerne, men må give sig til 
kende. Under alle omstændigheder er det nødvendigt 
at acceptere, at museers evne til at normalisere og 
definere historien har en politisk dimension. For ar-
bejderhistoriske museer har dette været et vilkår fra 
begyndelsen.

Stadig på 
barrikaden?

at skabe forandring både i museumsverdenen og i sam-
fundet mere generelt, blevet mere bange for at miste, 
hvad de havde opnået, end for at tage chancer i håbet 
om at gøre en forskel? Var de blevet kulturinstitutio-
nernes pendant til gamle aktivister, der stadig står på 
barrikaderne, men med slagord som ingen kan relatere 
sig til længere? Eller var der tegn på, at man kunne være 
både midaldrende og – om ikke nødvendigvis rød – så 
i hvert fald progressiv?

Konferencen Radical Museums var arrangeret af 
Arbejdermuseet i København i ramme af WORKLAB – 
The International Association of Labour Museums, der 
med 40 medlemsinstitutioner verden over udgør et 
varieret og værdifuldt forum for museer på det brede 
arbejderhistoriske felt. Fælles for en række af disse 
museer er, at de er grundlagt i starten af 1980’erne i 
et eksplicit ønske om at gøre arbejderne og industri-
samfundets arbejdsliv synligt i museumslandskabet og 
med tæt forbindelse til partier og fagforeninger med et 
socialistisk udgangspunkt. Et tydeligt eksempel er Ar-
bejdermuseet, der blev oprettet i 1982 med væsentlig 
støtte fra den danske fagbevægelse og med et ønske 
om, at formidlingen af arbejdernes levevilkår skulle 
være en lige så naturlig del af museumslandskabet som 
adlens, borgernes og bøndernes kulturarv.

Udgangspunktet i en særlig ideologisk tradition har 
gjort, at arbejderhistoriske museer ofte er blevet ind-
draget i politiske partiers taktiske manøvrer. Disse mu-
seer har derfor tidligt erfaret, at de ikke eksisterer i en 
særlig sfære afgrænset fra aktuelle samfundsmæssige 
spørgsmål og politiske positioneringer, men er en del 
af samfundsdebatten og formidlere af synspunkter, 
der grundlæggende skal forstås som politiske. Indlæg-
gene på konferencen rummede en række eksempler 
på, at hvis museerne kom til at tro, at de kunne være 
neutrale, så skulle nogen hurtigt minde dem om, at 
det var de ikke.

Gamle udstillinger – nye kampe
Samtidig var det også klart, at en række af de sam-
fundsmæssige problemstillinger, som arbejderhisto-
riske museer blev skabt i lyset af, har skiftet karakter 
over de seneste 50 år. Publikums erfaringer og præfe-
rencer har også ændret sig markant. Kampe for retten 
til at organisere sig, til at kunne tage del i det formelle 
demokrati, for bedre fysisk arbejdsmiljø, for ikke at 
tale om oplevelsen af at tilhøre en særlig samfunds-
klasse af arbejdere, er fjern for mange mennesker i 
dag eller foregår på helt andre måder, end museernes 
traditionelle formidling beskriver. Og mange museums-
besøgende kan ikke på egen hånd aflæse den ulighed, 
uretfærdighed og vilje til at gøre i morgen bedre end i 
dag, som ligger i museernes fremstilling af arbejdernes 
hverdagsliv. Det kan fremstå som ren nostalgi og kan 

Arbejdermuseer opstod for alvor for 40 år 
siden. I dag trives denne type museer bedre 
end nogensinde. Men har deres selvforstå-
else som progressive stadig forbindelse til 
nutiden?

Af Søren Bak-Jensen

Hvis man ikke er rød som ung, har man intet hjerte. Og 
hvis man ikke er blå som gammel, har man ingen hjerne. 
Sådan er der nogle, der siger, og de maler dermed et 
billede af en engageret og progressiv ungdom, der tror, 
at den kan forandre verden. Og af en mere strategisk 
tænkende ældre generation, der ser større fordel i at 
bevare tingene, som de er.

Forskningen giver intet grundlag for disse stereo-
typer, eller om det er hjerte eller hjerne, man lader 
sig styre af i forskellige aldre. Men i november 2019 
var 30 europæiske forskere og museumsfolk samlet til 
konference på Arbejdermuseet for at undersøge, om 
billedet med tiden er kommet til at passe på museer 
på det arbejderhistoriske område. Var disse museer, 
der i mange tilfælde er oprettet med en ambition om 

1  Udstillingen Uhørt 
Ungdom fra 2015 var 
startskuddet på en 
lang række aktiviteter 
omkring unges demo-
kratiske engagement 
på Arbejdermuseet. 
Foto: Arbejdermuseet.

Søren Bak-Jensen er direktør for 
Arbejdermuseet

På flere 
institutioner 
er udviklingen 
gået i retning 
af et fokus på 
demokratisk 
deltagelse og 
muligheden 
for at påvirke 
samfundsudvik-
lingen.
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stillinger af kultur og natur. I 2017 lavede vi en teater-
forestilling midt mellem vores hjorte, elge og bjørne i 
den permanente udstilling om 150-året for salget af De 
Vestindiske Øer med hjælp fra Svendborg lokalmuse-
um (den lokale vinkel om matrosen, der tog til Dansk 
Vestindien), Baggårdsteatret (det førende lokale teater) 
og vores formidlere (hvilken natur mødte matrosen på 
sin rejse?). Vi har koncerter med grønlandske musikere 
midt i vores grønlandsudstilling, og børn laver kunstud-
stillinger om dyr i et af vores særudstillingsrum.  

Endnu et eksempel er vores ottekantede særud-
stillingsrum, der i 2017 blev ombygget til et akustisk, 
enestående lydteater, hvor historien udfoldes om den 
italienske lydprofessor David Monacchi. Han har i årevis 
lavet optagelser af regnskovens dyrelyde for at beva-
re dem og råbe verden op, før dyrearterne uddør, og 
regnskoven ødelægges helt af mennesker. Professo-
rens kamp for regnskoven er den gribende historie, vi 
kan identificere os med, foruden at selve historien er 
særdeles vigtig og spændende. 

Rigtig fart i kul-na-tur-konceptet kom der i 2018 
med Jim Lyngvilds dyreinspirerede kjole-udstilling, 
hvor de mest fantastiske fjer- og pelsklædte manne-
quiner – 32 stk. – stod side om side med elge, bjørne 
og ulve. Kun få i Danmark uden for Fyn opdagede vist 
denne for et naturhistorisk museum ret revolutione-
rende særudstilling, der trak et helt nyt publikum til 

Naturama, fra godtfolk til grevinder. Vi undrer os derfor 
såre over det postyr, der siden opstod, da Jim Lyngvild 
udstillede et par vikinger på Nationalmuseet.

I samme spor fortsatte vi kul-na-tur-konceptet med 
udstillingen Naturens Juveler, hvor 35 guld- og sølv-
smede fortolkede et dyr med et unikt fremstillet og 
kostbart smykke, udstillet sammen med dyret rundt 
omkring i hele den permanente udstilling. Udstillingen 
trak gæster, som for en stor del aldrig havde været på 
et naturhistorisk museum før, og som fik en historie 
om dyrenes verden med hjem sammen med den kul-
turelle oplevelse. 

Underholdende, men vigtige historier
Den kunstneriske og legende tilgang er et succesfuldt 
greb, men alvoren er samtidig særdeles vigtig. Vores 
mål er ikke at få mange gæster i sig selv, men at leve op 
til vores mission: ”At inspirere til bevarelse af naturen 
gennem oplevelse, fascination og forståelse”. Denne 
mission for både Naturama og Fjord&Bælt i Kerteminde 
blev formuleret i 2015 og har været vores ledetråd og 
drivkraft lige siden. Vi vil noget med at drive naturhi-
storisk museum og marint oplevelsescenter. Vi vil nå de 
mange med underholdende, men også vigtige historier 
om naturen. 

Et godt eksempel på det er dinosaurudstillingen, 
der blev præsenteret i 2019. Vi havde ikke en komplet 

Her kommer 
publikum 
Naturamas 
’kul-na-tur’-koncept
Af Mette Thybo 
Fotos Naturama

Publikum strømmer til Naturama, hvor besøgstallet i 
2019 steg til over 100.000 gæster. Det er en klar ny 
rekord for et naturhistorisk museum i en mindre by 
som Svendborg. Hvad er historien bag? Hvad lokker 
folk fra nær og fjern til huse? Er det tilfældigheder og 
skiftende vejr eller en planlagt strategi? Og hvorfor 
sker det netop i Svendborg? Et godt svar kunne være, 
at vi har skabt et såkaldt ’kul-na-tur’-koncept, hvor 
de gode historier i krydsfeltet mellem natur og kultur 
er i centrum.

Måske er natur også ganske enkelt blevet mere in. 
Interessen for naturen synes at være stigende. Men 
kan dette alene forklare tilstrømningen til Naturama? 
Jeg har en lille tilståelse. Når jeg har været på inspi-
rationsture på museer og akvarier i blandt andet USA, 
har det slået mig, at historierne om mennesket bag 
forskellige fund ofte er lige så spændende som selve 
fundene. Man kan se tonsvis af dinosaurskeletter på for 
eksempel Chicagos naturhistoriske museum, men for 
en ikke-ekspert var det historien om drop-out-studen-
ten og amatøren Sue Hendrickson, som i 1990 fandt en 
af verdens største og mest komplette Tyrannosaurus 
rex-skeletter i South Dakota, der gjorde størst indtryk. 
Det slog mig, at vi interesserer os meget for os selv 
som art – for andre mennesker – og gennem dette 
kommer interessen for det, de interesserede sig for. 
Journalister vil måske kalde det ’nærhedsprincippet’, 
hvor historierne skal fortælles ud fra spørgsmålet: Hvad 
kommer det mig (og mine artsfæller) ved? 

Skal vi så ikke blande mennesket – kunsten, kulturen 
– ind i udstillingerne om naturen? Historierne og det 
menneskelige islæt er jo simpelthen interessante. For 
eksperter er de tørre præparater oftest det vigtigste. 
Men faldgrube nr. 1 er jo som bekendt kun at udstille 
for andre eksperter og glemme det brede publikum. 
Og kombinationen af den menneskelige historie, kul-
tur eller kunst på den ene side og naturhistorien på 
den anden side får begge sider til at blive endnu mere 
interessante.

Fra tanke til koncept
På Naturama i Svendborg har vi taget konsekvensen 
af denne indsigt. Flere af vores nye udstillinger og ak-
tiviteter styrer nu efter vores kultur-natur-princip, 
eller ’kul-na-tur’-konceptet, om man vil. Vi ønsker 
at fortælle historier og at lave interessante sammen- 

Naturama fortæller historier, der både hand-
ler om natur og kultur. Om vores forhold til 
naturen og om mennesket bag de udstillede 
fund. Det er nøglen til succes for det naturhi-
storiske museum Naturama i Svendborg. 

1

… kombina-
tionen af den 
menneskelige 
historie, kultur 
eller kunst på 
den ene side og 
naturhistorien 
på den anden 
side får begge 
sider til at blive 
endnu mere 
interessante.
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og ægte T-rex som trækplaster, men ud over dino-æg 
og knogler kunne vi fortælle historier om de menne-
sker, der stod bag fundene, og om kunstmalere, der er 
besat af at lave dino-malerier. Der var optrin med en 
dinosaur-dyretæmmer, der kan tæmme den ’levende’ 
dino, dino-danse for børn, og der blev bygget vagttårn 
af bambus til overvågning af, om der kommer farlige 
dinosaurer. Fortællingen om dinosaurerne er imidlertid 
også fortællingen om masseudryddelser, der desværre 
er blevet påtrængende aktuel i vores tid.

Fra kaninkasse til kongelig agtelse 
I 2020 fortsætter kul-na-tur-konceptet med udstil-
linger om invasive arter, FN’s verdensmål, ekstreme 
fiskefotografier tæt på og udstillingen Havets Juveler 
med 39 guld- og sølvsmede, som lader sig inspirere af 
havet med brug af perler, koraller og rav. Men vi vil også 
gå tilbage i tiden, tilbage til vores rødder. 

Vi vil brande os på Naturamas grundlægger, ildsjæ-
len Harald Thomsen. For det er en god kul-na-tur-
historie. Harald fik realiseret sin livsdrøm, det første 
naturhistoriske museum uden for København, i 1935. 
Allerede som seksårig indledte Harald sin samlerkar-
riere med nogle konkylier, han havde fået af sin bed-
stemor. Han var kun syv år gammel, da han åbnede 
sin første udstilling. Det bestod af en kaninkasse, hvor 
han fremviste konkylierne sammen med sneglehuse 
og andet, han havde samlet op ude i det fri. Han tog to 
øre i entré for voksne og en øre for børn. Siden kom 
specielt fuglesamlinger til, og Harald Thomsen gik fra 
kaninkassen over et ry som småskør fuglesamler til en 
kongeligt agtet mand. 

Kong Christian 10. skænkede Svendborg Zoologiske 
Museum en kronhjort, han selv havde nedlagt, og under 
2. verdenskrig modtog museet en elgtyr fra den sven-
ske Kong Gustav 5. Da Kong Frederik 9. besøgte Svend-
borg i anledning af byens 700-års jubilæum i 1953, lo-
vede også han at nedlægge et dyr til museet. Løftet 
gik i glemmebogen, indtil det nye Naturama mange år 
senere kontaktede kongehuset og mindede om det 
gamle løfte. Svaret faldt prompte, da Prins Henrik drog 
i Jægersborg Dyrehave og opfyldte sin svigerfars løfte 
ved at skyde en fornem dåhjort. Både kronhjorten, 
elgtyren og dåhjorten indgår i dag i Naturamas faste 
udstilling af landlevende pattedyr.

Når vi i 2021 åbner for en 625 m2 stor tilbygning 
med blandt andet nye magasiner og ekstra 150 m2 sær-
udstillingsareal, fortsætter vi kul-na-tur-konceptet 
med en super-retro ’Tilbage til Harald’-udstilling, hvor 
historien om Naturamas grundlægger skal folde sig 
ud. For vi kan godt lide gode historier på Naturama og 
Fjord&Bælt – og det kan publikum også.    Mette Thybo er 

direktør på Naturama 
og Fjord&Bælt

Vi vil brande os 
på Naturamas 
grundlægger, 
ildsjælen Harald 
Thomsen. For 
det er en god 
kul-na-tur-hi-
storie.

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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Ifølge jobannoncer fra danske museer skal 
professionelle museumsfolk i dag være er-
farne, udadvendte, selvstændige personer 
med overblik og gode samarbejdsevner, der 
kan varetage jobs med fokus på udvikling, 
formidling, samling, udstilling og koordi-
nering. Men hvordan har den definition af 
den professionelle museumsperson egent-
lig udviklet sig, siden professionaliseringen 
af det danske museumsfelt blev sat i gang 
for mere end seks årtier siden? 

I 1950’erne var hovedparten af de lokale 
museer drevet af frivillige kræfter, de lo-
kale tilskud varierede, og samlingernes til-
stand var ofte kritisk. Sådan konkluderede 
et udvalg bestående af professor og senere 
leder af Nationalmuseet P.V. Glob, dr.phil. 
og overinspektør ved Nationalmuseet Axel 
Steensberg og museumsdirektør i Odense 
Svend Larsen i en betænkning om en ny-
ordning af de kulturhistoriske lokalmuseers 
forhold fra 1956.1 Kun 33 af de 116 eksiste-
rende lokalmuseer uden for København var 
støttet af staten. Derfor fremsatte davæ-
rende undervisningsminister Johannes Jør-
gensen i 1958 et forslag til en lov om statslig 
støtte til kulturhistoriske lokalmuseer. Han 
argumenterede: 

”Museerne [uden for hovedstaden] 
har været temmelig stedmoderligt be-
handlet fra statens side igennem lang 
tid. De er […] vokset op undertiden ret 
tilfældigt, men altid gennem en ulønnet 
indsats fra interesserede […]. Men de 
gamle slægtsled af museumsgrundlæg-
gere og frivillige ledere er ved at uddø, 
samlingerne er vokset og kravene til 
deres bevaring og udnyttelse er steget, 
således at de fleste af museerne i dag 
befinder sig i en meget vanskelig situati-
on, både hvad angår deres økonomiske 
grundlag og deres ledelse.”2

Loven etablerede et tilskudssystem, hvor 
staten ydede støtte i forhold til den loka-
le støtte, mod at de tilskudsberettigede 
museer levede op til en række krav – her-
under at have en rimelig museumsteknisk 
standard samt at være tilgængelige for of-
fentligheden gennem faste åbningstider og 
gratis adgang for skolebørn.3 En tilsvarende 
lov om støtte til kunstmuseer fulgte efter 
i 1964.4

Det nye tilskudssystem gjorde det muligt 
at ansætte uddannet akademisk arbejds-
kraft på de lokale museer, og et landsdæk-
kende professionelt museumsfelt vokse-
de hurtigt frem. I 1967 registrerede Dansk 
Kulturhistorisk Museumsforening, at 78 af 
deres medlemmer havde betalt arbejds-
kraft svarende til 33½ akademiske fuld-
tidsstillinger, men allerede i 1980 opgjorde 
Statens Museumsnævn arbejdsstyrken til 
1.457 fuldtidsstillinger, hvoraf 307 var mu-

Museumsarbejdet er blevet stadig 
mere specialiseret, og kravene til 
museumsmedarbejdere har ændret 
sig markant siden 1960’erne. Det 
afslører Susanne Krogh Jensen i sin 
kortlægning af jobannoncer og ud-
dannelser på museumsområdet gen-
nem de seneste seks årtier.

1 Museumsinspektør 
ved Fiskeri- og Søfarts-
museet Horst Meesen-
burg underviste i egnen 
omkring Brandbjerg 
Højskole ved sommer-
kurset i 1973. Foto: 
Organisationen Danske 
Museer

Dansk 
museumsprofessionalisme 
gennem 60 år
Af Susanne Krogh Jensen
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kirkebygninger (1969) og etnologisk meto-
de (1975) eller praktiske kurser som udstil-
lingsaktiviteter (1969), sproglig kommuni-
kation (1972), museumsklima (1982) eller 
museums-edb (1988). Kurserne, der årligt 
havde mellem 70 (1967) og 123 (1972) delta-
gere, havde til formål at fremme tværfag-
lighed og skabe netværk og sammenhold, 
og stemningen bliver af deltagerne i dag 
beskrevet som både intens og helt spe-
ciel, fordi de skabte et særligt fællesskab 
på tværs af de små museumsinstitutioner.  

Formidling som speciale
I 1960’erne tog den politiske debat i stigen-
de grad udgangspunkt i museernes rele-
vans for et bredt publikum, der ikke kunne 
forventes at komme til hovedstaden. I 1969 
offentliggjorde den daværende minister for 
kulturelle anliggender, Kresten Helveg Pe-
tersen, en kulturpolitisk betænkning med 
fokus på kulturinstitutionernes formidling. 
Under overskriften ’Museernes hovedpro-
blem’ konstaterede betænkningen: 

”Museumsfolkene må i dag stille sig det 
spørgsmål, på hvilke måder man ønsker, 
at samfundets medlemmer i almindelig-
hed skal gøre brug af museerne. Man må 
acceptere, at museerne ligesom biblio-
teker, teatre, radio og fjernsyn ved siden 
af den kundskabsformidlende funktion 
har den meget vigtige opgave at under-
holde.” 

Museerne skulle tage ved lære af super-
markedernes kundeappel og blive ”farlige 
museer”, der var ”arsenaler, hvorfra argu-
menter kunne hentes til kritik af det bestå-
ende: vækstpunkter for en ny livsholdning.” 
Imidlertid konstaterede betænkningen, at 
museerne manglede uddannet personale 
til at tage sig af den formidlende opgave. 
I den reviderede museumslov for kultur-
historiske museer i 1969 blev der derfor 
indført et krav om, at der på de 17 såkaldte 
landsdelsmuseer skulle ansættes en muse-
umspædagog, som skulle stå for formidling 
på museet og fungere som konsulent i regi-
onen. På kunstmuseerne skulle en formid-

seumsledere, museumsinspektører eller 
museumspædagoger. Til sammenligning 
beskæftigede de statsanerkendte muse-
er i 2012 ifølge Kulturstyrelsens opgørelse 
2.913 årsværk, hvoraf de 954 var akademi-
ske stillinger. 

Akademisk, tværfagligt og praktisk 
En del af de nyoprettede stillinger blev 
slået op i Magisterbladet, der i 1964 fast 
begyndte at bringe jobannoncer. En del 
stillinger blev imidlertid besat ved direkte 
rekruttering blandt andet af studerende 
fra universitetet, der havde erfaring med 
museumsarbejde som volontører på Natio-
nalmuseet eller Statens Museum for Kunst, 
og som blev tilbudt inspektørjobs i provin-
sen, endnu inden de havde afsluttet deres 
studier. I alt blev 119 akademiske stillinger 
slået op i Magisterbladet mellem 1964 og 
1976, foruden et mindre antal konserva-
torstillinger som allerede i 1960’erne var et 
specialiseret felt.

Annoncerne var generelt meget kort-
fattede og omfattede ofte kun akademiske 

kompetencer i form af en magisterkonfe-
rens i et traditionelt, museumsrelateret fag 
såsom arkæologi, historie, kunsthistorie 
eller etnologi. 76 % af annoncerne brugte 
stillingsbetegnelsen ’museumsinspektør’, 
7 % var lederstillinger, og 13 % var formid-
lerstillinger. 

I praksis var arbejdet dog ofte både 
praktisk og tværfagligt, da arbejdsstyrken 
på hvert museum oftest kun bestod af en 
enkelt akademisk medarbejder. Således 
har kunsthistoriker Mogens Bencard be-
rettet om, hvordan han som antikvar i Ribe 
både registrerede samlingen, arbejdede 
med arkæologiske udgravninger og lavede 
udstillinger. 

De nye kulturhistoriske museumspro-
fessionelle, der foruden Mogens Bencard 
blandt andet talte visionære personlighe-
der som forfatter og museumsdirektør i 
Viborg Peter Seeberg, museumsleder på 
Lolland-Falster Stiftsmuseum historiker 
Else Marie Boyhus, museumsdirektør ved 
Vendsyssel historiske museum arkitekt Pal-
le Friis og leder af Aalborg historiske muse-

um etnolog Torben Witt, var meget aktive i 
organiseringen af museumsfeltet. De pro-
fessionelle museumsfolk havde blandt an-
det indflydelse på ordningen af feltet som 
deltagere i lovgivende udvalg, der formu-
lerede museumslovgivningen. 

Erfaringsudveksling som  
museumsuddannelse

Særligt Peter Seeberg stod bag mange af 
idéerne. For eksempel var han i 1966 med 
til at præsentere et forslag om en fireårig 
efteruddannelse af museumsfolk på en 
museumshøjskole. Idéen opnåede imid-
lertid ikke offentlig støtte. I stedet afholdt 
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 
i 1967 det første sommerkursus på Ung-
domshøjskolen i Vester Vedsted ved Ribe. 
Dermed startede en tradition for 10 dages 
årlig erfaringsudveksling mellem muse-
umskolleger, som fortsatte frem til 1988. 
Sommerkurserne bestod af en række pa-
rallelle workshops tiltænkt museumsfolk 
i alle funktioner med akademiske emner 
som forhistoriske mindesmærker (1967), 

2 Udflugter og 
foredrag var en fast del 
af Dansk Kulturhistorisk 
Museumsforenings 
sommerkurser. Foto: 
Organisationen Danske 
Museer
3 Stemningen var 
ofte høj ved Dansk 
Kulturhistorisk Muse-
umsforenings sommer-
kurser. Foto: Organisa-
tionen Danske Museer

Stemningen bliver af 
deltagerne i dag beskrevet 
som både intens og helt 
speciel, fordi de skabte 
et særligt fællesskab 
på tværs af de små 
museumsinstitutioner.  

2 3
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ler dog kun periodisk være tilknyttet for at 
undgå ensretning i det enkelte kunstmu-
seums faglige linje. Formidling var således 
den første del af museumsarbejdet, der 
blev specialiseret. 

Kompetencer og organisering
Idéen om museumspædagoger igangsatte 
en debat om kompetencer og organisa-
torisk placering. En del museer så sig ikke 
i stand til at betale for yderligere en fast 
medarbejder. Derfor blev det tilladt, at mu-
seumspædagogerne kunne være deltidsan-
satte, og i Ribe og Vejle amter blev indført 
en særlig model, hvor skolevæsenet frikøb-
te lærere på deltid som museumspædago-
ger. En oversigt over museumspædagoger 
lavet af Statens lokalmuseumstilsyn i 1974 
viser, at der var fuldtidsansatte pædagoger 
ansat på seks landsdelsmuseer, mens seks 
havde deltidsansatte pædagoger, to havde 
museumspædagoger ansat i skolevæsenet, 
og tre havde ingen museumspædagoger. 

Deltidsordningen gjorde, at museums- 
pædagogernes tilknytning til museerne 
ofte blev debatteret, ligesom også deres 
uddannelse blev diskuteret. I artiklen ’MU-
SEUMSpædagogen eller museumsPÆDA-
GOGEN’ i historielærerforeningens blad 
kritiserede seminarielærer Verner Bruhn i 
1970, at museerne ofte havde ansat endnu 
en videnskabelig medarbejder uden pæ-
dagogiske kompetencer5, og i 1980 viste 
en personalestatistik samlet af Statens Mu-
seumsnævn, at 15 af de 35 ansatte muse-
umspædagoger var seminarieuddannede, 
mens 13 var akademisk uddannede, og syv 
havde andre uddannelser. 

I debatten blev formidlernes arbej-
de defineret som enten udstillingsarbej-
de eller skoleundervisning. Fælles for de 
to typer formidlingsarbejde var imidlertid 
formidlerens rolle som koordinator. På et 
møde arrangeret af Dansk Kulturhistorisk 
Museumsforening i 1973 konkluderede en 
arbejdsgruppe med fokus på formidleren 
således: 

”[formidleren] skal […] koordinere den 
fornødne faglige kompetence hos mu-
seets øvrige medarbejdere med den 
nødvendige sagkyndige bistand af eks-
perter udefra.”6

af 1990’erne blev arrangeret i samarbejde 
med Nationalmuseet. 

Op gennem 1990’erne voksede efter-
spørgslen efter kompetencegivende kurser 
og uddannelser, og derfor ændrede en del 
af de tilbudte kurser format og blev udbudt 
i samarbejde blandt andet med Niels Brock 
og andre kompetencegivende uddannel-
sesinstitutioner. 

Erfarne, samarbejdende specialister
Ved revisionen af museumsloven i 2001 
blev Statens Museumsnævn afløst af Kul-
turarvsstyrelsen. Det var på den ene side 
en bureaukratisk effektivisering i form af en 
sammenlægning af en række hidtil spredte 
ministerielle funktioner. På den anden side 
var det et opgør med det professionelle 
museumsfelts indflydelse, hvilket daværen-
de kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen 
klart gav udtryk for på Dansk Kulturhistorisk 
Museumsforenings årsmøde i 2001 ved at 
sige, at et kollegialt nævn ikke altid var en 
passende rådgiver for et ministerium.7 

Opgøret havde været længe undervejs. 
De professionelle museumsfolk havde al-
lerede fra midten af 1980’erne fået mindre 
indflydelse på lovgivningsprocessen, og i 
1989 mistede Statens Museumsnævn sin 
politiske repræsentation.8

Museumsloven af 2001 genoplivede på 
sin vis 1960’ernes ideer om museernes re-
levans og tilgængelighed ved blandt andet 
at specificere formidling for børn og til-
gængelighed for handicappede som sær-
lige fokusområder. Tanken om relevans blev 
yderligere fremhævet i den senest vedtag-
ne museumslov fra 2012, der introducerede 
akademisk og økonomisk bæredygtighed 
som målsætninger for den professionelle 
museumsdrift. Dermed gik professionelt 
museumsarbejde ind i en ny fase.

Museernes professionelle arbejdsmar-
ked eksploderede efter årtusindskiftet. Fra 
2002 til 2018 blev 1.800 akademiske mu-
seumsstillinger slået op (foruden et antal 
konservator-stillinger). Af dem brugte kun 
26 % stillingsbetegnelsen ’museumsinspek-
tør’, mens 28 % var formidlingsstillinger, og 
16 % var samlings- og forskningsstillinger. 
Derudover var 12 % lederstillinger, 12 % var 
administrationsstillinger og 6 % var relate-
ret til specifikke projekter. Hver kategori 
blev yderligere specialiseret, og nye jobtit-

Indflydelse og myndighed
Gennem 1960’erne eksploderede det 
professionelle museumsfelt fra 38 stats-
støttede museer i 1958/59 til 75 museer 
i 1972/73, og statens udgifter til muse-
umsstøtte var mere end seksdoblet. Både 
blandt politikere og museumsfolk var der 
således enighed om, at der var behov for en 
opbremsning og et øget fokus på koordine-
ring og konsolidering af det professionelle 
museumsfelt. 

Efter langvarige forhandlinger, særligt 
om fordelingen af ansvar for det arkæolo-
giske arbejde, blev en ny museumslov, som 
dækkede museer inden for både kulturhi-
storie, naturhistorie og kunst, vedtaget i 
1976. Loven markerede en ny fase i profes-
sionaliseringen af det danske museumsfelt, 
der var kendetegnet af et fokus på koordi-
nering af museumsfeltet og en nærmere 
definition af museumsarbejde. Den tildelte 
museerne statsstøtte svarende til 40 % af 
deres øvrige tilskud, fordelte ansvarsom-
råder mellem museerne og oprettede Sta-
tens Museumsnævn som tilsynsmyndighed. 
Nævnet understregede oprindeligt de mu-
seumsprofessionelles indflydelse, idet 12 
ud af de 16 medlemmer blev udpeget af 
museerne – heraf blev de otte udpeget af 
amtsmuseumsrådene og repræsenterede 
således de lokale museer. 

Senere, i museumsloven fra 1984, blev 
professionelt museumsarbejde defineret 
som fem søjler – nemlig indsamling, regi-
strering, bevaring, forskning og formidling 
– og museumsloven fik strafferetsbestem-
melser i forhold til arkæologien. Således 
blev de museumsprofessionelle myndig-
hedspersoner. 

Inspektør, leder eller formidler
Det professionelle museums-arbejdsmar-
ked voksede, og nye specialer trådte frem. 
Fra 1977 til 2001 slog danske museer 811 
akademiske stillinger op i Magisterbladet. 

Id magnis ne-
sequis adigen-
duciis volorro 
optiam, test 
volupti orrunti 
oreptasitat.
Um fugite sit 
abor sectatur?
Ga. Luptio.

4 ’EDB i museums-
sammenhæng’ blev en 
del af kursusprogram-
met på sommerkurset i 
1986. Foto: Organisati-
onen Danske Museer 
5 Palle Friis, som 
blev ansat ved Vend-
syssel Historiske Mu-
seum i 1960, tilhørte 
den første generation 
af aktive museumspro-
fessionelle i provinsen. 
Foto: Historisk Arkiv, 
Hjørring

4

5

Af disse brugte 62 % fortsat betegnelsen 
’museumsinspektør’, mens 18 % af annon-
cerne omhandlede lederstillinger. 

De mest hyppige ord, der blev brugt til 
at beskrive museumsarbejde i perioden, 
var ord som ’formidling’, ’samling’, ’forsk-
ning’ og ’registrering’, om end også ord 
som ’ledelse’, ’udvikling’, ’samarbejde’ og 
’administration’ blev flittigt brugt. De mest 
efterspurgte kvalifikationer var erfaring, en 
traditionel akademisk uddannelse og per-
sonlige træk som at være praktisk, selv-
stændig og udadvendt. 

Formidlingen var en vigtig del af alle pro-
fessionelle jobkategorier, om end de spe-
cifikke formidlerstillinger brugte ord som 
’skole’ og ’undervisning’ langt hyppigere 
end stillinger relateret til samlingsarbejde 
og forskning. Den specialiserede formidling 
var således ofte knyttet til undervisning. I 
øvrigt adskilte de opstillede kvalifikationer 
sig kun lidt fra de kvalifikationer, der blev 
defineret for stillingerne som museumsin-
spektør. Specialiseringen af lederstillinger 
var således mere et resultat af voksende 
institutioner end af egentlig arbejdsdeling. 

Professionel museumsuddannelse
Gennem 1970’erne og –80’erne fortsatte 
Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings 
sommerkurser, samtidig med at behovet 
for og udformningen af en specifik muse-
umsuddannelse fortsat blev diskuteret. 
Blandt andet blev det debatteret, hvor-
vidt en museologisk efteruddannelse skulle 
være obligatorisk. I 1976 foreslog historisk 
institut på Odense Universitet at lave en 
museologisk universitetsuddannelse, men 
initiativet blev stærkt kritiseret af Dansk 
Kulturhistorisk Museumsforening for ikke 
at tage de museumsprofessionelle med på 
råd. Samtidig blev et tværfagligt kursus dog 
oprettet på kunsthistorie på Aarhus Univer-
sitet med fokus på museologi.

I 1987 blev Museumshøjskolen oprettet, 
og kursusvirksomheden blev institutiona-
liseret. Sommerkurserne blev erstattet af 
to årlige uge-kurser med specialiserede 
spor inden for administration, akademisk 
arbejde, formidling og eksperimenterende 
museologi. Derudover tilbød Museumshøj-
skolen en række kortere kurser, der for-
trinsvis var praktiske, foruden årlige mu-
seologiske seminarer, der fra begyndelsen 

De mest efterspurgte 
kvalifikationer var erfaring, 
en traditionel akademisk 
uddannelse og personlige 
træk som at være praktisk, 
selvstændig og udadvendt. 
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ler kom til. Således ansatte Nationalmuseet 
i 1995 en registrator, Arbejdermuseet søgte 
som de første i 2005 en samlingsinspektør, 
AROS brugte i 2006 for første gang titlen 
administrationschef, og i 2012 ansatte Ran-
ders Kunstmuseum en udstillingsarkitekt. 

Samtidig med specialiseringen i speci-
fikke arbejdsfelter blev professionelt mu-
seumsarbejde imidlertid også generalise-
ret. Dels udvikledes en generel sprogbrug 
i forhold til museumsjobs. For eksempel 
brugte knapt 40 % ordene ’formidle’ el-
ler ’formidling’, mens 30 % brugte ordet 
’samling’. 

Derudover blev en række ikke-muse-
umsspecifikke ord brugt til at beskrive mu-
seumsarbejdet. For eksempel brugte mere 
end 42 % af jobannoncerne i perioden or-
det ’udvikling’, og mere end 22 % brugte 
ordet ’samarbejde’, ligesom også ’koordi-
nering’, ’administrativ’ og ’drift’ er blevet 
almindelige ord i museernes jobannoncer. 

I jobannoncer fra 2002-2018 blev kom-
petencer som ’samarbejdsevne’, ’udvik-
ling’, ’selvstændig’ og ’udadvendt’ flittigt 
nævnt. Derimod blev standardiserede aka-
demiske kompetencer fremhævet i langt 
mindre grad end tidligere. Tilsvarende bort-
faldt kravet fra 1984 om, at museumsledere 
skulle have en specifik museumsrelateret 
uddannelse, i 2012. Det professionelle mu-
seumsfelt er således blevet en gruppe af 
samarbejdende eksperter inden for felter, 
der ikke nødvendigvis laver museumsspe-
cifikt arbejde, og som ikke nødvendigvis 
har specifikke museumskompetencer. Om-
vendt var den mest hyppigt nævnte kom-
petence ’erfaring’, et ord der blev nævnt i 
mere end 70 % af annoncerne – dog ikke 
nødvendigvis som museumserfaring. 

Museumsuddannelser 
Samtidig med specialiseringen voksede 
universiteternes interesse i museumsfeltet 
som genstand for uddannelse og forskning 
hen mod årtusindskiftet. Efter et forsøg på 
etablering af et kursus i museumsformidling 
i slutningen af 1990’erne blev der fra 2002 
udbudt undervisning med fokus på muse-
er på RUC, ligesom universiteterne både i 
Aarhus og København etablerede etårige 
bachelor-forløb i museologi. Generelt fo-
kuserer forløbene på kritisk refleksion over 
museumspraksis, og de indeholder et fast 

praktikforløb på et museum med fokus på 
praktisk museumsarbejde. Dermed under-
streges det professionelle museumsarbej-
des særlige karakter som både praktisk og 
teoretisk. 

I takt med universiteternes interesse er 
uddannelsestilbuddene til museumspro-
fessionelle blevet delt mellem universite-
ternes uddannelse til nye museumsfolk og 
praktisk efteruddannelse udbudt af Muse-
umshøjskolen og siden 2005 af Organisa-
tionen Danske Museers Efteruddannelse. 

Den stærke tradition for efteruddan-
nende kurser organiseret i museumsfeltet 
er således fortsat, ligesom en række prak-
tiske uddannelsesforløb med fokus på le-
delse, inspektørarbejde, formidling og un-
dervisning er blevet introduceret i 00’erne. 
Således startede Nordisk Museumsleder-
uddannelse med støtte fra Nordisk Mini-
sterråd i 2001, i 2002 blev Museumsformid-
leruddannelsen udviklet, i 2004 startede 
museumsinspektøruddannelsen, og i 2009 
blev også en museumsunderviseruddannel-
se udviklet. De bestod alle af et antal kor-
tere kursusmoduler med forskelligt indhold 
fordelt over en længere periode. 

Efter pres fra Kulturarvsstyrelsen blev 
de tre museumsforeninger for kunst, kul-
turhistorie og naturhistorie lagt sammen i 
Organisationen Danske Museer i 2005, og 
Museumshøjskolen blev føjet til som Dan-
ske Museers Efteruddannelse, der i 2016 
afholdt 55 kurser med et samlet deltager-
antal på mere end 1.000 kursister.  

Fremtidens museumsfaglighed?
Et kig på de seneste 60 års professionali-
sering af museumsarbejde i Danmark viser, 
at etableringen af et statsligt tilskudssy-
stem i 1950’erne og -60’erne satte gang i 
en eksponentiel vækst og en efterfølgende 
debat om organiseringen og definitionen af 
professionelt museumsarbejde. Samtidig er 
det tydeligt, at museumsarbejde altid har 

1 Betænkning nr. 152, 
1956

2 Folketingets For-
handlinger 1957/58, 
spalte 2902-2903d

3 Lov nr. 166, 1958 §3
4 Lov nr. 118, 1964 §5.
5 Bruhn, Verner: 

’MUSEUMSpædagog 
eller museumsPÆ-
DAGOG’ i Historie 
& Undervisning 3, 9. 
årgang, september 
1970, side 404-406

6 Stof fra danske 
museer, no. 6, 1973, 
side 26

7 Danske Museer, 
2000:4, side 4-8

8 Lov 380, 1989, §1
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været både tværfagligt og praktisk. Muse-
umsrettet uddannelse er blevet debatteret 
siden midten af 1960’erne med fokus på 
praktiske kurser og forsøg med forskellige 
uddannelsesformater. 

Gennem perioden har museumsarbej-
de gennemgået en løbende specialisering, 
indledt af et politisk introduceret fokus 
på formidling. Som følge af væksten i ar-
bejdsstyrke og institutionsstørrelse blev et 
ledelseslag introduceret, men en egentlig 
funktionel arbejdsdeling er først slået igen-
nem efter årtusindskiftet, og specialiserin-
gen har bredt sig til andre områder såsom 
samling og administration. Dog kan etable-
ringen af museumsspecifikke universitets-
uddannelser tyde på en potentiel samling 
af museumsarbejdet som et professionelt 
arbejdsfelt.

Imidlertid er de enkelte specialer i sti-
gende grad specialiseret, men de er også 
blevet mindre museumsspecifikke. Hvor 
1960’ernes museumsprofessionelle ho-
vedsageligt var tværfaglige generalister 
inden for museumsspecifikt arbejde, be-
står fremtidens museumsfaglighed af en 
gruppe af samarbejdende specialister. 

Dermed understreges 
det professionelle 
museumsarbejdes særlige 
karakter som både praktisk 
og teoretisk.
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Hvad sker der med kulturmedarbejderes 
fagligheder, når tre kulturinstitutioner for-
enes til en ny slags kulturarvsinstitution? Og 
afspejler det brud med de klassiske kultur-
institutioner, som vi ser i et sådant samar-
bejde, en forandring i kulturarvsbegrebet?

I sommeren 2020 kulminerer mere end 
10 års arbejde i Ebeltoft, når BMA-Malt-
fabrikken for første gang slår dørene op. 
Bag forbogstaverne i navnet gemmer sig 
Syddjurs Biblioteker og Museum Østjyllands 
aktiviteter i Ebeltoft, som også omfatter 
Ebeltoft Byhistoriske Arkiv. Sammen flytter 
de tre institutioner ind i Maltfabrikken, der 
skal danne rammen om kulturtilbud, spise-
steder og butikker. Dermed indfrier man 
et stort ønske om at udvide samarbejdet 
mellem de tre typer af kulturinstitutioner 
og udvikle nye og bredere formidlingstilbud 
til deres brugere.

Som en del af samarbejdet har Museum 
Østjylland i en periode knyttet denne arti-
kels forfattere til projektet som følgefor-
skere. Vores arbejde har haft karakter af 
aktionsforskning. Ud over at dokumentere 
og analysere processen har vores forskning 
været inddraget som en aktiv del af sam-
arbejdet, hvor medarbejderne undervejs 
har fået lejlighed til at reflektere over den 
proces, de selv indgår i.

Et af de emner, der er trådt tydeligst 
frem, er den faglige udvikling, som medar-
bejderne fra de tre institutioner har gen-
nemgået i forbindelse med samarbejdet. 
De har løbende deltaget i forskellige ar-
bejdsgrupper, hvoraf nogle har eksisteret 
i flere år, nogle er blevet lukket ned efter 
at have udspillet deres rolle, og nye er op-
stået. Derfor er der også forskel på, hvor 
længe og hvor meget de forskellige med-
arbejdere har været inddraget i udviklin-
gen af BMA. Møderne i arbejdsgrupperne 
omhandler alt fra fysisk indretning til for-
midlingsstrategi. Denne projektstruktur har 
bidraget til at bevidstgøre medarbejderne 
om den faglighed, de repræsenterer, og 
den type fagperson, de hver især er. En 
medarbejder beskriver eksempelvis, hvor-
dan arbejdsopgaver med samme navn al-
ligevel kan forstås helt forskelligt: ”Vores 
mindset er jo (…) af den verden, vi kom-
mer af. Så man ser nogle forskellige ting for 
sig.” Når det kommer til stykket, har flere 
af medarbejderne dog også oplevet fælles 
fodslag: ”Jeg synes ikke, vi ligger så langt fra 
hinanden,” som én udtrykker det.

Formidling på tværs
Det er formidlingen, der i første omgang 
skal bygge bro mellem BMA-medarbejder-
ne. Dels fordi formidlingsforpligtelsen er 
fælles for de tre institutioners lovgrundlag, 
og dels fordi både medarbejdere og ledelse 
har et ønske om, at samarbejdet skal kom-
me brugerne til gode.

Med indflytningen i Maltfabrikken ta-
ger medarbejderne hul på en praksis, der 
kombinerer formidlingen med de prakti-
ske funktioner, som BMA-samarbejdets tre 
institutioner også har. Eksempelvis kom-
mer afleveringen af en bog til at foregå ved 
hjælp af maskinen Maltazar: en kompressor 
fra den oprindelige fabrik, der er bygget 
om til en maskine, som brugerne selv skal 

I Ebeltoft er folkebibliotek, kulturhi-
storisk museum og byhistorisk arkiv i 
fuld gang med at skabe en fælles kul-
turarvsinstitution. Samarbejdet har 
ført til en styrkelse af medarbejder-
nes faglighed – og måske vil det også 
skubbe til vores kulturarvsbegreb. 

Nye samarbejder 
Nye kulturarvsbegreber?
Af Lærke Maria Andersen Funder og Kamma Overgaard Hansen
Fotos Maltfabrikken
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aktivere. Med håndtag, der skal drejes, og 
knapper, der skal trykkes på, bliver afleve-
ringen af en bog samtidig et stykke publi-
kumsinddragende historieformidling, der 
peger på Maltfabrikken som den arbejds-
plads, den var engang.

Formidlingen kommer også til at foregå 
via det særlige BMA-møbel, som er et mo-
dulbaseret reolsystem designet til både at 
rumme bøger til udlån, udstille genstande 
og give siddeplads til de brugere, der har 
fundet noget, de vil se nærmere på. Har 
man svært ved at sidde stille, kan man des-
uden lede efter den lille Maltus-mus, der 
kommer til at optræde i forskellige tableau-
er indlejret i de sprækker og kringelkroge, 
der er bevaret i den historiske bygning. 

De fælles formidlingsgreb betyder, at 
alle aktiviteter skal tænkes som BMA-ak-
tiviteter frem for aktiviteter, der er unikke 
for henholdsvis bibliotek, museum og arkiv.

Kulturarvsbegrebet i udvikling
De tiltag, som BMA-samarbejdet vil ud-
mønte sig i, skriver sig ind i den udvikling, 
som formidlingsindsatsen ved landets kul-
turinstitutioner har undergået gennem de 
seneste årtier, og som dikterer en højere 

grad af brugerinddragelse og tværfaglig-
hed. I forlængelse af dette er den ekspert- 
rolle, som kulturinstitutionerne traditionelt 
har haft, ændret. Det faglige personale ved 
kulturinstitutionerne kommunikerer ikke 
længere med deres brugere i et klart af-
sender-modtager-forhold, men skal snare-
re facilitere, at brugerne selv stiller spørgs-
mål, selv finder svar og måske også er med 
til at indsamle genstande eller designe de 
events, de selv skal deltage i.

Spørgsmålet er imidlertid, om det æn-
drede formidlingsbegreb også afspejler et 
ændret kulturarvsbegreb. Vores svar på 
dette spørgsmål må blive et både-og: På 
den ene side oplevede vi flere medarbej-
dere, der direkte adspurgt forbandt ordet 
kulturarv med noget fortidigt og ”støv på 
montrer”. På den anden side talte de sam-
me medarbejdere ofte entusiastisk om le-
vende kultur og de spor, vi efterlader os 
eksempelvis gennem vores digitale adfærd. 
Således pegede de frem imod et kultur-
arvsbegreb, hvis udvikling minder om ud-
viklingen i formidlingsbegrebet. Nemlig et 
kulturarvsbegreb, der måske ikke handler 
så meget om museumsgenstande og litte-
ratur, som det handler om samspil mellem 

mennesker – altså et immaterielt kultur-
arvsbegreb, løsrevet fra faglige afgræns-
ninger.

Et uopdyrket forskningsområde 
Følger man denne tanke til dørs, er der 
god grund til at forestille sig, at fremtidens 
kulturarvsinstitutioner ikke alene kommer 
til at afspejle tværfaglighed, men måske 
også i højere grad bliver mangefacetterede 
i deres tilbud til brugerne. Heraf følger en 
kontinuerlig udvikling af medarbejdernes 
faglighed, hvis potentialer det giver mening 
at dokumentere til brug for senere tværin-
stitutionelle samarbejder.

Vores forskning antyder desuden et kul-
turarvsbegreb i forandring. En forandring, 
som kan få betydning for kulturinstitutio-
nernes fremtidige praksis, og som derfor 
både i institutionel og kulturpolitisk sam-
menhæng er værd at undersøge nærmere.

Lærke Maria Andersen Funder 
er ph.d., klassisk arkæolog, og 
Kamma Overgaard Hansen er  
ph.d., kunsthistoriker

Et kulturarvsbe-
greb, der måske 
ikke handler 
så meget om 
museums-
genstande og 
litteratur, som 
det handler om 
samspil mellem 
mennesker.
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Er der et 
museum til stede? 
– indtryk fra 
et seminar om 
husmuseer I kanten af Østre Anlæg ligger Den Hirschsprungske 

Samling. Takket være en forudseende bestyrelse og 
museets tidligere direktør lod denne perle af et mu-
seum sig, trods et massivt politisk pres, ikke fusionere 
med SMK på den modsatte side af anlægget. Var det 
sket, havde museet som Afstøbningssamlingen nok 
snart været på vej til at lukke og slukke. 

Den Hirschsprungske Samling er heldigvis fortsat sit 
eget, højst levende ’samlermuseum’, stiftet og byg-
get til at huse den hirschsprungske families samling af 
dansk kunst. I den egenskab var museet i december 
2019 vært for et seminar om husmuseer og samlermu-
seer i Norden, arrangeret af det nystiftede danske net-
værk af samme navn, Dansk Kunsthistoriker Forening, 
Faaborg Museum og Den Hirschsprungske Samling selv. 

Dagen blev afviklet i pecha kucha-format (20 bille-
der a 20 sekunder = 6 minutter og 40 sekunder). Det gik 
tjept, og humøret var højt. 29 oplægsholdere! Nogle be-
nyttede det korte tidsrum til at vinkle, hvad der i særlig 
grad optager dem: en ny formidlingsidé, inddragelse af 
et hidtil aflukket rum, genopbygning efter en brand, en 
endeløs oprydning, komiske nabogener, overtagelse af 
en ældre industribygning, et udstillingseksperiment, et 
genfundet tapet. Andre brugte en lidt bredere pensel. 

Man lyttede glad og gerne til det alt sammen. Især 
fordi der ikke blev sagt ét ord om nye ledelsesstrate-
gier, hvilket ellers fylder godt i den danske museums-
verden i disse år. I netværket for husmuseer er det 
tydeligvis ønsket om at holde fast i autenticiteten, der 
præger samtalen.  

Is there a museum in the house? 
Keynote speaker Linda Young, Deakin University, har ar-
bejdet med husmuseum-typologier. Det har ikke været 
nemt: Husmuseer kan nemlig meget vel være historiske 
huse, monumenter eller steder med offentlig adgang, 
uden at de af den grund kan kaldes museer. Men i langt 
de fleste tilfælde dækker betegnelsen fødesteder eller 
lignende for helte og berømtheder, ofte kunstnere, 
huse, der rummer særlige og uerstattelige samlinger, 
eller huse, hvis omgivelser, arkitektur eller interiører 
rummer en så høj grad af autenticitet og historisk in-
teresse, at de er værd at bevare. Husmuseer er som 
samlermuseer den ægte vare. 

Af Annesofie Becker

Husmuseer er født med en troværdighed, som 
andre museer må kæmpe for at opnå. Et nyt 
netværk for husmuseer og samlermuseer viser, 
at  netop autenticitet og atmosfære kan være 
den afgørende styrke for et museum. I hvert 
fald er husmuseerne elsket ikke kun af publi-
kum, men også af deres ansatte. 

Den ene af seminarets initiativtagere, post.doc. 
Rasmus Kjærboe, skitserede under overskriften ’Stay 
real, keep it real, stay authentic’ de forskellige hus-
museumstypers fælles træk. Bortset fra bygningernes 
generelt dårlige tilstand og fondenes tilbageholden-
hed – der er sjældent råd til klimastyring – så repræ-
senterer husmuseerne levet liv. De er også steder, 
hvor historien lever, virkelige steder, som er elsket af 
publikum, alene fordi vi tror på dem. Og det uanset 
mængden af rekonstruktioner og antallet af falsifikater. 
Husmuseer er med andre ord født med den troværdig-
hed, som andre museer må kæmpe for at opnå. Deres 
fremmeste kvalitet er dog, at de har atmosfære, dette 
sanselige og flygtige fænomen som kendes ved, at ”det 
mærkes, før det begribes,” fortalte post.doc. Pernille 
Henriette Will.

Hvem er vi?
Som på andre museer slås man på husmuseerne med 
en række, lad os kalde det erkendelsesspørgsmål: 
Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvad kan vi? Hvad vil 
vi? Hvad er betingelserne, rammerne? Hvordan beva-
rer og arbejder vi med netop autenticiteten? Hvordan 
drager vi omsorg for det atmosfæriske, det sanselige, 

materialiteten i museumsbygningerne? Hvordan und-
går vi at bruge hinandens dyrebare tid til at forsøge at 
implementere nye – og atter nye – ovenfra dikterede 
strukturændringer?

”We need awareness, and we need to network in 
order to stay real,” sagde Kjærboe. Det har han uden 
tvivl ret i. Men i sammenligning med, hvad man for tiden 
lægger øre til på andre museumskonferencer, synes 
selvforståelsen at være langt mere udviklet i dette fo-
rum. Måske skulle museumsfolk fra andre typer museer 
gå i lære hos forvalterne af husmuseerne? Her har man 
tydeligvis styr på sig selv, sit museum og sine samlinger. 
Man kan museets historie på fingrene, og man fortæller 
den gerne videre til publikum. Man ved, hvor det regner 
ind, og man ved, at man selv må stoppe hullet. Det giver 
måske en hel særlig arbejdsglæde at være tæt på tinge-
ne, at kunne sit museum ? Det var i hvert fald det ind-
tryk, man fik den dag på Den Hirschsprungske Samling.

VIDENDELING 
OM HUSMUSEER

→ ICOM’s internatio-
nale komité DEM-
HIST (demeures 
historiques) for 
historiske husmu-
seer blev oprettet i 
1998.

→ Netværk for hus-
museer blev stiftet 
i 2018 og har til 
formål at skabe 
vidensdeling mel-
lem institutioner, 
forskere og andre 
interessenter.

Litteratur om 
husmuseer

Linda Young: ’Is there 
a museum in the 
house? Historic 
houses as a species 
of museum’ i Hero, 
collection, design, 
historic event or 
process, sentiment, 
and country house 
museum, 2007

Niels D. Lund: ’Littera-
turen og forfatteren 
på museum’, Nordisk 
Museologi 1, 2016  

Pernille Henriette 
Will: ’Atmosfære på 
museum – at (be)
gribe en stemning’, 
Nordisk Museologi 
1, 2015

1 Seminaret om 
husmuseer bød på 
29 oplægsholdere 
og blev afviklet i pe-
cha-kucha-format. Det 
gik tjept!
2 Maleren og bil-
ledhuggeren Richard 
Winthers hus i Vindeby 
på Lolland, hvor han 
boede fra 1993 til sin 
død i 2007. Huset er i 
dag udstillingssted for 
Ricard Winthers kunst 
og for yngre samtids-
kunst.  
Fotos: Annesofie 
Becker

1

2

Annesofie Becker er udstillingskurator
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Naturalis 
– frit legende og 
udogmatisk

Hollands nationale naturhistoriske 
museum tager utraditionelle 
greb i brug med formidlingsløse 
udstillinger og VR-inspirerede 
dioramaer.

Af Maja Balle
Fotos Mike Bink

På Naturalis Biodiversity Center i Leiden er 
en rekonstruktion af Javamanden ikke blot 
unik og kompetent udført, men også med 
et vovet greb – den er udformet som en 
kvinde. Modet til at tage utraditionelle og 
overraskende greb i brug er karakteristisk 
for Naturalis, der i august 2019 slog døre-
ne op for et tålmodigt ventende publikum. 
Efter flere års arkitektonisk renovering står 
Hollands nationale naturhistoriske museum 
nu færdigt. 

Trods bygningens moderne udtryk fore-
kommer den godt forankret i museets hi-
storiske samlinger, der rummer omtrent 
40 millioner genstande. Ydervæggene er 
bygget op af rå sten i varme, orangerøde 
farver, som afbrydes af hvide ornamente-
rede marmorfriser, der lyser op som lagene 
af smørcreme i en honningkage. Arkitekt-
firmaet Neutelings Riedijk Architects står 
sammen med den hollandske modeverdens 
stjerneskud, haute couture-designeren Iris 
van Herpen, bag formgivningen af museets 
kalkfarvede paneler, og inspirationen har 
designeren hentet fra mineraler og bjergar-
ter fra stedets geologiske samlinger. 

Øjne, gevirer, sporer og horn
På sin vej gennem museet møder man først 
den store sal om ’Liv’, der tilbyder en ka-
lejdoskopisk oplevelsesrejse gennem zoo-
logiens mangfoldighed. Her er udstoppede 
dyr opstillet stort set uden formidling om 
proveniens, økologiske sammenhænge el-
ler systematik; der er derimod lagt fokus 
på forskelligheder og særpræg i fjerdragt, 
farvespil og udseende. Mødet med de man-
ge øjne, gevirer, sporer og horn, og den frit 
legende og udogmatiske måde at formidle 
biodiversitet på, virker stærkt. At stå skul-
der ved skulder med så mange af de ek-
sotiske, udryddelsestruede skabninger, vi 
deler planeten med, er på én gang både 
betagende og foruroligende. Man efterla-
des med en tanke om, at det er med en 
vis frygtløshed, at museet ikke forsøger at 
videregive nogen form for biologisk fag-

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

UDBLIK

kundskab, men tilsyneladende ønsker, at de 
besøgende inspireres og selv skaber deres 
egen mening i oplevelsen.

Moderne dioramaer
De klassiske museumsdioramaer med ma-
lede baggrunde og udstoppede dyr, der ek-
sempelvis illuderer en pampas i Sydameri-
ka, er så godt som forsvundet fra Naturalis. 
Flere steder finder man åbne dioramaer, 
hvor udstillingstableauet er placeret som 
en ø i rummet, og udstillingen udforskes fra 
kanten. Et spændende eksempel på, hvor-
dan det åbne diorama (der udfordres af, 
at der ikke er horisont bag genstandende) 
kan raffineres ved hjælp af VR-inspireret 
formidlingsteknologi, findes i udstillings-
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hallen med istidens dyreliv, hvor det ban-
kende hjerte udgøres af et landskabspla-
teau, der er modelleret som en europæisk 
istids-steppe med miniaturemodeller af 
bisoner, mammutter og næsehorn. Her er 
opsat kikkerter, der tilføjer et digitalt lag til 
udstillingen, som giver istidsdyrene både liv 
og kontekst i form af jagtscener og vege-
tation og indimellem et flash-forward, så 
man pludselig ser en moderne lufthavn. Et 
greb, der illustrerer hvor meget vores miljø 
er omformet af menneskelig aktivitet siden 
isens ophør.

 
Noget frækt i vente

Forførelse og forplantning skildres på 
øverste etage, og i dette galleri skifter 
stemningen gear, med gæster der fniser 
og småhvisker i krogene. Ved hjælp af art 
nouveau-æstetik og kitschede, surrealisti-
ske opstillinger gives der løfter om, at no-
get frækt er i vente (mange må sikkert skuf-
fes). Her skildres den store variation, som 
findes i naturens kønsliv. I en sær blanding 
af cirkus og fransk boudoirstil fortælles 
om alt det forunderlige om formering, der 
ellers ofte formidles med klinisk kedsom-
melighed. Bag tunge velourgardiner beret-
tes om pollen, hval-penisser, yngelpleje og 
pattedyrenes parringsorganer. Det er en 
fornøjelig udstilling, men ikke lige vellyk-
ket hele vejen; forsøget på at lade dyrenes 
kurtiseringsadfærd smelte sammen med et 
stereotypt menneske-erotisk univers blev 
en anelse søgt sine steder. 

Overordnet set var museumsbesøget 
imidlertid båret af oplevelsen af, at stedet 
har en solid faglighed kombineret med vo-
vemod. Kritiske budskaber om for eksem-
pel klimakrise og masseuddøen formidles 
med fokus på nysgerrighed og handlemu-
ligheder, frem for med løftede pegefingre 
eller dystopiske fremtidsscenarier. 

-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

I Møbeltransport Danmark Fine Art har vi i mere end 45 år special-
iseret os i kunsttransporter både nationalt og internationalt.  Mø-
beltransport Danmark Fine Art (MD Fine Art) består af specialiseret 
personale, der udelukkende beskæftiger sig med kunsttransporter. 

Møbeltransport Danmark Fine Art og vores samarbejds partnere er 
medlem af den internationale organisation af kunsttransportører – 
ARTIM – en organisation, som lægger vægt på et højt kvalitetsniveau. 

Møbeltransport Danmark Fine Art følger de europæiske standarder 
for pakning og transport af kulturhistoriske genstande - DS/EN 
15946:2011 og DS/EN 16648:2015.

Vi kan tilbyde flere forskellige design af transportkasser til både 
malerier, skulpturer og installationer, og er eksklusiv agent i Skandi-
navien for Turtle, den miljøvenlige og fleksible transportkasse.
 
Møbeltransport Danmark Fine Art er desuden ISO 14001 og 9001 
certificeret, og vi har derfor en systematisk og effektiviseret tilgang 
til miljøledelse og ledelsessystemer. 

For yderligere information se www.md-fineart.com   
eller skriv til mdfineart@md-fineart.com

Maja Balle er freelancer og har 
mangeårig erfaring med museums- og 
forskningsformidling



48 DANSKE MUSEERKOMMENTAR

PULJE TIL 
INTERNATIONAL 
ERFARINGS-
UDVEKSLING 
SLØJFES

Den 30. april 2019 blev ICOM Danmark be-
kendt med, at Slots- og Kulturstyrelsens 
pulje for International Erfaringsudveksling 
for museer helt uventet ikke ville blive slået 
op i 2019. ICOM henvendte sig efter folke-
tingsvalget til den nye kulturminister, Joy 
Mogensen (S), for at redegøre for puljens 
vigtighed. I januar 2020 meddelte kulturmi-
nisteren, at hendes forgængers beslutning 
fortsat er gældende, og at international er-
faringsudveksling ikke vil blive prioriteret i 
Slots- og Kulturstyrelsens puljemidler til 
museumsformål.

I de seneste mange år har puljen til in-
ternational erfaringsudveksling været fun-
damental for de danske museers og ICOM 
Danmarks internationale arbejde. Beslut-
ningen om at fjerne puljen har derfor me-
get store, negative konsekvenser for såvel 
ICOM Danmarks arbejde som for de dan-
ske museer, hvis ansatte indtager ledende 
poster i ICOM’s internationale og stående 
komitéer – foruden naturligvis de statsa-
nerkendte museer, der havde håbet at 
kunne søge denne pulje til internationale 
samarbejdsprojekter.

ICOM Danmark er den danske national-
komité i ICOM – International Council of 
Museums. Kernen i vores arbejde er at re-
præsentere og arbejde for de danske mu-
seumsprofessionelle i den internationale 
organisation ICOM, hvori der er repræ-
senteret 138 nationaliteter. Dette arbej-
de har vi nu igennem mange årtier udført 
med støtte fra den relevante styrelse for 
de danske museer.  

Museerne prioriterer generelt den in-
ternationale aktivitet højt og dækker den 
nødvendige arbejdstid både før, under og 
efter aktiviteterne. Den enkelte rejsende 
bruger egen tid efter arbejdsdagens op-
hør, og Slots- og Kulturstyrelsens pulje har 
alene dækket rejse og logi på stedet. For-
plejning er enten blevet dækket af museet, 
den enkelte rejsende eller ICOM Danmark.

På grund af de danske museumsansattes 
tradition for at deltage i det internationa-
le museumsarbejde står der stor respekt 
og tillid om det arbejde, der her leveres 
af danske museumsprofessionelle. Denne 
respekt og tillid er opbygget over lang tid og 
har ført til valg og udpegelser til væsentlige 
komitéer og ledelse af udviklingsarbejder 
inden for ICOM som organisation og mu-
seumsverdenen generelt. 

Der sidder således i dag to danske for-
mænd i de internationale komitéer (ICOM-
CC og ICMS). Der er tre danske formænd 
for stående komitéer, heriblandt i den ko-
mité der arbejder med at udvikle en ny glo-
bal museumsdefinition (MDPP). Der sidder 
to danskere med i arbejdet for at udvikle 
de museumsfaglige internationale komitéer 
(ICWG), hvor de danske museumsprofessi-
onelle blandt andet kan hente og udveksle 
international erfaring i ICOM, samt komi-
téen for finanser og ressourcer (FIREC). An-
satte ved Slots- og Kulturstyrelsen deltager 
selv i det ledende arbejde i ICOM, hvilket 
understreger den betydning, det anses at 
have for den danske og internationale mu-
seumsverden. 

Vi er i ICOM Danmark ærgerlige og over-
raskede over beslutningen om at fjerne 
puljen til international erfaringsudveksling, 
som måske kan forklares med en manglen-
de opmærksomhed på, hvor meget denne 
relativt lille pulje betyder for det inter-
nationale arbejde på museumsområdet. 
Herigennem støttes både en dansk vinkel 
på udviklingen af det internationale muse-
umsvæsen, og samtidig professionaliseres 
det danske museumsvæsen igennem de 
erfaringer, de nye netværk og de indsigter 
i internationale tendenser, som de inter-
nationale netværk medfører.  

 ICOM Danmarks arbejde er i sit væsen 
internationalt, da vi er national komité i en 
verdensomspændende organisation. Det-
te betyder et antal internationale møder, 
hvor Danmark forventes at deltage. Det vil 
vi naturligvis gøre alt for at kunne honorere. 
Bestyrelsen arbejder derfor på en løsning 
på den store økonomiske udfordring, som 
vi nu står over for. Vi arbejder på at kunne 
fremlægge et eller flere løsningsforslag på 
ICOM Danmarks generalforsamling, der af-
holdes 22. juni i Aarhus. 

Af Søren la Cour Jensen, 
formand, ICOM Danmark

    
I de seneste mange år har puljen til 
international erfaringsudveksling været 
fundamental for de danske museers og 
ICOM Danmarks internationale arbejde.

Indretning med omtanke

Scan-Flex Stålreoler A/S
Hjulmagervej 11
4300 Holbæk 

info@scan-flex.dk
www.scan-flex.dk

Indretning af museumsmagasiner
- tag Scan-Flex med på råd

ring 59 18 63 63 

For 370,- kroner 
(inkl. forsendelse) får 

du tilsendt 4 årlige numre 
af Danske Museer.

Hold dig 
ajour med den 

danske 
museumsverden

Bestil på 
danskemuseer.dk/abonnement
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For 25 år siden blev Arbejdsmarkedets Fe-
riefond (AFF) ’the shit’ inden for tilskud til 
at udvikle ferieattraktioner. Ambitionen var 
klar: Danskerne skulle have adgang til gode 
aktivitetstilbud, når de var på ferie, og de 
feriepenge, vi alle sammen hvert år glemte 
eller undlod at hæve, kunne passende gå 
til det formål. I alt 34 kultur- og formid-
lingsinstitutioner var med på ambitionen 
og fik fra 1994 og de næste ca. 20 år frem 
penge fra AFF.

Men i 2014 valgte AFF at indkræve do-
nationerne. Det kunne lade sig gøre, da de 
var givet som lån. Forklaringen fra fonden 
til samtlige bestyrelser, direktører og kom-
muner, der modtog pengene, var, at den-
ne procedure var nødvendig for at sikre, at 
de bygninger, man gav penge til, vedblev 
at være museer eller attraktioner. Hel-
le Thorning-Schmidt, Bjarne Corydon og 
daværende beskæftigelsesminister Mette 
Frederiksen samt de øvrige støttepartier 
så en mulighed i at dække finansloven ved 
at hente 280 mio. kr. fra AFF. Men noget 
kunne tyde på, at politikerne overså, at 
dette greb i danskernes uforbrugte ferie-
penge ville sætte en lang række kultur- og 
naturattraktioner i en ekstremt dårlig si-
tuation. I vores optik var ’lånene’ optaget 
under en klar aftale om, at lånet enten ville 
blive eftergivet efter 25 år eller forlænget 
uendeligt. Ingen af os havde i vores bud-
getter kalkuleret med en tilbagebetaling. 

Fanget i et politisk spil
Efter fem års uvidenhed, hvor sagen har 
været drøftet bag så tungt lukkede døre 
på Christiansborg, at hverken aktindsigt 
eller personlige netværk har kunnet give 

os fingerpeg om, hvorvidt vi var købt eller 
solgt, inviterede beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard og kulturminister Joy 
Mogensen så endelig til et møde 20. januar. 
Her fik vi – ca. 60 fremmødte fra de berørte 
institutioner – forelagt en ’løsning’ på sa-
gen, der lyder på, at vi i alt 29 museer og 
attraktioner skal betale 10 % af vores ’gæld’ 
tilbage, mens fem museer og attraktioner 
falder for EU’s ’de minimi’ bagatelgrænse 
og får eftergivet lånet. De museer og at-
traktioner, der har valgt at tilbagebetale 
lånet gennem en særskilt aftale med AFF i 
2017, har ingen mulighed for at få pengene 
tilbage, selv om det beløb, man har betalt, 
er væsentligt større end 10 %. 

Vi er blevet fanget i et svært gennem-
skueligt politisk spil, der omfatter EU-kom-
missionens regler for statsstøtte. Og der 
er ingen tvivl om, at man formodentlig 
har ledt efter en løsning, der anerkendte 
museernes udsagn om, at lånet skulle be-
tragtes som en donation, men nu har lan-
det en aftale, der gør det muligt at regne 
os alle over én kam. Dermed undgår man 
langvarige og tidskrævende redegørelser af 
hver enkelt institutions økonomi og forret-
ningsgrundlag i forhold til, om man kunne 
være på grænsen til ikke at være berettiget 
til statsstøtte. De fleste af os agerer i en 
verden, hvor vi af og til bliver brikker i det 
statslige eller kommunale politiske spil – og 
det er også tilfældet her. Heldigvis er den 
bitre pille, vi må sluge, i en størrelsesor-
den, hvor de fleste af os vil kunne finde en 
løsning uden om fallitten. 

Det er imidlertid ikke småpenge, der 
er tale om, selv om beløbet ’kun’ er 10 % 
af mareridt-scenariet. I alt 64,3 mio. kr. 
bliver med denne beslutning trukket ud 
af udviklingen af danske museer og for-
midlingsattraktioner, hvoraf mange ligger 
i ’Vandkantsdanmark’ og andre områder, 
hvor der er fokus på turisme som en del af 
erhvervsudviklingen.  

Kulturhistorie til salg
Så hvad gør vi nu? Da vi efter mødet i Be-
skæftigelsesministeriet drøftede sagen, var 
der ikke stemning for at forsøge at bringe 
sagen for en domstol. Vi har levet med den 
så længe, at vi alle higer efter den letteste 
løsning for igen at kunne få gang i udviklin-
gen af vores museer. På Ringkøbing-Skjern 

    
De fleste af os agerer i en verden, hvor 
vi af og til bliver brikker i det statslige 
eller kommunale politiske spil – og det 
er også tilfældet her.

Museum har vi de seneste fem år været 
stækket af situationen med AFF. I Dejbjerg 
Jernalder, der blev bygget for penge fra 
AFF, vokser hylden gennem taget, men vi 
har ikke kunnet beslutte at lukke museet, 
fordi vi havde skrevet under på et låne-
dokument med betingelser om, at stedet 
ikke måtte ændre formål. I det lys er det 
en stor lettelse, at vi kan se frem til igen 
at kunne træffe nødvendige beslutninger 
om de bygninger, som vi hidtil har haft 
pantsat til AFF, når vi har fundet en løs-
ning på at betale vores udestående på 1,6 
mio. tilbage. 

Men på trods af at vi har en god øko-
nomi for et lokalmuseum og ligger i et 
område, hvor turismen vokser, og væk-
sten er lysegrøn, så er der tale om et stort 
beløb for os. I samme femårs-periode har 
vi betalt et par hundrede tusind om året 
af på et andet lån til kommunen. Beløbet 
har betydet, at vi i fem år har udsat nød-
vendigt vedligehold af vores bygningsmas-
se, der omfatter en fredet gård, hvor det 
nu regner ind, en stråtækt klitgård, hvor 
både tag og murværk er ved at falde fra 
hinanden, og tre huse i Bork Vikingehavn, 
hvor alle vægge og tagbærende elemen-
ter skal skiftes i løbet af de næste tre år 
for ikke at risikere at blive væltet i den 
næste storm. Skulle vi vælge at takke ja 
til tilbuddet fra beskæftigelsesministe-
ren om at betale vores 1,6 mio. af over 
de næste 25 år (plus 2 % i rente) ville vi 
fortsætte en situation med manglende 
midler til vedligehold og udvikling over en 
uoverskueligt lang periode. 

Det mest sandsynlige er derfor, at vo-
res ’løsning’ bliver at sælge et af vores 
besøgssteder. Men om det bliver den 
fredede gård, klitgården, vores kontorer 
eller et smukt Plesner-hus i Ringkøbing, 
der står for skud, er en beslutning, vi 
træffer i museets bestyrelse. Under alle 
omstændigheder gør det næsten lige så 
ondt som at sælge ud af vores genstande, 
da museets bygninger gennem de seneste 
40 år har været brugt som en aktiv del af 
samlingen. Hvad kulturministeren mener 
om, at ’løsningen’ betyder, at der sælges 
ud af kulturhistorien, ved jeg ikke. Begge 
ministre forlod nemlig mødet, før vi kunne 
nå at spørge ind til disse mere politiske 
sider af sagen. 

MUSEERNE OG 
VERDENSMÅLENE

gennem bevaring, forskning og formidling. 
Som et helt konkret output blev muse-
umslederne bedt om selv at definere, hvil-
ket verdensmål man agtede at bringe med 
hjem til sit eget museum for at medvirke 
til at realisere det ambitiøse projekt om 
at gøre verden til et bedre sted at leve.

Forud for workshoppen om bæredyg-
tighed og verdensmål lancerede ODM 
strategiprojektet Museum2030, der skal 
medvirke til at sætte retning for museer-
nes arbejde og tilstedeværelse i samfun-
det i det kommende årti. I en aktiv og ind-
dragende proces blev en række tendenser 
i samfundet, og i museernes egen udvik-
ling, identificeret og italesat. Tendenserne 
skal foldes yderligere ud i løbet af 2020 
ved en række regionale møder landet over.

En vigtig del af chefmødets DNA er ble-
vet, at der foruden faglige debatter også 
skal være tid til kollegialt netværk gennem 
gode pauser, hvor samtalen om museums-
ledelse kan folde sig ud. I år, som noget 
helt nyt, blev samtalerne suppleret med 
fælles sangundervisning, der med tyde-
lighed viste, at de danske museumsche-
fer faktisk har gode stemmer – og magter 
at synge både højt og i kor. En analogi til 
de temaer, der undervejs var til debat, og 
som var med til endnu en gang at gøre 
chefnetværksmødet til et nærværende 
og væsentligt forum. 

I januar 2020 var ca. 70 museumsledere, 
traditionen tro, samlet til chefseminar. 
Et forum, hvor alene landets museumsle-
dere/direktører deltager, og som nu sy-
nes at have fundet sin form og ramme på 
Hotel Kongebrogaarden ved Middelfart. 
Det blev endnu en gang et perspektivrigt 
udviklingsseminar med gode diskussioner 
om aktuelle emner, som er relevante for 
ledelsen af de danske museer. 

Samtale og workshops handlede i år 
især om bæredygtighed og verdensmål. 
Temaer, der er højt på den verdenspoliti-
ske agenda, men som også er emner, der 
engagerer befolkningen, og som på mange 
måder allerede præger adfærd og priori-
teringer på museerne. Udgangspunktet 
for samtalen på mødet var, at museer er 
dannelses- og vidensinstitutioner, som 
skal give borgerne de bedste rammer for 
at navigere. Netop derfor forekommer det 
indlysende at indtænke både bæredyg-
tighed og aktiv deltagelse i arbejdet med 
de 17 verdensmål, som FN har sat som 
ledestjerne frem mod 2030. Undervejs i 
forløbet blev museernes rolle debatteret 
inden for en række udvalgte verdensmål; 
blandt andet kvalitetsuddannelse, ligestil-
ling og bæredygtige byer og lokalsamfund, 
men også hvordan museerne i bredere 
forstand kan understøtte verdensmålene 

NÅR DONATIONEN 
SKAL BETALES 
TILBAGE 
MUSEERNE OG ET 
MELLEMVÆRENDE 
MED ARBEJDS-
MARKEDETS 
FERIEFOND

MUSEER, 
VERDENSMÅL OG 
BÆREDYGTIGHED
ODM’S CHEF-
NETVÆRKSMØDE 
2020

Af Mette Bjerrum Jensen, direktør, 
Ringkøbing-Skjern Museum

Af Nils M. Jensen, direktør, 
Organisationen Danske Museer

Udsnit af ODM's plakat med 
de 17 verdensmål.
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Udstillinger

John Travolta og Saturday Night Fever står 
i dag som en pop-kulturel klassiker, der 
bringer både minder og smil frem hos de 
fleste, men i hvert årti har nattelivet sit 
særegne udtryk – og der er for alvor gang i 
formgivningen fra 1960 frem til i dag, hvor 
blinkende, fyldte dansegulve erstattes med 
popup-events målrettet stadig mindre mi-
kro-segmenter. Men hvordan startede hele 
klubeventyret – og hvordan designede man 
de vilde interiører og oplevelser i de ’gode 
gamle dage’? Night Fever er en totaloplevel-

se, der appellerer til sanserne gennem mu-
sik, mode og design. Udstillingen viser, hvor-
dan natklubben har været kreativ motor for 
60 års musik- og designkultur, og den inde-
holder en bred vifte af forskellige elementer 
– møbler, grafisk design, arkitekturtegninger, 
kunst, film, fotografi og mode. Som besøgen-
de føres man gennem en fascinerende ver-
den, der giver en betydelig kontrast til hver-
dagens regler og rutiner. Udstillingen følger 
et kronologisk forløb, hvor der undervejs 
er opsat musik- og lysinstallationer. Her har 
man som besøgende mulighed for at fordybe 
sig i de mange facetter af natklubbens de-
sign, både visuelle effekter og lyd. Og nogle 
af natklubbens største hits og frontpersoner 
er udstillet i en vinylsamling. Museet arran-
gerer desuden, i samarbejde med en række 
partnere, et eventprogram, der bringer ud-
stillingens temaer ind i en samtidskontekst 
med debatter, talks og aktiviteter udviklet i 
tæt samarbejde med unge, der brænder for 
musik, dans og kreativitet.

Night Fever
Designing club culture 
1960-today
25.1 → 27.9.20

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

Kristian Zahrtmann
Queer, kunst og lidenskab
5.2 → 10.5.20

Maleren Kristian Zahrtmann (1843-1917) var 
kunstner, underviser og selskabsmenneske. 
Han malede stærke, historiske kvinder og 
smukke, muskuløse mænd i farverige scener 
med stor fortælleglæde. Flere af hans nø-
genbilleder af mandlige modeller var tæt på 
at skabe skandale. Samtidig eksperimentere-
de han med sin egen selvfremstilling i alt fra 
selvportrætter til hjemmets indretning og 
som mediebevidst celebrity. Udstillingen ka-
ster et nyt blik på Kristian Zahrtmann, hans 
sprudlende liv og virke og på den del af hans 
kunst, der i dag kan betegnes som ’queer’ – 
det skæve og anderledes. Kristan Zahrtmann 
selv havde mange venner, men vi ved ikke, 
hvordan hans kærlighedsliv formede sig. Han 
udtalte sig aldrig om sin seksualitet, men i 
flere af hans malerier er der tydelige homo-
seksuelle temaer. Udstillingen bruger ordet 
queer til at pege på det uventede og udfor-
drende i Zahrtmanns kunst og introducerer 
Zahrtmann som en queer kunstner på kant 
med normerne og ’den gode smag’.

D E N  H I R S C H S P R U N G S K E  S A M L I N G

Krigsneuroser og 
rentesyge
Hele 2020

100-året for Danmarks genforening mar-
keres over hele landet i 2020. Middelfart 
Museum er blandt bidragyderne med 
vandreudstillingen Krigsneuroser og ren-
tesyge, der fortæller om de sønderjyske 
soldater, der fik psykiske mén efter del-
tagelse i 1. Verdenskrig. Det er historien 
om ødelagte sind, lægernes famlen efter 
diagnoser og behandlingen på datidens 
sindssygehospitaler. Men også den overse-
te fortælling om langstrakte og komplice-
rede sagsforløb om krigsskadeserstatning 
efter Genforeningen i 1920. Middelfart 
Museum har produceret udstillingen, der 
bliver vist på museer og biblioteker landet 
over. Programmet kan ses på Genforenin-
gen2020.dk.

M I D D E L FA R T  M U S E U M

Grumme skæbner
31.10.19 → 29.4.20

Grumme skæbner er befolket med ske-
letter fra arkæologiske udgravninger i 
Nordsjælland gennem de seneste 100 år. 
Med en lanterne eller lommelygte i hån-
den møder publikum skeletterne et for et 
i den mørkelagte udstilling. Alle har de en 
særligt grum skæbne og historie at fortæl-
le, som for eksempel den skindøde og en 
kvinde med barn i maven. Blandt fundene 
er også moseliget fra Gadevang, der blev 
fundet ved tørvegravning under 2. ver-
denskrig. I første omgang troede man, at 
der var tale om en moderne mordsag. Men 
det blev hurtigt klart, at det var et moselig 
fra jernalderen, som havde lidt en grum 
skæbne. Den stakkels mand overlevede en 
operation i hovedet, men endte alligevel 
med at blive ofret i mosen. Der er også 
den engelske strandvasker, fra starten af 
1800-årene, som blev fundet på stranden 
ved Skt. Helene Kilde for nogle år siden. 
Strandvaskerens hoved var desværre for-
svundet, måske allerede inden han skylle-
de i land? Til gengæld var der lagt en stor 
sten oven på kroppen, som skulle forhin-
dre, at han gik igen; noget man frygtede 
på dette tidspunkt.

M U S E U M  N O R D S JÆ L L A N D

Dinosaurliv
4.4 → 31.10.20

Dinosaurerne er nok den mest berømte 
dyregruppe, der nogensinde har levet på 
Jorden. Men også en af de mest misfor-
ståede dyregrupper. Hvor populærkul-
turen typisk portrætterer dinosaurerne 
som frådende dræbermaskiner, træder 
udstillingen Dinosaurliv et skridt ind bag 
facaden af store tænder og kæmpe knog-
ler og ser, hvordan dinosaurerne levede 
og fungerede, som de rigtige dyr de var. 
For selv den største dinosaur startede 
sit liv i et æg, der ikke var større end en 
håndbold. Som nyudklækket unge var den 
totalt afhængig af sine forældres omsorg 
og beskyttelse. Udstillingen viser et væld 
af store dinosaurskeletter, knogler, æg og 
reder fra mange forskellige dinosaurarter 
og præsenterer en dinosaurverden langt 
fra den, vi kender fra Hollywood-filmene. 
Hver enkelt del af udstillingen er udviklet 
med videnskabelig akkuratesse og supple-
ret af farverige illustrationer, som giver 
bud på, hvordan dinosaurfamiliens liv har 
været i virkeligheden. Samlingen af fossiler 
omfatter et bowlingkugleformet æg af 
en Sauropod fra Argentina, og et centralt 
element i udstillingen er ’Baby Louie’ – det 
næsten komplette skelet af en dinosaur- 
unge.

G EO M U S E U M  FA X E

Foto: Designmuseum Danmark

Foto: Geomuseum Faxe

Fotos: Den Hirschsprungske Samling
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Samleren i skyggen
Helge Jacobsens pinakotek
28.2 → 9.8.20

Helge Jacobsen (1882-1946) er i dag ukendt 
for de fleste. Han overskygges af sin berøm-
te far, bryggeren Carl Jacobsen. Men Helge 
Jacobsen har i kraft af sine poster som 
museumsdirektør og fondsformand haft en 
uvurderlig betydning for dansk kunstliv. Som 
sin far blev Helge Jacobsen uddannet bryg-
ger, og Helge og hans lillebror Vagn skulle 
overtage Carlsberg. Men sønnerne levede 
ikke op til faderens forventninger, og Helge 
fik aldrig nogen ledende rolle i bryggeriet. 
Helge Jacobsen levede stille i sin luksusvilla 
i Vedbæk, var fjern i sin omgang med men-
nesker og kaldte sig selv for ’et skrøbeligt 
kar’. Aldrig var han lykkeligere, end når han 
gik gennem Londons gader som en ukendt 
mand langt fra København. Han havde ikke 
midler i samme omfang som sin far og farfar, 
J.C. Jacobsen, og yndede at fremstille sig 
selv som en mand uden stor købekraft. Men 
han var særdeles velhavende, og pengene 
brugte han på sin lidenskab: kunst. Efter fa-

derens død i 1914 indtrådte Helge Jacobsen 
i Glyptotekets og Ny Carlsbergfondets ledel-
se. Han var direktør for Glyptoteket fra 1915 
til 1926 og formand for Ny Carlsbergfondet 
fra 1914 til sin død i 1946 – en periode, hvor 
fondet finansierede mange store udsmyk-
ninger i offentlige bygninger i hele Danmark. 
Kort efter sin indtrædelse som museums-
direktør offentliggjorde Helge Jacobsen 
sin ambition om at skabe et pinakotek – en 
malerisamling – på Glyptoteket. Pinakoteket 
skulle være en samling af mesterværker 
inden for den moderne franske maler-
kunst, og det var Helge Jacobsens ønske, 
at malerierne skulle give et bredt publikum 
mulighed for at opleve moderne kunst. Et 
af de centrale spor i udstillingen er således 
tilblivelsen af Glyptotekets franske male-
risamling, der tæller værker af kunstnere 
som Édouard Manet, Edgar Degas og Claude 
Monet samt ikke mindst Helge Jacobsens 
absolutte favorit, Paul Gauguin. Gennem 
strategiske manøvrer og i skarp konkurrence 
med andre af tidens samlere opbyggede 
han en af de væsentligste danske samlinger 
af franske mesterværker på Glyptoteket. 
Særudstillingen rummer et stort udvalg af 
mesterværker fra samlingen præsenteret i 
samspil med et omfattende og ikke tidligere 
udstillet arkivmateriale, herunder fotografier 
der udfolder historien om ’samleren i skyg-
gen’ – Helge Jacobsen.

G LY P T O T E K E T

Fabergékammeret
7.2.20 → permanent udstilling

A M A L I E N B O R G M U S E E T

Fabergé er uløseligt forbundet med zar-
vældens sidste tid. En kontrastfyldt og 
tumultarisk tid, der endte i revolution og 
zarfamiliens endeligt. Perioden fra 1860 
og op til revolutionen i 1917 var en blom-
strende tid for juvelérarbejde og kunst-
håndværk i Rusland med zarfamilien som 
storaftagere. Mange af genstandene blev 
fragtet til Danmark, idet Christian 9. og 
dronning Louises næstældste datter, prin-
sesse Dagmar, var blevet zarina af Rusland 
igennem sit ægteskab med Alexander 3.  
Næsten 100 genstande af Fabergé og an-
dre russiske juvelerer fra perioden vises nu 
frem i det nye permanente skatkammer på 
Amalienborgmuseet. Genstandene afspej-
lede zarhoffets økonomiske formåen og 
status. Ud over de russiske juvelarbejder 
er et af højdepunkterne i skatkammeret 
desuden det lille æg med overraskelser 
i guld og ædelsten, der var det direkte 
forbillede for det første af Fabergés be-
rømte påskeæg. Fabergékammerets mest 
spektakulære genstande er desuden et 
par overdådige vinkølere og en gigantisk 
champagnekøler (kovsh) i forgyldt sølv. 
Dette var en gave til Christian 9. og dron-
ning Louise fra deres seks børn i anled-
ning af kongeparrets guldbryllup i 1892. 
Champagnekøleren er blandt de største 
genstande, der er skabt på Fabergés værk-
sted, og hanken er udformet med Elefant- 
ordenens elefant. Fabergékammeret er 
dermed en symbolsk kulmination af kon-
geparrets lange regentskab og er samtidig 
det sidste rum i museet efter en tidsrejse 
gennem 150 års kongelig historie.

2020 ser ud til at blive gennembrudsåret for 
elbiler med flere end 30 nye modeller og en 
voksende interesse blandt bilejere. Elbiler 
er i dag vokset til at være mere end et lille 
kuriosum og alle de store bilfabrikanter 

investerer massivt i udvikling af elbiler. Men 
faktisk er elbilen ikke noget nyt fænomen. 
Allerede omkring år 1900 kørte der elbiler 
rundt i de københavnske gader. Hvad der 
skete i mellemtiden, og hvor vi er på vej hen 
nu præsenteres i  Elbiler på vej – og det har 
de været længe! Udstillingen ser på elbilens 
historie i Danmark med blandt andet den le-
gendariske Ellert, Hope Whisper, som kørte 
galt under præsentationen i Forum i 1983, 
og solcelle-hybridbilen Toria Connector, der 
med sit imponerende udseende forsøgte 
at lægge et nyt lag på elbilen – desværre 
lidt før teknologien var ordentligt udviklet. I 
udstillingen præsenteres også det univers af 
elbiler, som er på markedet i dag.

PIXAR
30 years of animation
23.1 → 23.8.20

”Mod det uendelige univers!” Sådan lød de 
første ord, da Toy-Story i 1995 erobrede 
det store lærred. 30 år – og utallige grin, 
tårer og filmpriser senere – har PIXAR-uni-
verset bjergtaget børn og voksne verden 
over med dets ikoniske animationskunst 
og medrivende storytelling. Kunstmuseum 
Brandts inviterer til et kig bag kulissen ved 
at udfolde den visuelle proces bag det 
animerede univers. Udstillingen rummer 
over 200 unikke skitser og kunstværker, 
som har ført til de endelige designs i film 
som Ratatouille, Find Nemo, WALL•E samt 
de mere kuriøse short-films. Udstillingen 
rummer desuden storyboards, 3D-model-
ler og installationer, der tilsammen giver 
et indblik i den kreative udvikling og tilbli-
velsen af 30 års animationseventyr.

K U N ST M U S E U M  B R A N D T S

Tidligt i sit kunstneriske virke traf kunstne-
ren og aktivisten Nancy Spero (1926-2009) 
beslutningen om, i opposition til den ame-
rikanske kunstverden, at arbejde figurativt. 
Senere valgte hun at stoppe endegyldigt 
med oliemaleri på lærred for udelukkende 
at arbejde med papir som billedmedi-
um. Hendes mangesidige værk er et opgør 
med magthavere af enhver slags – politisk 
undertrykkelse, racisme og mandlig domi-
nans. Den menneskelige skikkelse er det 
centrale motiv og et forbindende element. 
Nancy Spero blev født i Cleveland, Ohio, og 
er uddannet på School of the Art Institute of 
Chicago i 1949. Hun tilbragte efterfølgende, 
ad flere omgange, en række år i Paris. I 1964 
slog hun sig ned i New York i et forandret 
USA, der var gået ind i Vietnamkrigen. Spero 
tilsluttede sig antikrigsbevægelsen, deltog 
i forskellige aktioner og engagerede sig i 
grupper som Artists and Writers Protest 
Against the War in Vietnam. Krigen blev i 

de følgende år det vigtigste tema i Speros 
kunst. I 1972 åbnede det første rent kvinde-
lige non-profit galleri i New York – stadigt 
eksisterende A.I.R. Gallery (Artists In Resi-
dence). Spero ville sammen med fem andre 
kvindelige grundlæggere give galleriets med-
lemmer mulighed for at være permanent 
til stede i kunstverdenen. Det blev et afgø-
rende skridt også for Spero, der endnu ikke 
havde oplevet signifikant offentlig synlighed 
med sin kunst. Her udstillede hun blandt 
andet sine billedfriser på lange papirbaner. 
Få år forinden havde Spero bestemt sig for 
udelukkende at afbilde kvindelige væsener 
i sin kunst – nutidige, historiske eller myto-
logiske figurer – og hendes oprør mod især 
kvindeundertrykkelse var derefter fremher-
skende. Op gennem 1980’erne og frem til sin 
død i 2009 var Spero en af Amerikas frem-
trædende kunstnere, og hun fortsatte ener-
gisk med at vende sig mod uretfærdighed og 
umenneskelighed.

Louisiana on Paper 
Nancy Spero
23.1 → 26.4.20

LO U I S I A N A

Bomb, Dove and Victims
Foto: The Nancy Spero and Leon Golub 
Foundation of the Arts / VISDA 2019

Foto: Iben Kaufmann

Landscape from Tahiti, c. 1893, Paul Gauguin. Foto: Glyptoteket

Stormagasinet Illums eldrevne vareudlevering anno 1901. Foto: Danmarks Tekniske Museum

Elbiler på vej 
Og det har de været 
længe!
30.1 → 31.12.20

D A N M A R K S  T E K N I S K E  M U S E U M
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Publikationer

Fra heksejagt 
til blåtryk

Den såkaldte blåtryksteknik, der 
netop er kommet på Unescos 
liste over verdensarv, har væ-
ret praktiseret i Farvergården 
i Ebeltoft, mens der stadig var 
aktive farvere i farveriet. Histo-

Viden om 
Nordsjælland

Det forskningsbaserede onli-
netidsskrift Gransk udkom for 
første gang i december 2019. 
Målet for tidsskriftet er at for-
midle den nyeste viden inden for 
Nordsjællands kulturhistorie og 
sætte Nordsjælland i perspektiv. 
Artiklerne er fagfællebedømte 
og vil både formidle forskning 
inden for arkæologi, etnologi og 
historie. Efterhånden som tids-
skriftets artikelsamling vokser, 
vil det rumme en bred samling 
af viden om Nordsjællands kul-
turhistorie. I første udgivelse 
bringes fire artikler:

’Brandulykken i ventilgraven’, 
’At udstille grave’, ’Folkeskolen 
mellem land og by i Nordsjælland 
1900-1925’ og ’Yngre bronze-
alders bosættelser i Nordsjæl-
land’. Gransk er gratis og kan 

benyttes af både fagfolk og 
andre interesserede. Det drives 
i et samarbejde mellem Furesø 
Museer, Museerne Helsingør, 
Museum Nordsjælland og Ru-
dersdal Museer, men alle fagfolk 
er velkomne til at indsende ar-
tikler til redaktionen. Tidsskriftet 
er gratis og findes på gransk.dk.

Red.: Anders Bank Lodahl m.fl. 
Gransk 
Furesø Museer, Museerne Helsingør, 
Museum Nordsjælland og Rudersdal 
Museer

Gode råd om 
kulturelt 
medborgerskab

Forskning omsættes til praktiske 
guidelines, når resultaterne fra 
forsknings- og udviklingspro-
grammet Vores museum nu 
publiceres i en serie foldere. 
Den første handler om, hvordan 
museerne kan arbejde med kul-
turelt medborgerskab. Begrebet 
dækker over kulturelle aktivite-
ter, der hjælper folk til at forstå 
sig selv og forholde sig til andre 
og omverdenen, så de bedre kan 
handle i forhold til det omgiven-
de samfund.” Folderen giver råd 
om, hvordan man planlægger, 
udfører og samler op på sit 
museumsarbejde med kulturelt 
medborgerskab i forhold til 
museets brugere. Der gives også 
konkrete eksempler på, hvordan 
arbejdet kan foregå. Folderen er 
tilgængelig på voresmuseum.dk.

Red.: Kirsten Drotner, Marianne Horn, 
Jens F. Jensen, Tilde Strandby Gabriel 
Jessen og Martin Gerster Johansen 
Sådan styrker museer kulturelt med-
borgerskab 
Vores museum

En hyldest 
til Vadehavet

Jægeren og jagtskribenten Ole 
Andreassen hylder Vadehavet, 
dets unikke natur og visuelle 
skønhed i denne rigt illustre-
rede udgivelse om jagten i 
Vadehavet, der giver et indblik i 
tidligere og nutidige jagtformer. 
Fra tidligere tiders jagt i fugle-
køjerne på Fanø til nutidig jagt 
på bekkasiner i Tøndermarsken. 
Vadehavet er et område, hvor 
de unikke naturforhold i gene-
rationer har givet mulighed for 
mange specielle jagtformer. De 
historiske jagtformer illustreres 
med ældre fotos fra hele vade-
havsområdet, som lokalarkiver, 
fotografer og andre har stillet 
til rådighed. Bogens forfatter 
og fotograf beretter desuden 
om vadehavsjagten i dag. Sam-
men med lokale jægere har de 
deltaget i jagter fra Skallingen i 
nord til Föhr i den tyske del af 
Vadehavet i syd. I ord og billeder 
viser de jagtens mange facetter 
i de enestående naturomgivel-

Eksperimenter med 
udstillingskritik

ser. Et sidste tema i bogen er 
forvaltning og fortsat bæredyg-
tighed. Udviklingen beskrives fra 
de første reservater i 1900-tal-
let til nutidens Nationalpark 
Vadehavet.

Ole Andreassen 
Jagt og natur ved Vadehavet 
Fiskeri- og Søfartsmuseets forlag

Udstillingskritik er en gren in-
den for kulturkritikken, som det 
norske museumsfagblad Muse-
umsnytt satte sig for at udforske 
med KAM-projektet – Kritikk av 
museumsutstillinger. I løbet af 

efteråret 2018 og foråret 2019 
publicerede Museumsnytt 15 
anmeldelser på museumsnytt.
no, skrevet af en gruppe på seks 
kritikere. Formålet har været at 
udvikle genren museumskritik/
museumsudstillingskritik. Hvad 
adskiller museumskritik fra tea-
terkritik og litteraturkritik? Hvad 
ligner? Findes der kriterier for en 
god museumsudstilling? Og hvad 
med ulighederne mellem muse-
erne og udstillingerne, både hvad 
angår fagområde, størrelse, res-
sourcer og ambitioner? Og hvad 
betyder forskellene mellem per-
manente og midlertidige udstil-
linger? Projektet var eksperimen-
terende, også i genre og format. 
Fokus, længde og teksttype vari-
erede, og skribenterne har både 
forsøgt sig med digte, lydanmel-
delser og Instagram som kanal 
for kritik. Projektet mundede ud i 
publikationen Kritikkverdig?, hvor 
alle skribenter reflekterer over 
genren og eksperimenterne.

Red.: Signy Norendal 
Kritikkverdig? 
Museumsnytt 
Kan downloades på museumsnytt.no

rien om det fine kunsthåndværk 
er blot én blandt mange i Muse-
um Østjyllands nyeste årbog, der 
spænder fra 6-7.000 år gamle 
stenalderbopladser på Helgenæs 
over historien om Randers Hus-
moderforening og til de sange, 
der blev sunget i 1970’ernes 
kollektiver på Djursland. 

De seneste år har været rige 
på fund af skatte i det østjyske 
område. Derfor kan årbogen 
blandt andet præsentere for-
nemme sølvskatte fra de urolige 
år i 1600-tallet, hvor fremmede 
hære hærgede landet flere 
gange. Der er også et kig ind i 
vikingetiden, hvorfra en af Dan-
marks hidtil største sølvskatte 
i sommeren 2018 så dagens lys 
lige uden for Randers. Og fra 
1600-tallet kommer historien om 
de mange trolddomsprocesser, 
som fandt sted på Djursland. Her 
blev heksenes tilståelser blandt 
andet skaffet gennem såkaldt 

pinlige forhør (tortur) og siden 
hen brugt til at udlægge endnu 
flere som udøvere af trolddom. 

En form for magi blev der 
imidlertid også udøvet på Djurs-
land i stenalderen. De enestå-
ende resultater af det store 
internationale forskningsprojekt 
CONTACT viser blandt andet, at 
store dele af Djurslands stenal-
derbefolkning for 5.000 år siden 
flyttede sammen på en stor 
boplads lige uden for Grenaa. 
Her deltog de i shamanistiske 
ceremonier, hvor dele af bjørne 
og elge importeret fra Sverige 
spillede en vigtig rolle.

Red.: Jørgen Smidt-Jensen 
Årbog 2019 
Museum Østjylland

En af historierne i Museum Østjyllands Årbog 2019 handler om Grenaa Cykle Klub, 
der blev etableret omkring 1887. Foto: Grenaa Egnsarkiv

FOLK - fra rasetyper til DNA-sekvenser på Norsk Teknisk Museum er blandt de 
anmeldte udstillinger i Museumsnytts kritikprojekt.

Fra bogen En hyldest til Vadehavet. Foto: Peter Lassen



58 GENSTANDSFORTÆLLING DANSKE MUSEER

danskemuseer.dk

Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Ida Bennicke
ida@danskemuseer.dk

Art director
Bjørn Ortmann

Redaktionskomité
Merete Essenbæk
Museumsformidlere i Danmark, MiD

Anna Maria Indrio
International Council of Museums, ICOM 
Danmark

Dorthe Hammerich Rasmussen
Organisationen Danske Museer, ODM

Grete Thrane
Danske Museumsforeninger, SAMMUS

Camilla Jul Bastholm
Nordisk Konservatorforbund Danmark, NKF

Allan Risbo
Museumstjenesten

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

Annoncer
Se formater og priser på 
danskemuseer.dk/annoncer
Kontakt: 
ida@danskemuseer.dk
Tlf. 60 55 94 52

Produktion
Narayana Press

Oplag
2.000

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

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

Danske Museer udgives af Den Erhvervsdri-
vende Fond Museumstjenesten med støtte 
fra Statens Kunstfond.

Kunstnerens hustru Ida står med ryggen til 
i parrets lejlighed i Strandgade 20. Bille-
det med titlen Interiør med ung kvinde set 
fra ryggen er et af Vilhelm Hammershøis 
hovedværker. I øjeblikket præger motivet 
bybilledet i Tokyo som PR for udstillingen 
Vilhelm Hammershøi and Danish Painting 
of the 19th Century på Tokyo Metropolitan 
Art Museum og Yamaguchi Perfectural Art 
Museum. Flere hundrede plakater hænger 
fra lygtepælene i centrum af Tokyo. 

Det plejer ellers at hænge på Randers 
Kunstmuseum, men for en tid spiller det 
en prominent rolle i den japanske udstilling 
sammen med to andre værker fra kunst-
museets samling: Et andet af Vilhelm Ham-
mershøis malerier og et af Julius Paulsen. 
De tre malerier forlod Randers i hemmelig-
hed af sikkerhedsårsager.

Vilhelm Hammershøi var en af de frem-
meste kunstnere i slutningen af det 19. og 
begyndelsen af det 20. århundede. Han var 
berømt langt uden for landets grænser. 
I løbet af de seneste 30 år har en række 
udstillinger i Europa, Nordamerika og Ja-
pan bidraget til at slå Vilhelm Hammershøis 
betydning fast. 

De tre malerier er ikke de eneste, som 
Randers Kunstmuseum har udlånt. Der er 
ofte bud fra udlandet og fra andre mu-
seer i Danmark. I 2019 udlånte Randers 
Kunstmuseum værker af Sonja Ferlov Man-
coba (1911-1984) til blandt andet Centre 
Pompidou i Paris samt værker af Christen 
Købke (1810-1948) til National Museum 
Stockholm. Christen Købkes Bondekone 
(1832) rejser i 2020 videre til Petit Palais 
i Paris, mens to af museets malerier af 
Anna Ancher (1859-1935) er rejst på turné 
til Statens Museum for Kunst, Skagens 
Museum og Lillehammer Kunstmuseum. I 
2019 havde Randers Kunstmuseum mellem 
60 og 80 udlån af værker fra samlingen til 
udstillinger i ind- og udland. 

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

Af Lise Jeppesen, museumsdirektør, 
Randers Kunstmuseum

Hammershøi i Japan Hornvarefabrikken er den eneste 
tilbageværende virksomhed, som 
fremstiller brugskunst af kohorn. 

Hornvarefabrikken blev etableret 
i 1935 i Bøvlingbjerg, hvor 

hornvareprodukter også bliver 
fremstillet i dag.

Dansk kulturarv & 
Produceret i Danmark

      DEN ENESTE I DANMARK
Fra rå kohorn til smukt kunsthåndværk

info@hornvarefabrikken.dk - +45 9788 5079
hornvarefabrikken.dk - Storbjergvej 2 - 7650 Bøvlingbjerg 

Kontakt os nu...

Hornvarefabrikken
DENMARK - 1935

Sara - tv  
Made in Denmark

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

Læs mere: www.profort.com

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

eller smartphone

Foto fra udstillingen De dødes liv, Moesgaard Museum.
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Min fremtid har været meget mørk, når jeg tænker 
tilbage. Jeg ville intet, og jeg kunne ikke se lys 

forude. Det kan jeg nu. Jeg får det bedre for hver 
gang, jeg [fortæller] min historie.

Henrik Jürgensen, deltager i projektet Fra udsat til værdsat 
på Danmarks Forsorgsmuseum → s. 16


