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Pakning og transport af kunst 
og museumsgenstande

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

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

UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

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

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

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

“What can I say?

I am in shock.

The painting, the charming 
work of a talented amataur.

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

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

Victor Kemp, USA

Hvad siger kunderne?

HVORFOR BRUGE OS?

 Y Egne biler og chauffører 
i hele Vesteuropa.

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

 Y Professionel håndtering 
af kunst, antikviteter og 
designermøbler.

 Y ISPM 15 certificeret 
pakkeri med speciale i 
eksportkasser.Fine art  ·  Furniture  ·  Artworks  ·  Antiques  ·  Exhibitions
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Forslaget til en ny museumsdefinition kuldsejlede til 
ICOM’s internationale konference i Kyoto i september, 
og herhjemme er debatten om fordelingen af stats-
tilskud brændt sagte ud. Samtidig har der været en 
snigende metaltræthed i samtalen om vores museer, 
som ofte er endt med at køre i ring om tivolisering og 
kedsomhedsknapper. 

Nu står vi i en situation, hvor vi er tvunget til at de-
finere museumsinstitutionen på ny og finde alternative 
veje til at bevare dens eksistens. Kriser er en stærk 
drivkraft, så vi ser formentlig frem mod en ny epoke 
både i den danske og internationale museumsverden, 
som ikke kun vil føre tab og tristesse med sig, men også 
innovation og faglige kvantespring. 

I Danske Museer vil vi følge udviklingen tæt og brin-
ge historier, der viser, hvilke aftryk krisen sætter på 
de danske museer. I dette nummer har vi samlet et 
udpluk af corona-nyheder og kommentarer samt et 
Udblik til den kinesiske museumsverden. Vi fortsætter 
med nyheder og artikler om krisen i årets kommende 
numre, og december-nummeret får et egentligt tema 
med den foreløbige overskrift Et år med corona. Send 
gerne idéer til både nyheder, artikler og debatindlæg 
til redaktion@danskemuseer.dk. 

Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at der også 
sker meget andet i den danske museumsverden end 
krisetiltag og økonomiske spekulationer. Før nedluk-
ningen begyndte en række skribenter at skrive til dette 
nummers tema: Genstande eller ej? Et evigt aktuelt 
emne for museerne er, hvordan genstandene bedst 
kommer til deres ret, både i forskningen og formid-
lingen. 

Vi kunne udgive utallige temanumre om dette uud-
tømmelige emne, men præsenterer her et lille udvalg af 
vinkler. Er genstande et must i en udstilling? Hvor vigtige 
er de for brugerne? Hvorfor skal en gammel madpakke 
bevares for eftertiden – og hvordan gør man lige dét? 
Hvilke konsekvenser har det for den genstandsbasere-
de forskning, når samlinger kommer på fjernmagasin? 
Og sidst men ikke mindst: Er digitalisering løsningen 
på, at store samlinger lever en skyggetilværelse på 
magasinet?

For få måneder siden ville det have været en barok 
tanke at omdanne Skulpturgaden på Statens Muse-
um for Kunst til børnehave. Men 27. april 2020 gav det 
fuldstændig mening, da daginstitutionen Martha Hjem-
met rykkede ind på museet på ubestemt tid. Skrappe 
retningslinjer på grund af corona-smittefare skabte 
trængsel i de københavnske vuggestuer og børnehaver, 
så hvorfor ikke tage nedlukkede, øde museer i brug?

Dette er blot ét blandt utallige eksempler på den 
opfindsomhed og vilje til at bidrage med løsninger, som 
indtil videre er vokset frem på de danske museer under 
corona-krisen. En krise, der har uoverskuelige kon-
sekvenser for museernes økonomi, men forhåbentlig 
også vil rykke ved nogle af vores forestillinger og dis-
kussioner om, hvad vi vil med vores museer i fremtiden. 

Fra nationalgalleri 
til børnehave

Af Ida Bennicke

”Nu står vi i en 
situation, hvor vi 
er tvunget til at 
definere muse-
umsinstitutionen 
på ny og finde 
alternative veje 
til at bevare dens 
eksistens.”

Daginstitutionen Martha Hjemmet rykkede ind i den mennesketomme skulpturgade på Statens 
Museum for Kunst - til stor fornøjelse for både børn og museum. Foto: SMK

Ny Carlsbergfondet opslår hermed forskningsstipendier inden for fon-
dets virkefelt. Der opereres med tre forskellige virkemidler: (1) tre-årige 
ph.d.- stipendier (op til 1.5 mio. kr. i støtte), (2) tre-årige postdoc-stipen-
dier (op til 1.8 mio. kr. i støtte) samt (3) individuel projektstøtte.
Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ blev iværksat i 2010 og har det 
formål at generere ny kunstvidenskabelig viden og samtidig bygge bro 
mellem universiteternes og museernes forskning. 

Ansøgningsfrist 18. september 2020
 
For ph.d.- og postdoc-stipendier gælder det, at et kunstmuseum/udstil-
lingssted (evt. flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske 
museer) ansøger fondet om at få tildelt et projekt. Ansøgningen skal rumme 
en kort beskrivelse af projektets faglige område, dets relevans for museet, 
samt henvise til en foreløbig aftale med et universitet om ansættelse/for-
skeruddannelse, herunder en plan for en eventuel restfinansiering. Det er 
universitetet, der efterfølgende opslår stillingen og udgør ansættelsesstedet. 

Projektstøtten er af normalt 3-12 måneders varighed. Ansøgere skal aftale 
en tilknytning til en institution (museum, universitet eller andet), der står 
for selve ansættelsen og for administration af stipendiet. Ansøgere må 
have ph.d.-grad eller dokumentere tilsvarende forskningskvalifikationer. 

Oplysninger om ansøgningsprocedure, formalia og behandlingsforløb 
findes på www.ny-carlsbergfondet.dk/forskningsinitiativ 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningskonsulent Tom 
Hermansen på mail: th@ncf.dk

Ny Carlsbergfondets 
Forskningsinitiativ

Brolæggerstræde 5
1211 København K
T 33 11 37 65
sekretariatet@ncf.dk
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Nyheder

Holmegård Værk puster 
nyt liv i glaskunsten

Museumsklub i nye 
klæder

Under titlen For sans og samling skal Hol-
megaard Glasværk puste nyt liv i glaskunst-
håndværket, der forsvandt, da det gamle 
glasværk lukkede. Glasværket ved kanten 
af Holmegaard Mose genåbnes via et part-
nerskab mellem Museum Sydøstdanmark, 
Næstved Kommune og Foreningen Realda-
nia. På museet udstilles en samling med 
mere end 42.000 unikke Holmegaard-glas 

og 6.000 Kähler-genstande, der fortælles 
levende historier fra både værksteder og 
tegnestue, og hænderne får lov til at udfor-
ske materialerne i de arbejdende glas- og 
keramikværksteder. Bygningsarealet på 
15.000 m2, et 24.000 m2 stort udendørsa-
real og Holmegaard Mose danner tilsammen 
rammerne for det særlige kulturmiljø med 
oplevelser, uddannelse og erhverv, der er 
smeltet sammen til Holmegaard Værk. ”Hol-
megaard Værk er en drøm, der går i op-
fyldelse,” fortæller museumsdirektør Keld 
Møller Hansen. ”Det genopliver æstetikken, 
håndværket, kreativiteten, de danske de-
signtraditioner, personlige fortællinger og 
fælleskabet. Med Holmegaard Værk vil vi 
genskabe et levende glasværk for alle.”

Øhavsmuseet Faaborg vil genopfinde den 
klassiske museumsklub med Klub Ø, der 
har til formål at skabe et fællesskab, der 
får flere ud i det fri. Året igennem invi-
teres klubbens medlemmer til en række 
aktiviteter og events. Direktør på Øhavs-
museet Peter Thor Andersen fortæller: 
”Ofte står vi på afstand og betragter hi-
storien. I Klub Ø er vores udgangspunkt et 
andet. Vi vil sætte flere sanser i spil og på 
den måde give alle mulighed for at mærke 
på egen krop, hvordan naturen kan skabe 
helt særlige stemninger.” Han håber, at 
folk i alle aldre – og måske sammen i flere 
generationer – vil støtte op om fælles-
skabet: ”Ambitionen om at skabe et lokalt 
fællesskab er samtidig ambitionen om at 
sikre national og international appel. En 
af tidens helt store megatrends inden for 
turisme er gæsternes ønske om at være 
del af det lokalsamfund, de besøger. De 
vil ”ind under huden” på det område, de 
besøger. Det er ikke længere nok blot at 
sikre et foto af diverse seværdigheder. Vi 
ønsker derfor, at fællesskabet også skal 
appellere til gæster udefra, der har lyst til 
at være del af Fyns fantastiske mulighe-
der – måske for en enkelt dag, måske for 
en hel uge.” Etableringen af Klub Ø er del 
af et større projekt på Øhavsmuseet, som 
er finansieret af Nordea-Fonden og har til 
formål at få flere ud i det fri. 

K U N ST H Å N D VÆ R K

U D  I  D E T  F R I  I

Redaktionen tager for-
behold for, at informa-
tioner på de følgende 
sider pga. corona-situa-
tionen kan have ændret 
sig, efter at magasinet 
gik i trykken.

Foto: Emilia Therese  |  Museum Sydøstdanmark

Foto: Øhavsmuseet

Museum for lykke 
ser dagens lys

Danske Museer 
åbner sit arkiv

Digital skatkiste om 
herregårde

Tænketanken Institut for Lykkeforskning 
står bag åbningen af intet mindre end et 
museum for lykke på Admiralgade i Kø-
benhavn. På 240 kvadratmeter har insti-
tuttet i samarbejde med designer Peter 
Ørntoft kurateret en udstilling, der skal 
belyse begrebet lykke fra mange forskel-
lige vinkler og gøre de besøgende klogere 
på det gode liv. Meik Wiking, der står i 
front for både instituttet og det nye mu-
seum, har valgt museums- og udstillings-
formatet, fordi det kan noget særligt i for-
hold til at formidle instituttets budskaber 
og lykkeforskningens resultater: ”Jeg tror 
på, at museer og udstillinger er en god bro 
mellem forskning og folk. En af de vigtigste 
opgaver, Tænketanken Institut for Lykke-
forskning har, er at formidle viden til den 
brede offentlighed. Vi skriver rapporter, 
holder foredrag, giver interview, har online 
kurser og skriver bøger – men en udstilling 
kan noget andet. Vi kan formidle vores 
viden til et andet publikum, og samtidig er 
et museum også med til at styrke lykke-
forskningen som akademisk felt.” Samtidig 
ser Meik Wiking museet som en ramme, 
der kan igangsætte samtalen om lykke og 
fælles refleksioner. ”Med museet giver vi 
folk muligheden for at opleve, reflektere 
og diskutere med venner og familie. Mine 
bøger er nået bredt ud globalt – 38 sprog 
er de oppe på – men læsning er typisk 
noget, man gør selv. At gå på en udstilling 
er typisk en social aktivitet. Vi vil gerne 
være et sted, hvor man drøfter, hvordan vi 
skaber gode rammer for gode liv.”

Ældre numre af Danske Museer tilbage til 
2011 er nu gratis tilgængelige på danskemu-
seer.dk/arkiv. Det sker efter henvendelser 
fra både museer, forskere og studerende, 
der ønsker at få adgang til ældre artikler og 
temanumre. De nyeste numre af magasinet 
kan købes via abonnement eller løssalg på 
danskemuseer.dk/abonnement. 

Fortællingen om de danske herregårde er en 
af de vigtigste signaturfortællinger om livet 
på landet gennem tiden. I foråret lancerede 
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmu-
seum hjemmesiden jagtenpåfortiden.dk, 
som har til formål at få folk ud i deres lokale 
herregårdslandskab og bruge naturen og 
kulturarven aktivt. ”Vi vil gerne have alle – 
unge som gamle – til at gå på opdagelse i 
deres egne lokale herregårdsmiljøer og få 

øjnene op for den vigtige kulturarv, som de 
fleste har liggende i deres eget nærområde. 
Danmarks cirka 730 herregårde ligger spredt 
ud over landet som et fintmasket net, og de 
udgør vores egen helt nære kulturarv. Ved 
at bruge herregårdene og kulturmiljøerne 
kan vi sammen være med til at bevare vores 
historie og dermed også en vigtig kulturarv 
til de kommende generationer,” fortæller 
Britta Andersen, der er museumsdirektør 
ved Gammel Estrup Danmarks Herregårds-
museum. På jagtenpaafortiden.dk kan man 
både som privatperson og som underviser 
få inspiration til, hvordan man kommer ud 
i sit eget herregårdsområde, og man kan 
finde helt konkrete forslag til aktiviteter i 
form af vandreture og oplevelser samt un-
dervisningsmateriale til både grundskole og 
gymnasieniveau.

Å B N I N G

L Æ S N I N G

U D  I  D E T  F R I  I I

Foto: Martin Schubert
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Museumsarbejde på 
distancen

Corona-kunst 
i Vejle

11. marts meldte statsminister Mette 
Frederiksen ud på et pressemøde, at alle 
indendørs offentlige kulturinstitutioner 
skulle lukkes ned senest 13. marts for at 
begrænse spredningen af coronavirus. 
Museerne lukkede for publikumsadgang, 
og de fleste medarbejdere fortsatte i de 
følgende uger så vidt muligt deres arbejde 
hjemmefra med virtuelle møder og øget 
aktivitet på de sociale medier.

Når Vejle Kunstmuseum slår dørene op 
igen, bliver det med åbningen af intet min-
dre end en corona-udstilling med titlen 
#flattenthecurve. Designer Junette Bay 
fra Vejle har igangsat et kunstprojekt, der 
udstiller den omvæltede hverdag under 
nedlukningen. Coronakrisen er en tid, 
hvor alt er nyt, og vi famler os lidt frem, 
skriver Vejle Kunstmuseum i en presse-
meddelelse. Der bliver opfundet nye ord 
og begreber, vi aldrig har hørt om før. 

Junette Bays kunstværk, der er blevet til 
på Instagram, viser disse ord som labels på 
den fiktive rengøringsproducent #FLAT-
TENTHECURVE’s mange produkter. Ord og 
begreber bliver malet på emballagen og 
symboliserer en her-og-nu-løsning. Alle 
ordene har samme formål: At flade kurven 
ud. Nogle midler er mere tvivlsomme end 
andre. Nogle er fake news. Nogle lukrerer 
på folks frygt. ”Kunstværket er et samtids- 
og samtalekunstværk i form af en installa-
tion. Det skal få folk til at samtale, tænke 
tilbage, tænke i bagklogskabens klare lys, 
trække på smilebåndet, undres og forun-
dres,” fortæller Junette Bay, der har bedt 
sine følgere om hjælp med to ting: Flere 
tomme, rengjorte plastikdunke at male på 
og gode idéer til nye ord og begreber, der 
er opstået under coronakrisen. 

LO C K D O W N

U D ST I L L I N G

Trapholt holder altid morgenmøde med fælles-
sang omkring museets flygel om mandagen – og 
traditionen fortsatte virtuelt under nedluknin-
gen af museet. Foto: Karen Grøn

Uddrag af pressemeddelelse fra Museum Vestfyn,  
der udskød årets sæsonstart.

”Coronakrisen påvirker designprocessen 
markant allerede. Fysiske møder er ikke 
mulige i samme grad som før, og dét 
præger processen mellem museum og 
designer. Energien i fysiske møder kan de 
digitale ikke erstatte; især ikke startmø-
der. Men også selve udstillingsdesignet vil 
være forandret. Publikums rolle og bevæ-
gemønstre bliver klart ændret fremover – 
og det bliver en varig tilstand. Udearealer 
vil indgå mere bevidst, ligesom før- og 
efter-oplevelser. Udstillingerne får mere 
frit flow, så publikum ikke skal opholde 
sig tæt på hinanden. Men udstillingsflader 
i felter á 2x2 meter er ingen løsning. 

Hos Kvorning arbejder vi på flere ud-
stillinger, hvor krisen påvirker flow og 
design. Går vi fra hands-on til hands-off? 
Næppe! Nye krav til adfærd kalder dog 
på refleksion og et nyt designgreb. ’Bring 
your own device’ får måske comeback, 
men skal integreres intelligent. Udstillin-
ger med publikum som medskabere er 
ikke nyt, men bliver endnu mere aktuelt. 
Vi arbejder allerede nu i højere grad med, 
at udstillingen sanser sit publikum, og 
det ikke primært er publikum, der sanser 
udstillingen – udstillingen skaber oplevel-
ser for netop dig. På den måde kommer 
museerne til at brande sig på individuelle 
udstillingsoplevelser.”

Hvad vil coronakrisen 
betyde for fremtidens 
udstillingsdesign?
Arne Kvorning, 
CEO, Kvorning design & 
kommunikation

Live-undervisning 
hittede

Vil du dele dine 
erfaringer fra 
corona-tiden?

Lockdown er lig med hjemmeunder-
visning, og her har museernes digitale 
undervisningstilbud været en hjælpen-
de hånd for både lærere og forældre. 
Naturama meldte i begyndelsen af 
perioden for nedlukningen om overvæl-
dende interesse for live-undervisning på 
Facebook. En lang række museer inden 
for både kunst, natur- og kulturhistorie 
har desuden lagt undervisningsmateriale 
ud digitalt som et tilbud til lærere og 
forældre.

Når Danske Museer udgives i december 
2020, er temaet Et år med corona. Hvis 
du har erfaringer med for eksempel 
indsamling og formidling under coro-
nakrisen, som du vil dele med andre i 
museumsverdenen, er du velkommen 
til at sende en artikelidé til redaktion@
danskemuseer.dk inden 15. juni. Du kan 
også sende debatindlæg eller tips til 
historier og korte nyheder.

H J E M M E S KO L E V I D E N S D E L I N G

”Når museerne åbner deres døre for 
forhåbentligt masser af besøgende, vil 
museet som socialt rum og mødested 
have ændret sig. Og måske er det blevet 
endnu vigtigere? Vi har været alene og 
hver for sig i lang tid, og nu er tiden en-
delig kommet til, at vi må være sammen 
igen. Det skal vi vænne os til. Vi skal på 
samme vis også vænne os til, at vi ikke 
længere skal være bange for hinanden. 
Museerne kan i den forbindelse give en 
følelse af uformelt fællesskab og sam-
hørighed igennem historier, genstande, 
formidling og oplevelser, og de kan give 
indsigt i komplicerede emner, der træk-
ker linjer op til i dag. Museer kan der-
med også give grobund for snakke om 
alt det, der er svært, sjovt, trist, og om 
alt det, der foregår lige uden for vores 
hoveddør. Og så kan museerne rumme 
forskellige holdninger, anskuelser og til-
gange til livet. Ved at lade besøgende 
mødes og snakke kan museerne måske 
endda være med til at nedbryde nogle 
af de fordomme og skel, der ofte opstår, 
når vi bliver bange – og ikke mødes. Vi 
kommer helt sikkert til at mødes med 
mere afstand end normalt, når vi går på 
museum, men forhåbentligt kommer vi 
også til at gå styrkede derfra.”

Hvad vil coronakrisen 
betyde for museerne som 
socialt rum og mødested?
Anne Sofie Vemmelund 
Christensen, 
museumsinspektør, 
Vardemuseerne

”I denne tid mærker vi alle, hvor 
vigtigt det er, at samfundet kan 

tilbyde kultur og oplevelser, 
som giver samvær og indhold i 

hverdagen.”

Indsamling i 
coronaens tid

”Vi ønsker, at borgere og forskere i frem-
tiden kan få et retvisende og nuanceret 
billede af, hvordan det var at være en del 
af den mest omfattende pandemi i 100 
år,” skriver Vejlemuseerne i en presse-
meddelelse om deres indsamling under 
overskriften Mit liv under Corona-krisen.

Kulturhistoriske museer i hele landet var 
ligesom Vejlemuseerne hurtige til at efter-
lyse og indsamle dokumentation relateret 
til coronakrisen. Allerede 23. marts sendte 
Glud Museum en pressemeddelelse ud om 
indsamling af genstande til en særudstil-
ling i 2023 om krisens indvirkning på livet 

i Hedensted Kommune: ”Jeres bidrag til 
museets indsamling kan f.eks. være i form 
af en dagbog eller et brev – fysisk eller 
elektronisk, hvor dagligdagen beskrives. 
Det kan omhandle, hvordan de daglige 
gøremål har ændret sig, hvordan man 
takler hjemmearbejde og hjemmeunder-
visning på én og samme tid, eller handle 
om bekymringerne for smitte af ens nær-
meste eller bekymringer om økonomien i 
ens virksomhed. De små og store glæder 
i denne ellers usikre tid, må I også meget 
gerne dele.” 

Dagen efter, 24. marts, så Facebook- 
gruppen Coronaens tid – dokumentation 
dagens lys med erfaringsudveksling om 
indsamlinger landet over. Museerne har 
grebet indsamlingen an på forskellig vis, 
men som regel med et brugerinddragende 
udgangspunkt. Nogle har udsendt spør-
geskemaer, andre har efterlyst genstande 
eller bedt borgere om at skrive dagbog.

D O K U M E N TAT I O N

Foto: Vejle Kunstmuseum

Øde gader i København - fotodokumentation af corona-tiden. Foto: Noël Bisbjerg

Thomas Benfield, professor og overlæge på 
infektionsmedicinsk afdeling ved Hvidovre Hospital, 

om genåbningen af museerne. Til Ekstra Bladet  
4. maj.

”Der plejer heller ikke at være 
så mange, så måske skulle man 

åbne de kedeligste museer 
først.”
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Har museerne glemt, hvorfor de er 
museer? Er museerne blevet så for-
blændede af egen succes, at de er ved 
at blive kvalt i den? Har vi glemt, at vi 
alle sammen er rundet af det samme 
folkelige engagement og initiativ, skabt 
til folkeoplysning og dannelse?

De seneste måneders begivenheder 
med nedlukning af samfundet har på 
samme tid været frustrerende og givet 
anledning til mange refleksioner og en 
hel del nytænkning – i museumsbran-
chen som i resten af samfundet. Man 
har i pressen og på de sociale medier 
med stor fornøjelse kunnet følge muse-
ernes mange initiativer for at holde sig 
levende i en situation, hvor de fysiske 
rum har været lukket for både gæster og 
medarbejdere.

Knap så fornøjeligt har det været at 
følge museernes kamp for økonomien, 
der har fyldt mere end noget andet. 
’Sendefladen’ har været domineret af 
museumsledere, der klager deres nød, 
og nogle af dem har ligefrem kunnet 
skue ned i konkursens sorte afgrund. 
Ud fra en overfladisk betragtning kunne 
det derfor synes, som om økonomien er 
det allervigtigste for museerne. Og det 
i en tid, hvor man kunne tro, at kultur 
og indhold ville være af større betydning 
end nogensinde før. 

Al respekt for, at vi som museums-
ledere skal sikre vores virksomheders 
økonomi. Det skal vi naturligvis. Men når 
museernes økonomiske udfordringer i 
denne tid bliver vævet sammen med en 
fortælling om populære museer, der har 
en særlig berettigelse, er det en anden 
dagsorden, der bliver sat. Vi hører om 
store museer, som er særligt vigtige at 
holde hånden under økonomisk, og vi 
hører om behov for særlige hjælpepak-

ker til udvalgte grupper af museer. Med 
andre ord: Der er museer, som er mere 
værdifulde end andre, og som har en 
særlig værdi knyttet til deres størrelse 
og økonomi. Logikken er, at derfor er 
det også vigtigst at redde denne gruppe 
af museer i forhold til den nuværende 
krise.

Det rejser naturligvis spørgsmålene: 
Er der rent faktisk særligt vigtige muse-
er? Er folkelig popularitet reelt lig med 
vigtighed? Og er museernes vigtigste 
værdi i virkeligheden den økonomiske? 
Til det første må man vel svare, at vigtig-
hed skal vurderes på mange parametre 
og fra mange synsvinkler. Vigtighed har 
mange forskellige udtryk. Folkelig popu-
laritet (målt som antallet af besøgende) 
kan aldrig være det eneste parameter 
for vigtighed. Betydning og engagement 
i lokalsamfundet. Folkeligt engagement. 
Museernes samlinger, viden, faglighed, 
medarbejdere og temaer. Alt dette – og 
en hel del mere – indgår vel også i vur-
deringen af museernes værdi?

Derfor mangler der i denne tid for- 
tællinger om, hvad museer først og 
fremmest handler om: indhold for bru-
gerne – og ikke vores eksistens som 
virksomheder, der skal tjene penge. 

Det var måske dét, der kunne komme 
ud af coronakrisen at vi i branchen – og 
i fællesskab – igen begynder at disku-
tere, hvad museernes vigtigste værdier 
er, hvem vi er til for, hvad vi er her for, 
mens vi lader forretningsmodeller, virk-
somhedsplaner og management glide 
lidt i baggrunden for en tid.

KO M M E N TA R

Af Jørgen Smidt-Jensen

Museers værdi i en 
post-coronatid

Kringlede 
hjælpepakker til 
kulturen

Den 12. marts blev Danmark, herunder 
museer og andre kulturelle institutioner, 
lukket ned, og indtægterne forsvandt fra 
den ene dag til den anden. Siden er fulgt 
en række hjælpepakker, som skal hjælpe 
virksomheder igennem krisen. I første 
omgang var hjælpepakkerne målrettet 
erhvervslivet og ramte forbi mange muse-
er, hvis økonomi er kompleks og spændt 
ud mellem offentlig og privat i forskellige 
grader. Siden blev de generelle ordninger 
udvidet, så flere museer har mulighed 
for at søge midler til lønkompensation og 
kompensation for faste udgifter, hvis de 
opfylder en række kriterier. Desuden kan 
museer benytte sig af den ordning, der 
giver kompensation for arrangementer, 
som skulle være afholdt i perioden frem 
til 31. august. 

Den 18. april blev der vedtaget en nød-
pulje til særligt nødlidende kulturinstitu-
tioner, som skal forhindre ellers veldrevne 
institutioner i at gå konkurs, og som blandt 
andet rummer mulighed for at søge kom-
pensation for tabte produktionsomkost-
ninger. Det var ved redaktionens deadline 
uklart, hvor mange museer der eventuelt 
vil kunne søge puljen, idet vilkårene endnu 
ikke var udmøntet i en bekendtgørelse.

Endelig er fristen for afregning af skat 
og moms blevet udskudt, og kulturinsti-
tutioner med statslige driftstilskud kan 
søge om at få udbetalingen af disse rykket 
frem. En oversigt over hjælpepakkerne 
kan ses på Organisationen Danske Muse-
ers (ODM) website, dkmuseer.dk. Det kan 
ifølge ODM være svært at gennemskue de 
enkelte museers eventuelle muligheder 
for at få gavn af de forskellige ordninger, 
da museernes økonomiske vilkår og orga-
nisering varierer markant. Kulturministeri-
et har imidlertid oprettet en corona-hotli-
ne med nummeret 33 74 50 00.

Ø KO N O M I

”Coronakrisen har fremskyndet en di-
gital omstilling i kulturlivet, ikke mindst 
blandt museerne der gennem en år-
række har udvist en vilje og kreativitet 
i forhold til at nå deres publikum med 
digitale tilbud. Samtidig er publikums 
digitale kulturvaner blevet modnet hur-
tigere end normalt. Vi er i forvejen vant 
til at abonnere på digitale tjenester for 
film, musik, bøger og podcasts. Nu ople-
ver vi også en efterspørgsel på at kunne 
streame museumsrundvisninger, tea-
terforestillinger og koncerter.

Flere museer er også allerede op-
mærksomme på, hvordan deres digitale 
produkter bliver en del af forretningen. 
Vil den almindelige dansker i fremtiden 
være villig til at sidde hjemme i sofaen 
og betale for digitalt indhold fra landets 
museer? Det tror jeg. Det kræver dog, 
at de digitale produkter ikke blot bliver 
en flad gengivelse af museumsoplevel-
sen. Et digitalt besøg på Statens Mu-
seum for Kunst via Google Art Project 
bliver aldrig det samme som et virkeligt 
besøg. Hvis man vil have folk til at be-
nytte og betale for sådan en tjeneste, 
skal man tilføre oplevelsen noget mere 
og noget andet end det, man kan få på 
museet.”

Hvad vil coronakrisen 
betyde for museernes 
digitale tilstedeværelse? 
Lasse Marker, medejer af 
formidlingsappen Loby

maj skulle Frihedsmuseet ved Kastellet i Køben-
havn være åbnet. Men ligesom flere andre nye 
museer og en lang række udstillinger blev åbnin-
gen udsat på ubestemt tid. 

5.
NKF-dk indsamler 
værnemidler

Manglen på åndedrætsværn i det dan-
ske sundhedsvæsen gav Camilla Bast-
holm, konservator ved ROMU, en lys idé: 
Museer og konservatorer i hele landet 
ligger inde med beskyttelsesdragter og 
åndedrætsværn, som bruges i konserva-
torens arbejde med museumsgenstan-
de og samlingsarbejde til beskyttelse 
mod blandt andet skimmelsvamp. ”Jeg 
arbejder selv i et fag, hvor værnemid-
ler er helt essentielle for at kunne 
udføre mit arbejde helbredsmæssigt 
forsvarligt,” fortæller Bastholm. ”De 
åndedrætsværn, vi anvender, kan også 
bruges mod vira som COVID-19 af læger 
og sygeplejersker. På de sociale medier 
kunne jeg se, at museer i udlandet do-
nerer værnemidler til COVID-19-indsat-
sen. Da jeg, ud over at være konservator 
på ROMU, er formand for Nordisk Kon-
servatorforbund, Danmark (NKF-dk), så 
jeg en mulighed for at lave et opråb om 
donationer til den samlede branche via 
branchens mailinglister.” Opbakningen 
fra de danske museer, bevaringscentre 
og KADK, Konservatorskolen har været 
overvældende. Ved Danske Museers 
deadline havde 28 institutioner i bran-
chen doneret værnemidler til sund-
hedsvæsenet. ”Det er langt flere, end 
NKF-dk havde turdet håbe på, så vi er 
meget glade og taknemmelige,” fortæl-
ler Camilla Bastholm. ”Det er dejligt, når 
vi sammen kan være med til at gøre en 
forskel.”

H JÆ L P

#Museums
AndChill

Nedlukningen har tvunget de danske 
museer til at gå nye veje for at nå deres 
publikum. Det har ført til utallige invita-
tioner til at bruge museernes udearealer 
og at bevæge sig ud i landskabet. Men 
særligt de sociale medier har bugnet med 
museumstilbud i alle afskygninger. De-
signmuseum Danmark er et af de museer, 
der tilbyder virtuelle rundvisninger, indtil 
videre i udstillingen Night Fever. På Muse-
um Ovartaci kunne man i påsken afhente 
små ’krea-poser’ på museets dørtrin, og 
Thorvaldsens Museum gik samme vej og 
uddelte modellerkits, der ligeledes kunne 
afhentes uden for den lukkede hovedind-
gang. Frederiksborg – Nationalhistorisk 
Museum, Louisiana, Statens Museum for 
Kunst og Nationalmuseet har ligesom 
flere andre formidlet deres digitale sam-
linger, mens en lang række museer har 
formidlet gode historier og optrådt live 
på de sociale medier. Og så har digitale 
spadsereture gennem tomme museer 
via Google Arts & Culture opnået fornyet 
interesse blandt et museumshungrende 
publikum.

Under karantænen har ICOM – International 
Council of Museums lanceret kampagnen 
#MuseumsAndChill og opfordrer til via 
hashtagget at dele erfaringer med at nå bru-
gerne på distancen.

Digital opfind-
somhed og gaver 
på dørtrinnet

FO R M I D L I N G

Fiskeri- og Søfartsmuseet er et af de mange 
museer, der har opfordret til at bruge deres 
udearealer. Her er det legepladsen, hvor der 
ifølge museet er ”god plads og masser af frisk 
luft.” Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Foto: Camilla Jul Bastholm

Jørgen Smidt-Jensen er museumschef 
for Museum Østjylland
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Siden januar har de kinesiske mu-
seer været under lockdown. Coro-
na-pandemien har holdt gæsterne 
fra døren – til gengæld tjekker de 
ind online. 

To kinesiske museer var de første offentlige 
institutioner overhovedet til at annoncere 
lukning på ubestemt tid. Det skete 23. ja-
nuar som følge af sporadiske nyheder om 
en virus, der var begyndt at gøre ondt inde 
midt i landet. Efter sigende havde en muse-
umsinspektør på Shanghai Museum 700 ki-
lometer øst for Wuhan bemærket en snøf-
tende og hostende gæst. Inspektøren lagde 
to og to sammen og kontaktede skyndsomt 
kolleger i Kinas største publikumsinstituti-
on, Paladsmuseet i Den Forbudte By 1.200 
kilometer mod nord – uden først at hen-
vende sig til Kulturministeriet.

Kinesisk bureaukrati er med rette be-
rygtet, tungt, omstændeligt og for Kultur-
ministeriets vedkommende ikke sjældent 
krakilsk. Der gik imidlertid ikke mange dage, 
før ministeriet havde læst situationen og fik 
etableret en serie digitale portaler for alle 
statslige museer under overskriften ’Lukke-
de institutioner, men levende udstillinger’. 
Med initiativet fulgte en opfordring til, at 
museerne hver især begyndte at udvikle 
løsninger til at formidle deres samlinger 
online, med det erklærede formål at sti-
mulere kulturoplevelserne for de millioner 
af borgere, der havde fået besked på at 
holde sig hjemme indtil videre.

Kulturoplevelser for millioner i 
hjemmekarantæne

De første indspil til portalen var ikke over-
raskende konventionelle og typisk bygget 
op som ukuraterede kig ind i museernes 
billeddatabaser og bagkataloger. Men hur-
tigt begyndte der at komme originale bud 
på O2O-løsninger (offline to online) næret 
af Kinas særlige digitale økosystem, som er 
karakteriseret ved en udstrakt brug af bru-
gerstyret interface via mobiltelefoner. Et af 
de første eksempler fra begyndelsen af fe-
bruar introducerer således muligheden for 
at gå på opdagelse i historiske tempelanlæg 
ved hjælp af droner. Andre tiltag, der siden 
er kommet til, tilbyder individuelt tilrette-

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

UDBLIK

spektive kanaler. Derved nåede begge ud 
til et helt nyt publikum.

Andre institutioner har anvendt eksiste-
rende formater, ikke sjældent hentet fra 
den kommercielle verden som onlinebu-
tikker eller restauranternes digitale me-
nukort. Disse løsninger er i udstrakt grad 
baseret på mobilteknologi og kan ses som 
lukkede kredsløb eller programmer med 
op til seks undersider, der er koblet op 
på de sociale medier og derfor er ganske 
uproblematiske at videresende som færdi-
ge oplevelsespakker. Gennemslagskraften 
for disse micro-programmer har vist sig 
at være imponerende, og de daglige pe-
ak-hours kl. 20, cirka to timer før alminde-
lige SoMes bliver læst af flest, vidner om, 
at læserne allerede har tilpasset deres for-
brug til de virtuelle udstillinger og de gen-
nemsnitligt 15-20 minutter, man bruger på 
de fleste af dem.

Interesse for Danmark
Skulle man forledes til at tro, at kinesernes 
store interesse for at besøge museer on-
line primært er genereret af interesse for 
hjemlandets kulturarv, kan man glæde sig 
over det nyeste initiativ fra videotjenesten 
Kuaishou. Den har sat sig for over de kom-
mende måneder at lave 60 minutters video- 
gennemgange af verdens førende museer, 
så man kan kigge indenfor i deres samlinger 
og virke. Den første i rækken var såmænd 
dansk og omhandlede H. C. Andersens Hus 
og blev selvfølgelig sponsoreret af en turis-
meplatform. Forretningen skal stadig løbe 
rundt, også når publikum ikke kan være fy-
sisk til stede.

Wu Gaoming, direktør for Zhaojun Mu-
seet i Indre Mongoliet, taler formentlig 
på mange museers vegne, når hun siger: 
O2O-omstillingen er en langtidsinvestering. 
De færreste satser på, at 2019-tilstandene 
kommer tilbage, så vi skal lære at kunne 
agere i to parallelle universer og udvikle 
forretningsmodeller, der anbringer kultur-
arven som omdrejningspunktet i ikke bare 
oplevelses- og turismeøkonomien, men 
også i curriculum og kommercielle marke-
tingsstrategier.

af mesterværker fra de respektive sam-
linger bundet sammen af en gennemgåen-
de virksomhedssponsoreret guide. Fra 23. 
februar til 15. marts blev klippene set 249 
millioner gange.

Kosmetik og kunst 
– helt nye samarbejder

Nogle af de mest spændende løsninger er 
opstået dér, hvor programmører og plat-
forme er gået sammen med institutioner 
om at udvikle nye formater. Det var for 
eksempel tilfældet, da et kunstmuseum i 
Beijing gik sammen med en onlineplatform 
for kosmetiske produkter og lancerede en 
udstilling om samtidskunst på deres re-

1 Plakat til virtuel 
udstilling i M Woods Mu-
seum i Beijing, designet 
til mobiltelefon.

2 Den Forbudte Bys 
oversigt over de 4.494 
pavilloner i paladsanlæg-
get, som kan besøges 
enkeltvis sammen med 
deres respektive sam-
linger. Man klikker sig ind 
på ét af de otte marke-
rede områder og derfra 
længere og længere ind.

3 Et kig ind i Gansu’s 
Provinsmuseums hjem-
meside, hvor man kan 
besøge forskellige ud-
stillinger (ikoner i top-
bjælke) eller bevæge sig 
rundt i 3D ved at følge 
den gule pil til venstre i 
billedet.

lagte museumsbesøg ved hjælp af VR eller 
AR (Virtual Reality eller Augmented Reality).

Selv om portalen er landsdækkende, er 
den i høj grad forankret i de lokale struktu-
rer. Zhejiang-provinsens museumsstyrelse 
har for eksempel samlet sine 360 museer 
under én paraply for at have hånd i hanke 
med, hvordan og hvornår de enkelte ud-
stillinger går online, mens institutioner i 
storbyer som Shanghai og Beijing opererer 
væsentligt mere autonomt. I den vestlige 
Gansu-provins (26 millioner indbyggere) 
har man valgt en fælles tematisk tilgang 
centreret om Silkevejen med deltagelse 
af 170 museer, institutioner og besøgsmål. 
De bidrager med 60 sekunders videoklip 

3

2

Kinesisk museumsliv 
under Corona 
Lukkede museer med 
levende udstillinger
Af Eric Messerschmidt
Fotos Dansk Kulturcenter i Beijing
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Eric Messerschmidt er direktør for 
Dansk Kulturcenter i Beijing



GENSTANDE ELLER EJ? GENSTANDE ELLER EJ?14 SOMMER 2020 15DANSKE MUSEER

For nogle er genstandssamlinger museernes Unique 
Selling Proposition – endda hele deres eksistens-
grundlag. Andre går i den modsatte grøft og skaber 
genstandsløse museer. Men behøver det at være et 
spørgsmål om enten-eller? Giver det ikke mere mening 
at tilpasse brugen af genstande og formidlingsgreb ef-
ter, hvad der bedst tjener den enkelte fortælling på de 
enkelte museer?  

Disse refleksioner har været aktuelle under arbej-
det med to museer i Ribe; Jacob A. Riis Museum, som 
åbnede i sommeren 2019, og HEX! Museum of Witch 
Hunt, som åbner i juni 2020.

I opbygningen af de to nye museer havde vi to vigtige 
historier at fortælle, men meget få autentiske muse-
umsgenstande knyttet hertil. Vi var derfor nødt til at 
overveje, hvorvidt det var muligt at skabe relevante 
museer på basis af andet end samlinger, eller om vi 
skulle lægge museumsambitionerne på hylden og i ste-
det formidle historierne i bøger eller film. Spørgsmålet 
er, i hvor høj grad vi skal lade genstandene styre vo-
res fortællinger? Gør man det, risikerer man, at gode 
og vigtige fortællinger per automatik ekskluderes fra 
udstillingerne. 

Vi har valgt at tilpasse formidlingsgrebene til for- 
tællingerne for at sikre historiernes udbredelse – både 
nu og til eftertiden.

Et nyt fokus
Idéen om det mere eller mindre ’genstandsløse mu-
seum’ er ikke noget nyt påfund; overalt dukker nye 
museer op, hvor de autentiske genstande i varierende 
grad viger pladsen for nye formidlingstilgange, der spil-
ler på virkemidler fra radio, teater og film. Resultatet 
er formidlingsplatforme, der ser markant anderledes 
ud end for bare 20 år siden. 

En genfortolkning af genstandens rolle har også i høj 
grad været aktuel i udviklingen af Jacob A. Riis Museum 
og HEX!. Det blev hurtigt klart, at Sydvestjyske Museers 
samling havde få genstande omkring personen Jacob 
A. Riis og endnu færre knyttet til hekseforfølgelse og 
trolddomsprocesser.

Vi tog derfor beslutningen om at skifte vores over-
ordnede fokus: frem for at bygge vores museer op om 
genstandene valgte vi at give fortællingerne den pri-
mære status. Via opkøb, indlån og donationer hånd-
plukkede vi genstande, som kunne knytte sig til de 
overordnede temaer. Vi tog udgangspunkt i den præ-
mis, at nogle historier er så vigtige, at de skal fortælles 
og formidles, uanset hvor få fysiske levn man har at 
binde dem op på. Og der er mange andre formidlings-
tiltag end autentiske museumsgenstande, der kan un-
derstøtte faglige budskaber.

Museernes placering har i sig selv stor betydning; i 
Ribe danner de fredede og bevaringsværdige bygning-
er i Quedens Gaard-karréen rammen om museerne 
med stedbunden autenticitet. Museet for Jacob A. 
Riis er opbygget i det hjem, han voksede op i, hvil-
ket skaber en naturlig kobling til personen Jacob A. 
Riis og hans ripensiske baggrund. Bygningerne skaber 
også en autentisk ramme omkring museet HEX!, hvor 
fortællingerne om hekseforfølgelser udfoldes i rum, 
hvis ældste dele dateres til 1583. Museet er placeret 
midt i Ribes unikke renæssancemidte, hvoraf mange 
bygninger i sin tid dannede ramme om byens omtrent 
20 hekseprocesser – herunder Danmarks mest kendte 
heks, Maren Spliids. På denne måde er museumsbyg-
ningerne genstande i sig selv.

Med deres historiske proveniens får bygningerne, 
både museets og byens, hermed en særstatus, der 
skaber unikke rammer for vores fortællinger. Dette 
kommer også til udtryk i byvandringer og undervis-
ningsmateriale knyttet til byens historiske kerne.

Genstande på nye måder
Ud fra beslutningen om, at de store historier skulle 
være de bærende elementer for museerne, har gen-
standene fået en understøttende rolle gennem et flek-

Genstande 
for enhver pris?

Af Mette Slyngborg og Louise Hauberg Lindgaard
Fotos Sydvestjyske Museer

Vigtige fortællinger risikerer at gå tabt, hvis 
de partout skal formidles via genstande. Ja-
cob A. Riis Museum og HEX! i Ribe fortolker 
genstandenes rolle på ny.

sibelt og kontekstbestemt greb. I samspil med sceno-
grafi, animationer/film, lys, lyd- og medieinstallationer 
er genstandene blevet én af flere tangenter, vi spiller 
på for at vække hovedfortællingerne til live.

Vores brug af genstande og rekvisitter kan sorteres 
i tre niveauinddelte grupper. Hvis muligt anvender vi 
autentiske museumsgenstande, hvis proveniens knyt-
ter sig direkte til den formidlede historie. Ellers an-
vendes en såkaldt ’illustrerende genstand’. Her er der 
tale om en tidstypisk museumsgenstand, hvor prove-
niensen er ukendt eller ikke stemmer overens med 
den fortalte historie. Vi bruger også rekvisitter, hvor 
det ikke har været muligt at fremskaffe en genstand.

Sidstnævnte er tilfældet, når man ønsker at formidle 
historien om ældgammel og hemmelig magipraksis; 
én ting er, at kilderne fortæller os, at hekse anvendte 
skorpioner i diverse miksturer. En anden er faktisk at 

1 På museet kan 
publikum gå på opda-
gelse i en scenografi 
inspireret af Jacob 
A. Riis’ fotos fra New 
Yorks slum.

2 Jacob A. Riis’ skri-
vebord blev fragtet fra 
USA til Ribe – og indgår 
nu som en af de vigtige, 
ikoniske genstande på 
museet. 

3 I montren ses et 
originalt glasdias af 
Jacob A. Riis’ fore-
drag i 1904 for 2.000 
personer – motivet er 
forstørret på fotosta-
ten, der danner ramme 
for et lysbilledshow. En 
indkøbt laterna magica 
understøtter fortællin-
gen. 

1

3
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finde en 400 år gammel skorpion, der har været brugt 
til at fremstille en kærlighedssalve.

Det er en udfordring at jonglere rekvisitter, illustre-
rende samt autentiske genstande i én udstilling. Ikke 
mindst når vi ønsker at bevare troværdigheden over for 
vores gæster og derfor må gøre opmærksom på, hvor-
når det er autentiske museumsgenstande, vi anvender 
– og hvornår vi bruger genstande som illustration.

Vi oplyser om de valg, vi har truffet, undervejs i ud-
stillingen, netop for at bibeholde den overenskomst 
der består mellem os som autoritative afsendere og 
gæsten som modtager. For det er ikke genstandene 
selv, der legitimerer en museumsudstilling, men i ste-
det vores faglige viden opnået gennem kontinuerlig 
forskning. Troværdighed er vigtig, når vi anvender gen-
stande på en ny måde. Vores gæster skal ikke være 
i tvivl om, at museerne er skabt på et fagligt stærkt 
fundament, uanset formidlingsgreb.

Hvor formidles historierne bedst?
Skulle vi hellere have formidlet vores temaer via en bog 
eller film frem for på to nye museer?

Der findes allerede både bøger og film om hen-
holdsvis Jacob A. Riis og hekseforfølgelser, og særligt 
hekse er et kontinuerligt udpenslet emne i film- og 
serieformat. Men i Jacob A. Riis’ tilfælde var han stadig 

relativt ukendt i Danmark. Og når det gælder hekse-
forfølgelsernes historie stemmer den herskende po-
pulære opfattelse ikke overens med historiske fakta. 
Så hvorfor lave udstillinger om disse emner?

Udstillinger på museer kan noget andet end bøger 
og film. Museer kan tilbyde en oplevelse, hvor fortæl-
linger formidles i rum og taler til flere sanser. Herved 
tilbyder vi en oplevelse, der indbyder til læring og re-
fleksion, gerne i fællesskab med andre. Ved at give 
flere af historiens aktører stemmer bidrager vi med 
nuancerede forståelser af fortiden. Som når publikum 
både forstår tankemønstrene bag hekseforfølgerne og 
de forfulgte – eller får indblik i, hvorfor Riis’ billeder og 
ord havde så stor en betydning før og nu. Som museer 
arbejder vi med reflekterede overvejelser over, hvor-
dan vi fortæller og formidler historien.   

Museer er, ideelt set, dynamiske størrelser. Vi til-
passer os skiftende kontekster, målgrupper og den 
nyeste viden; i modsætning til film og bøger, der er 
fastfrosset i den tid, de er produceret i. Som interak-
tive læringsplatforme sikrer museerne en kontinuerlig 
dialog, der tilbyder gæsterne at komme i direkte kon-
takt med historien samt de forskere, der arbejder med 
den. Museerne giver adgang til kulturarven for de fleste 
og understøtter den demokratiske målsætning om at 
gøre vores historie tilgængelig for flest mulige borgere.

Genstande for enhver pris?
Er vores muligheder for at skabe museer afhængige 
af vores samlinger? Ifølge ICOM’s stadigt gældende 
definition er museer:

“… a non-profit, permanent institution in the ser-
vice of society and its development, open to the public, 
which acquires, conserves, researches, communica-
tes and exhibits the tangible and intangible heritage 
of humanity and its environment for the purposes of 
education, study and enjoyment.” (forfatternes frem-
hævelse).

Vi mener, at vores to nye museer kan leve op til den-
ne definition – også på trods af vores begrænsede antal 
museumsgenstande. Vores hovedfokus er og bliver de 
vigtige fortællinger om vores fælles fortid. Vi skal sikre, 
at disse væsentlige fortællinger ikke forbliver i den kol-
lektive glemmebog - et sted de er havnet, blandt andet 
fordi der kun er få fysiske levn, der beviser deres eksi-
stens. I stedet for at anskue de manglende genstande 
som noget, der automatisk ekskluderer disse temaer 
fra museumsformidling, så bør vi i stedet se det som 
vores ansvar at formidle disse historier på nye måder.

Et udtryk for 
levet liv
Af Charlotte Boje H. Andersen

Fotos Thisted Museum

Museumsgenstande vækker minder og styrker 
den lokalhistoriske bevidsthed. Det viste sig 
med al tydelighed, da Thisted Museum invite-
rede borgerne til at udvælge genstande til ud-
stillingen Ting fra Thy. Museets medarbejdere 
oplevede ligefrem rørende møder mellem men-
nesker og genstande. 

Er der noget, som forbinder fortidens ting med nutidens 
mennesker? Er der i genstandene et stedbundet po-
tentiale, som taler til os på tværs af tid og generation- 
er? Og hvordan kan vi sætte samlingen i spil i forhold 
til museets brugere og kommunens borgere generelt? 
Disse overvejelser ligger til grund for særudstillingen 
Ting fra Thy, der vises på Thisted Museum i hele 2020. 

Overvejelserne førte til en borgerinddragende pro-
ces, hvor vi gik uden for de vante faglige rammer og bød 
25 borgere i alderen 17-83 år ind i maskinrummet. Det 
viste sig, at museets genstande i den grad talte til del-
tagerne, og det var tydeligt, at ting fra Thy – uanset om 
de er fra stenalderen eller mands minde – har noget at 
sige til nutidsmennesket. Det ved vi godt, os der arbej-
der med det til dagligt. Men det har været en fornøjelse 

”Det er en ud-
fordring at jong-
lere rekvisitter, 
illustrerende 
samt autentiske 
genstande i én 
udstilling. Ikke 
mindst når vi 
ønsker at beva-
re troværdig-
heden over for 
vores gæster.”

1 En jordemodertaske fra 
1900-tallet udløste sammen med 
en bog fra 1749 om fødsler og bar-
selshjælp refleksioner omkring livets 
begyndelse og om leveforhold på 
egnen før og nu. 

Mette Slyngborg er museumsinspektør, og Louise Hauberg 
Lindgaard er historiker ved Sydvestjyske Museer

4

1

4 Et eksempel på 
nogle af HEX!s autenti-
ske museumsgenstan-
de: et sæt tommel-
skruer fra Ribe Rådhus, 
brugt til tortur. 
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at opleve, at det også gælder uden for museets tykke 
mure. Personlige minder, følelser og konkrete overve-
jelser blev aktiveret, og ved mødet mellem ’almindelige’ 
mennesker og de autentiske genstande skabtes en ud-
stilling med et kalejdoskopisk indblik i museets samling.

Mødet med genstandene
Det indledende spørgsmål til borgerne var: Hvilken hi-
storie og hvilken museumsgenstand fra Thy synes du, 
er den mest interessante i Museum Thys samling? Hvad 
er det egentlig, der gør Thy og thyboerne til det, de er? 
Med det i baghovedet blev de inviteret til en introduk-
tionsaften, og efterfølgende blev der aftalt besøg på 
magasinet, hvor de skulle udpege en genstand til ud-
stillingen. Der blev på forhånd defineret nogle få krav 
af hensyn til udstillingslokalets størrelse og eventuelle 
bevaringshensyn, og man kunne ikke vælge allerede 
udstillede genstande.

Undervejs i processen var det for deltagerne en stor 
oplevelse dels at få et kig ind i magasinerne og museets 
arbejdsmetoder, dels at få kendskab til genstandenes 
autenticitet samt deres tids- og stedbundne potentia-
le. Museumsmedarbejderne kunne gang på gang mærke 
og se den begejstring, som mødet med genstandene 
vakte, og hvordan materialer, formgivning, stoflighed 
og slidspor fremkaldte minder, følelser og eftertanke. 
Det blev for alvor tydeligt, at museumsgenstande er 
udtryk for levet liv, udført gerning, tænkt tanke – og at 

de i kraft deraf har appel til nutiden. Faktisk oplevede vi 
helt rørende møder mellem mennesker og genstande.

Interesser med lang tidshorisont
Nogle havde allerede på forhånd overvejet opgaven og 
besluttet sig for, hvad de ville vælge. Det var som oftest 
en væsentlig og overordnet historie om Thy, som de 
ønskede repræsenteret i en genstand. 

Som eksempel kan nævnes spaden, der gennem 
generationer har været et vigtigt redskab til formning 
af landskabet, tørlægning af søer, anlæggelse af plan-
tager samt almindeligt have- og jordbrug; et redskab 
der ligger godt i hånden og altid har gjort det. 

En borger valgte en kunstnerisk gengivelse af det 
åbne og forblæste landskab, der er vigtigt for forstå-
elsen af egnens og landskabets udvikling. For som det 
næsten 200 år gamle maleri viste, var det sådan, Thy 
så ud før de store klitplantager og alle læhegnene. Som 
illustration af det nøjsomme liv på klitheden valgte en 
anden borger en kontrabog fra en købmand i Vang, 
hvori man kan læse, hvor mange bær der i 1920 skul-
le plukkes for at erhverve sig et pund kaffe – i dag er 
bærplukning en rekreativ aktivitet. 

I nogle tilfælde er det særligt tydeligt, at der mellem 
borgeren og de valgte genstande er en lang rød tråd. 
Interesser og værdier, som er aktuelle i nutiden, kan 
genfindes i det arkæologiske materiale. For eksempel 
gav valget af et sværd og en lansespids fra en krigergrav 

fra det andet århundrede efter Kristi fødsel anledning 
til overvejelser om migration og menneskers håb om 
at finde en bedre tilværelse et andet sted i verden; et 
tema, der til stadighed er aktuelt.

Undervejs i processen opdagede en yogaudøvende 
designer, at nogle af de nutidige tankegange og kunst-
neriske udtryk som for eksempel spiraler og cirkler, 
som hun selv arbejder med, kan følges helt tilbage til 
bronzealderen. Smukke spiralformede figurer, der sym-
boliserer livets og årets cyklus, kan genfindes i en stor 
og smuk bælteplade af bronze, som omkring 1400 f.Kr. 
var en del af en kvindes gravudstyr.

Erhvervshistorie og ungdomskultur
Traditionelle erhverv som landbrug, fiskeri, råstofud-
vinding og malerfaget formidles ved vidt forskellige 
typer genstande: flintøkser, en malkemaskinespand, en 
rygkurv til transport af fisk, et malet tapet og et skab 
med farvepulver og malingsrester. Disse genstande får 
nyt liv i kraft af de tanker og følelser, de vakte hos dem, 
der udvalgte netop de genstande, og den fortælling, 
der følger dem i udstillingen. Erindringer om lyde, lugte 
og stemninger dukkede op og blev genfortalt ved mø-
det med genstandene, hvis materialitet og funktion 
taler til os på tværs af tiden. Og de illustrerer den tek-
nologiske udvikling, som hele tiden foregår og er tæt 
knyttet til forandringer i samfundet.

Far og søn, der sammen driver en grusgrav, valgte 
nogle små gravfund. Fundene formidler både den mu-
seumslov, der medfører arkæologiske udgravninger før 
råstofindvinding og anlægsarbejde, og den fortidige 
gravskik og omsorgen, der blev vist til de to døde børn 
i forbindelse med gravlæggelsen. På trods af regler 
og formalia var det alligevel muligt for far og søn at se 
værdien i dette møde med fortidens mennesker.

Nutidens ungdomskultur viste sig også at finde iden-
tifikation i museets samling. Den ene af de unge del-
tagere valgte at gå til opgaven ud fra et topografisk 
kriterie – hvad havde vi fra hans hjemby? Da det viste 
sig muligt at udstille en 100 år gammel fane fra en ung-
domsforening, var beslutningen taget, idet den unge 
mand også selv er foreningsaktiv. 

Historier om de lange linjer og om det nære
Fra den personlige sfære er det fine historier og stærke 
minder, som bringes i spil. Synet og lyden af en gam-
meldags vægtelefon og ikke mindst farmorens måde 
at råbe ind i røret på. Duften og spændingen knyttet 
til en nybagt kage, der i 60’erne blev lavet med hjælp 
af en spritny røremaskine. Disse fortællinger trængte 
sig på allerede ved mødet med genstandene og gav ud 
over de konkrete erindringer og genvakte sanseindtryk 
anledning til overvejelser om kontekst, teknologi og 
de samfundsstrukturer, genstandene repræsenterer.

En fin blå vest fra 1800-tallet, der blev båret af et fa-
miliemedlem på slægtsgården i Sydthy, fortæller både 
om tekstilhåndværk og socialhistorie. Et fjernt barn-
domsminde om et dødsfald i Klitmøller blev hos den 
ældste deltager vakt til live ved mødet med maleren 
Käte Lassens billede, som netop illustrerer den lokale 
begravelsesskik og også de sindsstemninger, der er 
knyttet til tabet af et kært familiemedlem.

De 25 valg har tilsammen skabt en udstilling, der 
på bedste vis repræsenterer Museum Thys samling og 
ansvarsområde i tid og rum. Sædvanlige greb som kro-
nologi og opdeling i faglige kategorier er ikke benyttet; 
arkæologiske objekter udstilles side om side med ting 
fra nyere tid. Og kunst blandes med kulturhistoriske 
genstande.  På det nærmeste at slippe tøjlerne og lade 
folk vælge frit har givet udstillingsforløbet en uforudsi-
gelighed og resulteret i et unikt udtryk. Processen har 
vist, at mødet med autentiske genstande giver mening. 
Ting fra Thy betyder noget for os.

”Synet og lyden 
af en gammel-
dags vægte-
lefon og ikke 
mindst farmo-
rens måde at 
råbe ind i røret 
på. Duften og 
spændingen 
knyttet til en 
nybagt kage ...”

2 Det var en del af 
konceptet, at udstil-
lingsteksterne skulle 
udtrykke motivationen 
bag valget. Borgerne 
blev opfordret til at 
skrive teksten selv, al-
ternativt lade museets 
medarbejdere skrive 
teksten på baggrund 
af et interview. Præ-
missen var, at ordene i 
teksterne skulle være 
deres egne. 

3+4 Kunstværker, kul-
turhistoriske genstande 
og arkæologiske fund 
udstilles side om side 
uden hensyn til krono-
logi.
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Hvem er museernes 
samlinger til for?
Af Kristian Kristiansen
Fotos Nationalmuseet

Forskere kan ikke længere få fri ad-
gang til Nationalmuseets arkæolo-
giske samlinger. Under dække af at 
’beskytte’ dem har man i realiteten 
lukket for grundforskningen i sam-
lingerne. Det er en international 
tendens, som er katastrofal for den 
arkæologiske forskning.

Der findes i dag en eskalerende internati-
onal konflikt mellem forskere og museer. 
Baggrunden er, at store ledende museer 
rundt om i verden gennem de seneste 30 
år har ændret deres prioriteringer fra at 
forske til at udstille, fra at lade samlingerne 
indgå løbende i forskningen til at betragte 
dem som en truet art, man må lukke eller 
regulere adgangen til for forskerne. Det 
har for eksempel betydet, at videnskabe-
ligt personale er blevet stærkt reduceret til 
fordel for flere formidlere, konservatorer, 
magasinforvaltere etc.

Bag denne omprioritering ligger også en 
politisk forventning om, at museerne først 
og fremmest skal lave gode udstillinger og 
få mange besøgende gennem tælleappa-
raterne. I Sverige bestemte man ligefrem i 
slutningen af 1970’erne, at museerne ikke 
skulle forske. Det skulle man på universi-
teterne; forskning til udstillinger var noget, 
man kunne købe eller få til gennem sam-
arbejde. Et andet resultat af denne om-
stilling var et ændret syn på samlingerne. 
De skulle jo først og fremmest anvendes i 
udstillingerne og siden gøres tilgængelige 
for almenhed og forskere gennem ny digital 
dokumentation. Konservatorerne fik sam-

tidig stigende indflydelse på spørgsmål om 
bevaring og adgang til magasinerne.

Grundforskningen lukkes ned
Konsekvensen af disse forskellige tiltag har 
været en fysisk adskillelse mellem muse-
erne og samlingerne. Mellem forskningen 
og museerne. Magasiner blev flyttet ud fra 
museerne, samlingerne skulle nu opbevares 
under mere trygge og klimavenlige forhold, 
og adgangen til dem blev mere og mere bu-
reaukratisk. Under dække af at ’beskytte’ 
genstandene har man i realiteten lukket for 
grundforskningen i samlingerne.  

Hvad betyder det i praksis? I dag kan 
forskere ikke få fri adgang til de vigtigste 
arkæologiske samlinger i Danmark, nem-
lig Nationalmuseets. Det kræver, at man 
i god tid anmelder, hvilke fund man vil se. 
Det betyder, at man kun kan forske i fund, 
som man i forvejen kender til. Hele idéen 
med grundforskning er imidlertid, at man 
skal kunne gå frit gennem hele samlingen 
af for eksempel jernaldergrave for at få et 
samlet overblik over, hvor de interessante 
forskningsspørgsmål gemmer sig, og for at 
kunne blive inspireret af de mange fund, 
hvoraf størstedelen er upublicerede og di-
gitalt udokumenterede. Grundforskningen 
forudsætter først og fremmest indsigt i et 
samlet materiale, for kun herved er det 
muligt at skaffe det nødvendige overblik, 
skabe kontekst og ny indsigt; det er umuligt 
på forhånd at vide, hvilke fund som rummer 
svaret på et forskningsproblem. Og resulta-
terne kan i bedste fald skabe en helt ny for-
tolkning og fortælling om netop de kendte 
fund. Men ikke uden kendskab til alle de 
ukendte fund, som forudsætter fri adgang 

til samlingerne. Det får man ikke længere, 
og man skal desuden være under opsyn. 
Man får ikke selv lov til at tage fundene ud; 
det skal gøres af museumspersonalet. Hvil-
ket naturligvis kræver flere ansatte konser-
vatorer og magasinforvaltere på bekostning 
af forskere. I dag styres de store museer af 
en bureaukratisk ideologi om, at bevaring 
af samlingerne er vigtigere end forskning i 
samlingerne.

Samlingerne af skeletter på Panumin-
stituttet har forskerne imidlertid stadig 
fri adgang til at studere, og her har man 
været åben for prøvetagninger til DNA og 
strontium – med behørig tilladelse – hvor 
resultaterne som bekendt er i færd med 
at revolutionere forhistorien. Dette er et 
smukt eksempel på betydningen af en gam-
mel liberal tradition for forskning i sam-
lingerne. Og her sparede man også masser 
af tid i forhold til, at nogen først skulle have 
taget kranierne ud til besigtigelse. 

Tid til at iagttage 
Lad mig illustrere, hvor dramatisk foran-
dringen har været, med et personligt ek-
sempel. Da jeg som ung ph.d.-studerende 
(dengang hed det magisterstuderende) i 
1971 kom til Nationalmuseet for at studere 
den yngre bronzealders depotfund, dvs. 
rituelle nedlægninger af personligt smykke-
udstyr og våben, plus lurer og andre vigtige 
fund, da fik jeg uden videre nøgletilladelse 
til magasinerne, som endnu fandtes i Prin-
sens Palæ. Med lidt vejledning fra den an-
svarlige inspektør, Henrik Thrane, kunne jeg 
begive mig ned i magasinerne og begynde 
at tegne og dokumentere de tusindvis af 
bronzer. Uden opsyn. Og jeg kunne sidde 
fra tidlig formiddag til ud på aftenen, hvor 
jeg så afleverede mine nøgler i vagten. 

Under mine studier i magasinerne opda-
gede jeg, at bronzerne var forskelligt slidt, 
og at sliddet afspejlede bæremåden for for 
eksempel smykker. Jeg opdagede også, at 
sliddet var forskelligt fra periode til perio-
de og mellem Jylland og Sjælland. Dvs. det 
afspejlede, hvor længe bronzerne havde 
været i brug. Mine resultater kunne aldrig 
være opnået uden direkte kontakt med 
fundene selv. Og resultaterne blev begyn-
delsen til min forskerkarriere. Samme mu-
lighed har en ph.d.-studerende ikke i dag.

”Under dække 
af at ’beskytte’ 
genstandene 
har man i rea-
liteten lukket 
for grund-
forskningen i 
samlingerne.”

DEBAT
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En katastrofe for forskningen
I bestræbelserne på for enhver pris at be-
vare er man imidlertid utilsigtet i færd med 
at destruere den genstandsbaserede arkæ-
ologiske grundforskning på Nationalmuseet. 
Og det bliver værre i fremtiden: Man er i 
færd med at pakke magasinerne ned for at 
flytte dem til et nyt magasin, der skal bygges 
i Vinge syd for Frederikssund. Genstandene 
bliver totalt usynlige i det nye magasin, lagt 
i lukkede kasser, der stilles på paller, som 
med gaffeltruck hejses op i et lager. Der 
bliver studierum, men man kan kun bede 
om at studere de fund, man kender i forve-
jen, eller som man kan finde i et billedarkiv.

Bag denne udvikling gemmer der sig 
desværre en del myter om, at for mange 
frit gående forskere i samlingerne vil gøre 
skade på genstandene. Jeg kan dog per-
sonligt bevidne, at de største skader på 
genstande, herunder bortkommen doku-
mentation, sker, når man laver nye udstil-
linger, hvor fund flyttes ud og ind af maga-
sinerne. Ikke når ansvarlige forskere sidder 
i magasinerne, for de kender til fundene og 
ved, at man skal være yderst forsigtig med 
visse typer af genstande. Men hvis man nu 
mener, at det er et problem, så kunne man 
måske invitere til en dialog med forskerne 
omkring god adfærd i magasinerne frem for 
at lukke dem af. 

Da Nationalmuseets samlinger indehol-
der hovedparten af grav- og depotfund fra 
hele Danmark, berøres alle forskere af de 
beslutninger, man træffer.  Den nuværende 
situation er derfor en katastrofe for frem-
tidig arkæologisk forskning i Danmark. Men 
den er også en katastrofe for Nationalmu-
seet selv. Det er jo gennem at producere 
nye, interessante forskningsresultater ba-
seret på samlingerne, at man kan retfær-
diggøre, at disse opretholdes. 

Det er forståeligt, at man på National-
museet føler stolthed over at have gået i 
spidsen for en modernisering af de arkæ-
ologiske samlinger, så de bevares bedst 
for eftertiden. Men det grænser til an-
svarsfraskrivelse at påstå, at dette skulle 
være sket uden negative konsekvenser for 
grundforskningen.

I midten af 1980’erne fik Nationalmuseet 
en meget stor bevilling fra Egmont-fon-
den, som, sammen med et betydeligt be-
løb fra staten, muliggjorde en væsentlig 
og tiltrængt fornyelse af Nationalmuseets 
udstillinger og formidling i Prinsens Palæ i 
centrum af København. Nationalmuseets 
samlinger var på daværende tidspunkt truet 
af alvorlig nedbrydning, og de mange uregi-
strerede genstande, hjemtaget uden prio-
ritering og tilgængeliggørelse, udgjorde et 
efterslæb af enorme dimensioner. Et meget 
betydningsfuldt element i dette om- og ud-
bygningsprojekt, var ’EDB-registrering’ af 
genstandene, etablering af studierum og af 
klimastyrede magasiner af høj kvalitet i de 
tidligere fabriksbygninger på Brede Værk 
og i Ørholm. 

Igennem 1990’erne og de næste mange 
år udviklede man på Nationalmuseet et nyt 
koncept om lavenergi og passivt klimatise-
rede magasiner med henblik på at redu-
cere energiforbrug og omkostninger uden 
at gå på kompromis med bevaringskvalite-

ten. Tankegangen blev videreudviklet rundt 
om i Danmark, og mange steder står der i 
dag fællesmagasiner, der bygger på dette 
koncept, hvor Fællesmagasinet i Vejle står 
som et meget succesfuldt eksempel. Nati-
onalmuseets nye magasin i Vinge vil bygge 
på de samme principper. Ikke bare i Dan-
mark, men også i andre lande bygger man 
nu magasiner efter ”den danske model,” – 
en model, som på internationale konferen-
cer bliver fremhævet som normsættende 
for bevaring og tilgængeliggørelse af vores 
fælles kulturarv.

Adgang til samlingerne
Kristian Kristiansen (KK) fremfører i sit 
indlæg, at museerne prioriterer formid-
ling frem for forskning. Hertil er der at be-
mærke, at der i løbet af de sidste 30 år 
er sket en erkendelse af, at forskning skal 
formidles på en måde, så gæsterne føler sig 
velkomne på museerne, og museerne hol-
der sig relevante for publikum. Det kræver, 
ligesom andre museumsfag, en professio-
nel tilgang til at skabe udstillinger og aktivi-
teter. Forskerne spiller her selvfølgelig sta-
dig en helt central rolle i formidlingen, ikke 
mindst på Nationalmuseet. Formidlingen 
sker dog ikke på bekostning af forskningen, 
og det skal også understreges, at alle stats-
lige og statsanerkendte museer i Danmark 
er forpligtiget til at bedrive forskning, som 
beskrevet i museumsloven, så her er der 
ikke svenske tilstande i Danmark. På Nati-
onalmuseet er der således i dag ansat 56 
medarbejdere inden for den videnskabelige 
stillingsstruktur, heraf 35 i faste stillinger 
mod 21 i år 2000.  Vi arbejder også i disse 
år med en storstilet samlingsgennemgang i 
erkendelse af, at viden og dokumentation, 
der ikke findes i databaserne, er lige så stor 
en trussel mod samlingernes anvendelig-
hed som fysisk og kemisk nedbrydning. Vi 
har i erkendelse af dette oprettet en særlig 
samlingsenhed, der er bemandet med vi-
denskabeligt uddannede specialister, som 
sammen med museets forskere arbejder 
målrettet mod at digitalisere og tilgænge-
liggøre museets samlinger.  Vi anerkender, 
at tilgængeligheden af vores samlinger i dag 
kunne være bedre. Derfor er målet med 
Fællesmagasinet i Vinge også at øge den 
digitale tilgængelighed, at forbedre den 
fysiske tilgængelighed og samtidig at op-

Museernes 
samlinger er til 
for alle – også i 
fremtiden

Alle med et anerkendelsesværdigt 
formål har adgang til Nationalmuse-
ets samlinger og lige så længe, der 
er behov. Der er en international ten-
dens til at sikre en bæredygtig lang-
tidsopbevaring af samlingerne ba-
seret på et koncept, som er udviklet 
i Danmark. På den måde vil der også 
for fremtidens forskere være mate-
riale til rådighed for nye iagttagelser 
og afprøvning af nye analysemetoder.

Af Jesper Stub Johnsen 

”... også i andre 
lande bygger 
man nu maga-
siner efter ”den 
danske model,” 
– en model, som 
på internati-
onale konfe-
rencer bliver 
fremhævet som 
normsættende 
for bevaring og 
tilgængeliggø-
relse af vores 
fælles kultur-
arv.”

Kristian Kristiansen er professor ved 
Göteborgs Universitet og arbejder med 
grundforskning i bronzealderfund
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timere bevaringen med lavest mulige om-
kostninger.  

KK anfører, at man i 1970’erne og tidlige-
re kunne bevæge sig frit rundt i magasiner-
ne. Dengang krævede det dog en motiveret 
ansøgning, som skulle godkendes, inden 
der blev givet nøgletilladelse, og man fik 
adgang til magasinerne. Denne praksis blev 
ændret i begyndelsen af 1980’erne, og gen-
stande blev nu fundet frem til studiebesø-
get i de indrettede studierum i Ørholm og 
Brede eller i kælderen i Prinsens Palæ.  Den 
ændrede praksis gav bedre fysiske ram-
mer for studierne og sikrede samtidig, at 
de udtagne genstande kom rigtigt på plads 
i magasinerne efter studierne.

Genstandenes hemmeligheder 
– forskernes muligheder

KK nævner, at forskere ikke kan få fri ad-
gang til samlingerne på Nationalmuseet, 
hvilket skulle betyde at grundforskningen 
”lukkes ned”. Grundforskning kræver nem-
lig ifølge KK ”at man skal kunne gå frit gen-
nem hele samlingen…” Det er korrekt, at 
man ikke kan gå frit gennem samlingerne 

på magasinerne. Til gengæld kan man få 
adgang, også til samlinger der er ukendte 
for den enkelte forsker. Man skal selvfølge-
lig have et relevant ærinde, men så kan man 
også få adgang til materialet i et studie- 
rum – og lige så længe, der er behov. Man 
kan også få faglig vejledning og hjælp af 
museets humanistiske og naturvidenska-
belige forskere, konservatorer og profes-
sionelle magasinmedarbejdere. Der findes 
eksempler på forskere og forskningspro-
jekter, der har haft adgang til samlingerne 
i flere år, ja helt op til 8-10 år, hvor man har 
kunnet studere hele samlinger og enkelte 
genstande og bearbejde data med henblik 
på forskningspublikationer. Dog må museet 
af ressourcemæssige årsager i praksis ofte 
prioritere hårdt blandt de mange ønsker 
om adgang.

KK mener, at museerne styres af en 
bureaukratisk ideologi om, at bevaring er 
vigtigere end forskning i samlingerne. Men 
der er netop ikke en modsætning mellem 
bevaring og forskning. Tværtimod. Bevaring 
uden forskning og formidling giver ganske 
enkelt ingen mening. Men museet har et 

ansvar for, at samlingerne bevares også for 
eftertiden – for der kommer jo hele tiden 
nye videnskabelige analysemetoder, som 
kan afdække viden, ingen nogensinde hav-
de drømt om for 30 år siden! Tænk bare på 
den revolution, som for eksempel DNA- og 
strontiumisotop-analyser har betydet for 
forskningen i de seneste år. Og tænk, hvis 
de samlinger, der gemmer på så revolutio-
nerende viden, var gået tabt i fugt og mug 
inden da! 

KK fremfører, at der netop på Panum- 
instituttet er fri adgang for forskerne til 
skeletsamlingerne. Det er nu ikke korrekt. 
I hvert fald ikke til Nationalmuseets del af 
samlingerne. Nationalmuseet har et frem-
ragende samarbejde med Panum omkring 
vores andel af skeletsamlingen, men man 
skal spørge ejerne af materialet, i dette 
tilfælde Nationalmuseet, om lov til at få 
adgang og lov til prøvetagning. Det giver 
vi gerne til anerkendelsesværdige formål 
og gerne til projekter, hvor man ønsker at 
samarbejde med museets forskere.

Nationalmuseet går nye veje
På Nationalmuseet prioriteres og profileres 
forskning, formidling, samlingsarbejde og 
bevaring højt i disse år. Men vi ønsker at 
gå nye veje og tænker – ja, måske overra-
skende for nogle – gæsterne først. Men hvis 
man vil have mange gæster, der føler sig 
velkomne, så skal man have noget relevant 
på hjerte. Og her er forskningen altafgøren-
de. Derfor eksperimenterer Nationalmuse-
et intensivt med at kigge dybt i kulturhisto-
rien og udvikle nye metoder til at kombinere 
forskning og formidling. Faktisk tænker vi fra 
forskning til forandring, så museet også kan 
bidrage til at ændre vaner og livsformer set 
i lyset af de udfordringer, som samfundet 
står over for, hvad enten det drejer sig om 
coronakrise eller klimaforandringer.

Forsvarligt opbevarede og velregistre-
rede samlinger, der kan studeres i velind-
rettede studierum, giver en sikkerhed for, 
at museets samlinger er tilgængelige for 
forskere, der kan skabe ny viden og lægge 
grunden til innovation for os alle – også i 
fremtiden.

Jesper Stub Johnsen er vicedirektør på 
Nationalmuseet og leder af afdelingen 
Forskning, Samling og Bevaring

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

BRANDSLUKNING
uden vand eller kemikalier

• Ingen følgeskader

• Skjulte installationer
•  Individuel rådgivning 

& løsninger

KONTAKT OS PÅ
tlf. : +45 7022 2769
eller læs mere 
på www.fire-eater.dk
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I 1880’erne blev Frederik 4.’s glaskabinet på Rosen-
borg restaureret. Det blev det også godt og vel 100 år 
senere, i 1984. Og her stiftede Nationalmuseets kon-
servatorer bekendtskab med flere vidnesbyrd fra den 
forrige restaurering. Et bræt mellem vindueslysning og 
kamin viser blyantspåskriften ”Guld. Lærredet opsla-
get i August 1886”. Men mere forunderligt var fundet 
af tre madpakker.

Bag væggenes glasbeklædning lå de tre velbevarede 
madpakker med hver tre fedtemadder: Rugbrødsstyk-
ker med et lag fedt, alle pakket ind i hver sin side af 
avisen Social-Demokraten, dateret til henholdsvis 15., 
20. og 21. august 1886. 

Fundet af de tre madpakker udgør ikke bare en 
skriftlig kilde i form af avissiderne. De udgør også gen-
stande til forståelse af de daværende arbejdsforhold. 
Som følge af industrialiseringens fremtog og effektivi-
sering af arbejdernes arbejdsdag indførtes kortere fro-
kostpauser, og madpakken blev en del af arbejderens 
hverdag. Madpakken, fedtemadden, som genstand er 
altså et udtryk for en typisk arbejderspise i 1880’erne 
og det, som sandsynligvis udgjorde frokost for tre glas-
mestersvende i 1886.

I februar 1986 tildelte Rosenborg to af de tre mad-
pakker til Arbejdermuseet – Arbejderbevælgelsens 
Arkiv og Bibliotek. Siden da har de to madpakker væ-
ret blandt museets vigtigste genstande, og en af dem 
har over en lang årrække været udstillet permanent. 
Påvirkning fra kraftige lyskilder, et ustabilt klima og 
angreb af brødbiller har desværre medvirket til kraftig 
nedbrydning af den ellers velbevarede 134-årige fed-
temad og det omkringliggende avispapir.

I sommeren 2019 foretog undertegnede en gen-
nemgående, aktiv konservering af avispapir og rugbrød. 
Et sprødt, tørt og nedbrudt puslespil af avispapir blev 
undersøgt og analyseret, støvsuget, vasket og samlet. 
Rugbrødet blev støvsuget, og fedtlagets bestanddele 
undersøgt ved FTIR-spektroskopi. Dette så madpakken 
nu igen kan blive del af Arbejdermuseets fremtidige 
udstillinger.

Danmarks 
ældste madpakke 
Genstand eller ej?
Af Cecilie Marie Gottfred
Fotos Petra Theibel Jacobsen

Hvorfor gemme på en humpel brød og lidt 
avispapir? Danmarks ældste madpakke min-
der om selv de mest undseelige genstandes 
betydning, og hvorfor de bliver konserveret 
efter alle kunstens regler.

1

2

3

4

5

7 6

1 Fedtemadden 
støvsuges ren for 
brødbiller og efterladt 
boremel.

2 Før avisfrag-
menterne kan vaskes, 
tilføres papiret let fugt 
med en ultrasonisk 
befugter.

3 Avispapiret vaskes 
på lavtryksbord. Ved 
hjælp af vand fra Dah-
liaspray og et underlag 
af trækpapir trækkes 
urenheder ud af papi-
ret.   

4 Ud fra originalud-
gaven samles avissiden 
fra Social-Demokraten, 
20. august 1886. 

5 Avisens brudstyk-
ker sammenlignes med 
en originaludgave af 
avisen fra Arbejdermu-
seets arkiv. 

6 Puslespillet samles 
endeligt, inden det 
stabiliseres og sam-
menklæbes med fint, 
tyndt, japansk papir og 
hvedestivelse. 

7 Dokumentations-
foto efter konservering. 
FTIR-spektroskopiske 
analyser af fedtet 
viser, at det består af 
svinefedt. Foto: Cecilie 
Marie Gottfred

Cecilie Marie Gottfred er grafisk konservator.
Konserveringen af Danmarks ældste madpakke udgør 
hendes bachelorprojekt ved Konservatorskolen. Opgaven 
133 år og en madpakke – En tilstandsvurdering, et konser-
veringsforslag samt en anbefaling for udstillings- og opbe-
varingsforhold for Arbejdermuseets to madpakker fra 1886 
kan lånes på Arbejermuseet – Arbejdermuseets Arkiv og 
Bibliotek.

”Fundet af de tre madpakker udgør ikke bare 
en skriftlig kilde i form af avissiderne. De udgør 
også genstande til forståelse af de daværende 

arbejdsforhold. ”
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Meningen med skabelsen af museumssam-
linger er, at de skal levere værdi for sam-
fundet, nu og på sigt. En måde at forsva-
re dette standpunkt er at tilgængeliggøre 
samlingen digitalt og i et format, som lever 
op til brugernes forventninger – uanset om 
det er en interesseret borger, en højt spe-
cialiseret forsker eller noget midt imellem. 

Ønsket om almennyttig tilgængeliggø-
relse er baggrunden for, at Sydvestjyske 
Museer har udviklet SOL – Samlingen On-
Line (sol.sydvestjyskemuseer.dk). Databa-
sen rummer mere end 1 mio. arkæologiske 
genstande og mere end 100.000 tilknyttede 

fotos af genstandene. Materialet kan frit 
benyttes, deles og redigeres.

SOL er den hidtil mest komplette og bil-
ledbårne indgang til et af de danske mu-
seers arkæologiske samlinger. I forhold til 
den igangværende debat om den museale 
indsamling kan siden også tjene til at kon-
kretisere, hvad det er, vi samler ind, og vise, 
at en museumssamling ikke nødvendigvis er 
en klods om benet, men en vidensbank og 
læringsressource med relevans for mange 
forskellige grupper i samfundet.

Samlingernes udfordringer
I de seneste år er der igen kommet fokus 
på det, som museerne var til at begynde 
med, nemlig samlinger af genstande. De 
fleste nyhedshistorier har været af negativ 
karakter og påpeger de mange udfordrin-
ger, der er forbundet med at bevare sam-
lingerne, hvad enten det har handlet om 
magasinbygningernes oftest dårlige kvali-
tet, en mangel på systematik og strategi i 
museernes arbejde med genstandene eller 
mere overordnede diskussioner af, hvilken 
samfundsnytte museumssamlingerne giver 
i det hele taget.

Den overordnede trend på området har 
været kritisk og problematiserende og har 
kun i mindre omfang kunnet forsvare og 
retfærdiggøre museernes hidtidige praksis 
– eller påvise en vej ud af problemerne. En 
helt central udfordring er, at det er dyrt og 
vanskeligt at tilgængeliggøre samlingerne 
i fysisk form igennem udstillinger, og dis-
kussionen af eventuelle digitale alternati-
ver har været sat på hold af den lange og 
hårde fødsel af det nye nationale register 
til museumsgenstande, SARA.

Sideløbende har digitaliseringen også 
forandret de museale arbejdsgange, og 
mange museer har lagt et stort arbejde i 
at konvertere gamle analoge registreringer 
i protokoller, fundlister og på såkaldte blå-
kort til digitale data, som indberettes til de 
nationale registre. 

Det skarpe lys, debatten har rettet mod 
museumsmagasinerne, har medført mange 
tiltrængte oprydninger og opstramninger 
af de lokalt fastlagte procedurer for, hvor-
når genstande indlemmes i samlingerne. 
Og mange steder er der også blevet gen-
nemført kassationsrunder, hvor genstan-
de uden såkaldt museal værdi eller såkaldt 

Enhver håbefuld webhandler kan 
oprette en webshop og tilgænge-
liggøre sine produkter online. Kan 
museerne gøre det samme med 
deres samlinger? Sydvestjyske Mu-
seer har med Samlingen OnLine 
gjort forsøget.

Ribeperler
taphaner

vægtlodder 
og 1.000.000 

andre ting
Af Morten Søvsø

Fotos Sydvestjyske Museer

1 Ribe-mønt, begyndelsen af 800-tallet.
2 Taphane, 1600-tallet.
3 Mislykket Ribe-perle, 700-tallet.
4 Tenvægt, vikingetid.
5 Mislykket Ribe-perle, 700-tallet.
6 Vægtlod, yngre germansk jernalder.
7 Hvepseperle, anden halvdel af 700-tallet.
8 Importeret emalje-fibel, vikingetid.

”En helt central 
udfordring er, 
at det er dyrt 

og vanskeligt at 
tilgængeliggøre 
samlingerne i fy-

sisk form igennem 
udstillinger.”
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forskningspotentiale er blevet udskilt gen-
nem tidskrævende kassationsprocedurer 
– på mange måder selve antitesen til et 
museum.

Én målestok for museernes fokus på 
samlingsarbejdet er Slots- og Kultursty-
relsens pulje til samlingsvaretagelse, hvor 
museerne kan søge midler til det samlings-
arbejde, som vurderes at ligge ud over den 
normale museumsdrift, der ideelt set bur-
de finansieres af statstilskuddet. Ved de 
seneste årlige uddelinger er der hvert år 
samlet ansøgt om tocifrede millionbeløb, 
som står i grel kontrast til det væsentligt 
lavere beløb, der er til rådighed til uddeling.

Midt i al denne elendighed har der ikke 
været tilstrækkeligt fokus på at tænke 
fremad og udvikle velfungerende digita-
le adgange til museernes samlinger. Men 
løsningerne findes allerede, og i en stadig 
mere digital og visuelt orienteret verden 
vil museumssektoren ikke i længden kunne 
undgå at skulle levere en tilfredsstillende 
løsning i forhold til både borgere og for-
skeres adgang til de bugnende museums-
magasiner.

På de store markeder har internethan-
delen allerede gjort betydelige indhug i de 
fysiske butikker, og det har kun været mu-
ligt, fordi det digitale alternativ, web-shop-
pen, har kunnet leve op til kundens for-
ventninger. Enhver håbefuld webhandler 
kan oprette en webshop og tilgængeliggøre 
sine produkter online. På Sydvestjyske Mu-
seer stillede vi os selv spørgsmålet: Hvis 
selv små virksomheder er i stand til at ud-
byde også omfattende produktkataloger 
på en tilfredsstillende måde for potentielle 
kunder, hvorfor gør museerne så ikke det 
samme?

Denne digitale trend på det museale 
område er allerede i gang, og især man-
ge udenlandske hovedmuseer har digitale 
indgange til deres samlinger, nogle er vel-
fungerende, andre er mindre gode. 

Den arkæologiske samling digitaliseres
Sydvestjyske Museers samling er omfatten-
de og udgør over 1,3 mio. genstande, hvoraf 
den største gruppe udgøres af de mange 
fund fra arkæologiske udgravninger i Ribe. 
Mere end 10.000 glasperler fra vikingeti-
den er gennem årene fundet i arkæologiske 
udgravninger i byen, og tilsvarende impo-

→ SOL – Samlin-
gen OnLine henven-
der sig til alle med 
interesse for arkæ-
ologi og genstande 
og fungerer også fra 
mobile enheder. 

→ I det første hal-
ve år har siden haft 
5.874 unikke besø-
gende, hvoraf 1.183 
er tilbagevendende, 
faste brugere. Siden 
er ikke markedsført.

→ Besøgende 
henvises primært 
fra Facebook. Fra 
2020 er SOL-syste-
met kommet med i 
Googles søgetjene-
ster, som leverer en 
stadig stigende del 
af trafikken.

→ Siden rummer 
forskellige aktive 
links, som intuitivt 
tilbyder andre sø-
gemuligheder og 

forsøger således at 
vise flere veje ind i 
det bagvedliggende 
skatkammer af 
billeder og velordne-
de metadata. Det er 
også muligt at dele 
søgeresultaterne på 
de sociale medier.

→ Det er tanken, 
at siden skal være så 
billedbåret som mu-
ligt, og søgeresul-
tater med tilknyttet 
billede vises først. 
Materialet er til-
gængeliggjort under 
Creative Commons- 
licensen CC-BY-SA 
4.0, hvilket betyder, 
at man frit må dele, 
kopiere, redigere og 
distribuere materi-
alet, så længe det 
krediteres. 

→ I 2020  offent-
liggøres også en 
engelsk version.

nerende tal kan man fremvise for mange 
andre fundgrupper. 

Men hverken tal eller ord yder de fine 
genstande retfærdighed. Det gør til gen-
gæld et godt billede, og det er baggrunden 
for, at museet i de seneste år har investeret 
i at højne kvaliteten af vores genstandsfo-
tos ved investering i professionelt udstyr. 
I øjeblikket råder museet over fem faste 
fotoopstillinger forbundet med en PC, som 
hurtigt og nemt producerer digitale fotos 
i høj kvalitet. 

Siden 1980’erne har det museum, som 
frem til 2008 hed Den antikvariske samling, 
arbejdet med databaser til genstandsregi-
strering. Fra år 2000 anvendte vi en egen-
udviklet sags- og genstandsdatabase, som 
vi kaldte ASR SYS. Og i 2013 udviklede vi et 
nyt system på .net platform, nu under nav-
net SJM SYS, som de eksisterende data blev 
importeret til. Via web-services var vores 
lokale system forbundet med det nationale 
register, Regin. 

Baggrunden for disse valg var, at de sto-
re fundmængder fra udgravningerne, som 
grundet Ribes særlige historie i vikingetid 
og middelalder var af en enestående karak-
tér, krævede løsninger, som kunne håndte-
re disse materialer samt bearbejde og ud-
trække viden af dem. Grundet omfanget af 
registreringsarbejdet har det samtidig væ-
ret en forudsætning, at vores systemer var 
hurtige at arbejde i. Hvis en genstandspost 
tager ½ minut at færdiggøre i ét system 
men 1 minut i et andet, så er det umiddel-
bart indlysende, at registreringsudgiften er 
dobbelt så stor i det sidstnævnte tilfælde. 
Og sådanne performanceparametre er af 
enorm betydning for det samlede tidsfor-
brug til museal registrering i den danske 
museumsverden.

Sideløbende har Sydvestjyske Museer 
lagt en stor arbejdsindsats i at digitalisere 
samtlige protokoller, blåkort og fundlister 
og efterfølgende sammenholdt disse data 
med fundkassernes reelle indhold. Denne 
omfattende proces er næsten afsluttet og 
vil sikre et 1:1 forhold på enkeltgenstands-
niveau imellem samlingens reelle bestand-
dele og den digitale repræsentation af 
samme i databasen.  

Vores database udgør et uundværligt 
redskab i det daglige, forskningsorienterede 
arbejde med genstandene og letter arbej-

det med de mange eksterne forespørgsler. 
I 2018 modtog museet 40 eksterne forsk-
ningsforespørgsler til samlingen. I 2019 var 
antallet 42, og i 2020 er indtil videre ind-
kommet 7 forespørgsler. Blandt de seneste 
eksempler er en forespørgsel fra en belgisk 
forsker, som arbejder med højmiddelalder-
lige kalkstenmortere – en luksusgenstand, 
som indgik i veludstyrede Ribe-hushold-
ninger i slutningen af 1100-tallet og begyn-
delsen af 1200-tallet. Et opslag i databasen 
viste, at vi har 71 fragmenter af disse i sam-
lingen, og det tog samlingspersonalet 1 time 
at fremfinde dem fra magasinet. Forskeren 
kunne proveniensbestemme mange af sten-
typerne, og vi undersøger i øjeblikket mu-
lighederne for at publicere de interessante 
resultater, som udgør bare ét eksempel på 
Ribes særlige rolle i det nordvesteuropæi-
ske handelsnetværk i denne periode.

Ud til brugerne
For endnu nemmere at kunne nå ud til mu-
seets brugere har vi nu valgt at udvikle en 
web-baseret udgave af vores database, i 
daglig tale SOL-systemet, som tilbyder nem 
adgang til i første omgang den store arkæ-
ologiske samling.

 SOL er koblet til den bagvedliggende 
database, SJM SYS, og opdateres således 
løbende. Siden har to søgeniveauer: På 
startsiden er der ét søgefelt, ’Simpel søg-
ning’, som kigger ned i forskellige felter i 
den bagvedliggende database. Trykker man 
på ’Udvidet søgning’ kommer man til det 
næste niveau, hvor man kan udføre også 
meget specialiserede søgninger efter både 
enkelte genstandstyper, specifikke udgrav-
ninger og med eller uden geografiske og 
kronologiske søgefiltre. 

På den måde kan man finde ud af, at vo-
res samling indeholder 697 poster indehol-
dende en bjergartsøkse med skafthul, 918 
poster med fibler af kobberlegering samt 
kun én post med en runesten – eller hvad 
man nu måtte finde interessant eller falde 
tilfældigt over.

9  Importeret 
korsemalje-fibel, 
vikingetid.
10  To-polet vægtlod, 
yngre vikingetid.
11  Hvepseperle, 
anden halvdel af 
700-tallet.
12  Bjergartsøkse, 
enkeltgravskultur.
13  Ribe-perle, første 
halvdel af 700-tallet.
14  Tenvægt, yngre 
romersk jernalder.

FAKTA

”I en stadig mere digital og 
visuelt orienteret verden vil 

museumssektoren ikke i længden 
kunne undgå at skulle levere 
en tilfredsstillende løsning 
i forhold til både borgere og 

forskeres adgang til de bugnende 
museumsmagasiner.”

10

12

11

13

9

14

Morten Søvsø er overinspektør, Arkæologi & 
Samling, Sydvestjyske Museer
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Københavnere kan stadig huske at have stået i kø i 
Stormgade 18 for at blive skrevet op til en lejlighed. 
Det er med andre ord et hus, hvor tusindvis med en 
sag gennem tiden er gået ind ad dørene. 

I 2020 er et nyt kapitel føjet til husets historie, og 
det er for første gang åbent for alle som museum for 
københavnernes og Københavns historie.

Tilbage til det oprindelige
Bygningens arkitektur er historicistisk og inspireret af 
den klassiske, italienske villa, og farver og dekoratio-
ner er i skønvirkestil. Det imponerende trapperum er 

Det er ikke hver dag, at et mu-
seum flytter adresse. Derfor 
skabte det stor bevågenhed 
tidligere på året, da Køben-
havns Museum rykkede telt-
pælene op for at flytte blot 
1,5 km tættere på centrum 
af København. Lille afstand, 
stor forskel. Projektlederen og 
museumschefen viser rundt 
og fortæller. 

Nyt museum 
i et gammelt hus
Af Vivi Lena Andersen og Louise Jacobsen 
Fotos Københavns Museum

Byens liv summer i ørerne, når man træder ind gennem 
porten til Stormgade 18. Her ligger det nye Københavns 
Museum i en bygning, der i sig selv er en historisk gen-
stand. Bygningen stod færdig som overformynderi i 
1894, og bag tegningerne stod arkitekten Hans Jørgen 
Holm, der også tegnede Det Kgl. Biblioteks hovedbyg-
ning og Geologisk Museum. Overformynderiet varetog 
især umyndige kvinder og børns formuer, og da denne 
institution i 1937 forlod adressen og flyttede til Hol-
mens Kanal, overtog Københavns Kommune bygningen. 
Børneværnet flyttede ind, efterfulgt af sundhedsple-
jen, og i 1965 blev det kontorer for boligudlejningen. 
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dekoreret med fresker og lofterne med bladranker 
og rosetmotiver. Udsmykningen blev udført af deko-
rationsmaleren Niels Peter Rasmussen, som bidrog 
til husets fine detaljer, såsom symbolet ´de tre nøg-
ler´ der er at finde i både gitterporten ud mod vejen, 
på gelænderet til hovedtrappen og i loftdekorationer 
på 1. salen. Nøglerne symboliserer den sikkerhed, de 
umyndiges midler var anbragt i hos Overformynderiet. 
Den iøjnefaldende glasmosaik i trappevinduet mellem 
stueetagen og 1. sal blev skabt af Agnes Slott-Møller og 
leder igen tankerne hen på Overformynderiet ved, at 
det er kvinder og børn, der er afbilledet, som eksem-
pler på de umyndige i samfundet. 

Med museets indflytning er huset blevet gennem-
renoveret, så det igen fremstår, som det gjorde i 1894. 
Borte er linoleumsgulvene og nutidens hvide vægge. 
Tilbage er de oprindelige sildebensparketgulve, væg- og 
loftdekorationer, der er blevet afrenset, og vægge, der 
alle har gennemgået en farvearkæologisk undersøgelse, 
så de igen er malet i husets originale farveskala. Rum-
menes udsmykning og særtræk fremhæves af en mo-
derne og elegant belysning udført af fortheloveoflight. 

Byggeprocessen i den fredede bygning har ikke over-
raskende været kompliceret på grund af krav til sik-
rings-, udstillings- og publikumsfaciliteter. Etablering af 
f.eks. elevator, handikaplift og -toiletter, alarmsystem, 
over 50 km nye elkabler samt genstøbning af kældergul-
vene har været en nødvendighed for at få en funktionel 
museumsbygning. Der er nu plads til butik, billetsalg, 

KØBENHAVNS 
MUSEUM FØR 
OG NU

→ Københavns 
Museum er et kultur-
historisk museum ejet 
og drevet af Køben-
havns Kommune. 
Museet blev grundlagt 
i 1901 med udstilling 
på loftet af Køben-
havns Rådhus, men 
pladsen blev for trang, 
og i 1956 flyttede mu-
seet til Vesterbrogade 
59 i et palæ fra 1786. 

→ I 2014 blev Kø-
benhavns Museum 
organisatorisk lagt 
sammen med Thor-
valdsens Museum, 
Nikolaj Kunsthal og 
Københavns Stadsar-
kiv i Historie & Kunst. 
Palæet på Vesterbro 
trængte nu til en gen-
nemgribende renove-
ring, samtidig med at 
man også fra politisk 
side ønskede en mere 
central og synlig 
adresse til museet. 
Valget faldt på den 
historiske bygning i 
Stormgade 18 i Kø-
benhavns Kulturkvar-
ter med naboer som 
Tivoli, Glyptoteket og 
Nationalmuseet. De 
mange attraktioner i 
området besøges af 
7,5 mio. gæster om 
året. 

→ Museets forhen-
værende adresse 
lå uden for de kort, 
turister orienterede 
sig i, og som ensomt 
placeret kulturinstitu-
tion var såvel andelen 
af ikke-lokale besø-
gende som det samle-
de årlige besøgstal på 
mellem 30- og 60.000 
lavt for et hovedstads-
museum. På den nye 
adresse forventes ca. 
150.000 besøgende 
på årsbasis, og star-
ten har vist sig loven-
de.

information samt café i stueetagen og garderobe, to-
iletter og en fløj til skoletjenesten i den høje kælder. 

Et museum folder sig ud
Museumsoplevelsen begynder allerede på forplad-
sen, hvor outreach-projektet Historiens Have byder 
på plantesorter fundet i en latrinkasse fra starten af 
1700-tallet, udgravet i Pilestræde af museets arkæ-
ologer. Børn fra Vartov Børnehave og Dosseringens 
Vuggestue har sammen med kunstnergruppen Bureau 
Detours, museet og skoletjenesten skabt haven. Er 
man til mere jord under neglene, kan man slå vejen 
forbi Arkæologisk Værksted, der ligger i nabohuset, 
Stormgade 20. Det Arkæologiske Værksted er stedet, 
hvor museets arkæologer vasker, sorterer, registrerer 
og analyserer de fund, som de finder i udgravningerne. 
I weekenden er værkstedet en forlængelse af udstil-
lingsoplevelsen, hvor man som besøgende kan komme 
bag kulissen, hjælpe arkæologerne med at vaske nye 
arkæologiske fund, komme helt tæt på genstande og 
få fortiden i hænderne.  

Tilbage i Stormgade 18 er vi nu gået ind i stueetagen, 
hvor den 250 m2 store særudstillingsfløj ligger. Den 
er lige nu indrettet med særudstillingen Paul Fischer 
– Byen i det bedste lys. Via Fischers værker viser den 
København i en tid omkring år 1900, hvor bygningen i 
Stormgade 18 kom til. Man kan med andre ord gå ind i 
den tid, som bygningen selv var en del af. 

Mere kunst finder man i kældrene, hvor vi har valgt 
at dekorere væggene med værker af HuskMitNavn, som 
med sine rødder i streetart tager kunsten fra byrum-
met ind på museet og befolker rummene med forti-
dens og nutidens københavnere. Samtidskunstens leg 
med og fortolkning af Københavns historie fortsætter 
på 1. sal, hvor vi har inviteret papirkunstneren Peter 
Callesen ind i udstillingsrummet om ordenes magt i 
1700- og 1800-tallet til at pryde et vindue og væg med 
et særligt kort over København, hvor Søren Kierke-
gaards ord har indtaget gaderne.  

En vandring gennem tid
Det er også på 1. sal, at den permanente udstilling be-
gynder, og de omtrent 415 genstande og værker forde-
ler sig i 14 udstillingsrum på to etager og sammenlagt 
900 m2. JAC studios har skabt et samlet udstillingsde-
sign for de permanente udstillinger samt Københavns 
Panorama. Ved indretningen er der lagt vægt på skellet 
mellem den historiske bygning og museets moderne 
udstillinger. Montrer og inventar i de permanente ud-
stillinger fremstår lyst og let i højglanspoleret stål og 
er designet til at reflektere og spejle rummenes far-
ver, bygningens dekorerede lofter og de besøgende 
selv. Formsproget i indretning og inventar understøt-
ter også den tid eller tema, som det pågældende rum 

”Med museets 
indflytning er 
huset blevet 
gennemrenove-
ret, så det igen 
fremstår, som 
det gjorde i 1894. 
Borte er linole-
umsgulvene og 
nutidens hvide 
vægge. Tilbage 
er de oprindelige 
sildebensparket-
gulve, væg- og 
loftdekoratio-
ner.”
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omhandler. Som når en horisontal, organisk formet, 
mørk montre med de ældste tiders genstande ligner en 
abstraktion over en udgravning, eller når rummet om 
Christian 4’s København er indrettet med inspiration 
fra plantegninger over renæssancens idealby.

De permanente udstillinger er udviklet ud fra en 
tanke om, at en vandring gennem de 14 udstillingsrum 
er en vandring gennem tiden – fra de første spor af 
mennesker i området 12000 f.v.t. og frem til i dag, men 
også en vandring gennem byen. Hvert udstillingsrum 
tager udgangspunkt i et konkret sted i nutidens Køben-
havn, hvor historien stadig kan opleves, for eksempel 

Rådhuspladsen, Dronningegården, Nikolaj Kirke, Chri-
stiania eller Slotsholmen, og hvor museets samling, 
blandt andet fund fra metroudgravningerne, er med 
til at formidle historien.

Fortid og nutid
Forbindelsen mellem byen og museet skabes også 
meget konkret gennem fysiske afstøbninger af byen. 
Museet har sammen med JAC studios og modelmager 
Steen Holdt udforsket detaljer i København gennem 
50x50 cm udsnit. På de steder i byen, som ligger til 
grund for den permanente udstilling, er der udført 1:1 
aftryk og følbare afstøbninger, som er med til at ind-
lede fortællingen i de enkelte udstillingsrum. De skal 
give de besøgende en fornemmelse af, at historien er 
nærværende i byen i dag, og skabe en nysgerrighed 
omkring byen og de historier, den gemmer. 

I det såkaldte Københavns Panorama samles hele 
byen og giver overblik, nye perspektiver og genkendel-
se. Der er tale om en model over nutidens København i 
1:750, som viser et centralt udsnit af byen. Man kan via 
knapper trykke sig til highlights i byen samt byens ud-
strækning i henholdsvis år 1500, 1650 og 1855 – årstal, 
hvor byen markant ændrede karakter – mens laser og lys 
på og omkring modellen tegner byens tempo igennem 
et døgn. En fortælling, der understøttes af et lydspor 
fra København. Modellen omkranses af en 360 graders 
horisont af hele byen og en væg med overraskende data 
om København, såsom antallet af fiskearter i Køben-
havns havn eller den årlige pris for at fjerne tyggegummi 
fra Rådhuspladsen. Datavæggen er udført i samarbejde 
med Dark Matters. I den lille, tilstødende biograf går 
man fra fakta til følelser med filmen København af Bjarke 
Underbjerg, som giver et poetisk indtryk af byens histo-
rie med nutidens mennesker og by som scene.

Gennem AV-installationerne i de øvrige udstillings-
rum, udviklet af Oncotype, møder vi både fortidens 
og nutidens københavnere. Fortællingerne bliver le-
vende med lyde fra byen og begivenheder, stemmer i 
telefoner, mennesker på skærme, når vi træder ind i 
1700-tallet på Amalienborg Slotsplads i en spejlpavillon 
eller står ansigt til ansigt med nutidens københavnere 
i udstillingsrummet om Brokvartererne. 

Københavnere har selv bidraget til udstillingerne på 
mange forskellige måder. Som testbrugere, som del-
tagere i erindringsindsamlinger, interviews, portrætter 
eller i dokumentarfilmen om aktivisters kamp om byen, 
som Adam Rieper og Christine Hybschmann har skabt 
til museet. Helt unge københavnere har endda også 
ageret kuratorer i udstillingsrummet om Bispebjerg, 
hvor elever fra Tagensbo Skole har dokumenteret deres 
bydel, delt deres liv og oplevelser og har skabt et per-
manent udstillingsrum sammen med kunstnergruppen 
Bureau Detours, så vi her ser byen i børnehøjde.

→ Udstillingsdesign: JAC studios
→ Særudstilling: Anne Schnettler 
→ Lysdesign: fortheloveoflight
→ Genstandsmontering: Henrik Dinesen
→ Afstøbninger: Steen Holdt
→ AV-installationer: Oncotype og  

Dark Matters
→ Lydbilleder: Rasmus Zwicki
→ Historisk have og udstillingsrum om 

Bispebjerg: Bureau Detours og hhv. 
Vartovs Børnehave, Dosseringens  
Vuggestue og Tagensbo Skole

→ Film: Bjarke Underbjerg, Adam Rieper 
og Christine Hybschmann

→ Grafik: Nanna Arnfred og  
Elias Lewinsky 

→ Restaureringsarkitekter: Rørbæk  
og Møller Arkitekter, LETH & GORI

→ Malerarbejde: C. Møllmann & Co.,  
H. Friedmann & Søn

→ Husets farveundersøgelser: Anne  
Simonsen, Københavns Konservator 

→ Samtidskunst: Peter Callesen og  
HuskMitNavn

→ Inventardesign i butik, café og  
velkomstområde: BRIQ

→ Café forpagtes af Democratic  
Coffee

Modtagelsen
”Hovedstadens nye museum er ganske enkelt mester-
ligt” lød overskriften fra en anmelder i Politiken efter-
fulgt af fem hjerter – og flere anmeldere fulgte trop. 
En uge efter åbningen 7. februar 2020 havde 10.000 
besøgende lagt vejen forbi. Selv om den varme modta-
gelse, vellykkede åbning og store opmærksomhed var 
langt mere, end vi havde turdet håbe på, blev det også 
tydeligt, hvor der er plads til forbedringer. Ud over at 
notere den mundtlige og skriftlige respons fra de man-
ge besøgende, så gennemførte vi kort efter åbningen 
den første nationale brugerundersøgelse. Tilsammen 
giver det et godt billede af, hvor der skal sættes ind. 

De områder, som flest har kommenteret på, kan 
opsummeres til: endnu mere lys, endnu mere skilt-
ning/wayfinding, endnu flere siddepladser, større gar-
derobeskabe, justering af rumtemperaturer og træk 
og bedre ankomstforhold for især kørestolsbrugere, 
dårligt gående og folk med synsnedsættelse. Mens vi 
arbejder os igennem listen med justeringsbehov for en 
endnu bedre brugeroplevelse, så glædes vi over at se 
de besøgende komme ind ad døren, stoppe op, kigge 
sig omkring og sige ”wow”. 

BAG KULISSEN

Vivi Lena Andersen er projektleder, og Louise Jacobsen er 
museumschef på Københavns Museum

”Fortællingerne 
bliver levende 
med lyde fra 
byen og begi-
venheder, stem-
mer i telefoner, 
mennesker på 
skærme.”

FL 1050 - RobLight, Roblon Lighting
FL 1050 lysgivere fremhæver de vigtigste elementer i den indendørs indret-
ning og giver udstillingen en udelt opmærksomhed. FL 1050-B-2M lysgiver 
serien er kraftfuld og præcist kontrolleret med et patenteret glaslinse- 
system. Denne serie er ikke kun utrolig effektiv, men giver også højeste farve- 
gengivelse, forskellige dæmpningsmuligheder og er en dedikeret model 
kun til museér.

FL 1050 serien kan leveres med varmt hvidt eller neutral hvidt lys og der kan 
tilføjes farvehjul eller funklingshjul.

Få dine displays, gallerier eller udstilling til at stå ud fra mængden med 
denne funktionelle og dekorative belysningsløsning.

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

www.elministeren.com
Tlf. 60 65 30 80

info@elministeren.com
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Når de handlende i Skårup Brugs i sommeren 2018 kom 
slæbende ud af butikken med poserne fyldt med da-
gens indkøb, kunne de midt på parkeringspladsen finde 
et mobilt museum med en udstilling om deres egen bys 
historie under besættelsestiden. Det lokale seminari-
um var omdrejningspunkt for modstandsbevægelsen i 
byen, hvor våben blev nedkastet på markerne og gemt 
i kirken. Udstillingen, der var placeret i Svendborg Mu-
seums satellit, ’Den Sorte Boks’, indeholdt en nyfunden 
nedkastningscontainer, det lokale hovedkvarters gæ-
stebog, armbind, illegale blade og mindegenstande fra 
by og opland. På endevæggen viste Boksens skærm en 
film produceret af de lokale modstandsfolk i sommeren 
for befrielsen. 

Ambitionen med Boksen var, at museet skulle de-
mokratisere kulturarven, formidle historie andre ste-
der end i Svendborg og koble den lokale historie med 
den nationale historie. Boksen skulle tilbyde let til-
gængelige kulturoplevelser til dem, der ellers ikke gik 
på museum. 

Målt på besøgstal og lokal omtale har Boksen siden 
den første udstilling i Skårup været en succes. I 2018 
var der 8.000 besøgende, og i 2019 var tallet 18.000. 
Men hvad siger brugerne til det mobile museumsgreb?

Hvordan bliver Boksen brugt?
Da Boksen stod på Svendborg Torv i september 2019 
og formidlede resultaterne af de arkæologiske ud-
gravninger af Torvet, var Line (den ene af artiklens 
forfattere) ad to omgange forbi for at observere samt 
interviewe de gæster, der besøgte den. Vi ville finde 
ud af, hvordan Boksen blev brugt, af hvem, og hvad de 
sagde til idéen. I undersøgelsen blev der observeret 62 
brugere, heraf har 26 deltaget i interviews om deres 
oplevelse. Brugerundersøgelsen, der var baseret på 
den Gallup-undersøgelse, der bruges på de danske 
museer, viste en bred aldersspredning og nogenlunde 
ligevægt blandt køn. 

Vi var urolige for, om folk bare stak hovedet ind og 
gik igen, og at en lav fordybelsesgrad derfor var den 
primære grund til de høje besøgstal. Men observatio-
nerne viste, at 50 % brugte mellem to og fem minutter, 
42,3 % af gæsterne brugte seks-ti minutter, og endelig 
brugte 3,8 % mere end 10 minutter. I betragtning af ud-
stillingens størrelse var det tilfredsstillende. Åbnings-
tidens effekt havde vi også mulighed for at undersøge. 
Her viste besøgstælleren, at få mennesker starter da-
gen med et museumsbesøg, men at middagstid samt 
tidsrummet 17-19 var ganske velbesøgt. 

lokalhistorisk fortælling med genstande fra netop det 
sted, hvor udstillingen stod, og hvor de kunne se ud på 
det torv, udstillingen handlede om. Flere mente, at det 
gjorde udstillingen mere autentisk, at den var in situ. 
Det var ikke kun de sjældne brugere, der satte pris 
på disse forhold; det gik igen blandt de mere hyppige 
museumsgæster. Endelig skal det også pointeres, at 
nogle af brugerne savnede mere. De så Boksen som en 
appetitvækker – deres interesse var vakt – og de syntes 
derfor, at det var ærgerligt, at ”der ikke er et rigtigt 
museum”, hvor de kunne finde mere information. 

Mobilitetens styrker og svagheder
Boksen er et lokalt projekt, og det er et af de projekter, 
Svendborg Museum har igangsat, som har givet størst 
positiv respons. De mange samtaler med brugere af 
Boksen og den lille undersøgelse på Torvet peger på, 
at det mobile museum som koncept kan noget sær-
ligt. Den åbne karakter med gratis adgang, lange åb-
ningstider og placeringer ved lokale knudepunkter gør, 
at vi får fat på nogle besøgende, der ellers ikke ville 
bruge museets tilbud. Overskuelige udstillinger, der 
ikke kræver meget af brugerne i form af tid, penge el-
ler planlægning, er en vej ind til denne gruppe. Det er 
sandsynligvis en konklusion, der også gælder for andre 
mobile museumskoncepter.

Mobile museer kan medvirke til at revitali-
sere de kulturhistoriske museer og nå ’ik-
ke-brugerne’. Eller kan de? Svendborg Mu-
seum har med ’Den Sorte Boks’ undersøgt, 
hvordan mobile museer bliver modtaget af 
brugerne.

Den sjældne bruger
Boksens formål var især at komme i kontakt med bru-
gere, der ellers ikke opsøger museets tilbud. Slots- og 
Kulturstyrelsen (SLKS) definerede i 2018 ikke-brugere 
som personer, ”der ikke har brugt et dansk museum de 
sidste 12 måneder eller mere.”  I SLKS’ undersøgelse 
er størstedelen (44 %) af de sjældne brugere mellem 
30 og 49 år, og 60 % har en kortere uddannelse. Vi har 
i vores undersøgelse spurgt ind til, hvor ofte brugeren 
går på museum. Her svarede 34,6 % af de adspurgte, at 
de havde været på museum 0-1 gang om året. Dette tal 
skal ikke tolkes således, at Boksen har 34,6 % ikke-bru-
gere, men det siger noget om, at den har formået at 
tiltrække brugere, der sjældent går på museum. Må-
ske skyldes det, at Boksen har nogle af de elementer, 
som ikke-brugerne i SLKS’s undersøgelse efterspør-
ger. Her siger 32 % af alle ikke-brugerne, at de ville 
gå mere på museum, hvis det var billigere, mens 35 % 
siger, at de ville besøge museerne oftere, hvis de be-
skæftigede sig med temaer, der har personlig interesse  
for brugerne.

Brugerne i Boksen fremhævede, at det var en over-
skuelig udstilling, hvor man bare kan gå ind og ud uden 
at skulle planlægge det på forhånd. Langt størstedelen 
var forbipasserende, der tilfældigt faldt over Boksen 
og derefter så udstillingen. I Boksen oplevede de en 

Er det personlige møde med frontper-
sonale og engagerede museumsmed-
arbejdere altafgørende for den gode 
museumsoplevelse? I Den Sorte Boks og 

på Hals Museum er brugerne overladt til 
sig selv. Til gengæld har besøgsstederne 
udstrakte åbningstider og appellerer til 
de eftertragtede ikke-brugere.

SELVBETJENTE MUSEER

1 Her åbnes udstil-
lingen i Ballen, hvor der 
blev fortalt om marin- 
arkæologi fem meter 
fra vandet. 

2 Et kig ind i Boksen. 
På endevæggen vises 
en film produceret af 
lokale modstandsfolk i 
sommeren for befriel-
sen.

3 Fejringen af 
modstandsfolkene 
på Skårup Kro efter 
befrielsen i 1945. Læg 
mærke til faldskærmen 
i loftet, den lille flyver 
og de små nedkast-
ningscontainere. Netop 
forbindelsen til England 
var omdrejningspunkt 
for megen af mod-
standsaktiviteten på 
Skårup-egnen og for-
tællingen i Den Sorte 
Boks. Foto: Skårup 
Lokalhistoriske Arkiv

2

1

3

Virker de mobile 
museer?
Af Nils Valdersdorf Jensen og Line Poulsen

FAKTA

→ ’Den Sorte Boks’ 
skal formidle historie, 
der hvor den skete. I 
2018-2019 har den 
været på turné på 
Sydfyn, ni steder fra 
Bøsøre til Bagenkop.

→ Boksen er en om-
bygget container med 
solceller, AV-udstyr, 
lys, alarmer, besøgst-
æller og tre brudsikre 
montrer, der som 
modulopbygget rum 
kan skifte udstilling 
på én dag. Boksen er 
åben kl. 8-21 hver dag, 
gratis at besøge og 
ubemandet. 
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Vores undersøgelse gjaldt kun den ene af de ni ud-
stillinger, der indtil nu har været i Boksen, og det var 
ovenikøbet den mest centralt placerede. Resultaterne 
ville ganske givet have været anderledes, hvis vi havde 
gennemført samme observationer i Bagenkop eller i 
Bøsøre. Vores fornemmelse er, at de bedste af vores 
udstillinger er dem, der er mest skræddersyet til deres 
område og med udgangspunkt i nye undersøgelser og 
nyindsamlede genstande. Mobiliteten gør udstillinger-
ne mere lokalt forankrede og dermed mere relevante. 

De kulturhistoriske museer holder sig ofte til deres 
centerbyer, men der er stor lokal opbakning at hente i 
at tænke opsøgende. På den måde synes mobiliteten 
at være en vej til revitalisering af det klassiske kulturhi-
storiske museum og til at nå ikke-brugerne simpelthen 
ved at tage det lokale alvorligt. 

”Du skal på museum for at kigge på flintøkser og knog-
lerester – men kigger langt efter en kustode.” Sådan 
skrev DR i april 2017, da Nordjyllands Historiske Muse-
um begyndte arbejdet med at omdanne Hals Museum 
til et selvbetjent udstillingssted. Omdannelsen var en 
følge af de centraliseringer og rationaliseringer, som 
også andre danske museer i en årrække har gennem-
ført, og som nogle steder har ført til lukning af mindre 
afdelinger. 

Det hævdes ofte, at god publikumsbetjening og 
museumsformidling forudsætter en personlig modta-
gelse og dialog med et levende menneske, og for nogle 
vækker begrebet ’selvbetjent museum’ associationer 
til et tomt og øde museum, hvor gæsterne er overladt 
til sig selv. Den forestilling satte Nordjyllands Histo-
riske Museum sig for at udfordre med Hals Museum.

Tag i døren og gå ind
Selvbetjeningsløsningen på Hals Museum har erstattet 
den tidligere museumsværts opgaver som for eksem-
pel at åbne og lukke museet, sælge billetter, vejlede 
gæster samt overvåge udstillingerne. 

Nu styres åbning og lukning automatisk af et ur, der 
slår lås og tyverialarm til og fra. Den daglige åbningstid 
kan indstilles via automatikken, men har siden åbnin-
gen i 2018 været kl. 9.00 - 21.30 hver eneste dag året 
rundt. Det har udvidet åbningstiden fra 330 timer til 
4.562 timer årligt, og det har øget tilgængeligheden til 
udstillingerne markant – både for lokale og områdets 
mange turister.

kan tåle berøring, som overhovedet muligt. Alt sam-
men i bestræbelsen på at modvirke fornemmelsen af 
at komme ind i en mennesketom udstilling, hvor alt er 
på afstand bag glas.

Gå på opdagelse med ny app 
Med omdannelsen til selvbetjening var det oplagt at 
gøre Hals Museum til et lille eksperimentarium for, 
hvordan brugen af digitale teknologier kan bidrage til 
at gøre selvbetjente udstillingssteder nærværende for 
gæsterne. Hals Museum ligger midt i et skanseanlæg fra 
1600-tallet, der i dag fungerer som rekreativt område 
for byens borgere. For at pirre nysgerrigheden hos de 
mange, der bruger området rekreativt, og få dem til 
både at søge viden i udstillingerne og gå på opdagelse 
på skanseområdet uden for museet, blev overgangen 
til selvbetjening kombineret med forskellige tests af di-
gitale teknologier. Heriblandt udviklingen af appen Op-
dag Skansen. Det blev muligt via Nordjyllands Historiske 
Museums deltagelse i det nationale forskningsprogram 
Vores museum, hvor appen blev udviklet og testet. Den 
blev desuden støttet økonomisk af Aalborg Kommune. 

Testen af den digitale formidling er fortsat under 
udvikling. Det kan dog allerede på det nuværende 
grundlag konkluderes, at digitale løsninger – som for-
midlingen i det hele taget – kræver meget umiddelbare 
og simple løsninger for at kunne fungere på et selvbe-
tjent udstillingssted. Gæsternes opmærksomhed har 
vist sig svær at fastholde selv ved den mindste tvivl om, 
hvordan Opdag Skansen skal gennemføres, eller ved 

Et alternativ til at lukke mindre museer kan 
i visse tilfælde være at omdanne dem til 
selvbetjente udstillingssteder. Gæstebogen 
på Hals Museum flyder ligefrem over med 
rosende ord om gratis adgang og udvidede 
åbningstider.

Af Inger Kirstine Bladt og Thea Højvang Rasmussen
Fotos Nordjyllands Historiske Museum

Hals Museum 
En selvbetjent 
succes

Overgangen til automatik har samtidig gjort det mu-
ligt at gøre et besøg på museet gratis. Gæsterne kan 
ganske enkelt tage i døren og gå direkte ind. Der er ikke 
noget besvær med adgangskontrol i form af indlæsning 
af sygesikringskort, mobile pay eller kreditkortløsnin-
ger, der både ville være omkostningstunge og udelukke 
Hals-områdets mange udenlandske turister.

Derudover er der opsat en tæller til registrering af 
museumsgæsterne, og der er installeret overvågnings-
kameraer, så udstillingerne kan overvåges online af 
museets personale ved de øvrige afdelinger. Der føres 
tilsyn med teknik og udstillinger månedligt. 

Sikring af genstande på et værtsløst museum
I de gamle udstillinger på Hals Museum var mange af 
genstandene udstillet uden for montrerne under op-
syn af museumsværten. Overgangen til et selvbetjent 
museum har derfor også krævet en ombygning af ud-
stillingerne for at sikre genstandene. Det er primært 
foregået ved at placere sarte genstande i alarmsikrede 
glasafsnit med glasruder fra gulv til loft. Det har været 
en forholdsvis billig løsning, der gør det muligt at pla-
cere mange genstande i samme montre. 

Det kan dog have den bivirkning, at det forstærker 
museumsgæstens følelse af at være ’Palle alene i ver-
den’. For at modvirke det er der lagt vægt på en for-
midlingsform, som viser menneskers levede liv i Hals på 
plancher, filmklip og billeder. Udstillingerne er desuden 
opbygget med stor tillid til gæsterne, og de indeholder 
derfor så mange genstande og museumskopier, der 

FORSKNING OM 
SELVBETJENTE 
MUSEER

→ Vores muse-
um-projektet ’Ube-
mandede udstillings-
steder’ varetages 
af ph.d.-studerende 
Rameshnath Krishna-
samy fra Aalborg 
Universitet.  

→ Projektet er 
tilknyttet Hals 
Museum og tager 
udgangspunkt i de 
udfordringer, der er 
for at kunne fortsætte 
driften og bibeholde 
udstillingssteder og de 
historiske fortidsmin-
der, så formidlingen 
bliver leveret in situ 
via passende teknolo-
giske platforme. 

→ Vores museum 
er et nationalt forsk-
nings- og udviklings-
program om innovativ 
og digital museums-
formidling. 

4 To modstands-
folk, Nielsen og 
Eskild, på motorcykel 
i foråret 1945. Bille-
det er sandsynligvis 
taget på Gl. Kling-
strup. Foto: Svend-
borg Museum

4

1

Nils Valdersdorf Jensen er museumsinspektør ved 
Svendborg Museum, og Line Poulsen er AC-medarbejder 
ved Danmarks Forsorgsmuseum.

1 Hals Museum ligger 
midt i et skanseanlæg 
fra 1600-tallet, der i 
dag består af grønne 
volde omkranset af 
en voldgrav. Skansen 
skulle bevogte Limfjor-
dens udmunding især 
under Svenskekrigene, 
men fungerede helt 
op til begyndelsen af 
1800-tallet, hvor den 
mistede sin militære 
betydning. I dag ligger 
det midt i Hals by. 
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tekniske forhindringer. Og når der ikke er en museums-
vært på stedet, er der heller ingen at spørge om hjælp. 

Skiltning og forklarende tekster har vist sig at kunne 
afhjælpe en del af problemet. Men hvor en traditio-
nel mulighed for at afprøve uniformer har fungeret 
upåklageligt og været populær, er gæsterne gået lige 
forbi introplanchen til Opdag Skansen-appen uden at 
ænse den. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse 
løbende. Formidlingsmæssigt gælder derfor mange 
af de hensyn, som også gælder for vores bemandede 
udstillinger. Det mest fremtrædende er keep it simple 
og at være velovervejet i valg af digitale teknologier ud 
fra den kontekst, museet befinder sig i. 

Tillid og udvidet adgang vækker begejstring
Det selvbetjente Hals Museum blev indviet 1. maj 2018, 
og efter de første knap to år kan der gøres status. Be-
søgstallet er uændret og ligger på samme niveau som 
før, det vil sige små 5.000 gæster om året. Samtidig har 
museets tillid til gæsternes adfærd i udstillingerne vist 
sig velbegrundet. Udstillingerne har hverken været ud-
sat for hærværk eller nævneværdige affaldsmængder. 
Museumsgæsterne har heller ikke klaget, men derimod 
via en gæstebog gentagne gange takket for tilliden, 
udtrykt tilfredshed med de nye åbningstider, den gra-
tis adgang og det nyindrettede museum. Udenlandske 
gæster har udtrykt tilfredshed med de engelske over-
sættelser af hele den nye udstilling. Ingen har udtrykt 
savn efter en museumsvært. Indtrykket er snarere, at 

gæsterne er godt tilpas med selv at gå rundt og op-
dage museet.

En anden erfaring er, at gæsterne gerne vil sætte 
deres eget aftryk i museets udstillinger. De poserer på 
fotos i prøv selv-uniformer, og de bruger flittigt gæ-
stebogen – præcist som det var tiltænkt. 

Den kreative brug af udstillingen har blandt andet 
ført til en lidt skæv historie. Museet opdagede nemlig 
ved et tilfælde, at efter en opdatering af en tablet i ud-
stillingen kunne denne tilgås af gæsterne uden museets 
vidende. Og det var åbenbart blevet meget populært, 
idet tabletten indeholdt en række billeder af selvtil-
fredse gæster, som havde sneget sig til at tage selfies 
på museet. En enkelt af ’hackerne’ afslørede dog sig 
selv i gæstebogen. 

For Nordjyllands Historiske Museum er selvbetjente 
museer en bæredygtig succes, som er kommet for at 
blive, og vi kan med en vis ret sige, at omdannelsen af 
det bemandede Hals Museum til et selvbetjent udstil-
lingssted har været en succes set med museumsgæ-
sternes øjne. Der er tale om en økonomisk bæredygtig 
mulighed for at sikre borgere og turisters adgang til 
vores udstillingssteder, og museumsgæsterne kvitterer 
for tilliden, de bliver ved med at komme, og de holder 
udstillingerne pæne og rene.

2

2 Ryghvirvlen fra en 
blåhval har i mange år 
stået på et torv i Hals, 
inden den blev en del 
af den nye udstilling, og 
den tåler berøring. Li-
geledes er der udstillet 
dubletter af køkkentøj 
og service, som kan 
tåle, at gæster flytter 
rundt på dem.  

Inger Kirstine Bladt og Thea Højvang Rasmussen er 
museumsinspektører ved Nordjyllands Historiske Museum

”Ingen har ud-
trykt savn efter 
en museums-
vært. Indtrykket 
er snarere, at 
gæsterne er 
godt tilpas med 
selv at gå rundt 
og opdage 
museet.”

MUSEUMS
MONTRER  
EFTER DINE ØNSKER

System Standex tilbyder montrer til små og 
store opgaver, herunder sikkerhedsmontrer, 
klimastyring og belysning.

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

Referencer:
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Ærø Museum, 

Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg, Den Gamle By, 

Museum Sydøstdanmark, Ragnarock, Amalienborg,

H.C. Andersen Museum, Moesgård Museum, 

Nationalmuseet, Museum Østjylland, Danmarks 

Jernbanemuseum, ROMU (Roskilde Museum), 

Frederikssund Museum, Ny Carlsberg Glyptotek, 

Zoologisk Museum, Rosenborg Slot m.fl.

Den Gamle By - “Smykkeskrinet”

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
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”Træd ud i mig, se ned i mine strømhvirvler, 
lad foden glide gennem min kølige strøm-
mende krop, mærk stenene på bunden, 
som jeg har rullet og rullet, rundt og rundt 
i sandet, til de blev helt runde og glatte. Jeg 
var her længe før jer, og jeg er her længe 
efter, I er forsvundet. Hør, hvad jeg har at 
fortælle.”

Gudenåen har fået sin egen stemme i 
podcastserien Åsteder – fortællinger fra 
Gudenåen, der er blevet til i et samarbejde 
mellem blandt andre de otte jyske museer 
Glud Museum, Horsens Industrimuseum, 
Horsens Museum, Museum Skanderborg, 
Museum Silkeborg, Moesgaard Museum, 
Energimuseet og Museum Østjylland. 

Men hvorfor overhovedet skabe en pod-
cast – og med så mange partnere involve-
ret?  Gunhild Øeby Nielsen, netværkskoor-
dinator ved GudenåSamarbejdet, forklarer:

”Gudenåen er Danmarks længste å, og 
den har altid været kilde til liv – som spi-
sekammer, som energikilde, som fragtvej, 
som bindeled. Men der er ikke nødvendig-
vis meget at se, når man besøger stederne 
i naturen. Podcasten er en platform, der 
giver mulighed for at fortælle de mange 
historier på netop dét sted, hvor de har 
udspillet sig. Museerne har hver især for-
skellig viden og fortællinger, der nu samles 
ét sted. Ved at samle kræfterne skaber man 
ét stærkt formidlingsprodukt frem for otte 
halvhjertede. Og på den måde skal bruge-
ren kun søge information ét sted, frem for 
at gå til otte forskellige museer.” 

Mange bække små
Lene Mollerup fra Øm Klostermuseum (en 
del af Museum Skanderborg) er en af de 
videnspersoner, som er blevet interviewet 
til podcasten, og hun har også deltaget i 
et hands-on kursusforløb for museerne, 
hvor alle har arbejdet med, hvordan man 
selv producerer lydfortællinger. 

Gudenåens kulturhistorie var i pe-
riferien af flere jyske museers ker-
neopgave. Men med et fælles pod-
castprojekt lykkedes det at skabe en 
bæredygtig platform for formidling 
af de mange fortællinger, der knytter 
sig til stedet. Samtidig er museerne 
blevet klædt på med ny viden om bru-
gen af podcastmediet.

8 museer — 1 podcast
Af Lene Grønborg Poulsen Fotos GudenåSamarbejdet
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I et af podcastens afsnit fortæller hun 
historien om latriner og munkemaver på 
Øm Klostermuseum, hvor man blandt andet 
har fundet blommesten i munkenes gamle 
latriner.

”Vi er et lille museum, som ikke har så 
mange muskler i forhold til at være til stede 
og give guidede ture hele tiden. Der oplever 
jeg, at podcastmediet kan noget særligt, 
fordi lytterne kan vælge historierne til, når 
de har tid,” forklarer hun og fortsætter:

”I projektet fik vi snuset til at lave pod-
cast, og undervisningen har bevirket, at vi 
får lyst til at prøve kræfter med det frem-
adrettet. Jeg var især imponeret over vo-
res lyttebiograf i Veng Kirke, hvor der var 
over 250 mennesker i en propfyldt og 
stemningsfuld kirke. Det viste, at projektet 
kunne noget, og at folk er interesserede i 
emnet.”

Og netop eksemplet med Veng Kirke vi-
ser måske, hvad man kan, når mange små 
arme løfter i flok. Arrangementet nåede 
hurtigt ud til over 10.000 mennesker på 
Facebook, og de tilknyttede museer delte 
det på deres egne platforme. 

Derudover har podcasten Åsteder – for-
tællinger fra Gudenåen den fordel for lytte-
ren, at det rykker den historiske fortælling 

ud af museumsbygningerne og ind i deres 
hverdag – og det kan være med til at skub-
be til vores vante forestillinger om, hvordan 
man kommunikerer med museumsgæster, 
og hvor man gør det. Interesserede kan 
lytte til kulturhistorie, når det passer dem 
– og det kan både være i bussen, i sofaen, 
ved Gudenåen eller et helt tredje sted. Og 
fortællingen kan inspirere til at besøge ste-
derne eller blot give en større forståelse af 
vores fælles kulturarv, understreger Gun-
hild Øeby Nielsen.

Også for Lars Krants fra Moesgaard Mu-
seum har projektet sat tanker i gang:

”Jeg var helt grøn i brugen af podcast, 
og før det her projekt vidste jeg ikke, hvad 
mediet var for en størrelse. Men kurset var 
meget inspirerende, så nu har jeg klart fået 
blod på tanden til at løfte det videre,” un-
derstreger han.

På Moesgaard Museum har man nu også 
skrevet ind i en handleplan, at museet vil 
arbejde med podcastmediet fremover.

”Personligt kan jeg forestille mig flere 
forskellige måder, mediet kan bruges på. 
Det kunne være interessant at formidle 
noget af museets forskning på en ny måde 
til nye målgrupper, ligesom man kunne 
forestille sig podcastserier, hvor man ar-

OM PODCASTS

Podcasts bliver stadig 
mere populært. Fra 
2016 til 2017 øgedes 
antallet af danskere, 
der ugentligt lyttede til 
podcasts, fra 9 % til  
15 %. Af de 20-39-åri-
ge lyttede 25 % ugent-
ligt i 2017. I 2019 lytte-
de 24 % af danskerne 
til podcasts ugentligt, 
hvilket er det hidtil 
højeste niveau, der 
er målt. 
Kilde: DR’s Medie-
trend-rapport

bejdede med alle processerne bag vores 
særudstillinger; hvordan man skaffer midler 
til udstillingen, alle tankerne bag samt det 
endelige resultat,” fortæller han.

Det gode samarbejde
Men hvordan skaber man det gode sam-
arbejde på tværs? Gunhild Øeby Nielsen 
fra GudenåSamarbejdet har gjort sig nogle 
tanker:

”Det er tydeligt for mig, at man kan opnå 
øget opmærksomhed, når man samarbej-
der på tværs af en sammenhængende for-
tælling. Gudenåens kulturhistorie var må-
ske i periferien af alles kerneopgave, men 
det giver en merværdi at samarbejde. Jeg 
er blevet meget opmærksom på, hvad der 
sker, når flere partnere lægger deres net-
værk sammen.”

Hun understreger dog også, at sådan et 
samarbejde ikke opstår automatisk. 

”Det kræver, at der er en tovholder og 
igangsætter, når man arbejder på et pro-
jekt af den her størrelse. Man skal kontinu-
erligt være i kontakt med hinanden og være 
enige om rammen, inden projektet sætter 
fra land,” påpeger hun.

Det er værd at understrege, at de for-
skellige museer, biblioteker, turistorganisa-
tioner og kommuner har bidraget til mar-
kedsføringen og blandt andet delt alle nye 
podcasts på deres hjemmeside, nyheds-
mails og sociale medier, og der er blevet 
udarbejdet en fælles grafisk linje, som alle 
har kunnet bruge. I foråret bliver der her-
udover opsat skiltning langs Gudenåen på 
de steder, hvor der er optaget podcast. 
Skiltene vil fortælle om podcasten og med 
en QR-kode give folk på stedet mulighed 
for at hente lytteoplevelsen direkte ned til 
deres mobiltelefoner. 

Men hele formidlingsindsatsen skal selv-
følgelig koordineres, og det arbejde skal 
også regnes ind i planlægningen. 

”Når det lykkes, får man et kæmpe ud-
bytte og også flere og nye fundraisingmu-
ligheder. Endelig kan man tiltrække en langt 
større målgruppe, fordi de mange partnere 
samlet har en større berøringsflade end det 
enkelte museum,” afslutter Gunhild Øeby 
Nielsen.

”Fortællingen kan 
inspirere til at 

besøge stederne 
eller blot give en 
større forståelse 

af vores fælles 
kulturarv.”

1+2 Lyttebiografen i 
Veng Kirke.

3 ”Jeg var helt grøn 
i brugen af podcast, 
og før det her projekt 
vidste jeg ikke, hvad 
mediet var for en stør-
relse,” siger Lars Krants 
fra Moesgaard Museum.

6 En podcast bliver 
til - ved ’Den genfund-
ne bro’ over Gudenåen.

→ Få mere viden og 
inspiration på oplev-
gudenaa.dk/podcast   

→ Der udgives 
en ny podcast hver 
måned. De produce-
res af journalist Lene 
Grønborg Poulsen, 
lydland.com. Under-
visningen for muse-
erne blev varetaget 
af journalist Susanna 
Sommer, lyd.guru.

→ Partnerskabet 
består af de statsa-
nerkendte museer 
med ansvar for for-
midling af Gudenåen, 
turistorganisatio-
nerne omkring Gu-
denåen samt de syv 
Gudenå-kommuner i 
GudenåSamarbejdet.

→ De deltagende 
museer er: Glud 
Museum, Horsens 
Industrimuseum, 
Horsens Museum, 
Øm Kloster Museum, 
Museum Silkeborg, 

Moesgaard Museum, 
Energimuseet og 
Museum Østjylland. 
Derudover har Silke-
borg Arkiv, Favrskov 
Bibliotekerne og 
Randers Bibliotek 
deltaget i projektet.

→ Formålet med 
GudenåSamarbej-
det, som består af 
Hedensted, Hor-
sens, Skanderborg, 
Silkeborg, Viborg, 
Favrskov og Randers 
kommuner, er at 
gøre oplevelserne 
knyttet til Gudenåen 
mere synlige og 
tilgængelige.

→ Region Midt har 
bevilget 245.000 
kroner af Kulturpul-
jen 2018. 

→ Der planlægges 
yderligere en række 
afsnit til Åsteder 
– fortællinger fra 
Gudenåen.

OM PROJEKTET

1

3

4

2

Lene Grønborg Poulsen er journalist og står 
bag lydland.com, der producerer podcasts
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skete, eller hvor genstandene på museet blev fundet? 
Kan man bringe en dynamik mellem åsted og udstilling 
i spil på en måde, der i sidste ende vil komme museer-
ne til gode samt skabe en mere nuanceret formidling 
og forståelse af kulturhistorien, idet sted og genstand 
sammenkobles? Eller er det muligt at koble andre mu-
seumsaktiviteter som foredrag, forskning og særud-
stillinger til landskabets mange historier? 

Museerne knyttet til Gudenåen har det seneste år 
afprøvet et nyt redskab hertil – nemlig podcast, der 
bringer den museumsfaglige viden om kulturlandskabet 
ud til de flere og flere, der lytter podcasts. Der er tale 
om et formidlingstilbud til den enkelte, alt efter hvor 
han eller hun befinder sig. 

 Hvis museerne i højere grad skal udnytte kultur-
landskabets potentiale, bør de have lov til at tælle 
downloads og brug af diverse apps, podcastlytninger, 
guidede ture og andre aktiviteter uden for museums-
bygningerne med i deres publikumsmåltal, så de ikke 
kun bliver bedømt på antallet af gæster inde på muse-
et. Måske skal der også rykkes ved tænkningen omkring 
by og land. Under alle omstændigheder er ’land’, altså 
det uden for byskiltet, ikke bare natur. Og det, der er 
inden for byskiltet, er heller ikke kun kultur – hvilket 
naturvejlederne jo ofte minder os om. 

Også i de kommunale forvaltninger ligger opgaver 
knyttet til det åbne land oftest i én forvaltning og fag-
gruppe, mens opgaver inden for byskiltene bor hos 
andre faggrupper og i andre forvaltninger. 

  Vi tror, at der vil være stor værdi i et øget fokus 
på museumsfaglig formidling uden for bygrænsen, i 
kulturlandskabet. Det vil åbne muligheder for, at mu-
seerne i langt højere grad kan udnytte de spændende 
synergier, der kan opstå mellem alt det, der foregår 
på museet og i kulturlandskabet. Og det vil skabe nye, 
spændende måder at formidle på med udgangspunkt 
i brugerne. 

Af Gunhild Øeby Nielsen og Lene Grønborg Poulsen

Ryk formidlingen ud i 
kulturlandskabet

Du står på en eng midt i naturen, nyder fuglenes kvid-
ren og hører måske en svag rislen fra åen i nærheden. 
Men hvad du ikke ved er, at der under dine fødder 
faktisk har været et af middelalderens klostre, og du 
går hjem igen uden at finde ud af det.

Eksemplet er som sådan tænkt til lejligheden, men 
problemstillingen er reel. Den danske natur rummer 
nemlig mange kulturhistoriske fortællinger, som alt 
for mange aldrig opdager. Uden for byskiltet er det 
ofte naturvejlederne, der står for formidlingen af kul-
turlandskabet, og det gør de uden tvivl godt, men der 
ligger et stort potentiale for spændende formidling for 
de kulturhistoriske museer netop her! 

Som vi ser det, kan museumsfaglig viden komme 
langt mere i spil i landskabet. Hvordan udnytter man 
den fascinationskraft, der er i stedet, hvor det hele 

”Hvordan udnyt-
ter man den fa-
scinationskraft, 
der er i stedet, 
hvor det hele 
skete, eller hvor 
genstandene 
på museet blev 
fundet?”

Gunhild Øeby Nielsen er netværkskoordinator i 
GudenåSamarbejdet, og Lene Grønborg Poulsen er 
journalist og podcast-producent

Gobo A/S
www.gobo.dk

gobo@gobo.dk
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Hvad er atmosfære?
En person, der træder ind i en atmosfære, 
bliver berørt og stemt af atmosfæren, sam-
tidig med at vedkommende selv bidrager til 
den. Atmosfæren ’besætter’ rummet og 
påvirker os, når vi bevæger os ind i den. At-
mosfære er umiddelbar følelsespåvirkning. 
Det er et immaterielt fænomen, der har at 
gøre med følelser og den sansende krop. 
Mit perspektiv på atmosfære handler om 
at forstå miljø, genstande/værker/præ-
parater og mennesker som medskabere af 
et steds eller rums atmosfære. Det kan for 
eksempel være i en udstilling. Atmosfæren 
og oplevelsen af den skabes i samspillet 
mellem kroppe, genstande og rum; det som 
er til stede. Atmosfære er et komplekst fæ-
nomen, som må opleves på egen krop for, 
at man kan udsige noget om den.

Hvorfor er det relevant for museer at ar-
bejde med atmosfære?
De kvantitative resultater fra Den natio-
nale brugerundersøgelse giver sammen 
med museernes besøgstal et klart billede 
af, hvilke borgergrupper der engagerer sig 
i de statslige og statsanerkendte museer. 
Statistikken er på den ene side meget posi-
tiv, idet besøgstallene er konstant stigende. 
På den anden side viser der sig en tydelig 
diskrepans mellem de statslige og statsa-
nerkendte museers opgave om at bevare 
og beskytte alle borgeres kulturarv og de-
mografien blandt de borgere, der bruger 
museerne. Den nationale brugerunder-
søgelse dokumenterer en markant socio- 
økonomisk ubalance sammenlignet med 

4 SPØRGSMÅL TIL 
MUSEUMSFORSKEREN 
ATMOSFÆRE – NØGLEN TIL 
AT NÅ IKKE-BRUGERNE?
Af Ida Brændholt Lundgaard

Hvordan skal museerne nå de berøm-
te ikke-brugere? I sin ph.d.-afhandling 
udfordrer Ida Brændholt Lundgaard 
den nationale brugerundersøgelses 
fokus på motivations- og læringsad-
færd. I stedet peger hun på poten-
tialet i at arbejde med et langt mere 
komplekst fænomen: atmosfære.

befolkningssammensætningen i Danmark. 
Samtidig er resultaterne for 2019 identiske 
med resultaterne for 2009 til trods for en 
fordobling af besøgstallene. De statslige og 
statsanerkendte museers nuværende mu-
seumspraksis er ikke i stand til at generere 
forståelser og viden om vigtige samfunds-
mæssige dynamikker, fordi den er ensidigt 
afsenderorienteret. Den handler ikke om 
borgernes kulturelle, sociale og miljømæs-
sige kompetencer – men først og fremmest 
om deres økonomiske formåen og akade-
miske viden og forforståelse. Der er ikke 
en interesse for de kompetencer og den 
viden, som de medborgere, der kommer 
på museerne, har. For slet ikke at tale om 
de vidensformer, borgere som ikke er en-
gagerede i museerne, repræsenterer. Det 
fremgår af en analyse af brugernes motiva-
tions- og læringsadfærd krydset med data 
om deres viden om det specifikke museums 
faglige ansvarsområde. Den peger entydigt 
på, at jo mere viden, brugere besidder om 
museernes ansvarsområder og fagligheder, 
og jo længere deres formelle uddannel-
se er, jo mere relevant og meningsfuldt er 

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

4 SPØRGSMÅL TIL 
MUSEUMSFORSKEREN

deres forhold til museer. Den manglende 
gensidighed i relationen mellem museum 
og borgere forhindrer social mobilitet og 
dynamisk vidensproduktion.  

Hvorfor er atmosfære nøglen til at nå de 
såkaldte ikke-brugere?
Mine analyser indikerer, at atmosfærer er 
ikke-diskursive og inter-subjektive, og at 
museer udgør intensive miljøer for alle 
mennesker. Oplevelser af atmosfære er 
desuden bestemt af den specifikke kon-
tekst, som konstitueres af materielle, so-
ciale og subjektive forhold. Det fremgår af 
mine analyser, at atmosfære kan forene 
mennesker gennem situerede, rumlige op-
levelser på tværs af socioøkonomisk og kul-
turel baggrund. Min forskning bidrager med 
en teoretisk ramme baseret på de tyske 
filosoffer Gernot Böhme og Hermann Sch-
mitz’ fænomenologiske og æstetiske for-
ståelse af atmosfære. Det atmosfæreteo-
retiske perspektiv tilbyder en gentænkning 
af de statistiske analyser fra Den nationale 
brugerundersøgelse. Det kan erstatte mo-
tivations- og læringsadfærdstyperne, som 
fastholder forestillinger om museer inden 
for de eksisterende kategorier og struktu-
rer og dermed blot reproducerer den ten-
dens, vi har set gennem de seneste 10 år.  

Hvordan vil det påvirke museernes arbejde 
i praksis?
Mine casestudier peger hen imod en ander-
ledes måde at arbejde med museumsmiljø-
et på. Det handler om at folde museernes 
fulde potentiale ud ved at skabe samspil 
mellem akademisk viden og andre videns-
former. At arbejde med atmosfære er en 
praksis, der inkluderer både museernes 
akademiske medarbejdere og ikke-aka-
demiske medarbejdere i samarbejde med 
borgerne. Den bevæger sig væk fra en fore-
stilling om udstillingen som forskningsba-
seret viden, der skal formidles til et pub-
likum, og den sætter fokus på udstillingen 
som vidensproducerende proces – snarere 
end et ’færdigt’ produkt – på potentialer-
ne i med-kuratering sammen med en op-
mærksomhed på kompleksiteten i læring, 
og hvordan læring finder sted. Det er der-
med også en praksis, som kræver udvikling 
og anerkendelse af nye sprog til at kom-
munikere viden.

Museum Atmospheres – Embodiment in re-
sponsive environments (2019) kan lånes på 
Aarhus Universitetsbibliotek

”Mine casestudier peger hen 
imod en anderledes måde at 
arbejde med museumsmiljøet 
på. Det handler om at folde 
museernes fulde potentiale ud 
ved at skabe samspil mellem 
akademisk viden og andre 
vidensformer.”

Ida Brændholt Lundgaard er specialkonsu-
lent i Slots- og Kulturstyrelsens afdeling for 
Museer og Folkeoplysning. Hun var leder og 
grundlægger af Louisianas undervisnings-
afdeling 1996-2007. Derefter projektleder 
på Formidlingsplanen, som var regeringens 
strategiske fokus i forhold til den danske 
museumssektor fra 2007-2014. Den nati-
onale brugerundersøgelse for de statslige 
og statsanerkendte museer blev udviklet i 
forbindelse med implementering af Formid-
lingsplanen.

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!
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Stop den lille ulykke – før 
den bliver stor
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ØJEBLIKSBILLEDE

KREATIVITET 
OG VIDEN 
ODM’S FORMID-
LINGSSEMINAR 
2020

svært at afgøre, men uanset hvad var del-
tagerantallet på det traditionsrige marts-
seminar igen dalet en smule til kun 160 til-
meldte mod ca. 250 for 10 år siden. Det 
er trods alt stadig en god flok mennesker 
fra alle dele af rigsfællesskabet, og folk så 
oprigtigt ud til at hygge sig i det, ODM’s for-
mand, Nils M. Jensen, hyldede i velkomsten 
som “den frie kollegiale tone og kollegiale 
ånd.” Så i den sammenhæng er jeg sådan 
set glad alligevel.

Samtidig var det glædeligt igen i år at se 
rigtig mange nye ansigter, og at gennem-
snitsalderen ser ud til at holde sig nogen-
lunde konstant. Det vidner vel både om, at 
museerne trods en presset økonomi stadig 
ansætter nye medarbejdere – men også om 
at man vælger at prioritere at få de nyan-
satte af sted. Som virkeligheden er på rigtig 
mange af museerne, skal der stadig prio-
riteres knaldhårdt – og der var årets tema 
’Kreativitet og viden’ måske ikke konkret 
nok for alle, i forhold til hvilke nye værktø-
jer og kompetencer man fik at arbejde med 
efterfølgende? Ikke desto mindre var der 
både en masse stof til eftertanke omkring 
os selv og vores måder at være gode med-
arbejdere på, men også – fordi oplægs-
holderne generelt havde et praksisnært 
forhold til emnet – konkrete tips og idéer 
til, hvordan man omsætter det til handling.

De to oplæg, der især havde efterladt 
et mentalt bidemærke i Kathrines bevidst-
hed, var hjerneforskerne Kjeld Fredens og 
Peter Vuusts. De gør det begge i effektiv 
hjerne-entertainment med saglige, men 
klart forståelige pointer. Og de understre-
gede – hvad der var en gennemgående 
rød tråd på seminaret – at håndværk og 
faglighed er forudsætningen for den gode 
kreative proces. Som Fredens formulere-
de det, så er mennesker, der mener, at de 
er kreative uden at besidde en tilstræk-
kelig portion forhåndsviden, blot selvsikre 
fæhoveder. Han mindede samtidig om, at 
det i den kreative proces er vigtigt at være 
indstillet på overraskelser. Man garderer sig 
med andre ord ikke mod at lave fejl eller få 
rokket ved sine forudfattede antagelser. 
Inden da nåede vi blandt andet at opleve 
veloplagt freestyle rap (over overgangen fra 
jæger-samlersamfundet til en ‘neolistisk 
Jan Gintberg-kultur’), en Morten DD, der 
med fuck-ord, fagter og egen-patentere-
de charme løsnede deltagerne godt op, og 
Tinna C. Nielsen, der med udgangspunkt i 
eget arbejde fokuserede på forudsætnin-
ger for reel forandring.

Mandag aften var foruden middag, mu-
sik og hyggesnak også centrum for udde-
lingen af MiD’s Formidlerpris. Et initiativ, 
der første gang så dagens lys ved formid-
lingsseminaret sidste år, og som heldigvis 
har fået en hel del bevågenhed – både i 
museumsverdenen og i medierne. Årets 12 
indstillede projekter viste en bred palette 
af formidlingsformer og måder at arbej-
de med publikum på, og heraf kom en enig 
jury frem til Forstadsmuseet som endelig 
vinder. Deres projekt Historier i Højhuset 
fandt sted i nedrivningstruede højhusbyg-
gerier på Brøndby Strand og formåede at 
formidle almindelighedens historie på en 
måde, der styrkede den lokale identitet. 
Også Nuuk Kunstmuseum blev fremhævet 
for et projekt med nye og yngre målgrup-
per, og det samme blev formidlings- og 
udstillingsprojektet Alkymistens Labora-
torium, der var et resultat af et samarbejde 
mellem fire kunstmuseer i Hjørring, Viborg, 
Vejle og Frederikssund.

Danske museumsfolk har brug for at 
snakke sammen: på tværs af faggrænser, 
i uventede konstellationer og uden en på 
forhånd fastlagt agenda. De har brug for at 
opleve – forskellighederne til trods – at der 
alligevel er mere, der binder os sammen 
end adskiller os. 

Skal arrangørgruppen bag formidlings-
seminaret selv tage den medicin, der blev 
doseret under årets tema, så kunne det 
måske være, at man med udgangspunkt i 
deltagertilbagemeldinger og med erfarin-
ger fra andre steder i branchen skulle ryste 
posen grundigt. Bare for at se om der kan 
stykkes et godt seminar sammen på en an-
den og ny måde, der kan motivere flere til 
at deltage og sikre et fælles forårsseminar 
også i årene fremover.

Af Jakob Stig Nielsen

“Hej Kathrine, det er Jakob. Skal du til for-
midlingsseminar næste år?”
– “Ja, det tror jeg faktisk, at jeg skal”. 

Jeg har ringet til Kathrine fra Skovgaard 
Museet, dels fordi hun altid har noget vel-
reflekteret at sige om det meste, men også 
fordi jeg som medhjælper i planlægningen 
af arrangementet har gået og grublet over 
fremtiden for ODM’s formidlingsseminar, og 
om det efterhånden måske burde skrues 
anderledes sammen. 

“Men hvorfor – har det ikke været lidt ke-
deligt – specielt i år?”
– “Jeg synes faktisk, at der var mange ting 
omkring formen, der var lykkedes – også i 
år. Noget af det var bedre end andet, men 
jeg kunne for eksempel især godt lide de 
to sidste oplæg tirsdag.”

Efter to år i trekantsområdet var ODM’s for-
midlingsseminar denne gang rykket videre 
til Horsens, med dertilhørende længere 
transporttid for i hvert fald en del af de 
tilmeldte. Om det var udslagsgivende, er 

”... og der var årets tema 
’Kreativitet og viden’ måske ikke 
konkret nok for alle, i forhold 
til hvilke nye værktøjer og 
kompetencer man fik at arbejde 
med efterfølgende?”

Jakob Stig Nielsen er freelance 
kulturmedarbejder

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 
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Udstillinger

Foto: Bornholms Museum

Foto: Museum Silkeborg

Foto: Frederik Wolff

Foto: Randbøldalmuseet

Redaktionen tager for-
behold for, at informa-
tioner på de følgende 
sider pga. corona-situa-
tionen kan have ændret 
sig, efter at magasinet 
gik i trykken.

Kvinderne på 
Hjorths Fabrik
Åbning: se museets hjemmeside

Arbejde med ler og keramik er et både 
beskidt og fysisk belastende arbejde. Fra 
gammel tid var det et håndværk for mænd. 
Men kvinder spillede faktisk en rolle på 
Hjorths Fabrik lige fra begyndelsen i 1859. 
Udstillingen præsenterer dels de ’usynlige’ i 
administrationen og på malestuen, der tid-
ligt satte deres præg på produktionen og de 
keramiske udtryk. Dels fortælles historien 
om de mere kendte kvindelige keramikere, 
der tegnede fabrikken udadtil fra 1980’erne 
og frem til i dag. Disse kvinder var en del af 
en udvikling, der med tiden medførte, at 
der fra 1970’erne var flere kvindelige end 
mandlige keramikere. Sådan er det stadig i 
dag. At keramikken er blevet et kvindefag, 
er på en måde en succeshistorie for de en-
kelte keramikere. Men på en anden måde er 
det måske også historien om, at faget fik en 
lavere status end ’rigtig’ kunst – som stadig 
er mændenes domæne.

H J O R T H S  FA B R I K  –  B O R N H O L M S  M U S E U M

Hilsen til Tune 
Modstand på Blicheregnen
Åbning: se museets hjemmeside

B L I C H E R EG N E N  –  M U S E U M  S I L K E B O R G

Jyllands første 
industrilandsby
Åbning: se museets hjemmeside

Randbøldalmuseet ligger på det sted, som 
tidligere husede Engelsholm Papirfabrik, 
der blev anlagt i 1732. Her blev der produ-
ceret papir frem til 1846 og siden tekstiler. 
Hele grundlaget for produktionen var 
vandkraften i form af Vejle Å. En ny per-
manent udstilling på museet fortæller hele 
historien bag papir- og klædefabrikken og 
den industrielle produktion i Randbøldal 
fra 1732 til 1983. Om hvordan industriali-
seringen i Danmark ikke altid begyndte i 
byerne, men i nogle tilfælde også opstod 
på landet – ovenikøbet meget tidligere 
end i byerne. Om hvordan industrien i høj 
grad formede de lokale samfund, som 
de eksisterede i, og hvordan en lille jysk 
landsby kom til at huse to fabrikker, der  
på forskellige tidspunkter var Danmarks  
førende inden for papir- og tekstilproduk-
tion. 

R A N D B Ø L D A L M U S E E T

Ingen havde regnet med, at krigen ville 
fortsætte i fem år, da tyskerne besatte 
Danmark og mange andre lande i 1940. 
Modstanden var ligesom i resten af landet 
begrænset på Blicheregnen i de første år 
af besættelsen. Udstillingen Hilsen til Tune 
- modstand på Blicheregnen ser nærmere 
på, hvordan begivenheder ude i verden 
påvirkede de hjemlige himmelstrøg og fik 
modstanden til at blusse op. Besættelses-
hæren handlede i butikkerne, købte heste 
og landbrugsvarer, den ansatte vognmænd 
og arbejdere til at hjælpe med at bygge 
Fliegerhorst Grove, og den holdt hjulene 
i gang på egnen. Sognerådet i Kjellerup 
begyndte i april 1945 at forberede sig på 
krisen, som ville komme med befrielsen – 
man frygtede arbejdsløshed og nedgang i 
handelen. Fra oktober 1944 var mere end 
2.000 tyske soldater udstationeret på 
egnen, og endnu flere var på Fliegerhorst 
Grove. Alligevel trodsede mænd og kvin-
der på egnen besættelsesmagten – der 
blev uddelt illegale blade, skjult flygtninge 
– både desertører og modstandsfolk fra 
andre landsdele – og der blev ikke mindst 
modtaget bunker af våben og sprængstof-
fer fra England, som fordeltes til sabota-
gegrupper i Silkeborg, Viborg, Aarhus og 
Randers. Der var desuden kampgrupper, 
som skulle stå klar den dag, de allierede 
gjorde landgang, og der var baggrunds-
grupper, der gemte våben og transporte-
rede dem i sygebiler, klaverer og kartoffel-
kasser. Udstillingen fortæller om spionen 
i Kjellerup, om modstandskampen og 
befrielsesdagene og om flygtninge på flugt 
fra den russiske hær.

Dinosaurernes konge
Åbning: se museets hjemmeside

66 millioner år gammel, 4 meter høj, 12 meter 
lang og med næsten alle sine frygtindgydende 
tænder intakte: Tristan Otto, dinosaurernes 
konge, er kommet til København. Et ægte og 
næsten komplet fossil hører til sjældenhe-
derne, da der fra 1902 og frem til i dag kun er 
fundet omkring 50 eksemplarer af T. rex’en. 
Ingen har været 100 % komplette, men med 
sine 170 originale knogler ud af 300 er Tristan 

Otto ét af verdens mest komplette fossi-
ler. Udstillingen Dinosaurernes konge stiller 
skarpt på forholdet mellem rovdyr og bytte, 
herunder hvordan de forskellige dinosau-
rer udviklede sig for enten at blive bedre 
jægere eller det modsatte – at undgå at blive 
spist. Omdrejningspunktet er Tristan Otto. 
Gennem ham og en række andre unikke dino-
saurer fortælles historien om Jordens fortid, 
nutid og fremtid. Dinosaurernes konge er 
derfor også fortællingen om, hvordan en til-
syneladende dominerende dyregruppe endte 
med at uddø. Udstillingen minder os om, hvor 
unikt livet på vores blå planet er, og hvordan 
vi mennesker påvirker det. Men i modsætning 
til dinosaurerne har vi en mulighed for at 
stoppe op og vende den negative udvikling og 
dermed undgå en sjette masseuddøen.

STAT E N S  N AT U R H I ST O R I S K E  M U S E U M

Oprør i Nordjylland
15.2.20 → 1.6.21

Er nordjyder specielt oprørske? Er der et 
særligt sammenhold i det nordlige såkald-
te Udkantsdanmark, som maner til kamp 
mod uretfærdigheder? Udstillingen tager 
udgangspunkt i nutidens fortællinger om, 
at der er behov for et nordjysk oprør. Nord-
jylland ligger langt fra magtens centrum, 
og nordjyderne må derfor stå sammen og 
tage sagen i egen hånd. Udstillingen giver 
ikke noget endegyldigt svar på, om nordjy-
der er specielt oprørske – det bliver op til 
museumsgæsten selv at afgøre. Publikum 
tages med tilbage i tiden, hvor de under-
vejs møder en masse stolte nordjyder, der 

på forskellig vis har valgt at stå sammen i 
kampen for noget bedre. Rejsen begynder 
i nutiden – for bare fem år siden, hvor lo-
kale beboere slog lejr på en mark i Dybvad 
i protest mod boringer efter skifergas. De 
frygtede forurening af deres grundvand. 15 
år tidligere samledes andre beboere i pro-
test i Nørresundby, hvor de hver aften i de 
næste to år mødtes i en fredelig protest og 
sang foran det hus i deres villakvarter, hvor 
en flok unge nynazister havde forskanset sig. 
Udstillingen kommer også omkring kampen 
for et universitet i Aalborg, Danmarks første 
modstandsgruppe under anden verdenskrig, 
de mange fabriksarbejderes kamp for bedre 
levevilkår og naturligvis Stormen på Aalborg i 
1534, hvor bondeoprøreren Skipper Clement 
og hans mænd led et sviende nederlag i 
Grevens Fejde. At det er det blodigste oprør, 
Nordjylland nogensinde har set, vidner en 
række arkæologiske fund om – blandt andet 
skeletter i en massegrav, som blev fundet 
midt i Aalborg for få år siden. 

A A L B O R G  H I ST O R I S K E  M U S E U M
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Publikationer

Thorvaldsens 
oversete portrætter

Den verdensberømte danske 
billedhugger Bertel Thorvaldsen 
(1770-1844), som i år ville være 
fyldt 250 år, var en af sin samtids 
mest efterspurgte portræt-
kunstnere. Ikke kun i Danmark, 
men i hele den vestlige verden. 
Med en enestående evne til at 
balancere mellem det individu-
elle og det generelle formåede 
han at fange tidsånden og give 
sin tids mennesker fysisk form 
– lige fra Napoleon over Paven 
i Rom til almindelige danske 
borgere. I løbet af sin levetid 
færdiggjorde han ikke mindre 
end 160 skulpturelle portrætter 
– mest i form af buster – som 
dermed udgør en markant del af 
hans livsværk. Alligevel har por-
trætterne længe stået i skyggen 
af hans langt mere kendte my-
tologiske skulpturer og relieffer. 
I anledning af Thorvaldsens 250 
år har Thorvaldsens Museum 
udgivet bogen Face to Face: 
Thorvaldsen and Portraiture 
samtidig med udstillingen Ansigt 
til Ansigt: Thorvaldsen og Por-
trættet. Bogen stiller skarpt på 
det tredimensionelle portræts 
kvaliteter, dets udvikling og rolle 
over flere årtusinder og på de 
mange fortællinger, der knytter 
sig til et portræt. Fremstillingen 
af vores selvbilleder er evigt 
aktuel og sigende for vores 
tid – både hos Thorvaldsen og 
i de selfies, vi tager i tusindvis 
med vores smartphones. Men 
interessen for det tredimensi-
onelle skulpturelle portræt er 
faldet drastisk. Hvad betyder det 
for vores forståelse af portræt-
tet som medium?

Jane Fejfer og Kristine Bøggild Jo-
hannsen (red.) 
Face to Face: Thorvaldsen and Por-
traiture. 
Strandberg Publishing

Kan tingene 
stadig tale?

I forordet til andet nummer af 
tidsskriftet Tings Tale skriver 
redaktionen: ”…vi må foreløbigt 
konkludere, at tingene kan tale, 
selvom de bedst gør det, når vi 
sammenfletter dem med mange 
andre kilder og kontekster i man-
ge dimensioner.” Redaktionen 
lancerede tidsskriftet i 2019 med 
det formål at ”bringe nye per-
spektiver og indsigter ved at tage 
udgangspunkt i den udsagns- 

kraft, der er i ting, genstande 
og samlinger”. Tidsskriftet har 
bidragsydere fra både museer 
og universiteter i ind- og udland, 
og redaktionen ønsker at have 
fokus på materiel kultur gene-
relt, ikke kun på museale ting på 
et regionalt museum eller arkiv. 
Fællesnævneren mellem alle 
bidrag i dette andet nummer er, 
at materiel kultur bedst forstås 
i sin kontekst og i et polyfont og 
multidimensionelt perspektiv. 

Red.: Karsten Merrald Sørenen 
Tings Tale 2 
Aarhus Universitetsforlag

Kunst og videnskab 
mødes

Medicinsk Museion har siden 
00’erne opbygget en tradition 
for at samarbejde med kunstne-
re, der er dykket ned i museets 
til tider komplekse og svært 
tilgængelige fagområde. Det 
har resulteret i udstillinger som 
den seneste, Mind the gut, om 
forbindelsen mellem hjerne og 
tarme. Der er tale  om en slags 
eksperimenter, hvor kunstnere 
undersøger og fortolker kom-
plekse processer, anskueliggør 
dem visuelt og får os til at forstå 
dem på nye måder. 

Kunstnersamarbejder er en 
udbredt tendens ikke bare i 
Danmark, men internationalt. 
Science-museer over hele 
verden har fået øjnene op for 
mulighederne i at alliere sig med 
kunstnere. Ad den vej åbnes nye 
perspektiver på deres fagområ-
der, og de appellerer ofte til helt 
nye målgrupper, der aldrig ville 
sætte deres ben på et medicinsk 
eller naturhistorisk museum.

Medicinsk Museion er en af 
bidragyderne til bogen Art in 
Science Museums, der beskriver 
feltet med en blanding af teo-
retiske perspektiver, praktiske 
refleksioner og casestudier. Her-
med sætter bogen spørgsmåls-
tegn ved, hvordan kunsten kan 
bidrage til at formidle komplekse 
budskaber og problemstillinger, 
åbne videnskaben for flere og 
blive et redskab for større inklu-
sion på science-museer. 

Medicinsk Museion beretter 
om succesfulde samarbejder 
og stor entusiasme, men frem-
hæver også nødvendigheden af 
sund skepsis og åbenhed over 
for andre typer af samarbejder – 
så science-museerne ikke ender 
som kunsthaller.

Red.: Camilla Rossi-Linnemann, Giulia 
de Martini 
Art in Science Museums 
Routledge

Folkelige museer

”Jeg har altid været af den op-
fattelse, at museer skal betyde 
noget for folk – også gerne for 
de mennesker, der synes, at mu-
seer er kedelige. For hvis de ikke 
betyder noget – hvad skal vi så 
med dem? Mit bud er, at muse-
erne skal ses som en slags reser-
voir for identitet og forankring, 
for inspiration og forandring. 

Når museerne er bedst, kan 
besøgende føle sig hensat til en 
anden verden, hvor de kan se og 
opleve noget, der er forskelligt 
fra deres hverdag. Herfra kan de 
forhåbentlig bringe noget med 
tilbage til nutiden.” I Museer for 
folk tager Thomas Bloch Ravn, 
direktør i Den Gamle By, læseren 
med tilbage til Landsudstillingen 
i Aarhus i 1909 og de første fol-
ke- og frilandsmuseer. Og han 
viser, hvordan der længe havde 
været diskussioner om danske 
museer. Skulle museer om og for 
folk ikke erstatte kedelige mu-
seer med genstande, som kun få 
gad se? Med denne historie som 
fortællingens rygrad viser bogen 
udviklingen af kulturhistoriske 
museer og har vægt på det fokus 
på almindelige menneskers hi-
storie, som kendetegner mange 
museer i vores lille hjørne af 
verden. 

Thomas Bloch Ravn 
Museer for folk 
Aarhus Universitetsforlag

I årtierne omkring år 1900 definerede Nationalmuseets daværende direktør, 
Sophus Müller, kompromisløst, hvordan et museum skulle være for at være et 
rigtigt museum. Foto: Nationalmuseet

Foto: Jakob Faurvig / Thorvaldsens Museum

Højt til loftet 
Fortolkninger af museet som 
akademisk læringsrum

Museet har en nærmest natur-
født evne til at fremkalde den 
nysgerrighed og undren, som 
enhver god læringssituation 
bør begynde med. Museets 
særlige arkitektur, atmosfære, 
myldrende samlinger og  
koreograferede udstillinger 
kalder på læringsmetoder, der 
på én gang stimulerer og akti-
verer sproget – men som også 
overskrider sproget. Oplevel-
sen udfordrer den sproglighed, 
som det akademiske lærings-
apparat traditionelt hviler på, 
uanset om kommunikationen 
er skriftlig eller mundtlig, 
envejs eller dialogisk.

Der er i Danmark en lang og 
stærk tradition for at undervi-
se i og med museer, og lære-
midler og forløb er udviklet og 
gennemprøvet til folkeskoler 
og gymnasier. Men der savnes 
undersøgelser af, hvordan 
universiteter metodisk griber 
denne type undervisning an, 
forankrer den i forskningen og 
reflekterer over dens faglige 
motiver, formål og gevinster.

Det nye temanummer af 
tidsskriftet Periskop giver et 
partielt state of the art for 
danske museers og universite-
ters didaktiske relationer: På 
tværs af fag udfolder forfat-
terne bag artiklerne forskellige 
indgange til arbejdet i og med 
museet som akademisk læ-
ringsrum. De giver deres bud 
på, hvordan den sansebårne 
erkendelse, der karakterise-
rer museumsoplevelsen, kan 
forvaltes og reflekteres i aka-
demiske rammer, og hvordan 
undervisning kan knytte an 
til eller vokse frem i museets 
rum.

Artiklerne tager fra hver 
deres udgangspunkt afsæt i 
konkrete undervisnings- og 
uddannelsesforløb. I diskussio-
nerne og de cases, forfatterne 
lægger frem, er en gennem-
gående pointe, at museet 
rummer ’forstyrrelser’, der på 
den ene side er et særligt po-

tentiale, der kan bruges kre-
ativt – og på den anden side 
skaber det, der kan være både 
en sårbarhed og en styrke i 
undervisningssituationen, når 
traditionelle hierarkier mel-
lem underviser og studerende 
brydes ned. Erfaringerne har 
den fællesnævner, at muse-
umsundervisningens formater 
og formål uvægerligt vil være 
’noget andet’: Fra forskellige 
vinkler peger tekstbidragene 
på potentialer og udfordringer 
ved at lære sig et bestemt fag-
ligt stof, når man indrammer, 
fortolker og genopfinder det 
sete og sansede fra et nyt per-
spektiv, som de museumsrela-
terede undervisningstiltag med 
fordel kan gribe og udvikle.

Tidsskriftet Periskop tilret-
telægges af skiftende tema-
redaktioner og udkommer to 
gange årligt. I hvert nummer 
belyses et aktuelt kunsthisto-
risk og/eller kunstteoretisk 
tema i artikler, essays, debat-
ter og anmeldelser. Tidsskriftet 
er tilknyttet Afdeling for Kunst-
historie, Institut for Kunst og 
Kulturvidenskab, Københavns 
Universitet. Periskop sælges i 
løssalg og i abonnement og kan 
læses online på tidsskrift.dk/
periskop

Temanummeret Museet som 
akademisk læringsrum udkom-
mer medio juni 2020.
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Det stribede Kashmir-sjal kaldes også et 
månesjal eller en chan-dar og stammer fra 
det 19. århundredes begyndelse. Sjalets 
bund udgøres af gule, beige og grønne 
striber med fire forskellige blomsterbor-
ter, der alle er flankeret af røde striber. I 
midten er anbragt en cirkulær medaljon 
med grenværk, store blomster og et utal 
af små blomster, og i hjørnerne ses kvart-
medaljoner, der afspejler den centrale. Det 
hele indrammes af en bort bestående af en 
blomster- og bladfrise. 

Allerede fra det 15. århundrede vævede 
man sjaler i Kashmir i det nordligste Indien. 
Der fandtes både aflange typer og kvadra-
tiske modeller som dette månesjal, der 
er opkaldt efter den centrale medaljon. 
Stormogulen Akbar holdt meget af de lune 
tekstiler, der, når de var finest, fremstille-
des af den bløde pashmina-uld indsamlet 
fra den vilde bjergged Capra hircus.

Stormogulerne tilskyndede fremstillin-
gen af kashmir-sjalerne. Det var ofte et 
højt specialiseret teamwork, som involve-
rede op til 12 forskellige personer: spinde-
re, farvere, mønstertegnere, tilrettelæg-
gere af skud og kæde samt væverne og 
de personer, der færdigbehandlede sjalet 
efter vævningen. Et kompliceret og rigt 

dekoreret sjal som månesjalet kunne nemt 
tage over et år at færdiggøre, og selv om 
lønningerne var utroligt lave, var sjalerne 
kostbare.

I slutningen af det 18. århundrede blev 
kashmir-sjalerne højeste mode blandt 
europæerne i Indien, og deres smag bred-
te sig til Europa, hvor enhver kvinde fra de 
højere lag måtte eje ét. Det, der i første 
omgang skulle blive en fordel for de indiske 
sjalsvævere, skulle dog til sidst blive deres 
undergang. Efterspørgslen medførte i løbet 
af det 19. århundrede en produktion af 
billige jacquard-vævede kopier i Frankrig 
og England, som til sidst fuldstændig ud-
konkurrerede de indiske originaler.

Davids Samling udstiller sjalet og seks an-
dre store tekstiler frem til 9. august 2020. 
Alene på grund af deres størrelse udstilles 
de kun sjældent. 

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.

Tekst og foto Davids Samling

Månesjalet

Undgå privat brug af arbejdscomputere.  
Oplys jeres medarbejdere om, hvorfor de ikke må gå på 
Gmail og Facebook fra deres arbejdscomputer.

Opdatér jævnligt jeres software.  
Det kan godt være, at det er generende, mens systemerne 
opdateres, men acceptér nedetiden. Det er i sidste ende 
dyrere at lade være.

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

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

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

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

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

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

Få gennemgået virksomhedens IT-sikkerhed  
af en professionel partner. 
Ligesom I sender jeres firmabiler til syn, bør I  
også kalkulere med udgifter til IT-sikkerhed.

Husk, at Topdanmarks cyberforsikring kan hjælpe
jer, hvis I bliver ramt af virus- eller hackerangreb.
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Museumsmedarbejderne kunne gang på gang 
mærke og se den begejstring, som mødet med 

genstandene vakte, og hvordan materialer, 
formgivning, stoflighed og slidspor fremkaldte 

minder, følelser og eftertanke. (…) Faktisk oplevede 
vi helt rørende møder mellem mennesker og 

genstande.
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