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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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I nærheden af min barndoms skole lå et sted, som måske – 
måske ikke – var et museum. Det var nok snarere et galleri, 
men betegnelsen var irrelevant for et skolebarn i 2. klasse. 
Det var lydene, lugtene, færden til det ukendte, jeg var 
fyldt op af. Hånd i hånd gik vi i gåsegang på en lang række 
fra landsbyen Hjertebjerg, hvor vi lagde den trøstesløse 
60’er-etplans-bygning og tavleundervisningen bag os for 
at drage ud i verden. 

Omgivet af høstmodne marker begav vi os på den lange 
vandring mod Råbylille, en anden lille landsby i nærheden, 
hvor et paradis ventede os bag en tyk mur af vildtvoksende 
træer og buske. Her åbenbarede sig en frodig have og en 
bygning malet i brændt orange: ’Villa Aurora’. Bare navnet 
smagte af søde appelsiner fra fjerne himmelstrøg. Vi tråd-
te indenfor i udstillingsrummene, hvor tung sommervarme 
blev afløst af svalende kolde stenvægge. Opstemt leg blev 
til tyst forundring, da vi pludselig stod over for kunsten.

Måske husker jeg galt. Måske var det helt anderledes. 
Men jeg husker det. Udflugterne til Villa Aurora har sat 
sig i erindringen som små lommer af eventyr i et ellers 
konformt skoleliv i provinsen omkring 1990. Det gav en 
frihedsfølelse at bevæge sig uden for matriklen, også 
selv om det kun var et par kilometer væk. Men her, i Villa 
Auroras lille verden, føltes skolen uendeligt langt borte 
med alle sine forventninger og krav. Her var der plads til 
at lege og til at sige noget om kunsten, uden at der var 
et facit eller en bedømmelse. Der var plads til barnets 
eget blik og fantasiens vandring. Og nu, mange år senere, 
kan jeg se, at i Villa Aurora var vi lige. Ingen var bedre end 
andre – alles meninger om det, vi så og mærkede, talte 
lige meget.

Det er måske også dét, børnene oplever i Viborg Dom-
kirke, når de deltager i Skovgaard Museets undervisnings-
forløb ’Hvad er meningen?’ (s. 28). Her har de – helt uven-
tet for museumsunderviserne – åbnet sig for hinanden for 
at fortælle om svære følelser og oplevelser med at føle 
sig uden for fællesskabet. 

Museet som et alternativt undervisningsrum kan noget 
særligt. Det bekræfter dette nummers tema om state of 
the art inden for museumsundervisning, som er blevet til i 
samarbejde med Skoletjenesten. Artiklerne viser, hvordan 
museumsundervisningen har udviklet sig til en stærk, selv-
stændig disciplin, og de giver et overblik over de nyeste 
tendenser og den mest innovative museumsundervis-
ning. Forhåbentlig vil temaet inspirere museumsundervi-
sere landet rundt på store og små museer – og samtidig 
bestyrke dem i, at det er eventyrligt at gå på museum i 
skoletiden.

Et eventyrligt sted
Af Ida Bennicke

Foto: Mille Maria Steffen-Nielsen /  
@rockthatmuseumgirl

”Her var der plads til at lege og til at sige 
noget om kunsten, uden at der var et facit 

eller en bedømmelse.”

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 Museer skal forske 
i bylivets ’sorte 
omstilling’

Danmark stræber i dag efter at gennemføre 
en grøn omstilling. Det er en stor udfordring, 
som omfatter hele samfundet. Men hvordan 
er vi blevet så afhængige af kul, olie og gas? 
Hvorfor skete ’den sorte omstilling’, der 
begyndte i midten af 1800-tallet og fort-
satte helt frem til 1980’erne? Svaret på det 
spørgsmål kan give et interessant historisk 
perspektiv på nutidens udfordringer.  

Velux Fonden har bevilget knap fem mio. 
kr. til et nyt, stort forskningsprojekt ved 
Odense Bys Museer, der skal undersøge 
bylivets sorte omstilling. Projektet tager 
udgangspunkt i bymennesket og studerer 
ændringer af hverdagens vaner med hensyn 
til bolig, forbrug og transport. 

Forskningsprojektet ledes af Odense Bys 
Museer i samarbejde med Den Gamle By, 
Danmarks Jernbanemuseum, Energimuseet 
og Center for Life Cycle Engineering ved 
Syddansk Universitet. Desuden medvirker 
forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, 
Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og 
Forstadsmuseet. Projektet samler med andre 
ord en tværfaglig gruppe, der kombinerer 
de kulturhistoriske museers dybe viden om 
hverdagslivets forandringer med universitets-
historikeres indblik i systemernes udvikling og 
naturvidenskabens kvantitative tilgang.

FO R S K N I N G

Mandefald i ICOM 

Rønnebæksholm 
vinder Udstillingsprisen 
Vision

Tyrkiske Suay Aksoy valgte i juni at trække 
sig fra posten som præsident for den in-
ternationale museumsorganisation ICOM. 
Hun har siddet på posten siden 2016, og 
italienske Alberto Garlandini er blevet 
udpeget til at overtage hendes post frem 
til næste valg til The Executive Board, 
der finder sted i Prag i 2022. I kølvandet 
på Aksoys afsked valgte en række andre 
fremtrædende personer i ICOM at fratræ-
de deres positioner. Det gælder blandt 
andre fem medlemmer af ’The ICOM 
Standing Committee on Museum Definiti-
on, Prospects and Potentials’. Deriblandt 
danske Jette Sandahl, der har spillet en 
central rolle i arbejdet med en ny muse-
umsdefinition. Søren la Cour, formand for 
ICOM Danmark, siger om forløbet: ”ICOM 
Danmark udtrykker en stor tak til Suay 
Aksoy for hendes indsats for at udvikle 
ICOM og har med en lang række andre 
komitéer udbedt sig yderligere oplysninger 
om, hvad der har ført til de dramatiske 
begivenheder.”

En enig jury har besluttet at tildele Ud-
stillingsprisen Vision 2020 til udstillings-
idéen Soil. Sickness. Society. Udstillingen 
vil på tværs af lokaliteter omkring Kunsthal 
Rønnebæksholm udforske ubalancer i for-
holdet mellem jord, menneske og samfund 
og vil med kunsten ikke blot dokumentere, 
men på aktivistisk vis støtte op om at hel-
brede psykisk mistrivsel og sygdom gen-
nem kunsten. Juryen har valgt udstillings-
idéen, fordi den på ”original og aktivistisk 
vis tager fat om et højaktuelt emne. Med 
afsæt i tre lokaliteter – Kunsthal Rønne-
bæksholm, Oringe Psykiatriske Hospital og 
Næstved Sygehus, vil Soil. Sickness. Socie-
ty. med kunstværker af danske og inter-
nationale kunstnere undersøge samspillet 
mellem jord, menneske og samfund,” 
skriver juryen i sin motivation og uddyber: 
”Soil. Sickness. Society. udmærker sig 
ved at gå ud over billedkunstudstillingens 
traditionelle udtryk og aktiviteter og at 
have en stærk lokal forankring, der gen-
nem tematikken forbindes til noget, som 
er langt større, relevant og påtrængende. 
Med en aktivistisk idé om at igangsætte 
handling og heling med kunsten og naturen 
som ressource, er Soil. Sickness. Socie-
ty. et visionært bud på, hvad en udstilling 
kan være.”

I N T E R N AT I O N A LT

A K T I V I S M E

Foto: Odense Bys Museer

Modstandskæmperne 
var de første gæster

Da Frihedsmuseet genåbnede 3. juli, var de 
nulevende modstandsfolk de første til at be-
søge det genopbyggede museum, der bely-
ser den danske modstandskamp. Det blev et 
gensyn med fortiden og de fem forbandede 

besættelsesår. ”Selv om Frihedsmuseet er 
hele Danmarks museum, så er det i den 
grad modstandsfolkenes museum, for det er 
grundlagt på deres kamp for frihed,” siger 
direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev. 
På museet kommer publikum en tur tilbage 
til besættelsestidens Danmark. Gennem 
forskellige scener med start 8. april 1940 
– dagen før besættelsen – bevæger de sig 
frem til befrielsen i 1945. Undervejs fortæl-
ler fire modstandsfolk gennem lyd og video 
om deres valg og dilemmaer under krigen. 
Udstillingen viser også adskillige genstande 
fra besættelsestiden såsom skruenøgler fra 
den første sabotageaktion, SS-uniformer og 
henrettelsespælene fra Ryvangen.

Å B N I N G

Så meget faldt antallet af besøgende på Statens 
Museum for Kunst i ugerne efter genåbningen 
sammenlignet med samme periode i 2019. Kilde: 
Kulturmonitor

43%
Fotos: Thorkild Jensen

Stigende 
besøgstal i 2019

Museernes besøgstal steg fortsat i 2019, 
hvor museernes udstillinger tiltrak 15,6 
mio. gæster – 3 % flere end i 2018. Det 
konkluderer Danmarks Statistik, der of-
fentliggjorde tallene for 2019 i juni sam-
men med Kulturvaneundersøgelsen. Her 
kan man desuden læse, at 9 ud af 10 altid 
eller som regel besøger et museum sam-
men med andre. 

I alt blev der for 2019 registreret 17,2 
mio. besøgende til museernes besøgsste-
der. Hver tiende besøg var til café, butik 
eller andre faciliteter, men ikke selve 
udstillingerne. I 2018 var andelen af denne 
type besøg 7 %. 

Statistikken fortæller også, at 46 % af 
alle besøg fandt sted i hovedstadsregio-
nen, og at de statslige museer havde en 
besøgsvækst på 300.000 flere registre-
rede gæster i udstillingerne. Det udgør 
næste 2/3 af besøgsvæksten i museernes 
udstillinger generelt. De kulturhistoriske 
museer var dem, der afholdt flest arrange-
menter uden for adressen, for eksempel 
byvandringer og workshops. Statistikken 
afslører også – som vanlig – at Louisiana 
indtager førstepladsen som Danmarks 
mest besøgte museum.

STAT I ST I K
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Skoletjenesten 
lancerer ny portal

Skoletjenesten lancerede kort før sommer 
en ny portal for alle, der arbejder med 
undervisning for børn og unge i eksterne 
læringsmiljøer. På skoletjenesten.dk har 
lærere og pædagoger gennem de seneste 
år kunnet finde museumsundervisning til 
en lang række fag og temaer blandt knap 
3.000 undervisningstilbud fra forskellige 
kulturinstitutioner i hele landet. Sitet 
er nu blevet udvidet, så det fremover 
understøtter både kulturinstitutioner, 
kommuner, uddannelsesinstitutioner og 
andre centrale aktører, der arbejder med 
undervisning i eksterne læringsmiljøer. På 
den nye ressourceportal kan museer i hele 
landet finde viden, inspiration og guides til 
at udvikle, kvalitetssikre og målrette god 
museumsundervisning til børn og unge på 
baggrund af erfaringer fra andre museer 
og kulturinstitutioner. De kan også få spar-
ring fra Skoletjenestens faglige eksperter 
til for eksempel at opstarte et partnerskab 
med en skole eller udvikle et nyt under-
visningsmateriale, og de kan finde faglige 
netværk og arrangementer, der samler 
sektoren om at udveksle erfaringer, dele 
viden og styrke kompetencer. I Skoletje-
nestens artikler, film, kortlægninger og 
podcasts kan alle med interesse for feltet 
dykke ned i seks udvalgte temaer om 
blandt andet brugerinddragelse, pædago-
giske metoder og evaluering af undervis-
ning i eksterne læringsmiljøer. 

Læs også Skoletjenestens artikler om 
museumsundervisning fra s. 18

U N D E R V I S N I N G

Museet som 
muse

Tomme museumssale satte gang i kreativi-
teten og nye samarbejdsformer over hele 
landet, mens nedlukningen stadig stod på. 
Et eksempel er Museum Midtjylland, der 
fandt lykkeligt sammen med musikinstituti-
onerne Fermaten og Swinging Europe samt 
musiker Andreas Stent Lundby, der en uge 
i maj byttede sit lydstudie i København ud 
med Herningsholm Museums historiske ram-
mer. Samarbejdet er ifølge museet ”opstået 
som en tværinstitutionel satsning, hvor 
kunst, kultur og inspiration smelter sammen 

– og museet bliver en muse for den musiske 
proces. Her bliver museet et refugie for 
en upcoming sangskriver – og de gængse 
rammer for inspiration rykkes og skaber nye 
musiske værker. Projektet kørte i perioden 
19.-22. maj og blev undervejs dokumenteret 
af blandt andre Andreas Stent Lundby selv i 
form af videodagbøger, som er tilgængelige 
på både Museum Midtjyllands, Fermaten 
og Swinging Europes sociale medier. “Jeg 
er begejstret for denne mulighed, jeg er 
begejstret for at teste nye rammer for min 
kreativitet, og ikke mindst er jeg begejstret 
for at kunne gøre det på så unikt et sted 
som et museum,” fortæller Andreas Stent 
Lundby. ”Derfor tøvede jeg ikke et sekund 
med at takke ja til tilbuddet om at forsøge 
at kreere min musik på Herningsholm, hvor 
jeg kan sidde i en historisk bygning og gå i ét 
med kunsten.”

M U S I K

Ny svampeart 
opdaget på Twitter

En helt ny svampeart er blevet opdaget – 
på Twitter. En dag, hvor biolog og lektor 
Ana Sofia Reboleira fra Statens Naturhisto-
riske Museum scrollede rundt på Twitter, 
faldt hun over et foto af et amerikansk 
tusindben, som hendes kollega fra Virginia 
Tech i USA havde delt. Og her spottede 
hun et par bittesmå prikker, som i hendes 
trænede øjne var påfaldende.

”Jeg fór ind til min kollega og viste ham 
billedet, og så løb vi begge ned i muse-
umssamlingerne og begyndte at grave,” 
fortæller Ana Sofia Reboleira. Hun og 
kollegaen Henrik Enghoff fandt adskillige 
eksemplarer af samme svamp på nogle af 
de amerikanske tusindben, som den bio-
logiske samling på Statens Naturhistoriske 
Museum rummer. Og det bekræftede, 
at der var tale om en hidtil ukendt art 
af Laboulbeniales – en orden af bitte-
små, bizarre og indtil videre ret ukendte 
snyltesvampe, der inficerer insekter og 
tusindben. Den nyopdagede snyltesvamp 
har nu fået det officielle latinske navn 
Troglomyces twitteri. Ana Sofia Reboleira 
mener, at sociale medier generelt spiller 
en større og større rolle for forskning, og 
tilføjer: ”Fordi vi har så betydelig en mu-
seumssamling, var det relativt nemt at få 
bekræftet, at vi stod med en helt ny art 
for videnskaben. Det viser, hvor værdiful-
de museumssamlinger er. Der gemmer sig 
meget mere i samlingerne, end hvad vi har 
opgjort.”

N AT U R H I ST O R I S K

Designmuseet 
lukker i halvandet år

Corona-krisen har ramt museumsverdenen 
hårdt, og det gælder især de museer, der 
baserer en høj grad af indtjeningen på publi-
kumsindtægter. Et af dem er Designmuseum 
Danmark, der som konsekvens har valgt at 
lukke museet helt ned det næste halvan-

det år. Museet skriver på sin hjemmeside: 
”Coronakrisen har ændret publikumsbilledet 
og fundamentet for vores museum, nu og i 
en lang periode fremover. Derfor vil Design-
museum Danmark fortsat være lukket, og vi 
igangsætter et stort gennemgribende reno-
veringsprojekt for at komme stærkt igen”.

Til gengæld har Designmuseum Danmark 
ligesom 28 andre kunstmuseer modtaget 
støtte fra Ny Carlsbergfondets ekstraordi-
nære pulje til genopretning af kunstmuseer-
ne oven på corona-krisen.

Museet modtager i alt 1,5 mio. kr., som 
skal gå til udstillingssatsningen KLAR-SIGT-
SKYD, der har fokus på samtidsdesign.

N E D LU K N I N G

Kulturminister Joy Mogensen (S) om Den 
nationale brugerundersøgelse, der blev 
offentliggjort i juli. Undersøgelsen viser 
blandt meget andet, at brugerne giver 

museumsoplevelsen karakteren 8,6 på en 
skala fra 1 til 10. 

Line Unold, presse- og kommunikationschef, 
Museum Jorn, til TV Midtvest. Museum Jorn 
tredoblede sit besøgstal i juli takket være 

halv pris på museumsbilletten. Mange museer 
oplevede en markant fremgang i sommerferien, 

men forventer en nedgang i det samlede 
årlige besøgstal, fordi de udenlandske turister 

udebliver.

”De seneste tal viser, at 
museerne stadig har et 

stort uudnyttet potentiale 
for at komme ud til nye 

brugergrupper.”

”Det er bedre at have 
fulde huse til halv pris 

end tomme huse til 
fuld pris”

Foto: Maja Theodoraki

Alle numre af Danske Museer tilbage til 
1977 er nu frit tilgængelige digitalt på 
danskemuseer.dk/arkiv. Museumstje-
nesten, der udgiver magasinet, har hen 
over sommeren digitaliseret alle årgange 
fra sit fysiske arkiv. Det sker på bag-
grund af talrige opfordringer fra muse-
umsfolk, forskere og studerende, der 
ønsker adgang til ældre numre af ma-
gasinet, enten til studiebrug, inspiration 
eller med henblik på specifikke artikler. 

De nyeste numre af magasinet er 
fortsat forbeholdt abonnenter eller kan 
købes i løssalg på danskemuseer.dk. Men 
alle øvrige numre frem til for et år siden 
kan læses eller downloades som pdf og 
deles frit.

”Arkivet er en guldgrube af artikler 
om de seneste 40 års museumspraksis 
i Danmark,” siger Museumstjenestens 
direktør, Allan Risbo. ”Det er et stykke 
museologisk kulturhistorie, som giver 
indblik i, hvordan museerne har udviklet 
sig i perioden. Ved at gå tilbage i arkivet 
kan vi blive klogere på, hvordan opfat-
telsen af museernes rolle har ændret sig 
gennem tiden, og man vil også se, hvor-

dan de samme emner dukker op igen 
og igen og bliver diskuteret med samme 
engagement, men selvfølgelig farvet af 
tidens tendenser.” 

Bladet udkom første gang i oktober 
1977, og frem til 1989 hed det Museums-
magasinet. Peter Seeberg, forfatter og 
direktør på Viborg Stiftsmuseum, var 
initiativtager til bladet og redaktør de 
første mange år. I nr. 1 skriver han på 
lederplads om ”Vor mutte undervis-
ningsminister Ritt Bjerregaard”, der har 
sat spørgsmålstegn ved den socialde-
mokratiske kulturpolitik. I samme num-
mer finder man blandet andet også en 
omtale af Haderslev Museums nye hus 
og genopstilling af samlingen samt et 
indlæg om, at ’planlægning’ er blevet et 
modeord i museumskredse. 

Således dukker både tankevækkende 
og morsomme historier op, når man 
dykker ned i det fyldige arkiv. Historier, 
som vi også vil bringe glimt fra her på 
nyhedssiderne i tiden fremover. Hvis 
du, kære læser, støder på interessante 
artikler mm., mens du udforsker arkivet, 
så send gerne et tip til redaktionen.

F R A  R E D A K T I O N E N

40 års Danske Museer 
digitaliseres
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Corona-nedlukningen har været med til at 
sætte en tyk streg under, hvad digitale me-
dier og samlinger kan bruges til, og mange 
er kommet ud på den anden side med nye 
digitale kompetencer. Men den vigtigste er-
faring, som vi kan tage med i vores videre 
museumspraksis, er måske at tilegne os den 
åbne, responsive tankegang, som udspringer 
af digitaliseringen.  

hold, der talte direkte ind i den samfundskrise, der nu 
satte dagsordenen for os alle. Nationalmuseets eks-
perter postede videoer fra deres hjemmekarantæ-
ner, hvor de delte viden om historiske epidemier, og 
hvordan de har formet det samfund, vi kender i dag. I 
løbet af få dage lancerede museet også en online ind-
samlingsindsats, så almindelige danskeres oplevelser af 
og tanker omkring coronakrisen kunne blive en del af 
vores fælles kulturhistorie. Kvindemuseets hjemmeside 
bugnede af historier om kønnets kulturhistorie i lyset 
af pandemien, og på de sociale medier holdt direktør 
Julie Rokkjær Birch museet åbent og levende gennem 
videoopdateringer, hvor hun inde fra det lukkede mu-
seum delte sine tanker om samlingens og kulturhisto-
riens aktualitet og relevans under en samfundskrise. 
Og opfindsomheden var ikke kun digital. Når nu folk 
ikke kunne komme ind på Kvindemuseet, lod de mu-
seet komme ud til folk i en rullende pop-up-version 
med foredrag og udvalgte genstande fra samlingen, 
skræddersyet til brugernes konkrete ønsker og nys-
gerrighed i den usædvanlige situation, vi stod i. Den 
kultur for deltagelse, som internettet og sociale medier 
har været med til at fostre, og som længe har skubbet 
til udviklingen af museumspraksis, kom til at stå helt 
centralt under nedlukningen.   

Museer, der i forvejen har haft mulighed for at op-
bygge en stærk digital tilstedeværelse, oplevede et 
ekstra stort træk på deres digitale kanaler i den peri-
ode, hvor fysiske besøg var udelukket. For publikums-
magneten Louisiana blev nedlukningen paradoksalt nok 
et veritabelt gennembrud for deres Louisiana Channel. 
Kanalens imponerende katalog af interviews med inter-
nationalt anerkendte kunstnere, arkitekter og forfatte-
re fik fornemme omtaler i blandt andet New York Times 
og The Art Newspaper som åndehuller af kvalitetsind-
hold for det kulturhungrende publikum. Også på mit 
eget museum har den nye online samling SMK Open, 
der blev lanceret blot få måneder før nedlukningen, 
oplevet enorm interesse fra medier såvel som brugere, 
der her fandt mulighed for at dykke ned i et kæmpe 
wunderkammer af frit tilgængelig kunst. Pludselig var 
SMK Open fremhævet i de landsdækkende aviser og på 
DR2 som et af de steder, man kunne finde inspiration 
og kulturel adspredelse under nedlukningen, og i en 
periode var trafikken syvdoblet i forhold til normalen. 
Om noget har corona-krisen vist, at digitalt kulturind-
hold af høj kvalitet er en bæredygtig investering.

Et digitalt mindset
Nu står vi så med genåbnede museumsdøre og ser ind 
i den forandrede virkelighed efter første bølge af kri-
sen. Hvordan kan den digitale museumspraksis udvikle 
sig herfra? Kan vi bruge nogle af de erfaringer, vi fik, 
da vi med ét var tvunget til at gøre alting digitalt? Ét 

Digital 
museumspraksis 
i en corona-tid
Af Merete Sanderhoff

1 Vilhelm Hammers-
høi: Amalienborg Plads, 
1896, public domain. 
Fra SMK Open. 
Hammershøi er med 
sine mennesketomme 
arkitekturbilleder for-
bavsende aktuel. Byen 
uden mennesker, for 
eksempel Amalienborg 
Plads og Christians-
borg, minder om de 
fotos, man så under 
karantænen fra Paris og 
Roms menneskeforlad-
te turistattraktioner.

Lukkede døre til kunsten og kulturhistorien. Det er 
svært at forestille sig noget mere kontraintuitivt og trist 
for et museum, der er til for at byde folk inden døre til 
oplevelser, refleksion, deltagelse og samvær. Men her 
i foråret var det virkeligheden for museer verden over 
på grund af COVID-19-pandemien. Det opløftende var, 
at museer og kulturinstitutioner alle vegne reagerede 
på nedlukningen af samfundet, og dermed vores kul-
turliv, med exceptionel energi og opfindsomhed. Det 
gjaldt også i Danmark. Nærmest fra dag ét i den lange 
lukkeperiode, vi netop har stået igennem, boblede mu-
seernes digitale kanaler over med sjove, skæve, tan-
kevækkende og højaktuelle bud på, hvordan samlinger 
og viden kunne åbne nye perspektiver på den krise, vi 
pludselig alle sammen stod i.

Bæredygtige investeringer
Små som store museer udviste denne form for sam-
fundssind, for eksempel var både Kvindemuseet i Aar-
hus og Nationalmuseet i København lynhurtige til at 
rydde forsiden og fylde deres hjemmesider med ind-

står i hvert fald klart: De fleste af os, såvel museums-
folk som -publikum, har fået et ordentligt nøk opad i 
digitale kompetencer under denne nedlukning, hvor 
digitale medier i løbet af få dage blev en nødvendig 
livline i forhold til arbejde, fritid og privatliv. Et bipro-
dukt af corona-krisen ser ud til at være, at mange mu-
seumsmedarbejdere har fået bedre greb om digitale 
medier, hvordan de fungerer, og hvad de kan bruges 
til – en digital kompetenceopbygning, som længe har 
stået højt på to do-listen.   

Nina Simon, der står bag de skelsættende muse-
umsfagbøger The Participatory Museum (2010) og The 
Art of Relevance (2016), skrev midt under nedlukningen 
et blogindlæg, som fik mig til at stoppe op og reflekte-

re over, hvordan vi som museer reagerede digitalt på 
krisen. Det er stadig relevant læsning:

”…without my asking, my inbox is overflowing with a 
deluge of virtual museum tours, live-streamed ope-
ra performances, and digital educational resources. 
And it makes me wonder: is this the most meaningful 
way cultural organizations can contribute — or is it 
just the fastest way? I’m not opposed to these offe-
rings. I can see the hope and pleasure small snippets 
of art, music, history, and nature provide. But why 
are we doing it? Are we doing it based on some kind 
of expressed community need? Are we doing it with 
an eye towards serving communities that are strug-

” Om noget har 
corona-krisen 
vist, at digitalt 
kulturindhold 
af høj kvalitet er 
en bæredygtig 
investering.”

1
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gling most? (…) we’re a creative sector, and I think 
we could get more creative. In the race to deliver, 
I worry we may distract ourselves from the poten-
tial to envision and deliver true community value.”  

Det, vi måske kan lære af krisen, er, at det ikke er gjort 
med, at museerne kommer på omgangshøjde med den 
digitale udvikling teknologisk set. Det handler i lige så 
høj grad om, tror jeg, at vi påtager os et digitalt mind-
set. Den åbenhed, Simon opfordrer os til at påtage os 
over for brugernes reelle behov, er vokset ud af den 
digitale revolution, samfundet har undergået, med hele 
dens participatoriske indstilling. Nu hvor den første 
fase af akut krisetilstand har lagt sig, og vi ser ind i de 
langsigtede konsekvenser af pandemien, er der mu-
lighed for en bæredygtig omstilling til en forandret 
virkelighed, hvor vi ikke bare overlever og kommer vi-
dere, men bliver ved med at indtage en reel lydhør-
hed over for og relevans i folks liv – ligesom vi så det 
under nedlukningen. Hele vores sektor baserer sig på 
traditioner og handlemønstre, der længe har været 
omdiskuterede, uden at det for alvor har medført for-
andringer – for eksempel den skæve repræsentation i 
indsamling og udstillinger af kunst og kulturarv og den 
globale udveksling af værker og udstillinger med be-
tragtelige klimaaftryk til følge. At give digital adgang til 
kulturarven er bestemt heller ikke C0²-neutralt. Måske 
er det netop nu, i en ’ny normal’ virkelighed, at vi skal 
tage disse diskussioner up front og udforske, hvordan 
vi kan gøre vores museumspraksis mere bæredygtig?

Nye regler, nye rammer
Lige nu er der et momentum for at skabe forandring, 
fordi vi under krisen har erfaret, at vi sagtens kan gøre 
tingene anderledes, end vi plejer. Mange nye initiativer 
er taget til at diskutere, hvad vi kan lære af processen, 
og hvordan vi skal drive museum på ny. Europeana, den 
europæiske platform for digital kulturarv, har været 
meget engageret i at støtte kulturarvssektoren i at 
håndtere krisen. I forsommeren deltog jeg i en serie 
workshops med museumsfolk fra Europeana-netvær-
ket, hvor vi delte erfaringer, indsigter og idéer til at 
revidere (digital) museumspraksis i lyset af corona- 
krisen. Den har ændret spillets regler fundamentalt, og 
det fordrer, at vi gentænker rammerne for, hvordan vi 
arbejder både med brugere, samarbejdspartnere og 
hinanden. Under workshopsene er der blevet sat ord 
på følgende nye rammer:   

→ Verden er forandret – folkelig opstand og forvent-
ning om nybrud 

→ Brugerne er i centrum
→ Fagspecialisten var i centrum – nu fordres det, at vi 

har flere forskellige kompetencer

→ Digital er integreret i alt – ikke længere en tilføjelse 
til museumspraksis

→ Reglerne ændres konstant – det fordrer en respon-
siv programlægning, hvor vi er i stand til hurtigt at 
omstille os til nye betingelser og kan reagere på 
aktuelle dagsordener  

Et af de mange tiltag, vi har sat i søen på SMK som svar 
på corona-krisen, er således en ny præsentation af den 
faste samling under overskriften Game Changer, hvor 
vi sammen med brugergrupper vil undersøge, hvordan 
en omfattende samfundskrise som COVID-19 forandrer 
vores værdier og prioriteter, vores syn på verden og 
hinanden. 

Væsentlig inspiration til forandring kommer i dis-
se år fra mennesker uden for museerne, faciliteret af 
digitale medier. Før verden gik i corona-koma, publi-
cerede Claire Bishop og Nikki Columbus en artikel på 
online-mediet N+1. Artiklen er en kontrafaktisk fantasi 
over det, de kalder #NewMoMA – et Museum of Mo-
dern Art i New York, som fuldstændig har forandret 

Merete Sanderhoff er inspektør og seniorrådgiver i digital 
museumspraksis på Statens Museum for Kunst

sin indretning og ophængning på baggrund af vor tids 
genforhandlinger af historieskrivningen i lyset af ko-
lonialisme, kønsulighed og strukturel racisme. Denne 
fantasi kan forfatterne håndgribeliggøre for læserne, 
fordi museets samling er digitaliseret og tilgængelig on-
line, og fordi den relevante baggrundsviden, der bakker 
artiklens præmis op, kan deles via links. Artiklen og 
dens bærende idé er kun blevet mere relevant, siden 
den blev publiceret i januar 2020. I første omgang på 
grund af den sociale krise der er fulgt i kølvandet på 
COVID-19-pandemiens sundhedskrise, og som i særligt 
høj grad har ramt samfundets udsatte og etniske mino-
ritetsgrupper – og tæt derefter den folkelige #Black-
LivesMatter-opstand verden over. Tænk, hvis vi ude på 
museerne tog krisen som en ny begyndelse, der har 
lært os at være i direkte dialog med vores brugere, at 
lytte til deres stemmer og at forme og forandre fort-
ællingerne om vores fælles kulturarv i dialog med dem.   

” Tænk, hvis vi 
ude på muse-
erne tog krisen 
som en ny 
begyndelse, der 
har lært os at 
være i direkte 
dialog med 
vores brugere.”

4

2 Artists Are Supposed to 
Change. Interview på Lou-
isiana Channel med billed-
kunstneren Sam Gilliam: 
“It’s fun to fail. You learn 
something: How not to fail.” 
Screenshot fra Louisiana 
Channel.

3 ”En fremmed sygdom 
har rystet Europa. For 
200 år siden kom dødelige 
epidemier fra europæerne. 
De tog dem med sig over 
Atlanten i jagten på lykke 

i det nye land – Amerika. 
De rejsende europæere 
bragte død og ødelæggelse 
med sig. Krige og massakrer 
reducerede den oprindelige 
befolkning, men den største 
trussel var europæernes 
sygdomme…” Det fortæller 
museumsinspektør Mille 
Gabriel om i en af Natio-
nalmuseets hjemmevide-
oer, der blev uploadet i 
april. Screenshot fra Youtu-
be.

soSouvenir ApS   /   Siljangade 1, G20   /   2300 København S   /   +45 40 55 82 14   /   anne@sosouvenir.dk   /   www.sosouvenir.dk
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i at designe skrædder- 

syede souvenirs med en 
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tendenser og skaber et nyt kulturmøde med souvenirs på et hidtil uset 
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Sådan forandrede 
krisen museerne
Af Morten Thomsen Højsgaard
Fotos ROMU

COVID-19 indeholdt en tsunami af tilfæl-
digheder og negative følgevirkninger, også i 
kulturlivet: Frygt for egen sundhed. Bekym-
ring for familiens sikkerhed. Social isolation 
uden nærhed og øjenkontakt. Økonomisk 
krise. Mangel på viden om problemets art, 
omfang og varighed. Et dybt stød for alle, 
der havde oplevelser med publikum og 
autentiske møder med genstande som en 
del af selvforståelsen. En snigende fornem-
melse af meningsløshed. Uenighed i flere 
dele af branchen om, hvad der var og er 
den bedste vej frem.

Det meste i samfundet handlede i den 
første tid med COVID-19 om at overleve, 
ikke om at opleve hvad museerne og kul-
turinstitutionerne rummer af indsigt i til-
værelsen historisk og aktuelt. Det ændrede 
sig, heldigvis, undervejs. 

I takt med, at sundhedsvæsenets kapa-
citet viste sig at kunne stå distancen, blev 
der langt om længe også plads til på pas-
sende vis at tale om kultur og om planer for 
genåbning. Men det hører med til det, der 
var værst ved COVID-19, at det tidligt så ud, 
som om kun ganske få for alvor bekymrede 
sig om eller forstod, hvad en lukning havde 
af drastiske konsekvenser. 

At få det bedste ud af det værste 
Der er dog intet i denne verden, der er så 
skidt, at det ikke er godt for noget. Og det 
gælder også COVID-19. 

På ROMU opstod der blandt kollegerne 
en enorm kampgejst og solidaritet i køl-
vandet på krisen. Hvis ingen andre vil el-
ler kan redde os, så må vi redde os selv, 
lød devisen, som førte til en spareplan til 
3,5 millioner, der kunne sættes i værk al-
lerede ved udgangen af marts, uden at en 
eneste fast fuldtidsansat skulle afskediges 
som følge af COVID-19. Adskillige kolleger, 
også chefer, gik markant ned i tid. Nogle 
projektstillinger kunne ikke forlænges. Der 
blev sparet på mere end 25 konti for alt fra 
efteruddannelse over markedsføring til be-
styrelsesmøder. Et enigt samarbejdsudvalg 
og tillidsfolk for både AC, 3F og HK bakkede 
op om planen, som sikrede den selvejende 
institution med en egenkapital ved krisens 
begyndelse på under 2,5 millioner kroner 
mod en meget stor trussel.

”I en krisetid sikrer vi med løsninger som 
denne, at vi som samfund på den anden 

side af COVID-19 ikke ender i en identi-
tetskrise, hvor kulturen står uden aktører 
og fællesskaber. Kulturen er DNA’et i det 
samfund, som vi alle kæmper for nu og i 
fremtiden. Det er hårdt, men jeg mener, 
at løsningen er fair og fornuftig,” lød en 
meget ansvarlig udtalelse fra museums-
inspektør og tillidsrepræsentant Isabella 
No’omi Fuglø.

Den økonomiske plan virkede efter hen-
sigten, så da museerne i begyndelsen af 
juni kunne åbne igen, stod vi med en fuldt 
funktionel og kvalificeret stab klar til at tage 
imod gæsterne.

Drivkraft for udvikling  
Også på flere andre områder kom COVID-19 
på en paradoksal facon til at virke som en 
overraskende positiv drivkraft, en anled-
ning til for eksempel at finde nye måder 
at gøre det samme på. ROMU skal bevare, 
åbne og udbrede kulturarven til stadig flere 
borgere. Og når de ikke kan komme hen og 
mødes med os, så måtte vi komme ud til 
brugerne via medier og digitale redskaber. 

Pudsigt nok er synligheden i mediefla-
den for ROMU på den baggrund steget un-
der krisen. Vi står med et nyt elektronisk 
nyhedsbrev om rock- og popkultur samt 
et andet om fjordens kulturhistorie. Vi 
har dagligt udgivet artikler om kulturar-
ven, som er blevet læst af ufatteligt mange 
flere end, hvis vi havde holdt traditionelle 
foredrag. Der har været stor interesse for 
vores digitale indsamling af beretninger og 
genstande fra borgerne om krisen. Vi har 
under krisen udviklet en spritny webbutik.

Flere typer undervisningsmateriale er 

Den usynlige fjende 
COVID-19 kom som en usynlig fjende til os 
udefra. Pandemien kom hurtigt til at for-
andre mangt og meget ikke bare i verdens-
samfundet og i det danske rige, men også i 
museumsverdenen og i kulturlivet. Det be-
gyndte i februar, da virussen efterhånden 
fik sit stadig større tag i Europa. Og da den 
danske patient nul, som boede i Roskilde, 
stod frem, gik der ikke lang tid, før aflys-
ninger og udskydelser for alvor vendte op 
og ned på museumsorganisationen ROMU 
med 10 besøgssteder netop i Roskilde, Fre-
derikssund og Lejre kommuner.

Museer er typisk noget, man opsøger 
i godt selskab med andre, men hvis sel-
skabet mangler eller frarådes, ja, hvad så?  

Statsminister Mette Frederiksen udtalte 
på vegne af et enigt folketing 11. marts på et 
pressemøde i Spejlsalen, at alle indendørs 
kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud 
mv. lukker. Og det gjorde vi så selvfølgelig 
og omgående. 

Straks stod vi sammen ved helt at holde 
afstand, lukke dørene og sende de fleste 
kolleger på hjemmearbejde. Men det var 
for så vidt blot den formelle kulmination 
på et jordskred af bekymringer, ængstelser 
og forholdsregler i forhold til smitte, der 
allerede var i fuld gang blandt borgerne og 
ude hos de mange, mange forskellige bru-
gere af museerne.

Fra rekord til nedlukning 
ROMU slog i 2019 efter et brag af et efterår 
rekord med samlet set over 188.000 gæ-
ster, der gik ind og ud ad museernes døre. 
De kommercielle egenindtægter knyttet 
til aktiviteter for og med publikum var ste-
get med over 30 procent. Arbejdsplanen 
for 2020 var lagt til rette med en stribe 
åbninger af nye udstillinger og flere større 
arrangementer i foråret.  

Men sådan skulle det som bekendt ikke 
komme til at gå. 

Foråret 2020 vil gå over i historien som 
århundredets forsømte forår på rigtig man-
ge fronter. Det åbne samfund blev lukket. 
De største forhåbninger om fremgang blev 
slukket på den mindst nænsomme måde. 
Hverdagens rutiner blev til uforudsigelige 
forandringer. Arbejdsplaner blev til spare-
planer. Smil bag mødeborde blev til omrids 
af ansigter i Skype Business Manager. 

tanke og en fin måde at vise respekt på 
både over for den afdøde og over for de 
kolleger, der stod tilbage med et savn og et 
behov for at udtrykke en sidste tak.   

5.460 kroner blev der samlet ind til 
RAGNAROCK. Et hjertevarmt takkebrev 
blev sendt retur. Og tilbage stod så igen 
overraskelsen, forbløffelsen og nogle blan-
dede følelser. 

For tænk, at noget så trist som et døds-
fald alligevel kan fremkalde en så leven-
de generøsitet. Tænk, at et lukket muse-
um uden publikum alligevel kan åbne også 
for denne type af samhørighed og særlige 
minder. Tænk, at der blandt de tusinder af 
anonyme gæster, som har aflagt besøg un-
der helt normale omstændigheder, var én, 
der viste sig som en særskilt ’ven af huset’, 
også da museet havde allermest brug for 
det under det, der er blevet kaldt den stør-
ste krise siden 2. verdenskrig.

Stor var overraskelsen, da beskeden kom 
fra Lille Skensved. Midt under krisen med 
COVID-19 var en afholdt medarbejder ved 
virksomheden CP Kelco i den lille sjæl-
landske stationsby desværre gået bort. 
Men på grund af myndighedernes restrik-
tioner kunne der ikke finde en passende 
voluminøs begravelse sted. 

Rockmusik havde været den store passi-
on for medarbejderen, der også flere gange 
med glæde havde besøgt RAGNAROCK – 
museet for pop, rock og ungdomskultur i 
Roskilde. Nu foreslog familien, at kolleger-
ne i stedet for blomster til en højtidelighed 
donerede et beløb til museet. En rørende 

Morten Thomsen Højsgaard er 
museumsdirektør ved ROMU 

blevet digitaliseret. Vi har indledt digita-
le samarbejder om podcasts, video-serier 
og live streaming, blandt andet af virtuel 
alsang, som tusindvis af borgere har del-
taget i.

Ganske mange kolleger har været glade 
for at arbejde hjemme – og det har slet 
ikke været nødvendigt med kontrol eller 
tidsregistrering. Lysten til at lykkes og an-
svarsfølelsen for opgaven har ført en stor 
produktivitet med sig. 

Krisen sætter sine spor 
Det værste fra den uforudsigelige krise 
med COVID-19 ville vi naturligvis meget 
gerne have været foruden. Krisen kommer 
til at sætte sine negative spor, der vil kunne 
ses og føles i lang tid fremover. 

Men de bedste påfund, de mange nye 
samarbejder, viljen til at lykkes sammen og 
meget andet godt tager vi med os. Det gæl-
der også den kærkomne og uventede store 
opbakning fra vores venner af huset i Lille 
Skensved. Eller ønskerne fra de mange læ-
rere, som begyndte at ringe til vores boo-
kingafdeling, inden myndighederne over-
hovedet gav grønt lys, med spørgsmålet: 
Hvornår kan vi komme i gang igen, vi vil jo 
gerne besøge jer?   

Det siges, at den, der klarer en krise, 
kommer styrket videre. Lad det gerne gæl-
de for ROMU og museumsverdenen, for 
Danmark, ja, verden i det hele taget. Når 
det nu absolut skulle være.

Det værste og det bedste ved CO-
VID-19 – set med en museumsdi-
rektørs øjne.
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tinget på flere årsager til miseren. Regerin-
gens fokus er på forbrug og kernevelfærd, 
og kultur ses tilsyneladende ikke som noget 
centralt i den sammenhæng. Kulturmini-
steren er i ministerhierarkiet, som det ses 
af statsrådsrækkefølgen, i øvrigt placeret 
på en sidsteplads. Ovenikøbet tilskrev Fi-
nansministeriet i en økonomisk rapport i 
april kun museer en brøkdel af den værdi-
tilvækst på ca. fem mia. kr., som en analy-
se fra Dansk Industri havde dokumenteret 
længe før coronakrisen. Alt i alt kunne en 
samlet kultursektor, som Flemming Just 
konkluderede, have hoppet på tungen fra 
Rådhuspladsen til Marienborg, uden at det 
havde gjort den mindste forskel i 2. gen-
åbningsfase.

Tilbage til den såkaldte ’kulturmafia’. 
ODM havde i forløbet tæt kontakt til en 
række af ordførerne, der havde behov for 
facts og viden, og som kæmpede for at på-
virke regeringens prioritering. Det lykkedes 
til sidst, da blandt andet museerne kom 
med i en ’fase 2,5’, som ret pludseligt 21. 
maj gav grønt lys til straks at slå dørene 
op igen. 

I skrivende stund ser mange museer 
glædeligvis ud til at have fået en bedre 
sommersæson end frygtet, ganske givet 
både på grund af den sommerpakke, som 
regeringen og en række af Folketingets 
partier vedtog i juni, det noget ustadige 
vejr og mange danskere på ’hjemmeferie’.  
Men uanset sommerens besøgstal er der 
ingen tvivl om, at museerne – ligesom re-
sten af samfundet – vil mærke følgerne af 
corona-krisen længe. Vi ser ind i et mar-
kant økonomisk tilbageslag i den ellers po-
sitive både faglige og økonomiske udvikling, 
museerne har befundet sig i igennem en 
længere årrække.

En lære af krisen er desværre, at den 
nuværende S-regering hverken har kultur 
på første-, anden- eller tredjepladsen, når 
det gælder realpolitik. Omvendt kan det 
glædeligvis konstateres, at man i de svæ-
re forårsmåneder i den offentlige debat i 
stigende omfang talte om kulturens be-
tydning, og at der heldigvis er andre kul-
turdedikerede politikere, både kommunalt 
og nationalt, som sammen med kulturens 
organisationer og aktører taler og kæmper 
for kulturens sag.

Kriser sætter tingene på spidsen. I foråret 
blev det i forbindelse med forhandlingerne 
om økonomiske hjælpepakker og genåb-
ningsplaner tydeligt, at den socialdemokra-
tiske regering bestemt ikke har kulturen højt 
på dagsordenen. Faktisk snarere nederst. 

Trods flotte udmeldinger undervejs fra 
både kulturministeren og statsministeren 
om kulturens afgørende betydning netop i 
krisetider, kneb det gevaldigt med at lade 
ord følge af handling. I den første fase, hvor 
fokus var på økonomisk nødhjælp, kom kul-
turministeren for skade at sige i Politiken, 
at der ikke er forskel på ”at male på vægge 
og male på et lærred”. Først et stykke tid 
efter krisens start gik det tilsyneladende op 
for ministeren, at der faktisk er væsentlig 
forskel. Siden fulgte en række særordnin-
ger, tilføjelser og undtagelser, som skulle 
forsøge at rette op på situationen for kul-
turens aktører.

I starten af april kunne de mindste børn 
igen sendes i dagtilbud og skole, og siden 
kunne frisører, tatovører og andre liberale 
erhverv igen tage imod kunder. Herefter 
så alle frem til afsløringen af fase 2. Mu-
seerne var af Seruminstituttet vurderet 
til at udgøre en minimal risiko i forhold til 
smittespredning. Samtidig kunne vi i ODM 
dokumentere, at 9 ud af 10 museer var pa-
rate til at åbne. Flere fremhævede, at net-
op museer jo let kan kontrollere adgang, 
antal gæster og flow samt sørge for sprit, 
afmærkning og alle de andre tiltag, som 
for eksempel åbne supermarkeder havde 
iværksat. Vi kunne også dokumentere, at 
museerne var hårdt ramt af nedlukning og 
manglende indtægter, og en analyse fra Fi-
nansministeriet påviste ydermere, at sær-
ligt to brancher led økonomisk på grund 
af corona-krisen – den ene var kulturen. 

Kulturordførere fra både opposition 
og støttepartier havde allerede under de 

Af Nils M. Jensen

Corona-krisen demaskerede 
regeringens kulturpolitik

K O M M E N T A R

Nils M. Jensen er direktør i Organisationen 
Danske Museer

vanskelige forhandlinger om hjælpepakker 
sluttet sig sammen i det, der hurtigt blev 
døbt ’kulturmafiaen’ – med ordførere fra 
både R, K, V, DF, E og de frie grønne løs-
gængere. Nu arbejdede vi alle målrettet for, 
at museerne skulle genåbne 7. maj. Alligevel 
blev kulturen forbigået. Da statsministeren 
fremlagde planen for fase 2, var det restau-
rationer og caféer, der kunne slå dørene op 
– ikke museer og zoologiske haver. Det gav 
anledning til forbløffelse, debat og diskus-
sion. Hvorfor blev kulturen overset? 

Der er ingen tvivl om, at der var tale om 
en politisk prioritering; her var ikke tale om 
en sundhedsmæssig vurdering på baggrund 
af smittefare. I Tyskland talte kansler An-
gela Merkel om kulturens afgørende be-
tydning og lod ord følge af handling i form 
af særlige hjælpepakker til netop kulturen 
og en genåbning, så snart det blev vurderet 
forsvarligt. I Danmark kom museerne bag 
i køen. Kulturministeren talte om solida-
ritet og insisterede stadig på, at kulturen 
ikke skulle have særskilte hjælpepakker. 
Det viste sig at få store konsekvenser for 
museerne, som havde svært ved at få gavn 
af de erhvervsrettede kompensationsord-
ninger. Og museerne fik stadig ikke lov at 
slå dørene op, selv om det var sundheds-
mæssigt forsvarligt.

ODM’s formand, museumsdirektør 
Flemming Just, pegede i en analyse i Al-

”En lære af krisen er 
desværre, at den nuværende 

S-regering hverken har 
kultur på første-, anden- 

eller tredjepladsen, når det 
gælder realpolitik.”

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”

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

For 370,- kroner 
(inkl. forsendelse) får 

du tilsendt 4 årlige numre 
af Danske Museer.

Hold dig 
ajour med den 

danske 
museumsverden

Bestil på 
danskemuseer.dk/abonnement
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Fire hovedtendenser kendetegner 
den aktuelle museumsundervis-
ning i Danmark på tværs af gen-
standsfelter og geografi. Tenden-
serne handler om partnerskaber, 
dagtilbud, videndeling og faglig 
integration.

Museumsundervisningen i Danmark er både 
klassisk og innovativ og afspejler den sto-
re mangfoldighed, som museerne repræ-
senterer i sig selv: fra kreative værksteder 
på ARKEN og dissektion af dyr på Natur-
historisk Museum Aarhus til rollespil med 
dragter og rekvisitter i Fredericias gader 
og digitale dilemmaspil på Forsorgsmuseet 
i Svendborg. I Skoletjenesten – videncenter 
for eksterne læringsmiljøer har vi identifi-
ceret fire hovedtendenser i den aktuelle 
danske museumsundervisning. Tendenser-
ne handler om stærke partnerskaber, dag-
institutioner som ny målgruppe, integration 
af undervisnings- og formidlingsfagligheder 
og en øget ambition om at dokumentere, 
videndele og udvikle egen undervisnings-
praksis. 

STÆRKE PARTNERSKABER

Siden årtusindskiftet har der været et sti-
gende politisk fokus på, at danske museer 
skal åbne sig for omverdenen både lokalt 
og nationalt gennem brugerinddragelse- og 
involvering. Her er der særlig opmærksom-
hed på, hvordan samskabende og tvær-

institutionelle udviklingsprojekter skaber 
værdi for museet som en relevant og aktuel 
samfundsinstitution. I en undervisnings-
sammenhæng foregår dette arbejde gen-
nem museers samarbejde og partnerskaber 
med skoler, ungdomsuddannelser, kom-
muner, organisationer og andre kulturin-
stitutioner. I disse partnerskaber afprøver 
og udvikler museerne undervisningsakti-
viteter og -forløb, der er nyskabende og 
relevante for brugerne. Et særligt element 
i partnerskabstendensen er forskellige ud 
af huset-tiltag, hvor museumsundervisere 
rykker ud og står for aktiviteter på skoler 
og i daginstitutioner. 

På SMK – Statens Museum for Kunst har 
partnerskaber med skoler og kommuner 
længe været en del af museets praksis. 
Helt aktuelt står Skoletjenesten SMK bag 
partnerskabsforløbet Kunstkatapult for 5. 
klassetrin, hvor faglig udveksling og gen-
sidig læring mellem elever, lærere, muse-
umsundervisere og kunstnere er nogle af 
de bærende elementer. Selve udviklingen 
af undervisningsforløbet bygger også på 
en partnerskabspraksis, hvor lærere fra to 
københavnske skoler, museumsundervise-
re samt en billedkunstner og en arkitekt 
fra SMK i fællesskab har designet forløbets 
elevworkshops. 

1 På Musikmuseet er de undervisningsan-
svarlige medarbejdere organisatorisk placeret 
i formidlingsafdelingen. Foto: Sandra Odgaard 
Brinchs Andersen @ Musikmuseet

Af Skoletjenesten 
videncenter for eksterne læringsmiljøer

Museumsundervisning 
anno 2020 
Fire hovedtendenser 

1
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DAGINSTITUTIONER SOM 
NY MÅLGRUPPE

En anden aktuel tendens er, at museerne 
har skærpet deres satsning på små børn 
fra vuggestuer og børnehaver som en ny 
vigtig målgruppe. Denne satsning bunder 
i Kulturministeriets fokus på børns møde 
med kunst og kultur fra tidligste alder. I de 
seneste år har indsatsen sat sit præg på en 
række større udviklingsprojekter i museer-
nes undervisningsafdelinger. Erfaringerne 
er, at daginstitutioner som en ny målgrup-
pe kræver en fundamental gentænkning 
af museets tilbud og indretning, og at det 
som det første har været afgørende at lære 
denne nye målgruppe at kende. Men det 
har også vist sig, at museerne er rum med 
særlige muligheder for, at de helt små bli-
ver aktive deltagere i kulturen. 

Et eksempel er Museum Vestsjællands 
projekt Museum i børnehavehøjde. Da mu-
seet ingen erfaringer havde med børne-
havebørn og pædagoger på museet, var 
første trin i projektet at lære denne mål-
gruppe at kende. Museet gik nysgerrigt og 
åbent til værks og brugte forskellige meto-
der for at få indblik i, hvad de helt små børn 
var optaget af, når de opholdt sig i museets 
rum. For eksempel blev børnene udstyret 
med et kamera og skulle fotografere det, 
de syntes var spændende. Ud fra disse er-
faringer blev en udstilling til målgruppen 
udviklet. Dernæst dannede erfaringerne 
afsæt for udvikling af pædagogiske tilbud 
på museets øvrige besøgssteder. 

FAGLIGT MØDE MELLEM 
UNDERVISNING OG FORMIDLING

En tredje tendens er af både organisatorisk 
og faglig karakter og handler om at integre-
re undervisning og formidling på museerne. 
Frem for at adskille medarbejdere og afde-
linger bliver de undervisningsansvarlige på 

SKOLETJENESTEN

→ Skoletjenesten er nationalt 
videncenter for undervisning 
i eksterne læringsmiljøer. 

→ Skoletjenesten udvikler 
og deler praksisnær viden 
om undervisning i eksterne 
læringsmiljøer med museer 
og øvrige kulturinstitutioner, 
kommuner, uddannelsesin-
stitutioner og andre aktører. 

→ Skoletjenesten står bag 
skoletjenesten.dk, der inde-
holder knap 3.000 under-
visningstilbud fra eksterne 
læringsmiljøer i hele landet 
for lærere og pædagoger 
samt viden, værktøjer, net-
værk og sparring for alle, der 
arbejder med undervisning i 
eksterne læringsmiljøer for 
børn og unge.

Af Claus Poulsen

Spot den engagerede lærer 
– og samarbejd i dybden

K O M M E N T A R

Oplæg, undervisning og værkstedsbesøg 
kan give skoleklasser stærke museumsop-
levelser. Men et længerevarende samar-
bejde mellem en engageret museumsun-
derviser og motiverede lærere og elever 
kan ofte skabe noget helt særligt. I Sko-
letjenesten ser vi, at flere og flere museer 
satser på samarbejder og partnerskaber 
med skoler, der kan nå i dybden og berige 
begge parter både fagligt, pædagogisk og 
menneskeligt.

Disse samarbejdsrelationer er ofte 
uformelle og baseret på gensidig interes-
se og lyst, og begge parter arbejder for 
at få så meget ud af den faglige relation, 
som det er muligt inden for de eksiste-
rende rammer. 

Foruden lyst og engagement bygger et 
rigtigt givende samarbejde og partner-
skab også på mod hos lærere og muse-
umsundervisere til at udstikke en tydelig Claus Poulsen er leder af Skoletjenesten

flere museer som for eksempel Musikmu-
seet under Nationalmuseet organisatorisk 
placeret i formidlingsafdelingen. Her ind-
går de i afdelingens arbejde med løbende 
sparring og udvikling og tilføjer formid-
lingsarbejdet en pædagogisk og didaktisk 
faglighed og omvendt.

På Arbejdermuseet er undervisning og 
formidling i dag koblet tæt som en del af 
museets profil og virke. Det er en del af 
museets strategi, at alle udstillinger er 
relevante og aktuelle både for undervis-
ning og det øvrige publikum. Her indgår 
didaktik og pædagogik som en faglighed 
på lige fod med museumsinspektørens. I 
museets formidling betyder det, at sanse-
lighed, fortællinger og dialog og diskussion 
står centralt i alle tilbud og aktiviteter. I 
dag er faglig integration af undervisning 
og formidling blevet en fast del af museets 
udviklingsprojekter.

DOKUMENTATION OG 
VIDENDELING 

En fjerde tendens går på sin vis på tværs 
af de tre tidligere nævnte, da den handler 
om at dokumentere og videndele på bag-
grund af erfaringer. Denne ambition bli-
ver ofte realiseret i projektsammenhænge, 
men der er også eksempler på, at museer 
producerer film, artikler og podcasts, der 
dokumenterer specifikke undervisnings-
aktiviteter og -forløb, og at de videndeler 
mere uformelt med fx et eller flere lokale 
nabomuseer. Den viden, der produceres 
og deles, anvender museerne til at udvikle 
nye undervisningstilbud, samarbejdspro-
jekter og pædagogiske profiler.

ARKEN Museum for Moderne Kunst er 
et eksempel på denne tendens. Gennem 
mange år har ARKEN Undervisning gen-
nemført undervisningsforløb og -projekter 
med fokus på ’metodeudvikling i praksis’ 
gennem blandt andet deltagerinterviews 

og løbende afprøvninger af didaktiske 
greb. Tidligere i år har museet afsluttet 
det omfattende udviklingsprojekt Labo-
ratorium for kreativ læring, hvor museet i 
samarbejde med 15 vestegnsskoler har ud-
viklet processer, modeller og metoder. Er-
faringer fra projektet er dokumenteret og 
videndelt gennem film, lydfortællinger, en 
afslutningskonference og en digital publi-
kation, og undervejs i projektperioden har 
eksperter inden for læring og kreativitet 
løbende kvalificeret udviklingen af meto-
der og praksisser.

retning for potentialet og mulighederne 
i elevernes deltagelse, så alle er med på 
at eksperimentere, give noget af sig selv 
og udvikle sammen.

Den slags dybe partnerskaber kan først 
og fremmest skabe glæde, nysgerrighed 
og læring hos de elever og lærere, der 
deltager i museumsundervisningen. For 
det andet kan det skabe motivation hos 
museumsunderviserne og være med til at 
udvikle den pædagogiske profil i museets 
undervisningsafdeling. For det tredje kan 
det smitte positivt af på hele den delta-
gende klasses skole og på museet som 
organisation. Derfor er det altid en god 
investering for alle at indgå i denne type 
partnerskab. 

Stærke partnerskaber er en del af Sko-
letjenestens DNA. De undervisnings- og 
udviklingsansvarlige på vores 15 tætte 
partnerskabsmuseer har i kraft af deres 
funktion gode forudsætninger for at ud-
vikle og eksperimentere med samarbejds-
former og partnerskabsmodeller, der 
kommer hele museet til gode. Men alle 
museer har muligheder for at undersø-
ge og udvikle det dybe samarbejde og de 
stærke partnerskaber med udvalgte klas-
ser med udgangspunkt i det engagerede 
faste undervisningspersonale, velkendte 
undervisningsfaciliteter og eksisterende 
undervisningstilbud. 

Dette arbejde kan meget vel starte 
med, at den dygtige museumsundervi-
ser spotter de motiverede elever og den 
engagerede lærer, der brænder for gen-
standsfeltet, næste gang de lægger vejen 
forbi museet og gør indtryk med mod, 
(spørge)lyst og interesse.

”Her indgår didaktik og 
pædagogik som en 

faglighed på lige fod med 
museumsinspektørens.”

2 København Zoo tilbyder 
undervisningsoplæg og biologisk 
værksted med levende dyr for 
børnehavebørn. Foto: Køben-
havn Zoo @ København Zoo

3 Københavns Museum indgår 
partnerskaber og samarbejds-
relationer med skoler, dagtilbud 
og kommuner om blandt andet 
udvikling af undervisningsma-
terialer og udstillingsrum. Foto: 
Frida Gregersen @ Københavns 
Museum

Foto: Jacob Helbig @ SCIENCE Skoletjeneste KU.

2

3
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Fra besøg til samarbejde 
Et udviklingshistorisk blik 

på museumsundervisning i Danmark
Af Dorte Villadsen

Museumsundervisning er en selvstændig, faglig disciplin. Men sådan har det ikke altid været. Også 
selv om praksis med skolebørn på museer rækker langt tilbage i museernes historie. 

1

Nutidens museumsundervisning er en særlig faglig 
disciplin, der udviklingshistorisk kan forstås som et 
tværinstitutionelt samspil mellem skolens faglighed 
og museernes faglighed. Et samspil, som både museer 
og skoler profiterer af på forskellig vis. Tidligere blev 
museer dog primært anset som et middel i skolens 
undervisning, hvor samlinger og autentiske genstan-
de blev udnyttet som en pædagogisk mulighed. Her 
var formålet at give eleverne indblik i og forståelse for 
et givent fag eller emne, der knyttede sig til museets 
fagområde; kunst, kulturhistorie eller naturvidenskab. 
Men over tid ændrede denne forståelse sig, og museet 
kunne også betragtes som et sted for skole. Dermed 
handlede det ikke blot om at give skolen adgang til 
museets samlinger og viden, men om hvordan museet 
kunne bidrage med nye perspektiver på undervisning 
og læring. 

Spørgsmål der udfordrer
Mødet mellem museet og skolen om undervisning rej-
ste nye spørgsmål, der både udfordrede museets og 
skolens raison d’être, da begge parter lod sig forstyrre 
af den anden institutions fagligheder. Skolen introdu-
cerede museet for grundlæggende spørgsmål vedrø-
rende undervisning; hvad skal eleven lære, hvordan 
og hvorfor? Hvad er pædagogik og didaktik, og hvil-
ken betydning har dette i mødet med børn og unge 
på museet? Museet kunne i kraft af genstandsfeltets 
metoder, rum og fagspecialisering åbne for markant 
nye måder at tænke og praktisere undervisning på, end 
det var muligt i skolen. Her var ikke mindst sanselige 
og praktiske tilgange gennem brug af museets fysiske 
genstande og rum afgørende. 

Dette møde har skabt grobund for at eksperimen-
tere og udvikle i gensidig faglig udveksling. Og det har 
resulteret i nyskabende undervisningsformer og pæ-
dagogiske metoder, der kendetegner museumsunder-
visning som en særlig faglig disciplin i dag. 

Fornyelse af skole og museum
Et helt afgørende element i museumsundervisningens 
udvikling er de mange undervisningsansvarlige i mu-
seernes skoletjenester, der kom til med Skoletjene-
stens etablering. Men udviklingen skal også tilskrives 
de skolelærere, der gennem alle årene har insisteret 
på at inddrage museer i deres undervisning. De er i et 
udviklingshistorisk perspektiv drivkræfter i tilblivelsen 
af den disciplin, vi i dag kender og kalder museumsun-
dervisning. 

De seneste års fortsatte faglige samspil mellem 
skoler og museer om udvikling af museumsundervis-
ning har tillige medvirket til fornyelse af både skolen 
og museet. Udvikling af pædagogiske metoder i tæt 
tilknytning til museets genstandsfelt og fagområde har 

1 Mødet med 
levende dyr i muse-
umsundervisningen 
har bevæget sig fra 
underholdning til også 
at rumme læring om 
leveområder og natur-
bevarelse. Foto: Skole-
tjenesten @ Skoletje-
nesten

2 I Vardemuseer-
nes VOYAGER-projekt 
samarbejder udsko-
lingslærere, ungdoms-
uddannelser og kultur-
institutioner på tværs. 
Foto: Vardemuseerne

2

vist sin relevans direkte ind i skolens fag og formål. Det 
gælder, når museerne iscenesætter historien gennem 
rollespil eller får eleverne til at arbejde med arkæo-
logens metoder. Og det gælder, når eleverne gennem 
mødet med kunst eller natur får erfaringer, der både 
konkretiserer og perspektiverer skolens fag. Og der-
med meget konkret bidrager til udvikling af kundskaber 
og færdigheder.

Skolen har også en dannelsesopgave, der skal frem-
me elevernes aktive deltagelse i et demokratisk sam-
fund. Her står udviklingsprojekter på museer med fokus 
på børn og unge som medborgere som et betydnings-
fuldt bidrag. Det sker, når eleverne inviteres til at delta-
ge i tilblivelsen af udstillinger, og det sker, når eleverne 
lærer gennem mødet med andres opfattelser og syns-
punkter i en dialogisk undervisningspraksis. 

Museumsundervisning er i dag blevet en integre-
ret del af den uddannelsespolitiske dagsorden med 
indførsel af åben skole som en del af skolereformen 
fra 2014. Åben skole betød, at inddragelse af blandt 
andet museer blev obligatorisk i skolens undervisning. 
Et udviklingshistorisk blik på museumsundervisning vi-
ser, at de mange års samarbejde mellem museet og 
skolen ikke blot har resulteret i, at vi i dag står med en 
ny faglig disciplin, men også i den grad har cementeret 
værdien af den.

”Museums- 
undervisning 
er i dag blevet 
en integreret 
del af den 
uddannel-
sespolitiske 
dagsorden.”

Dorte Villadsen er pædagogisk udviklingschef 
hos Skoletjenesten
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Rumrobotter, rejseord og 
reformationsteater

Seks eksempler på original 
museumsundervisning

Af Jakob Haahr-Pedersen

Undervisningsafdelingerne på de 
danske museer supplerer i disse 
år de klassiske oplæg, rundvisnin-
ger og værkstedsbesøg med nye 
undervisningsformer og formid-
lingsformater. Her kommer seks 
eksempler på original museumsun-
dervisning fra hele landet, hvor mu-
seerne arbejder med blandt andet 
læseteater, multimodale under-
visningsrum og ’flipped’ learning i 
deres undervisningstilbud. 

LÆSETEATER I RIBES GADER

Med start i rådmand og købmand Peder 
Baggesens hus fra 1853 tæt på domkirken 
bevæger eleverne sig ud i Ribes gader iført 
historiske hatte, kyser og dragter. På et ga-
dehjørne stopper gruppen op og begynder 
at fremføre tekster om livet i tiden efter 
reformationen for hinanden. Rollerne, der 
matcher dragter og tekster, har eleverne 
øvet sig på hjemmefra, og undervejs på 
ruten bliver de præsenteret for forskellige 
historiske begivenheder i deres autentiske 
omgivelser af en formidler i dragt. Under-
visningsforløbet ’Læseteater på Quedens 
Gaard’ er udviklet af skoletjenesten på Qu-
edens Gaard, som er et samarbejde mellem 
MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring og Syd-
vestjyske Museer, der ejer bygningerne. Ved 
at arbejde med fysiske oplevelser og den 
danskfaglige disciplin læseteater får ele-

verne på mellemtrinnet et særligt indblik 
i den historiske periode renæssancen, og 
de opnår forståelse for datidens levede liv 
i et bysamfund præget af ulighed, sladder 
og overtro. Forløbet starter med en intro-
duktion til en latinskoledag for eleverne i 
Peder Baggesens hus.

MULTIMODALE 
UNDERVISNINGSRUM

Der er lavloftet i det lille vaskerum, og grup-
pen af elever må finde sig en plads mellem 
tørresnor og gruekedel. På den hvidkalkede 
væg foran dem træder den modstandsakti-
ve teenager Jens pludselig frem som holog-
ram og præsenterer gruppen for et særligt 
dilemma, han tumler med. På baggrund af 

en rundvisning i museets historiske miljøer, 
arbejde med film og fotografier og elever-
nes egen viden om besættelsestiden skal 
de nu forsøge at løse dilemmaet for Jens og 
hans øvrige familiemedlemmer. I undervis-
ningstilbuddet ’BESAT – Esbjerg 1943’ fun-
gerer undervisningsrummene både som 
udstillingsrum og som historiske værkste-
der. Det giver eleverne mulighed for både 
at leve sig ind i hverdagslivet i Esbjerg under 
besættelsen og for at arbejde praktisk med 
historiske personers dilemmaer i relation 
til besættelsen.

ANTIDIGITALE KUNSTDIALOGER

Væggene er dækket af stof og skum i et 
væld af forskellige farver og former i det 

1 I Planetarium arbejder eleverne aktivt 
i undervisningslokalet Space Lab. Foto: 
Lars Erik Andreasen @Planetarium

2 Læseteater med hatte og dragter i 
Ribes gader. Foto: Skoletjenesten Que-
dens Gaard.

2

1

”På den hvidkalkede væg 
foran dem træder den 

modstandsaktive teenager 
Jens pludselig frem som 

hologram .”
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Jakob Haahr-Pedersen er journalistisk 
medarbejder hos Skoletjenesten

kreative værksted ’Kunst-Lab’ på Kunsten 
Museum of Modern Art Aalborg. Her bliver 
eleverne mødt af en billedkunstner og en 
kunstformidler, der sætter dem i gang med 
en række eksperimenterende og kreative 
opgaver. Inden da har eleverne været på 
besøg i en af museets aktuelle særudstillin-
ger, og med de to underviseres hjælp skal 
de nu selv prøve kræfter med de udtryk og 
metoder, de har oplevet i udstillingen. Der 
er bevidst ingen skærme eller digitale ma-
terialer i forløbet, der kan forstyrre elever-
nes fordybelse, æstetiske læreprocesser 
og møde med materialer, og gennem det 
procesorienterede værkstedsarbejde har 
eleverne mulighed for at spejle sig i kun-
stens og kunstnerens anderledes tilgange 
til verden. Med udgangspunkt i museets 
udstillinger skifter workshop-værkstedet 
flere gange årligt totalt scenografi og ind-
hold.

ELEVEN SOM FORTOLKER

Henning, Mette, Eli, Christina og Richardt 
er alle tidligere eller nuværende hjemlø-
se og socialt udsatte, og dem møder ud-
skolingseleverne i 12 korte film i undervis-
ningsforløbet ’Skjulte Danmarkshistorier’ 

’FLIPPED LEARNING’ SKABER 
TID TIL PRAKTISK ARBEJDE

Hvad skal der til for at overleve på Mars 
blandt støvstorme og temperatursving-
ninger? Den udfordring og andre lignende 
autentiske problemstillinger skal elever på 
mellemtrinnet både undersøge og forsø-
ge at løse i undervisningsforløbet ’Overlev 
på Mars’. Inden afgang mod Planetariums 
Space Lab ser udskolingseleverne en ræk-
ke ’flipped learning’-videoer hjemme om 
aktuelle problemstillinger omkring mad, 
energi og ilt, og på den baggrund skal de 
under besøget på Planetarium sammen 
bygge prototyper af rumbaser og robot-
systemer, der kan løse forsyningsudfor-
dringerne på Mars ved hjælp af pap, tape 
og Lego Mindstorms-klodser. I Space Lab 
bliver der tegnet, bygget, programmeret og 
diskuteret, og derfor skal eleverne indtage 
forskellige ingeniørroller inspireret af engi-
neering-didaktik. Forløbets ’flipped lear-
ning’-videoer er udviklet i samarbejde med 
Københavns Professionshøjskole.

MUSEUMSUNDERVISNING 
I TOGKUPEEN

Eleverne sidder spredt i kupéen i linje E mod 
Køge. De lytter koncentreret til snak fra de-
res medpassagerer og kigger opmærksomt 
på blandt andet skilte og skærme og ud ad 
togets vinduer. Undervejs noterer de ord 
og sætninger i hver deres medbragte fol-
der. Elevernes observationsøvelse er en del 
af undervisningsforløbet ’Transit’, som er 
udviklet af KØS museum for kunst i det of-
fentlige rum, og øvelsen handler om at op-
dage forskellige sprog i toget både i lyd og 
på skrift. I øvelsen arbejder eleverne med 
kunstneren Runo Lagomarsinos metoder og 
strategier, når de går på sprogjagt i offent-
lige transitrum. Inspireret af erfaringerne 
fra det bagvedliggende ’Transit’-projekt har 
skoletjenesten på KØS udviklet et toolkit til 
at lave undervisning på togrejser for skoler 
i hele landet med blandt andet observati-
onsøvelser og memory drawings.

”Hvad skal der til 
for at overleve på Mars 
blandt støvstorme og 

temperatursvingninger?”

på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. 
I filmene fortæller de fem borgere åbent 
og ærligt om deres egne erfaringer med 
udsathed, fattigdom og et liv på kanten af 
samfundet, og i tre skæbnebaserede film 
lægger de stemme til tre historiske skæb-
ner fra Svendborg Fattiggård. Efter at have 
set filmene, der blandt andet kredser om 
temaer som svigt, ensomhed, kærlighed 
og stolthed, skal eleverne producere og 
fremvise deres eget filmede interview en-
ten med en udsat person eller med et nært 
familiemedlem om mulige årsager til fat-
tigdom, udsathed og hjemløshed gennem 
tiden og om vores nutidige opfattelse af 
fænomenerne og begreberne. 

3

Vi ved, at museumsundervisning giver va-
riation og tilbyder nye måder at lære på, 
der understøtter arbejdet i skolens fag. Det 
handler om, at museerne tilbyder særlige 
muligheder for at afprøve og anvende fa-
gene i praksis og i nye sammenhænge. Det 
er vigtigt, at museumsundervisningen ses 
som et sådant supplement til skolen. 

Museer og kulturinstitutioner skal 
gøre en dyd ud af at udfordre børn 
og unge på deres antagelser og 
forventninger.

Dorte Villadsen er pædagogisk udviklingschef 
i Skoletjenesten

Men måske er det allervigtigste, at vi i 
en skole- og uddannelsessammenhæng be-
tragter museerne som steder, der ikke blot 
bidrager med nye måder at lære på, men 
i særdeleshed ser sig selv som steder, der 
kan forstyrre, forskyde og udfordre børn 
og unges antagelser og forestillinger. Om 
at være menneske, om at være til og om at 
være en del af noget, der rækker ud over 
nuet, det genkendelige og en selv. 

At bruge museerne til at åbne verdener 
for eleverne på måder, der ikke altid passer 
ind i et fag, kan forudsiges eller måles. Det 
har museer en særlig mulighed for, fordi 
de præsenterer eleverne for noget, de ikke 
kender eller vidste var til. Og det er netop 
det, der skal ske i mødet med den mate-
rialitet, som genstande og museumsrum 
indeholder. Her er repræsentationer af tid, 
spørgsmål som kunsten rejser og ubeskri-
velige naturfaglige fænomener. Endelig er 
museet et suverænt sted, fordi eleverne på 
særlig vis kan få pirret deres nysgerrighed, 
gå på opdagelse og forundres. Lad os dyrke 
alle disse umiddelbare kvaliteter ved muse-
et i undervisningen. Det kræver, at museer-
ne tør undersøge og eksperimentere med, 
hvordan undervisning kan tage sig ud, når 
formålet eksempelvis er at skabe nysgerrig-
hed eller at udfordre elevernes antagelser.  

Det har vi adskillige eksempler på, at vi 
kan lykkes med. Når vi kan lykkes med det, 
skyldes det dels, at museer og kulturinsti-
tutioner har en frihed i forhold til skolens 
rammer, der giver en privilegeret position 
til at eksperimentere og undersøge, hvad 
der er vigtigt og muligt i børn og unges ud-
dannelse og dannelse i nutidens samfund. 
Og dels skyldes det, at kunst, kultur og na-
tur på mange måder er ustyrlig, og det skal 
udnyttes pædagogisk. 

Det er en ambition for Skoletjenesten, 
at de erfaringer, vi gør os, er med til at in-
spirere skoler, lærere og det uddannelses-
politiske niveau i synet på læring og synet 
på at lave skole. At vi ud over at udforske 
elevernes antagelser og forestillinger også 
kan tilbyde anderledes syn på, hvad un-
dervisning er. Og dermed være med til at 
besvare spørgsmål om, hvad vi anser som 
god undervisning. 

”Endelig er museet et 
suverænt sted, fordi eleverne 

på særlig vis kan få pirret 
deres nysgerrighed, gå på 
opdagelse og forundres.”

Af Dorte Villadsen

Frihed til at eksperimentere 
Børn og unge skal forstyrres 

på museet 

K O M M E N T A R

Foto: Ingrid Riis @ Fuglsang Kunstmuseum

3 Eleverne observerer sprog i s-toget. 
Foto: KØS museum for kunst i det offentlige rum
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Et rum for 
de svære følelser

Af Kathrine Svanum Andersen

Det er særligt den praktiske del, der får eleverne til 
at åbne sig. Det er her, at de i grupper får mulighed for 
at folde deres egne historier ud og dele dem med re-
sten af holdet. Der går ikke en undervisningsgang, uden 
at en gruppe præsenterer klassen for en tegneserie om 
et barn, der bliver mobbet og føler sig alene. Det kan 
for en udenforstående forekomme harmløst, men det 
er utroligt hjertegribende, når eleverne fortæller om 
deres egne oplevelser med mobning og det at føle sig 
uden for fællesskabet. Det er mærkbart, hvordan de 
selv og andre reagerer på historierne – der bliver ofte 
stille, og blikke rettes mod gulvet. 

Vi er efterhånden blevet gode til at tale om mob-
ning med holdene. Det bliver en smule vanskeligere, 
når historiernes omdrejningspunkt bliver selvskade og 
selvmord. En pige lavede for nylig en tegneserie om 
konsekvenserne af ensomhed, og ad den vej fik hun 
fortalt, at hun skar i sig selv. Historien var for så vidt ret 
enkel: En pige sidder sammenkrympet i fosterstilling 
med bedrøvede øjne, mens en gruppe børn løber rundt 
og leger omkring hende. Over hendes hoved svæver en 
taleboble med ordene ”Jeg er ikke god nok”. På næste 
billede ses den samme pige nu i færd med at skære i 
sine arme. Blodet drypper ned foran hendes fødder.

Museerne kan tilbyde et rum for refleksion, 
som komplementerer skolens undervisning. 
I undervisningsforløbet ’Hvad er meningen?’ 
på Skovgaard Museet og i Viborg Domkirke 
åbner eleverne for svære følelser og tanker 
om ensomhed, mobning og selvskade.

Et stigende antal børn og unge lider ifølge organisa-
tionen Børns Vilkår af psykisk mistrivsel. Det kan for 
eksempel være angst, ensomhed, selvskade og selv-
mordstanker. Organisationen kalder det et af vores tids 
største samfundsmæssige udfordringer og arbejder for, 
at ingen børn og unge skal mistrives i 2030. 

På Skovgaard Museet i Viborg møder vi disse børn 
og unge, når de deltager i undervisningsaktiviteter på 
vores museum. Og det er vores opfattelse, at muse-
umsundervisningen rummer en unik mulighed for at 
gøre en om end lille, så en forskel for børn og unge, der 
har det svært. Særligt i forbindelse med undervisnings-
forløbet ’Hvad er meningen?’ har vi oplevet, at eleverne 
lukker op for de svære følelser, de tumler med. 

Hvad er meningen?
’Hvad er meningen?’ er målrettet børn og unge i alde-
ren 10-15 år og tager udgangspunkt i Joakim Skovgaards 
udsmykning i Viborg Domkirke. Forløbet består af en 
film, et digitalt spil og en praktisk tegneøvelse. I hver 
del dykker eleverne ned i Skovgaards billeder og Bi-
belens almenmenneskelige fortællinger for til sidst at 
perspektivere fortællingerne til deres eget liv. 

Film og tegneøvelse foregår på museet, mens spillet 
spilles i kirken. Filmens formål er at introducere Joa-
kim Skovgaard, kirken og de fortællinger, som ligger til 
grund for Skovgaards billeder. Spillet skal træne ele-
vernes evne til at se på billeder og finde informationer, 
som de skal bruge til at svare rigtigt på de spørgsmål, 
som de stilles i spillet. Både film og spil klæder eleverne 
på til den praktiske øvelse, hvor de i grupper skal lave 
en tegnet historie med temaet ’fællesskab og ensom-
hed’ eller ’skyld og tilgivelse’, som er inspireret af hen-
holdsvis påskens fortællinger og skabelsesberetningen. 
Sidst men ikke mindst skal de fremlægge historierne 
for hinanden i plenum. 

1 Joakim Skovgaards 
udsmykning i Viborg 
Domkirke blev skabt 
mellem 1895 og 1913. 
Udsmykningen fylder 
2.600 km2 og består 
af 44 freskomalerier, 
et oliemalet loft, 10 
lamper og fire mosa-
ikvinduer. I ’Hvad er 
meningen’ inviterer 
Skovgaards billede af 
’Det store gæstebud’ 
til refleksion over, 
hvordan vi vurderer, at 
nogle mennesker ikke 
er værd at inkludere i 
fællesskabet.

2 I ’Hvad er menin-
gen?’ skal eleverne se 
på billederne i Viborg 
Domkirke og svare på 
essentielle spørgsmål 
om fællesskab, ensom-
hed, skyld og tilgivelse.
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Det er vanskeligt som museumsunderviser at være 
forberedt på sådan en historie. I situationen valgte vi 
at spørge ind til den. På den måde fik pigen eksempel-
vis forklaret, at hun godt vidste, at det var forkert, at 
hun skar i sig selv, men at hun ikke oplevede, at nogen 
lyttede, når hun forsøgte at få hjælp til at stoppe. Det 
var der måske nogen, der ville gøre nu?

Hendes historie ramte i hvert fald os på museet. Vi 
sikrede os selvfølgelig, at hendes lærer blev bekendt 
med, hvad hun havde fortalt, så han kunne følge op 
på situationen.

På de indre baner fik oplevelsen os til at tænke over, 
hvad det er ved vores undervisning, der kan få elever 
til at tale om det, de finder svært. 

Refleksion
Reformatorer af museumsformidling som for eksempel 
John Dewey har siden 1930’erne skrevet om vigtighe-
den af refleksion i læring. Ifølge Dewey lærer vi ikke 
gennem oplevelser, men gennem det at reflektere over 
hvad vi oplever, tænker og føler. 

Refleksionen er ikke en passiv genkaldelse af en 
begivenhed. Det er en bevidst og aktiv proces, der kan 
give mening til situationer, som kan virke forvirrende 
og vanskelige at forklare. Den kan åbne for at undersø-
ge, hvorfor tingene viser sig, som de gør, og hvad der 
kunne være gjort anderledes.  

I ’Hvad er meningen?’ er refleksion en naturlig del 
af forløbet. Som museumsundervisere tøver vi ikke 
med at spørge ind til, hvorfor eleverne fortæller de 
historier, de gør. Ej heller hvordan de selv vil handle i 
en situation, hvor de opdager, at andre bliver mobbet 
eller udøver selvskade. Vores forventning er ikke, at 
eleverne kommer med klare svar på spørgsmålene. Det 
er vores ønske at åbne for, at eleverne reflekterer over 
det og gerne deler deres tanker om det med andre.  

’Hvad er meningen?’ er således ikke kun et in-
put-proces-output-forløb, men tillægger refleksionen 
lige så stor vægt. Udgangspunktet er en oplevelse af 
en udsmykning i en domkirke, men det, som eleverne 
også kan tage med sig, er en refleksion over deres eget 
liv, oplevelser og følelser. 

I sin egen ret
Museernes rolle i at fremme positiv social adfærd og 
bidrage til menneskets uddannelse har været kendt, 
siden den amerikanske bibliotekar og museumsdirektør 
John Cotton Dana for mere end 100 år siden argumen-
terede for disse institutioners samfundsmæssige rele-
vans. Undervisere, museumsfolk og forskere har siden 
da forsøgt at forklare museumsundervisningens bidrag 
til demokratiske samfund og skolernes undervisning. 

På Skovgaard Museet tilpasser vi gerne vores forløb 
til skolens faglige mål, men vi husker også os selv på, at 
vi har en frihed og et potentiale til at levere undervis-
ning, der ikke alene komplementerer, men også tilbyder 
noget andet end det, som skolen leverer. Som museum 
kan vi undersøge verden og os selv på måder, der ikke 
kun handler om faglig læring. Vi kan sætte genstanden 
for læringen i centrum og tilskynde til, at det enkelte 
menneske bliver i stand til at reflektere over sin egen 
position i livet. 

En af museumsundervisningens fornemmeste opga-
ver er at give børn og unge mulighed for at blive klogere 
på sig selv som mennesker og den verden, de er en del 
af – og ad den vej åbne for det de finder svært. Vores 
oplevelse er, at museumsundervisningen ikke behøver 
at fokusere så meget på den faglige læring, men besid-
der en styrke og et potentiale i sig selv, som er værd at 
udforske og udfolde.  

Museumsundervisning er noget i sin egen ret og kan 
gøre en forskel – også for børn og unge, der mistrives.

Kathrine Svanum 
Andersen er 
museumsinspektør på 
Skovgaard Museet 

Noter
1  Vi skærpede efterfølgende for os selv, at vi en tid 

efter en sådan oplevelse vil følge sagen op med en 
henvendelse til den voksne. Det følger også Service-
lovens §153, der siger, at alle offentligt ansatte, der 
under udøvelsen af deres arbejde får kendskab til 
eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 
18 år har behov for støtte, har underretningspligt. 

3 Joakim Skovgaards 
billede af syndefaldet 
kan for eksempel åbne 
for en samtale om, 
hvilke følelser børn har, 
når de gør noget, som 
de godt ved, er forkert. 
Og hvad det gør ved en 
selv og andre, at man 
tør tilgive. 

3
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Holmegaard Værk 
løfter glasset

Af Lene Steinbeck

Under et besøg på MoMA i New York står 
museumsdirektør Keld Møller Hansen plud-
selig med næsen 30 cm fra en ægte Pi-
casso. Der er ingen afskærmning. Han kan 
i teorien række hånden frem og røre ved 
maleriet. Men det gør han ikke. Sådan gør 
man jo ikke.

Da han på en anden udstilling står over 
for endnu en Picasso, har det pågældende 
museum hængt en beskyttende, gennem-
sigtig plade op foran, helt tæt på maleriet. 
Fysisk er han lige så tæt på Picasso, som 
han var i New York. 

”Men hvor blev jeg forfærdelig skuffet. 
Det er lige pludselig en helt, helt anden op-
levelse, man har af den genstand. Den når 
mig simpelthen ikke.”

 Det gør til gengæld krukkerne på kera-
mikmuseet Clay i Middelfart. Keld Møller 
Hansen går rundt mellem stentøj og kera-
mik, der ligesom Picasso’en i al sin skrøbe-
lighed står uafskærmet. Det er en vild for-
nemmelse at være så tæt på. Han tænker: 
Det kan vi sgu også!

Keld Møller Hansen er direktør for Muse-
um Sydøstdanmark, en af hovedkræfterne 
bag det nye Holmegaard Værk som netop 
er åbnet i det gamle Holmegaard Glasværk. 
Her bliver 200 års kultur- og designhistorie 
fortalt med glas og keramik, der primært 
står uden montrer.

”Det giver et helt andet nærvær at stå 
så tæt på genstandene, som man gør her. 
Det kan jeg allerede mærke nu,” siger Keld 
Møller Hansen.

Ansigt til ansigt med Kähler
I udstillingen Holmegaard & Kähler er et 35 
meter langt bord på den ene langside ’dæk-
ket op’ med knap 600 Holmegaard-gen-
stande, mens der på den anden side er om-
kring 300 keramikgenstande fra Kähler. Kun 
enkelte lånte genstande og arkivalier, hvis 
materialitet kræver det, er beskyttet af glas. 

I et andet rum står hele Holmegaards 
glassamling med 42.000 genstande fra 200 
års produktion på én stor, åben reol. De er 
kun afskærmet af et rækværk på en meters 
højde. Museets samling af omkring 6.000 
Kähler-genstande er sat frem, så publikum 
på guidede ture kan komme med ind og stå 
ansigt til ansigt med de kostbare og unikke 
stykker keramik – helt tilbage fra værkste-
dets begyndelse i 1839.

Tillid til publikum
Holmegaard Værk er massivt overvåget 
og topsikret. Især ved Designernes bord, 
hvor gæsterne på begge sider kan stå gan-
ske tæt på de uafskærmede genstande fra 
Holmegaard og Kähler. Kommer en gæst 
for tæt på bordet, bliver en laser brudt. En 
stemme vil udsende en advarsel, en lampe 
lyser, og et kamera rettes mod stedet.

Udstillingsteamet har i tæt samarbejde 
med museets fagfolk arbejdet indgående 
med udstillingsdesignet for at sikre gen-
standene så godt som muligt.

”Vi har prøvet at bryde de naturlige re-
aktionsmønstre, så vi på den måde viser, 
at man ikke skal ind over bordet og røre 
ved genstandene,” siger udstillingschef på 
Museum Sydøstdanmark Thorbjørn Kolbo. 

”Det har vi blandt andet gjort ved at 
bruge planlagte afstande og ved at lave et 
rækværk, der hælder og derved bryder in-
citamentet til at række ind og tage fat.”

På det nyåbnede Holmegaard Værk er der ganske få montrer mellem gæsterne og museets 
genstande fra 1825 og frem til i dag. Museum Sydøstdanmark vil give publikum mulighed for at 

komme så tæt på historien som muligt. Bogstaveligt talt.

”Der er en skrøbelighed i det, som vir-
kelig er interessant, og som jeg ret godt kan 
lide,” siger Keld Møller Hansen.

”Det er historie, du står foran, og histo-
rien ER jo skrøbelig. Den er værd at passe 
på, og det er måske det, man symboliserer 
ved at lade det stå frit fremme.”

Han ved godt, at museet med Holme-
gaard Værk betræder nyt land for, hvordan 
man udstiller. Det har også krævet mange 
drøftelser med museets konservator, der 
især er bekymret for den 35 meter lange 
udstilling af Holmegaard- og Kähler-gen-
stande. 

Men Keld Møller Hansen mener godt, 
at man kan udfordre normalen under for-
svarlige forhold.

”Selvfølgelig skal vi passe på vores ting. 
Det er vi jo sat i verden for, at de skal have 
det godt. Men vi skal lære at overskride den 
der grænse, at det SKAL være bag glas. Det 
er det, vi nu prøver.”

”Men vi 
skal lære at 
overskride den 
der grænse, at 
det SKAL være 
bag glas.”

1 Holmegaard Glas-
værk stod fra 1965 
bag glaskuplerne med 
Esso-logoet, der viste 
bilisterne vej til ben-
zintanken. Kuplerne 
var bestillingsvarer og 
kom ikke i glasværkets 
kataloger, og derfor er 
benzinstanderne med 
kuplen øverst i dag et 
yndet samlerobjekt.

2 Værkets kølebånd 
forbinder den varme 
med den kolde ende, 
og det var her, de fær-
dige glas blev kølet ned 
på vej fra værkstedet til 
pakkeafdelingen. Kø-
lebåndet er nu blevet 
belyst og fyldt op med 
Torben Jørgensens 
Lotus-stage fra 1993.

1

2
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Han understreger, at alle de værst tæn-
kelige scenarier selvfølgelig er forsøgt imø-
dekommet.

”Men når vi ser på kunstmuseerne, hvor 
tit hører man så om, at folk piller ved male-
rierne eller sparker til skulpturer? Hvis det 
skete, så havde de nok fundet en anden 
måde at udstille på,” siger Thorbjørn Kolbo.

Derfor er de stort set montre-fri ud-
stillinger og de åbne samlinger en måde at 
vise publikum tillid på. Tillid til at gæster på 
de kulturhistoriske museer har lige så stor 
respekt for genstandene, som kunstmuse-
ernes gæster har.

”Vi vil rigtig gerne tage drøftelsen med 
fagfolk rundt omkring og rejse en debat om 
det her. Vi har forsøgt at bryde grænser-
ne mellem de forskellige typer af museer, 
og jeg tror på, at det er fremtidens muse-
um,” siger Thorbjørn Kolbo og henviser til, 
at Holmegaard Værk både rummer kultur-
historie, åbne værksteder, designhistorie 
og kunstudstilling.

Glasværkets egen stemme
Holmegaard Værk har slået dørene op på 
samme sted, som Holmegaard Glasværk 
blev etableret i 1825. I løbet af næsten 200 
års produktion er her bygget til og bygget 
om, og derfor er der en høj grad af kultur-
historie alene i bygningerne.

Det mærkede Keld Møller Hansen og 
Thorbjørn Kolbo, da de første gang tråd-
te indenfor i det gamle glasværk. De blev 
blæst omkuld af den historie, som det for-
ladte værk skreg på at fortælle. På stedet 
tog Thorbjørn Kolbo en beslutning om, at 
ikke et støvkorn skulle fjernes, og ikke en 
væg skulle males. Lene Steinbeck er journalist og forfatter 

FAKTA

Holmegaard Værk 
er åbnet i det gamle 
Holmegaard Glasværk 
i Fensmark, 15 kilo-
meter fra Næstved. 
Værket eksisterede 
som fabrik fra 1825 
til 2008. Projektet er 
støttet af Næstved 
Kommune, Realdania 
og flere fonde. 

faglige hold at sætte fokus på relativt få, 
udvalgte designere, som bryder tidslinjen. 

”De er essentielle, og hvis man skal lære 
Holmegaard og Kähler at kende på fem mi-
nutter, kan man stoppe ved dem. Så ved 
man, hvem Per Lütken, Karl Hansen Rei-
strup og så videre er,” fortæller Mette Bi-
elefeldt Bruun.

Historien – fortalt af dem, som var der
Generelt er fravalg en vigtig del af formid-
lingen hos Museum Sydøstdanmark. Det er 
ikke nødvendigvis hele Holmegaards histo-
rie fra A til Z, man er blevet klogere på ef-
ter et besøg på Holmegaard Værk. I stedet 
er det stemningen blandt medarbejderne, 
inspirationen hos kunstnerne og en for-
nemmelse af Holmegaards tilstedeværelse 
i samfundet.

Det er i hvert fald håbet fra udstillings-
teamet. 

”Fortællingen er en meget stærk magt, 
som kan åbne verden, hvis man først får 
folk suget ind. Den gode historie er nøglen 

For Holmegaard er ikke kun Bang og Lüt-
ken, glas og glade dage. Det er også histori-
en om en industri, der med værkets konkurs 
i 2008 uddør i Danmark. Om et værk, der 
har forsynet alle danskere, fra pædagogen 
i Taastrup til Dronningen, med glas, og som 
efter konkursen fik lov til at forfalde. Og 
værkets egen stemme måtte ikke overdøves 
af lavenergi-vinduer og pudsede facader.

”Industrien har jo sin egen historie. Den 
er rock’n’roll, den er rå. Det værste, vi kun-
ne gøre, var at lave det for pænt,” siger 
Thorbjørn Kolbo, der var stålsat på at bruge 
det gamle glasværk aktivt.

Det har været et stort og omkostnings-
tungt renoveringsarbejde, som har kunnet 
lade sig gøre på grund af et godt samarbej-
de med blandt andre Realdania.

”Man kunne jo have bygget et nyt muse-
um for Kähler eller Holmegaard hvor som 
helst. Det havde nok i virkeligheden også 
været billigere. Men det var en fed opgave 
at omdanne det, der per definition ikke var 
rammerne for et museum,” siger Thorbjørn 
Kolbo. 

Industrien er tænkt ind i alle aspekter af 
udstillingen. Også ved Designernes bord, 
der er en parafrase over kølebåndet, som 
i fabrikkens aktive år langsomt kølede de 
varme glas ned på turen fra værkstedet til 
pakkeafdelingen. De næsten 1.000 gen-
stande på bordet følger en tidslinje, der 
begynder med de første glas og de før-
ste stykker keramik fra første halvdel af 
1800-tallet og går helt frem til i dag. 

”Hvis man tager hele turen og kigger på 
genstandene fra ende til anden, får man 
overblik over, hvor utrolig meget desig-
net har ændret sig,” siger Mette Bielefeldt 
Bruun. 

Hun er faglig leder på Holmegaard Værk 
og ansvarlig for den historie, som genstan-
dene på det lange bord fortæller. I begyn-
delsen var alle genstande fra begge mu-
seets samlinger af Holmegaard og Kähler i 
spil. Derfor lå der også en stor formidlings-
opgave alene i udvælgelsen.

”Vi forudså, at det ville være overvæl-
dende at komme ind og se genstande så 
langt øjet rakte. Hvad skulle man gribe fat 
i?” fortæller Mette Bielefeldt Bruun.

Ret tidligt blev det besluttet, at gen-
standene skulle tale for sig selv med gan-
ske få forklarende skilte. Derfor valgte det 

”Industrien har jo sin egen 
historie. Den er rock’n’roll, 

den er rå. Det værste, vi 
kunne gøre, var at lave det 

for pænt.”

til hele det univers, der ligger bagved,” for-
tæller Thorbjørn Kolbo.

Derfor har alle de ord, der fortæller hi-
storien på Holmegaard Værk, været gen-
nem hænderne på en indholdsredaktør. 
Redaktørens opgave er i samarbejde med 
museets fagfolk at udvælge de rigtige hi-
storier og sørge for et levende og ensartet 
sprog gennem hele udstillingen. 

Historierne på Holmegaard Værk bliver 
hovedsageligt fortalt gennem podcasts 
med tidligere medarbejdere på glasværket, 
designere og deres efterkommere samt 
museets fagfolk. I udstillingen Glasværket, 
som er bygget op i det gamle værksted med 
den store tankovn i midten, findes hver-
ken eksperter eller lange fagtekster. Et par 
håndfulde korte, forklarende tekster hjæl-
per til at forstå værkstedet.

Tager gæsterne hovedtelefonerne på, 
træder mennesket bag historien direkte 
ind i øregangene på gæsterne. En tidligere 
glasmager fortæller om kærligheden til og 
passionen for glas, mens en tidligere lær-

ling fortæller om den hårde tone, som han 
har oplevet den. Historien bliver fortalt af 
dem, som var her. Og som de oplevede den.

Podcastene ligger i en audioguide, som 
man afspiller via sin egen telefon. Derfor 
skal den ikke afleveres, når besøget er slut. 
Ud over at gæsterne kan genhøre histori-
erne fra Holmegaard Værk, giver det Mu-
seum Sydøstdanmark en unik mulighed for 
at holde kontakten.

”Vi bedriver hele tiden forskning, vi fin-
der nye historier og nye vinkler. Vi kan jo 
ikke lave udstillinger om alting, men vi vil 
gerne blive ved med at kommunikere med 
vores gæster,” forklarer Thorbjørn Kolbo. 

”Med vores nye system har vi hele tiden 
mulighed for at tilføje gode historier. Det 
er lidt som en streamingtjeneste. Museum 
Sydøstdanmark er et væld af gode historier, 
og når vi udvælger og kuraterer dem, er vi 
en rigtig god indholdsleverandør.”

3 Værkstedsleder 
Bjørn Friborg arbejder 
med publikum det 
meste af tiden. Ud over 
at levendegøre glas-
kunstneres idéer giver 
han gæsterne et indblik 
i, hvordan glas bliver til.

4 Glasværkets 
centrifuge står, som 
da den blev forladt. 
Den er iscenesat med 
laserlys, der skaber 
illusionen af en fabrik, 
der stadig producerer. 
Det er gruppen Dark 
Matters, der står bag 
værket.

3 4
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Museernes svar på 
X-factor? 

Af Mette Byriel-Thygesen og Mette Boritz

Kulturarv er underholdning i 
bedste sendetid 

Inspireret af det populære irske tv-program 
National Treasures gik TV2, produktions-
selskabet Blu og Nationalmuseet sammen 
om at skabe et lignende dansk tv-koncept. 
I programrækken fulgte man danskere fra 
hele landet, som mødte håbefuldt op på 
Nationalmuseet med en genstand. Foran 
tre eksperter fortalte de historien bag, og 
det var så op til panelet at beslutte, om den 
pågældende ting fortalte danmarkshistorie. 
De genstande, som eksperterne sagde god 
for, indgår i udstillingen på Nationalmuseet. 
Det blev til seks programmer med afsæt i 
seks temaer, som blev vist mandage lige 
efter Badehotellet. Programmet har den 

kendte tv-vært Lene Beier som vært, og 
en del af produktionsholdet var de samme, 
som laver X-Factor. 

Første gang programmet blev vist, så 
næsten en halv million danskere med, og i 
programmerne kunne de følge høj som lav 
og unge som gamle fra hele Danmark, der 
håbede på, at netop deres ting var en skat 
til Danmark. Ekspertpanelet mødte lidt af 
hvert. De blev præsenteret for helt almin-
delige hverdagsgenstande, som en regn-
skabsbog fra en dansk familie i 1980’erne, 
et forklæde fra tiden i lære som husmor 
i 1960’erne og en junoseng, som har fulgt 
en familie i fire generationer. Der kom også 
genstande, som fortæller politisk historie. 
For eksempel Helle Thornings jakke fra 2011, 
da hun vandt valget og blev den første kvin-
delige statsminister. Der var også et brev 
skrevet til Anders Fogh fra 11-årige Line, 
som efter 9/11 frygtede terror i Danmark, 
og klimaskilte brugt ved demonstrationer 
i 2019. 

Samlet tegnede de mange genstan-
de og historier et fint billede af, hvad der 
har formet os, optaget os, rørt os og ryk-
ket os som nation. I bedste (eller i nogles 
øjne værste) tv-stil klippede produktions-
selskabet det hele sammen til dét under-
holdningsprogram, det var tænkt som. Det 
fik både fagfolk og anmeldere på banen. 
Hvor var den faglige tyngde? tordnede kri-
tikerne. En af de kritiske røster skrev i sin 
anmeldelse, at programmet er en blan-
ding af programmerne X-Factor og Guld i 
Købstæderne. Fagfolk fra museumsverde-
nen satte spørgsmålstegn ved udvælgel-
sen af ekspertpanelet. Kunne det forsvares, 
at eksperterne var ’castet’ ikke alene på 
baggrund af deres faglighed, men også på 
om de kunne begå sig foran et kamera? lød 
kritikken. Og er det i det hele taget mu-
seernes opgave at indgå i så rendyrket et 
underholdningskoncept – i en slags muse-
ernes X-Factor?

Retten til at skrive historie
Underholdning eller ej, så gav programmet 
god anledning til debat. For hvad fortæller 
danmarkshistorie, og hvad gør ikke? For 
eksempel valgte ekspertpanelet at tage 
en brandmandshjelm med fra fyrværke-
riulykken i Seest i 2004. Brandmanden 
Max mistede livet i redningsarbejdet, og 

hans kolleger kom ind med hans hjelm. 
En anden mand havde taget en del med 
fra ’Hovsa-missilet’. Et missil, som blev 
affyret utilsigtet i 1982 og ramte et som-
merhusområde, hvor fire sommerhuse 
blev totalskadet. Det, der var afgørende 
for os i udvælgelsen, var, at genstandene 
kunne fortælle en større historie, eller at 
den havde haft betydning for mange dan-
skeres hverdag. Fyrværkeriulykken i Seest 
påvirkede mange mennesker og ændrede 
på fyrværkerilovgivningen i Danmark med 
flere restriktioner for køb og opbevaring. 
Hovsa-missilet var en spektakulær historie 
mere end en betydningsfuld fortælling om 
Danmarkshistorien.

I skyggen af COVID-19 
Efter tv-udsendelserne væltede det ind fra 
danskere med alternative forslag og kom-
mentarer til udstillingen. Der kom mange 
gode bud, så vi valgte at åbne for, at en 
sidste genstand kunne komme med. Der 
blev udvalgt fem genstande, som dansker-
ne skulle stemme om. Heriblandt en viel-
sesattest fra et af de første homoseksuelle 
par, der blev viet i den danske folkekirke. 
Der var også en kasse med personlige ting 
fra en soldats krigsudsendelse til Afgha-
nistan og en tegning fra Folkebevægelsen 
mod EF. Det blev et banner med Kim Lar-
sen, som løb med førstepladsen.  

Udstillingen skulle være åbnet 1. maj, 
men grundet corona åbner den først 4. 
september. Det er helt utænkeligt ikke 
at tage corona med i fortællingen om de 
sidste 100 år. Nedlukningen af Danmark, 
danskernes samfundssind og opbakning til 
fællesskabet i en krisetid var historisk. Dan-
skerne kom med 201 forskellige bud på ting, 
der fortæller om corona i Danmark, og vi 

Tv-programmet En skat til 
Danmark blev kaldt en blanding 
mellem X-factor og Guld i 
købstæderne. Kan formidlingen 
af kulturhistorie blive for 
poppet? Og hvor langt skal et 
museum gå for at nå bredere ud 
til danskerne?

Mette Byriel-Thygesen er museumsinspektør, 
og Mette Boritz er udstillingsredaktør på 
Nationalmuseet

udvalgte en regnbue med ’#detblivergodt- 
igen’, actionfigurer af Mette Frederiksen 
og Søren Brostrøm, et skilt fra børnebørn 
om, at de savner deres morfar og fejrer 
hans fødselsdag på afstand, og et skilt fra 
Helgenæs med påskriften ”Kør dog hjem”. 

Danskernes museum
Nationalmuseet er danskernes museum. 
Museet gemmer på nationens store skatte 
fra fortid til nutid. Alle indsamlet af fagfolk 
med deres faglige blik på, hvad der er vig-
tigt eller væsentligt for at kunne fortælle 
nationens historie. Formålet med at del-
tage i konceptet En Skat til Danmark var at 
udfordre Nationalmuseet på dets folkelig-
hed og at arbejde i øjenhøjde og gå i dialog 
med danskerne.

I Nationalmuseets strategi hedder det 
blandt andet, at fortællingen om os alle 
skal gøres interessant for de fleste. Et po-
pulært designet tv-koncept var et forsøg 
værd og en oplagt mulighed for at få et 
indblik i, hvad danskernes selv definerer 
som væsentligt i vores fælles historie. Det 
er ikke noget nyt at lave udstillinger ba-
seret på samtidshistorie og inddragelse 
af befolkningen. Dette koncepts force er 
blandt andet den store rækkevidde, hvor 
mellem 400.000 og 500.000 danskere så 
med hjemme i stuerne, og den store geo-
grafiske spredning af lånerne, som kom fra 
hele landet. 

Tv-programmet og den kommende ud-
stilling handler ikke om at finde genstande, 
som museet ikke allerede har på magasi-
nerne eller har udstillet. Det handler heller 
ikke om at indsamle genstandene, for dan-
skernes ting er kun til låns. Målet har været 
at engagere danskerne ude i stuerne og få 
deres bud på, hvad der har formet histori-
en og danskerne gennem de sidste 100 år. 
Og tv-konceptet har været en kærkommen 
mulighed for at nå bredere ud i befolknin-
gen. Forhåbentligt har danskerne fået lyst 
til at se tingene med egne øjne, når udstil-
lingen åbner 4. september, og fortsætte 
debatten med os – hvad er vi rundet af, 
og hvem er vi?

Fra januar til marts løb tv-programmet En 
skat til Danmark over skærmen, og dansker-
ne kunne hjemme fra stuen følge tilblivelsen 
af en udstilling, der skulle favne dansker-
nes historie med egne ting og fortællinger. I 
programmerne mødte helt almindelige dan-
skere op med genstande og historier, som 
de mente var vigtige for at kunne fortælle 
de sidste 100 års Danmarkshistorie. 

87 af de genstande og historier danner 
nu rammen for Nationalmuseets nye udstil-
ling En skat til Danmark, som åbner 4. sep-
tember 2020. Med tv-programmet og ud-
stillingen forsøger vi at komme bredere ud i 
befolkningen og inddrage danskerne aktivt 
i vores fælles historie. Men hvor langt kan 
og skal et museum gå i denne bestræbelse?

 ”Kunne det forsvares, at 
eksperterne var ’castet’ ikke 
alene på baggrund af deres 
faglighed, men også på om 
de kunne begå sig foran et 

kamera?”
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Digitale 
udstillinger
Formidling 

i sin egen ret
Af Majken Astrup

sig for skolehistorie. Det fortæller os, at der 
er et potentielt publikum, som kan gøres 
nysgerrige på skolens kulturarv og historie. 
Digitale udstillinger giver adgang til en vi-
den, som ellers kun er de fysisk besøgende 
forundt. Ikke mindst i disse Covid-19-tider 
er det en særlig tanke værd.

Digital kuratering
Skolehistorie.au.dk formidler forskning i 
skolehistorie og bevarer og digitaliserer den 
skolehistoriske kulturarv. Men vi har ingen 
udstillingslokaler. Derfor har vi i de seneste 
år arbejdet målrettet med en digital for-
midlingsstrategi. Vi har udviklet en hjem-
meside, som med tiden skal indeholde om-
fattende viden om skolens kulturhistorie 
og kuratere skolens materielle kulturarv. 
Vi er inspireret af danmarkshistorien.dk  
og af Skolejubilæets digitale formidling i 
2014, som rent design- og fortællemæssigt 
skubbede til vores forestillinger om formid-
ling af skolehistorie. 

Europeanas udstillinger og Google Art 
Project er også markante digitale kurate-
ringskanaler for kulturarv. De sætter ma-
terialerne i en nutidig kontekst på tværs af 
fag, landegrænser og kulturelle standpunk-
ter. Det er også vores mål, bare med et sko-
lehistorisk perspektiv. Det digitale giver os 
mulighed for at nå nye målgrupper, tænke 
visuelt på nye måder, udfolde flere historier 
og grave os dybere ned i diverse problema-
tikker. Og vi bliver set, hørt og inddraget på 
måder, vi ikke gjorde før.

Den forskningsfunderede fortælling
Udgangspunktet for vores digitale udstil-
linger er dels at dykke ned i egne sam-
linger og bruge vores skolehistoriske viden 
og digitale kompetencer til at fortælle de 
overraskende og tankevækkende histori-
er. Dels at inddrage fagområder og fagfolk, 
som kan tilføre et andet perspektiv. Samt 
selvfølgelig gøre historien aktuel. I vores 
første udstilling tager vi fat på en serie af 
anskuelsesbilleder, som viser scener fra 
ældre og yngre stenalder, bronzealder og 
jernalder. Undervejs kan man dykke ned i 
skriftlige kilder, gå på interaktiv jagt i an-
skuelsesbillederne og lytte til en fiktiv lyd-
fortælling. Og i små videoer forholder to 
arkæologer (professor MSO Felix Riede fra 
Aarhus Universitet og museumsinspektør 

På Skolehistorie.au.dk eksperimente-
rer vi med digitale udstillinger. Både 
af nød og nysgerrighed. Og fordi vi 
tror, at der er et publikum for virtuel-
le oplevelser bundet op på en stærk 
faglighed. Den digitale udstilling er 
ikke et alternativ til den fysiske udstil-
ling, men et koncept i sin egen ret.

Jeg hører tit, at en digital udstilling ikke er 
en ’rigtig’ udstilling. Man kan ikke fordybe 
sig på samme måde, der er ingen dialog, 
ingen stemning eller fysisk oplevelse. Men 
hvor den fysiske skal give os en sanselig og 
taktil oplevelse, så skal den digitale udstil-
ling klæde os bedre på til at forstå, hvad 
samlingerne indeholder, hvad der forskes 
i, og hvorfor det er relevant i dag. 

Vi har lige skabt vores første digita-
le udstilling. Igennem en række anskuel-
sesbilleder belyser udstillingen, hvordan 
skoleelever blev præsenteret for oldtiden 
i begyndelsen af 1900-tallet. Anskuelsesbil-
leder er illustrationer af alt fra flora og fau-
na til fabrikker, lande og det levede liv i hele 
verden. Datidens smartboard, som kunne 
vise eleverne, hvordan alting så ud. Udstil-
lingen er forskningsformidling med et jour-
nalistisk twist og udforskning af de digitale 
muligheder. Den har vundet anerkendelse 
blandt fagfolk, lærere, kulturelt interesse-
rede og folk, der ikke normalt interesserer 

1 Boplads fra yngre 
stenalder, kunstnere: Karl 
Jensen og Rasmus Chri-
stiansen, 1907. Fra serien 
Kulturhistoriske Billeder fra 
Nordens Oldtid.
Anskuelsesbilledet viser en 
boplads fra yngre stenalder, 
som datidens arkæologer 
forestillede sig, at den 
kunne have set ud. Hytter, 
stendysse, arbejdsredska-
ber og genstande er tegnet 
efter datidige arkæologiske 
fund eller på baggrund af 
arkæologiske formodninger 
fra den tid. 

2 Genstande fra sten- 
og bronzealder, kunstner: 
ukendt, 1907. Fra serien 
Kulturhistoriske Billeder fra 
Nordens Oldtid.
Her ser man en samling 
redskaber og våben af flin-
testen; pilespidser, økser, 
save, dolke og smykker. En 
bælteplade af bronze, hals- 
og armringe, en bronzeknap 
samt forskellige nåle i ben 
og bronze. Alle genstande er 
arkæologiske fund.

1

2
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SKOLEHISTORIE.AU.DK 

→ Hjemmehørende på Det Kgl. Bib-
liotek i Emdrup & DPU, Aarhus 
Universitet.

→ Skolehistories samlinger består 
af cirka 12.500 anskuelsesbil-
leder (anskuelsestavler), cirka 
5.000 ældre fotografier, en pæ-
dagogisk-historisk studiesamling, 
Trøst-Hansens Sognekort samt 
en mindre samling affotografe-
rede skolehistoriske genstande. 
Størstedelen er digitaliseret og 
tilgængelige via  
skolehistorie.au.dk. 

Majken Astrup er formidlingsmedarbejder på 
Skolehistorie.au.dk

Peter Vang Petersen fra Nationalmuseet) 
sig til billederne. De to giver os en faglig 
indsigt og nye perspektiver på den viden, 
anskuelsesbillederne præsenterer. Det er 
”det gode liv i oldtiden”, vi får at se. Men 
det er også fortællingen om menneskets 
langsomme erobring af naturen. Og dén hi-
storie er stadig fremherskende i nutidens 
debat, om end i en anden form. Nu taler 
man om det antropocæne – om at men-
nesket er blevet en naturkraft i sig selv. 
Men er vi blot ved at gentage de samme 
fortællinger om menneskets herredømme 
over naturen, som vi gjorde for 100 år si-
den? Arkæologernes faglighed har hjulpet 
os til at belyse nye vinkler på historien, som 
vi aldrig ville være faldet over gennem en 
skolehistorisk fortælling alene.

Den virtuelle fortælling
På en GLAM-institutions (’galleries, librari-
es, archives & museums’, red.) hjemmeside 
finder jeg praktiske oplysninger, men knap 
så ofte kuratering af samlinger eller formid-
ling af forskning. Meningen er jo, at jeg skal 
se stedet fysisk. Selvfølgelig er der en del, 
som er trådt ned ad denne sti, og i end-
nu højere grad efter Covid-19, men mange 
tøver. Hvad nu hvis de digitale udstillinger 
fungerede som selvstændig formidling, 
der kunne give både faste og nye gæster 
lyst til mere? Frem for at være et visitkort 
kan hjemmesiden træde i karakter som en 
selvstændig formidlingsindsats, der giver et 
unikt indblik i de overvejelser og udfordrin-
ger, som fagfolkene dagligt arbejder med. 

Hvis betegnelsen ’digital udstilling’ er 
uspiselig, kan vi kalde det ’virtuelle fortæl-
linger’. GLAM-sektorens svar på det jour-
nalistiske long-read. Vi kan se på hjemme-
sidestatistikkerne, at vi får flere gæster, de 
bliver hængende i længere tid, og de ser 
sig i stigende grad omkring. Journalistisk 
fagformidling i et appellerende design, der 
understøtter og forstærker fortællingerne, 
er vejen frem. Vi tror på, at vi kan nå nye 
målgrupper – og i kølvandet på Covid-19 er 
vi blevet bestyrket i, hvor centralt det er at 
være digitalt til stede med mere end blot 
praktiske informationer.

3 Fra jernalderen, kunst-
ner: Luplau Janssen, 1907. 
Fra serien Kulturhistoriske 
Billeder fra Nordens Oldtid.
I baggrunden går en hyrde 
med en flok dyr, langs næs-
set ligger en handelsbåd, i vi-
gen er en krigsbåd på vej ud, 
og i forgrunden står krigere 
og unge drenge. Der er kun 
mænd og drenge afbildet. 
Både, glas, våben, skjolde, 
vogne, dragter, læderbælter 
og sko er tegnet og malet ud 
fra virkelige fund.
4 Genstande fra jernalde-
ren, kunstner: ukendt, 1907. 
Fra serien Kulturhistoriske 

Billeder fra Nordens Oldtid. 
På dette anskuelsesbille-
de vises nogle af de mest 
kendte og betydningsfulde 
fund fra den danske oldtid; 
det ene af de to store guld-
horn, den store jellingsten, 
sølvkarret fra Gundestrup 
og Dejbjergvognen. Gokstad-
skibet, fundet i Norge, har 
fået plads nederst på tavlen, 
og rundt om ses forskellige 
smykker, mønter, glasbægre, 
en bronzevægt, en hjelm 
samt forskellige kar og øser i 
bronze og ler. Alle genstande 
er tegnet efter arkæologiske 
fund.

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

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

20.000
timers drift

Ingen lampeskift

PT-VMZ60
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BRANDSLUKNING
uden vand eller kemikalier

Kom til demonstrationsdag og se, 
hvordan du bedst beskytter kultur-
arv mod brand og følgeskader

Torsdag den 15. oktober 2020
kl. 09.30-11.30 hos Fire Eater i Hillerød

Tilmeld dig gratis på: fire-eater.dk/demodag

Inergen - effektiv brandslukning 
Uskadelig for materiel, mennesker 
og miljø.
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”Hej SARA, 
  hvordan går det?”

Af Lene Stengaard
Fotos Nordjyllands Historiske Museum

SARA kan alt … næsten
SARA er, som system, opbygget af fire ka-
taloger eller afdelinger. Det primære kata-
log er det ’interne objektkatalog’. Her skal 
museerne registrere de dele af deres sam-
linger, som er omfattet af museumsloven. 
Det ’eksterne objektkatalog’ er opbygget 
på samme vis som det ’interne objektka-
talog’ og er til registrering af samlinger, 
der ikke er omfattet af museumsloven, for 
eksempel dubletsamlinger eller formid-
lingsobjekter. 

De to øvrige kataloger knytter sig til ar-
kivalier og er derved en ny udbygning af 
registreringsmulighederne, da Regin ikke 
rummede denne funktion.

Ud over de fire kataloger rummer SARA 
20 databaser, hvor registrator kan knytte 
informationer, aktører eller hændelsesfor-
løb til objekterne eller arkivalierne. Der er 
for eksempel en database til udlån, en til 
placering og en til proveniens.  

SARA skal kunne rumme registreringer 
fra alle statslige og statsanerkendte museer 
i Danmark, og netop derfor er SARA også 
meget komplekst og har et utal af felter til 
angivelse af alt fra flyttemetode, taksator, 
samtykkestatus og litteraturhenvisninger. 
Systemet har derved registreringsmulig-
heder, som med stor sandsynlighed ikke er 
relevante for hovedparten af objekterne, 
men det er faktisk meningen. For alle felter 
eller databaser har en relevans for mindst 
et af museerne i samarbejdet, og når sam-
arbejdet består af både kunstmuseer og 
kulturhistoriske museer af både stor og lille 
beskaffenhed, er det klart, at systemet må 
afspejle rigtig mange facetter. SARA er op-
bygget, så registrator ikke behøver at tage 
stilling til alle felter i alle 20 databaser, men 
kun skal åbne dem, som registrator finder 

relevante, samt udfylde de lovpligtige mi-
nimumsregistreringer. 

SARA rummer en del funktioner, som 
gør det muligt at behandle mange data el-
ler registreringer samtidigt. Det betyder 
for eksempel, at registrator kan flytte et 
helt magasin ved hjælp af et par klik eller 
føje mange objekter til en post via links. De 
mange funktioner og registreringsmulig-
heder betyder, at museerne kan foretage 
langt mere deltaljerede og nuancerede re-
gistreringer af objekter, sager og arkivalier 
og derved også tilgå kulturarven gennem 
søgninger på tværs af museerne, i myria-
der af felter eller kategorier, i kombination 
med hinanden. 

Registreringsfagligt Forum for Kulturhi-
storie udgav i december 2019 en manual til 
registrering af kulturhistoriske genstande. 
Manualen er udarbejdet af Katrine Thor-
gaard Pedersen fra Museum Vestsjælland. 
Sigtet med manualen har dels været at give 
en konkret og overskuelig hjælp til de man-
ge funktioner og muligheder i SARA, men 
også at få skabt grobund for en ensartet 
registreringspraksis. For selv om alle stats-
lige og statsanerkendte museer nu anven-
der samme system, kan praksis, for hvil-
ke typer af oplysninger der registreres, og 
hvordan de registreres, variere selv inden 

for nært beslægtede områder. Fordelene 
ved en ensartet registreringspraksis muse-
erne imellem er blandt andet, at data bliver 
sammenlignelige, og søgninger på tværs af 
museernes samlinger opnår større validitet.  

Hvem bestemmer over SARA?
Ved overgangen fra udviklingsprojekt til 
drift er der sket forandringer af organi-
sationen og beslutningsgange. Projektets 
styregruppe nedlagde sig selv i februar 
2020 for at overdrage driften af systemet 
til en driftsorganisation i Slots- og Kultur-
styrelsen. Driftsorganisationen varetager 
de daglige opgaver som vedligeholdelse og 
support af systemet. 

Ansvaret for udviklingen af SARA ligger 
også i Slots- og Kulturstyrelsen, og her 
er der nedsat tre organer til at vejlede 
og træffe beslutninger. Change Advisory 
Board, CAB, er det organ, som behand-
ler ændringsønsker og udviklingsønsker til 
SARA inden for det årlige budget. CAB’en 
er sammensat af medlemmer fra Slots- og 
Kulturstyrelsen, de to registreringsfaglige 
fora samt repræsentanter fra museerne.

Til varetagelse af registreringsfagli-
ge spørgsmål og problemstillinger er der 
nedsat to registreringsfaglige fora – et for 
kunst- og et for kulturhistorie. Medlem-

SARA er museernes nye system til 
registrering af genstande og sam-
linger. Det erstatter Regin-syste-
met og blev taget i brug i slutningen 
af 2018. Men hvad er SARA egent-
lig for en størrelse, og hvad kan vi 
forvente os af systemet i den nær-
meste fremtid?

SARA er museernes fælles system, der 
understøtter registrering og formidling af 
museernes samlinger. Dermed er SARA 
også på sigt med til at sikre et nationalt 
overblik og gøre informationerne lettere 
tilgængelige for forskere, studerende og 

→ SARA træder i stedet for regi-
streringssystemet Regin. SARA 
adskiller sig væsentligt fra Regin 
ved at være udviklet til registre-
ring af både kunst- og kultur-
historiske genstande, ligesom 
SARA systematiserer langt flere 
oplysninger om genstande, vær-
ker, arkivalier og sager end Regin. 
Desuden er SARA ikke ligesom 
Regin kun baseret på, at al regi-
strering starter med oprettelsen 
af en sag, men giver mulighed for 
registrering af genstanden uden 
overordnede sager, som det har 
været praksis på nogle museer. 

→ SARA er en genstandsregistre-
ringsbase til de statsanerkendte 
og statslige museer i Danmark. 
Museer på Færøerne og Grønland 
samt de ikke-statsanerkendte 
museer, der var med i Regin-sam-
arbejdet, er også tilbudt brug af 
systemet. 

→ 170 museer er i 2020 med i 
samarbejdet. For at leve op til 
museumsloven har de statslige 
og statsanerkendte museer pligt 
til at indberette oplysninger om 
deres samlinger til SARA, der 
fungerer som centralregister.

→ Udviklingsprojektet er finansie-
ret via tilskud fra Kulturministeri-
ets tipsmidler.

→ Slots-og Kulturstyrelsen har 
forestået projektledelsen af 
udviklingen, mens virksomheden 
Axiell har udviklet selve systemet, 
der bygger på standardsystemet 
’Axiell Collections’. 

→ Drifts- og udviklingsbudgettet 
er i 2020 på ca. 2,4 mio. kr. De in-
volverede museer betaler for drift 
og videreudvikling i fællesskab.

→ Organisationen Danske Museer 
(ODM) har stået for afholdelsen af 
40 kurser i brugen af SARA.

→ Slots- og Kulturstyrelsen 
gennemførte i marts en undersø-
gelse af brugertilfredsheden med 
SARA. Undersøgelsen viser blandt 
andet, at flertallet af brugerne 
ikke er tilfredse med SARA. Slots- 
og Kulturstyrelsen sætter nu et 
arbejde i gang, der har til formål 
at forbedre brugertilfredsheden 
med systemet, og vil gentage un-
dersøgelsen inden årets udgang.

Links til SARA-manualen, kon-
taktoplysninger til de registre-
ringsfaglige fora og meget mere 
findes på Slots- og Kulturstyrelses 
websted – slks.dk

FAKTA OM SARA

offentligheden. Alle statslige og statsaner-
kendte museer under Kulturministeriet er 
forpligtet til at indberette oplysninger om 
deres samlinger i systemet. 

Projektet om et nyt fælles system, der 
skulle træde i stedet for det tidligere regi-
streringssystem Regin, startede i 2011 og 
har været en langstrakt proces. Firmaet 
Axiell, som fik opgaven med at program-
mere SARA, har udviklet et helt nyt system, 
’Axiell Collections’, der understøtter SARA. 
Undervejs er der blevet udviklet en fælles 
begrebsmodel, der er migreret ca. 10 mio. 
objektposter ind i SARA fra blandt andet 
Regin, der er udviklet brugerkurser, og der 
er afholdt over 40 kurser med over 600 
deltagere, og ca. 1.400 brugere er oprettet 
i systemet.
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Hvilke fordele og 
ulemper oplever I med 

SARA?

LENE TØNDER BUUR
MUSEUM LOLLAND-FALSTER

”Museum Lolland-Falster har haft SARA i 
brug siden slutningen af 2018. De første 
måneder var kaotiske, præget af forskel-
ligartede intro-kurser, og registrerings-
vejledninger kom sent. På mange måder 
havde vi en oplevelse af at være alene 
med udfordringerne. Ligesom tidligere 
står museerne i dag stadig uden en fælles 
registreringsstandard.

For at håndtere museumssagerne 
endte det med, at vi oprettede et internt 
Excel-ark med sagsnumre for at undgå 
dobbeltnummerering. Det har dog vist sig 
at være en dårlig idé, da vi nu har to side-
løbende nummersystemer. Og det kunne 
have været undgået, hvis SARA havde haft 
autonummerering på sags-, objekt-, ar-
kivnummer osv.

Efter halvandet år har vi opbygget en 
god erfaring med SARA. Det betyder, at vi 
med brugen af de udvidede søgefunktio-
ner, som systemet tilbyder, kan udarbejde 
mere præcise statistikker. Tallene viser, at 
der er indregistreret 1/3 flere objekter i 
2019 end i foregående år, hvilket viser SA-
RA’s effektivitet, når det gælder kopiering 
af poster og masseoprettelse. 

Museet har også taget SARA i brug som 
workflow-redskab i forbindelse med sam-
lingsgennemgang. Det betyder, at vi frem-
finder alle objekter via SARA og eksporte-
rer disse i Excel. Efter faglige vurderinger 
indsendes arket til styrelsen i forbindelse 
med kassation. Denne strategi har sparet 
museet mange timers arbejde. 

SARA er et it-system præget af ustabi-
litet og mange løbende småfejl. Men mu-
seets frustration vedrørende disse udfor-
dringer er ingenting i forhold til, hvordan 
vi støder panden mod en mur i forhold 
til at få adgang til SARA’s API. API er et 
værktøj, der kan bygge bro på tværs af 
it-systemer, og via API kan man bygge ap-
plikationer eller software. Baggrunden er, 
at museet i 2017 fik midler fra styrelsens 
samlingspulje til at udvikle en app til brug 
for et nyt lagersystem, der skal kobles til 
SARA via API. Museets forespørgsler er 
enten blevet ignoreret eller tilsidesat, og 
det har taget Museum Lolland-Falster 1½ 
år at få adgang til API. Konklusionen er 
desværre, at et statsanerkendt museum 
stadig ikke har fuld adgang til egne data.”

MATHILDE RENBERG
VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM OG MED-
LEM AF REGISTRERINGSFAGLIGT FORUM 
FOR KUNSTMUSEER

”Jeg er på ingen måde ekspert i SARA, 
men her halvandet år efter at jeg første 
gang stiftede bekendtskab med systemet, 
er jeg blevet klogere på og en mere er-
faren bruger af det. Jeg har fra tidligere 
erfaring med samlingsregistrering i syste-
met Regin, og jeg er overvejende positiv 
over skiftet. 

Der er både fordele og ulemper ved 
SARA. Ulemperne først: Systemet er ud-
viklet til at omfavne både de kulturhistori-
ske museer og kunstmuseerne. Dette var 
en ulempe på det introducerende kursus, 

Danske Museer har spurgt tre inspektører fra tre tilfældigt 
udvalgte museer om deres foreløbige erfaringer med det nye 

registreringssystem. 

Lene Stengaard er museumskonsulent i Slots- 
og Kulturstyrelsen 

merne i de to fora er rekrutteret blandt 
samlingsansvarlige eller registratorer på 
de statslige og statsanerkendte museer. 

De enkelte museer kan fremsætte øn-
sker om udviklingstiltag eller ændringer i 
SARA til Slots- og Kulturstyrelsen, som sør-
ger for, at der bliver taget stilling til dem. 

Hvad byder SARA på i 
nærmeste fremtid?

Ud over genstandsregistreringerne af 
kunst- og kulturhistoriske objekter og sager 
skal data fra MUD – Museernes Udgravnings 
Data også være tilgængelige i SARA. Data 
fra MUD skal blandt andet anvendes til et 
udgravningskort baseret på GIS. Dette gi-
ver mulighed for at lokalisere for eksempel, 
hvor bestemte objekttyper er udgravet.   

Et andet element i SARA er at give dan-
skerne mulighed for at gå på opdagelse i 
vores fælles materielle kulturarv. Planen 
er at åbne et nyt websted kaldet ’Sam-
linger.slks.dk’. Dette er en offentlig klient 
til SARA, der giver adgang til søgning i både 
samlingerne for kunst- og kulturhistorie på 
forskellig vis. Webstedet forventes at være 
i luften inden udgangen af 2020.

Registreringsfagligt Forum for Kunst 
forventer at udarbejde en særskilt manu-
al til registrering af kunst i SARA. Ligeledes 
arbejder både Registreringsfagligt Forum 
for Kunst og Registreringsfagligt Forum 
for Kulturhistorie på at homogenisere og 
sortere de mange thesauri og lister, som 
SARA indeholder. 

I januar 2020 afholdt Slots- og Kultur-
styrelsen en række informationsmøder om 
SARA. Ud over en god dialog om både stort 
og småt i relation til SARA gav møderne 
Slots- og Kulturstyrelsen en klar besked 
om at udvikle en strategi for, hvordan vi 
udsender og deler forskellige former for 
information med de relevante personer 
på museerne. Samtidig fornemmede vi 
på møderne, at trods en lang, indviklet 
og problematisk proces for udvikling og 
migrering af data til SARA er der også en 
oplevelse af, at SARA er et rigtig godt ar-
bejdsredskab – og det var jo netop det, 
der var planen med SARA.

hvor der var deltagere fra begge typer mu-
seer. Der blev derfor gennemgået en mas-
se funktioner, som aldrig bliver relevante 
for mit arbejde på et kunstmuseum, og 
det gjorde førstehåndsindtrykket temme-
lig uoverskueligt. Omfavnelsen er også en 
ulempe i forhold til systemets terminologi, 
der i flere tilfælde ikke er kompatibel med 
kunstmuseernes terminologi.  

Jeg har ikke selv oplevet det, men fle-
re af mine kollegaer har erfaret, at der i 
flytningen fra Regin til SARA er forsvundet 
information. Jeg har til gengæld oplevet, at 
informationen er blevet flyttet ind i nogle 
underkategorier, hvor det ikke umiddelbart 
har givet mening, og derfor har det været 
svært at finde frem til den. Jeg er derfor 
stor fortaler for, at man venter med at luk-
ke Regin og KID (Kunstindeks Danmark er et 
centralt register over kunstværker på de 
danske museer, red.) ned, til man er sikker 
på, at al information er overført. 

Der er dog også mange fordele ved 
systemet, som har mange funktioner og 
muligheder. Det er blandt andet muligt at 
lægge langt mere information ind i SARA og 
dermed have det samlet ét sted, end det 
var tilfældet med Regin. Vi har på Vendsys-
sel Kunstmuseum blandt andet brugt syste-
mets ’konserveringsmodul’ i forbindelse 
med en samlingsgennemgang. De mange 
nye funktioner og muligheder gør, at nogle 
arbejdsgange er længere end tidligere, men 
udbyttet er for det meste også større. 

Fordelene tæller også systemets gode 
søgefunktion samt visningen af søgeresul-
taterne, der er nemt overskuelige. Det er 
også en stor fordel, at man i forbindelse 
med research nemt kan søge i andre mu-
seers samlinger – både kunstmuseernes og 
de kulturhistoriske museers. 

SARA byder dog stadig på udfordringer 
og uafklarede ting, som vi arbejder med i 
Registreringsfagligt Forum.”

ELLEN ØSTERGAARD
MUSEUM SALLING

”Der er stort potentiale at finde i SARA, 
men der er desværre nogle steder, hvor 
’skoen klemmer’. Museum Salling er i sin 
natur en tværfaglig organisation, der har 
tre ansvarsområder: kulturhistorie, kunst 

”Der er stort potentiale at finde i SARA, 
men der er desværre nogle steder, hvor 

’skoen klemmer’.”
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museumstjenesten.com

Bevaring af kulturarven

Museumstjenesten har i mere end 40 år leveret materialer  
og udstyr til bevaring og konservering.

Vi tilbyder et bredt sortiment og den højeste kvalitet  
til den lavest mulige pris.

I vores webshop finder du alt fra syrefri æsker og papir 
til den populære Skjoldvogn med ’førstehjælp’ til samlinger  

ved brand eller vandskade.

Den 7. november 2018 var en stor dag, 
som museumsverdenen havde ventet me-
get tålmodigt på. SARA gik online, og ODM 
tog hul på det første af 40 todages kurser, 
der hen over vinteren 2018/19 skulle løfte 
alle de Regin-brugende museumsfolk ind 
i det nye registreringssystem. 

Med en særbevilling på 1,5 mio. kr. fra 
Slots- og Kulturstyrelsen havde ODM fået 
til opgave at efteruddanne en kritisk mas-
se af museumsfolk på alle kunst- og kul-
turhistoriske museer til at varetage den 
fremtidige registrering i SARA. 

Systemleverandøren, Axiell, havde i 
løbet af sommeren 2018 trænet 10 de-
dikerede museumsinspektører/registra-
torer i SARA, som derefter skulle udvikle 
undervisningsmateriale og oplære deres 
kolleger på ODM’s kurser. Undervisningen 
blev tilrettelagt med et bredt registre-
ringsfagligt sigte. Hensigten var, at folk 
fra både kunstmuseer og kulturhistoriske 
museer med nyere tids og arkæologisk 
ansvar kunne blive opkvalificerede – one 
size fits all. 

SARA blev lanceret på et udviklings-
trin, der mindede om en betaversion. 
Det betød helt generelt, at deltagernes 
imødekommende, konstruktive spænding 
ved at lære et nyt system at kende ofte 
blev vendt til frustration. Særligt arkæ-
ologerne gik misfornøjede hjem, fordi 
systemet endnu ikke omfattede det for-
ventede GIS-modul til at håndtere fund 
og udgravninger. Underviserne brugte alle 
deres pædagogiske evner i et forsøg på 

at udnytte SARA som en anledning til at 
give et fælles musealt registreringsfagligt 
kompetenceløft.

SARA er omfattende og rummer meget 
ny funktionalitet, og det er godt! Men na-
vigationen i brugergrænsefladen er ikke 
intuitiv og fordrer mange klik. En fyldest-
gørende minimumsregistrering kræver 
egentlig kun, at man udfylder ganske få 
felter, men de gemmer sig på forskellige 
faner og camoufleres af nabofelter, der 
sjældent bruges. Det var et gennemgå-
ende kritikpunkt i evalueringerne. 

Museerne glæder sig til, at SARA’s of-
fentligt tilgængelige side lanceres, MUD 
er fuldt integreret, de autoritative faste 
ordlister ruller ned, og alle de registre-
ringsfaglige vejledninger er færdige.

ODM glæder sig til at fortsætte den 
generelle og specialiserede efteruddan-
nelse i SARA. For behovet vil udvikle sig, 
efterhånden som alle elementer af syste-
met fungerer. 

SARA kan åbne et spektakulært vin-
due ind i museernes magasiner, der kan 
synliggøre det store, tunge og usynlige 
samlingsarbejde for borgere, turister og 
nørder. 

Et fælles 
musealt kompetenceløft

Af Morten Stenak

SARA er et komplekst system. Når 
alle elementer er udviklet, vil det 
åbne et spektakulært vindue ind i 
museernes magasiner, der kan syn-
liggøre det omkostningstunge og 
usynlige samlingsarbejde.   

SARA-KURSERNE I TAL

→ 40 kurser a to dage a 16 deltagere
→ 17 kurser i København, 8 i Aarhus, 

7 i Odense, 5 i Aalborg, 2 i Hader-
slev og 1 i Gudhjem

→ Samlet kapacitet på 640 kursister
→ 617 tilmeldte sig (96,4% af 640)
→ 590 gennemførte kurset (92,2 % af 

640)
→ 560 udfyldte evalueringsskemaer
→ Samlet tilfredshed (med undervis-

ningen) på en skala fra 1 til 6: 5,07

K O M M E N T A R

Morten Stenak er uddannelsesleder i 
Organisationen Danske Museer

og natur. Det naturhistoriske område be-
nytter registreringssystemet Specify, arki-
verne registrerer i Arkibas, mens vi inden 
for kulturhistorie og kunst bruger SARA. På 
papiret passer SARA fint med vores struk-
tur inden for kulturhistorie og kunst, idet 
hele programmets præmis er, at det skal 
kunne rumme flere fagligheder. 

Der er imidlertid forskel på, hvordan 
tingene er på papiret, og hvordan tingene 
er i dagligdagen, når programmet skal bru-
ges. Ved første øjekast er SARA som sådan 
ganske pædagogisk skruet sammen, da der 
hentes data fra forskellige ’skuffer’, og sy-
stemet sørger for at linke det sammen. 
Dog er dette også programmets svaghed. 
Netop at det skal rumme så meget. Det kan 
ses i de meget lange tesaurusser og de vir-
kelig mange muligheder, når man skal finde 
rundt i programmet, især som ny bruger. 

Efterhånden som vi er blevet mere 
fortrolige med det, er vi selvfølgelig også 
begyndt at bruge lidt flere af disse mu-
ligheder. Men vejen til at blive fortrolig 
har været noget snørklet. Her tænker jeg 
især på de grundkurser, vi deltog i tilbage 
i 2018. De var meget brede og nærmest en 
gennemgang af programmet fra a til z. Vi 
fik ikke det udbytte kurserne, som vi havde 
brug for. Det kunne have været ønskeligt, 
hvis der allerede på dét tidspunkt havde 
været målrettede workshops. Så havde der 
været en mindre introduktion til program-
met, mens undervisningen ellers havde 
kørt derfra som fagspecifikke workshops. 
Det havde skabt en mere solid basis for at 
komme godt i gang med SARA. 

Fordelen ved SARA er naturligvis, at vi 
kan få en mere ensartet registreringsprak-
sis på tværs af museerne. Det er i sig selv 
meget ønskeligt i forhold til den fremtidige 
forskning. Men alt i alt når enderne ikke 
sammen. Det lader til, at systemet blev 
udrullet, mens det ikke var helt finpud-
set, og det er ærgerligt. For potentialet i 
SARA er der.”
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”Skægkræ er mere tolerante og hårdføre 
end sølvfisk, der trives bedst i et fugtigt 
miljø. Det er ikke afgørende for skægkræ, 
der også tilpasser sig i områder, hvor der er 
tørt. Til gengæld ser det ud til, at skægkræ 
foretrækker stuetemperatur og rum med 
menneskelig aktivitet. På et dansk muse-
um fandt jeg skægkræ i museets hall, hvor 
publikum færdes. I magasinrummet ved 
siden af, der var fyldt med grafiske vær-
ker, var der ingen,” fortæller Maja Forsom 
Sandahl fra Konserveringscenter Vejle, der 

SKÆGKRÆ – EN TRUSSEL 
MOD SAMLINGERNE?

EU-JURA SPÆNDER BEN 
FOR BÆREDYGTIG 
BEKÆMPELSE AF SKADEDYR

Under overskriften ’Skægkræet 
kommer’ skrev videnskab.dk tidli-
gere på året, at det sølvfisk-lignen-
de skadedyr breder sig eksplosivt 
i Norge og Sverige – og nu også i 
Danmark. Er skægkræet den nye 
store trussel mod museernes sam-
linger?

Af Ida Bennicke
Illustration Marie Rubæk Holm

Af Michael Højlund Rasmussen

indsamle spørgeskemaer fra museerne til 
et speciale på Konservatorskolen om ud-
bredelsen af skægkræ i Danmark: ”Oftest 
opdager man først skægkræ, når en popu-
lation allerede er etableret, og et angreb 
er i gang. Undersøgelser viser, at når først 
en population af skægkræ er etableret i en 
samling, er de vanskelige at komme af med 
igen. Det er ikke en mulighed at sænke den 
relative luftfugtighed, da de kan leve ved 
meget lave forhold. Desuden er skægkræ 
meget mobile, og det betyder, at voksne 
individer kan vandre langt væk fra ’reden’, 
hvor nymferne befinder sig.” 

Skægkræ lægger i gennemsnit cir-
ka 56 æg om året i op til tre år. Ét køns-
modent skægkræ kan på tre år skabe en 
population på 168 nye skægkræ, hvilket 
hurtigt kan blive et problem. ”Skægkræ 
angriber primært materialer indeholden-
de cellulose, men kan også angribe insekt-
samlinger. De er en slags støvsugere, der 
indtager næsten alle materialer, de kan 
komme i nærheden af,” fortæller Mette 
Marie Reggelsen. ”I mine besvarelser fra 
spørgeskemaet kan jeg se, at man hyppigst 
har observeret skægkræ i og ved silkepapir. 
Det er derfor vigtigt, at man også moni-
torerer for skægkræ – og skadedyr gene-
relt – i værkstederne, og hvor silkepapir 
opbevares.” 

Gift er en besværlig og ikke særlig ef-
fektiv metode til bekæmpelse af skægkræ 
i museernes samlinger. Maja Forsom San-
dahl anbefaler en langt enklere, men også 
krævende metode: ”99 % er rengøring og 
ryddelighed, både når det gælder skæg-
kræ og sølvfisk. Og så er tørre og ordentlige 
magasinforhold generelt det væsentligste 
skridt i en forebyggende indsats mod ska-
dedyr – og så selvfølgelig at holde øje, det 
vil sige monitorere for skadedyr.”

monitorerer skadedyr i samlingerne på en 
række museer. Hun fremhæver, at skæg-
kræ hovedsageligt er et problem i private 
hjem, men at de altså også forekommer 
på museerne, hvor de kan gøre stor skade 
i samlingerne. 

Måske er de endda mere udbredte, end 
vi aner, da de ofte forveksles med sølvfisk. 
Og det kan blive en stor udfordring, hvis 
de ikke opdages i tide. Det fortæller Met-
te Marie Reggelsen, der er i gang med at 

Ét kønsmodent skægkræ kan 
på tre år skabe en population 

på 168 nye skægkræ

Anoxia-behandling er den mest skånsomme metode til 
skadedyrsbekæmpelse og omfatter alle materialer. Den 
går ud på, at museumsgenstande placeres i et tæt rum, 
som tømmes for ilt og henstår i tre-fire uger, hvorefter 
alt levende dør. Man fjerner eller fortrænger ilten ved 
at fylde rummet med nitrogen, som man med special-
udstyr genererer fra luften, der består af 78 % nitrogen. 
Metoden er endnu ikke så vidt udbredt i Danmark (vi 
har p.t. to anlæg) men meget anvendt i for eksempel 
Tyskland og Østrig.

Metoden er imidlertid en del af bestræbelserne på 
at gøre skadedyrsbekæmpelsen på museerne så miljø-
venlig og bæredygtig som muligt. Men den seneste æn-
dring af EU-forordningen, der regulerer al salg og brug 
af desinfektionsmidler/pesticider i EU, er anvendelsen 
af nitrogen blevet forbudt, og det har sat udviklingen af 
bæredygtige metoder i bevaringsarbejdet i stå.

Forordningen med overskriften 528/2012 Biocidal 
Products Regulation (BPR) opererer med, at visse ak-
tive stoffer skal reguleres, hvis de skønnes at udgøre 
en risiko for mennesker eller miljø. På samme måde 
gælder det, at stoffer, der igangsætter en proces, der 
er aktiv, også skal reguleres. Så selv om nitrogen ikke 
er skadeligt, da det udgør 78 % af den luft, vi alle ind-
ånder, så er det i EU-juraen et ’farligt’ stof, fordi det 
medvirker til at uskadeliggøre skadedyr.

Museernes internationale organisation ICOM og sø-
sterorganisationen ICOMOS har gennem det seneste 
halvandet år forsøgt at finde en fælles løsning for mu-
seerne i EU. I Kommissionen forstår man vores problem 
og anerkender, at det er en uheldig situation, hvor ju-
raen står i vejen for fornuften.

Vi er blevet anbefalet dels at søge om dispensation 
med særlig henvisning til bevaring af kulturarven, hvil-
ket flere lande – herunder Danmark – er i gang med, 
og dels at søge om at få optaget in situ-genereret 

nitrogen på den liste, der regulerer anvendelsen af 
biocider i hele EU. Ansøgningsproceduren er ganske 
udførlig og kræver en stor mængde data samt ekstern 
konsulenthjælp til at udfærdige ansøgningen. Dertil 
kommer administrative gebyrer til EU, til de undersø-
gende myndigheder samt til de nationale myndigheder, 
der lokalt skal give tilladelse til anvendelse. Vi er ved 
at undersøge de nøjagtige beløb – men der er tale om 
beløb i millionklassen.

Idéen med de tunge gebyrer er, at hvis man vil nyde 
fordelene ved at anvende et vanskeligt eller farligt stof, 
må man selv betale for at få det lovliggjort. Det giver 
mening for virksomheder, der tjener penge på disse 
fordele – men ikke for nonprofit-organisationer som 
museer, historiske huse, konserveringscentre m.m., 
hvis raison d’être er at stille den fælles kulturarv til 
rådighed for offentligheden. 

Det er naturligvis ikke fair, at museerne er blevet 
fanget i dette juridiske spind. ICOM arbejder derfor 
fortsat på at skabe opmærksomhed om problemet og 
at finde en løsning på tværs af EU’s museer. 

K O M M E N T A R

Et nyt EU-forbud mod brugen af nitrogen har 
sat udviklingen af miljøvenlig og bæredygtig 
skadedyrsbekæmpelse i stå. ICOM arbejder på 
at finde en fælles løsning for museerne i EU. 

Michael Højlund 
Rasmussen er 
konservator ved 
Konserveringscenter 
Vejle og repræsentant 
for ICOM/ICOMOS
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Hvorfor er de bevaringsmæssige for-
hold i museumsmagasiner så vigtige?

Indeklimaet i museumsmagasiner har stor 
betydning for bevaringen af vores kultur-
arvssamlinger. Forhøjet luftfugtighed kan 
eksempelvis medføre risiko for skimmel-
svamp, mens luftforurening afsættes på 
samlingernes overflade og ødelægger fine 
detaljer. Nedbrydningen af samlingerne 

4 SPØRGSMÅL TIL MUSEUMSFORSKEREN 
PASSIVE MAGASINER – SIKRER DE 
GODE BEVARINGSFORHOLD?
Af Signe Hjerrild Smedemark

Museerne står over for udfordringen 
om at skabe bæredygtige magasi-
ner med lavt energiforbrug og gode 
bevaringsforhold. Konservator Signe 
Hjerrild Smedemark har undersøgt 
forskellene mellem magasiner, der 
enten er ’passive’ eller har højtekno-
logiske ventilationsanlæg.

forringer deres kulturhistoriske værdi og 
den information, de formidler i forskning 
og udstilling.

Uerstattelige samlinger står desværre 
ofte i magasiner og forgår. Dårlige opbeva-
ringsforhold er blevet identificeret som en 
af de primære grunde til nedbrydningen af 
museumssamlinger. Flere danske museer er 
derfor i de seneste år gået sammen om at 
investere i nye såkaldt passive magasinbyg-
ninger for at forbedre de bevaringsmæssige 
forhold for deres samlinger. Flere muse-
umsmagasiner er også på tegnebrættet for 
de kommende år.

Hvad undersøger mit 
forskningsprojekt?

Indtil nu har dogmet været at anvende den 
bedste tilgængelige teknologi til at sikre 
gode bevaringsforhold i magasinerne. Ud-
viklingen af højteknologiske ventilationsan-
læg har gjort det muligt at fastsætte sta-
dig skrappere krav til indeklimaet. Det har 
medført en stigning i driftsomkostninger og 
energiforbrug i magasinbygninger.

Udfordringen er at sikre gode bevarings-
forhold og samtidig reducere energiforbru-
get for at skabe mere bæredygtige maga-
siner. I Danmark er vi blandt de førende i 
verden inden for magasiner med passiv kli-
mastyring. Her kontrolleres temperaturen 
passivt med en lufttæt bygningsskal, der 
udjævner daglige svingninger i temperatur 
mellem dag og nat, mens et ikke-isoleret 
betongulv afkøler bygningen om sommeren 
og opvarmer det om vinteren.

Jeg har i mit forskningsprojekt detaljeret 
undersøgt den rumlige fordeling i tempe-
ratur, fugtighed og luftforurening i to ma-
gasinbygninger over et år. Det ene maga-
sin tilhører Det Kongelige Bibliotek. I dette 
magasin renses og konditioneres luften i 
et højteknologisk ventilationsanlæg. Det 
andet magasin tilhører Center for Bevaring 
af Kulturarv i Vejle. Dette magasin er næ-
sten lufttæt, og temperaturen kontrolleres 
passivt af bygningskonstruktionen. Forsk-
ningsprojektet sammenholder indeklimaet 
i de to bygninger med deres energiforbrug.

Hvordan er luftkvaliteten i 
de to magasiner?

Mine feltmålinger viser, at de to magasin-
bygninger beskytter samlingerne mod den 

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

luftforurening, der dannes udenfor som 
ozon og nitrogendioxid. Den udendørs 
luftforurening fjernes i luftfiltre i ventila-
tionsanlægget i Det Kongelige Biblioteks 
magasin, mens den lufttætte bygningsskal 
i det passive magasin ved Center for Beva-
ring af Kulturarv i Vejle formindsker infiltra-
tionen udefra.

Feltmålinger viser desuden, at luften 
er meget stillestående i magasinbygning-
er med passiv klimastyring. Bygningerne er 
uden vinduer og med en dobbeltdør ved 
indgangen for at formindske mængden af 
luft, der trænger ind i bygningen udefra. 
Magasinbygningerne benyttes kun, når et 
objekt skal hentes eller afleveres fra ud-
stilling.

Stillestående luft kan give anledning til 
usunde mikroklimaer. Mikroklimaer er om-
råder med en lokal ophobning i luftforure-
ning, der afgasses fra bygningsinventar og 
museumssamlinger samt deres emballage. 
Organiske syrer som myresyre og eddikesy-
re er blandt de mest skadelige luftforure-
ningsstoffer, der afgives fra museumssam-
linger. De kan blandt andet give anledning 
til metalkorrosion og danne hvide krystaller 
på glas og keramik.

Mine feltmålinger viser en mindre op-
hobning i organiske syrer i de nye passive 
magasinbygninger. Ophobningen kan skyl-
des stillestående luft med utilstrækkelig 

opblanding og en uensartet fordeling i af-
gassende materialer. Specielt ny-produ-
ceret bygningsinventar og pakkeemballage 
fremstillet i træ kan bidrage til koncentra-
tionen af myresyre og eddikesyre. Overord-
net bekræfter feltmålingerne imidlertid, at 
de nye passive magasinbygninger sikrer en 
god luftkvalitet på trods af en mindre lokal 
ophobning i indendørs luftforurening.

Hvad er energiforbruget i 
de to magasiner?

At sikre acceptable bevaringsforhold i mu-
seumsmagasiner er ofte forbundet med 
store driftsomkostninger til at rense og 
konditionere luften i højteknologiske venti-
lationsanlæg. Mine feltmålinger viser imid-
lertid, at det nye passive museumsmagasin 
kan sikre gode bevaringsforhold i forhold til 
luftforurening og formindske energiforbru-
get med 98 % i forhold til energiforbruget 
i et magasin med et højteknologisk ven-
tilationsanlæg. Vedvarende energikilder, 
som solceller eller vindmøller, vil desuden 
kunne dække energiforbruget og sikre et 
bæredygtigt museumsmagasin.

Mine feltmålinger bekræfter dermed, 
at magasiner med passiv klimastyring kan 
sikre gode bevaringsforhold og et lavt ener-
giforbrug. De er således et bæredygtigt al-
ternativ til museumsmagasiner med høj-
teknologiske ventilationsanlæg.

1 Det passive ma-
gasin ved Center for 
Bevaring af Kulturarv i 
Vejle med museums-
samlinger tæt pakket 
på kompaktreoler.

2 Det Kongelige Bib-
lioteks magasinbygning 
på Karen Blixens Plads i 
København.

2

1

Signe Hjerrild Smedemark 
forsvarede sin ph.d.-afhandling 
TROUBLE IN STORAGE? – Un-
derstanding the dynamics 
of airborne organic acids in 
storage buildings and its con-
sequences for the air quality, 
energy use, and preservation 
of heritage collections i juni. 
Afhandlingen består af en 
række artikler, der kan findes 
via adk.elsevierpure.com/da/
persons/signe-hjerrild-sme-
demark.
Smedemark har tidligere ar-
bejdet som konservator på Det 
Kongelige Bibliotek i Danmark 
og Den Arnamagnæanske 
Håndskriftssamling i Island.
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En plads på 
verdensarvslisten
Ønskedrøm eller…?
Af Grete Thrane

forbindelse med kriterierne. Man kan lægge 
guidebogen ved siden af sit projekt og gen-
nemgå det punkt for punkt. Hvad skal jeg 
lægge vægt på? Fælles for alle kriterierne 
er, at der skal være tale om noget unikt. 

Man må se tingene i et større perspektiv. 
Det er ikke nok, at noget er unikt i Dan-
mark. Det skal være enestående i verden. 
For eksempel er Roskilde Domkirke på li-
sten, fordi den er et af de tidligste store 
kirkebyggerier i brændte teglsten.

Man sender så beskrivelsen til Kultur-
ministeriet. De åbner med års mellemrum 
for adgang til at blive optaget på en tentativ 
liste. Medarbejderne i Slots- og Kultursty-
relsen ser på forslagene, og på den basis 
laver de en indstilling til kulturministeren, 
som i sidste instans kan godkende projektet 
til optagelse på tentativlisten. Det er en 
rent dansk liste, som så bliver meddelt til 
Paris til verdensarvsekretariatet. 

Når man er optaget på tentativlisten, 
går arbejdet først for alvor i gang. Det er en 
meget lang proces at få beskrevet projek-
tet. Eksempelvis brugte Christiansfeld tre 
år og mange ressourcer i kommunen og på 
arkitekter til at beskrive, hvorfor Christi-
ansfeld er unikt. 

Hvis man kommer igennem nåleøjet hos 
verdensarvssekretariatet, laver de en ind-
stilling til verdensarvskomitéen, som består 
af medlemslandenes repræsentanter.

Hvordan kan man så miste sin plads 
på verdensarvlisten?

Der er nogle forudsætninger man skal leve 
op til for at bevare sin status som verdens-
arv. Der skal udnævnes en site manager, og 

Vejen til UNESCO’s verdensarvsliste 
er lang og møjsommelig. Er det kam-
pen værd? Bo Manderup-Jensen, der 
er formand for den danske UNESCO 
nationalkommission, svarer på nogle 
af de oftest stillede spørgsmål om 
den eftertragtede liste. 

Danmark har i løbet af de senere år fået 
både kultur- og naturarv optaget på UNE-
SCO’s liste over verdensarv. Fra Vadehavet 
og Brødremenighedsbyen Christiansfeld til 
parforcelandskaberne i Nordsjælland. Det 
er drømmen for mange flere at komme på 
listen. Men hvordan opnår man denne ef-
tertragtede status? Og er det kampen værd?

Bo Manderup-Jensen er formand for 
den danske UNESCO nationalkommission. 
Han fremhæver som noget af det vigtigste, 
at man skal spørge sig selv: Er det noget, 
som resten af verden også vil synes er ene-
stående? 

UNESCO nationalkommissionen rådgiver 
den danske regering i alle spørgsmål vedrø-
rende UNESCO. I forhold til spørgsmål om 
verdensarv er det nemlig kulturministeren, 
der har kompetencen, da det er stater, der 
er medlemmer. Kommissionen er et råd-
givende organ og høres i forbindelse med 
godkendelse af forslag til optagelse på ver-
densarvlisten. Samtidig arbejder kommissi-
onen på at fremme danskernes forståelse 
for UNESCO’s arbejdsområder. 

Hvordan gør man, hvis man vil have 
noget optaget på listen?

Unesco har opstillet 10 kriterier for opta-
gelse på verdensarvlisten. Der findes en 
praktisk guide på UNESCO’s hjemmeside i 

UNESCO- 
VERDENSARV 
I DANMARK

→ Vadehavet
→ Stevns Klint
→ Kronborg Slot
→ Roskilde Domkirke
→ Jelling Monumen-

terne
→ Parforcelandska-

berne i Nordsjæl-
land

→ Brødremenigheds-
byen Christiansfeld

Tre naturområder i 
Grønland 
→ Aasivissuit – Nipisat
→ Illulisat Isfjord
→ Kujataa

Nationalpark Vadeha-
vet. Skallingen Salt-
marsk.
Foto: Lars Gejl
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der skal være en bufferzone for, hvad der 
kan ske i områdets nærhed. For eksempel 
kom en plan for udvidelse af Esbjerg Havn 
i karambolage med forudsætningerne for 
udnævnelsen af Vadehavet til verdensarv. 
Planen måtte bremses – det var en advarsel 
fra komitéen.

Hvis man ikke retter sig efter et sådant 
påbud, kan man blive sat på en observati-
onsliste, hvor man så er underlagt en in-
tensiv monitorering. Dresden mistede for 
eksempel sin verdensarvstatus, fordi de 
byggede en bro over floden og derved ikke 
længere levede op til de forudsætninger, 
som lå til grund for nomineringen.

Hvad sker der med de projekter, 
som endnu ikke er på tentativlisten? 

De forbereder sig. Det er en årelang og ar-
bejdskrævende proces. Blandt andet også 
fordi der går år, mellem at der overhovedet 
bliver åbnet for optagelse på listen. I dag er 
blandt andet Arbejdermuseet i venteposi-
tion. Det unikke er her, at man har bevaret 
den oprindelige arbejderforsamlingsbyg-
ning som et konkret udtryk for udviklingen 
af en arbejderklasse med en særlig social 
og kulturel identitet. 

Der arbejdes også på at få Nyborg Slot 
og by på tentativlisten. Slottet var unikt 
som kongeborg i rigets hovedstad og det 
vigtige pulserende punkt i landet, hvor al 
trafik skulle igennem, og hvor vigtige be-
slutninger blev taget.

Hvorfor vil man overhovedet prøve at 
opnå at blive verdensarv? Det er jo en 
kæmpe indsats? 

Det betyder noget i forhold til turismen, 
lokal stolthed og den omsætning, det med-
fører i lokalområdet. Det er jo så også en 
udfordring. Der findes såkaldte ’verdens-
arvsturister’. De går efter steder, der er 
på verdensarvslisten. Og ikke alle steder 
er gearet til at modtage den sværm af be-
søgende. Man kan spørge, om ikke Venedig 
eller det skæve tårn i Pisa kompromitterer 
verdensarven i kraft af det voldsomme an-
tal besøgende. Og det er noget, UNESCO 
har meget fokus på. De opstiller ret strikse 
forudsætninger for formidling, herunder 
hvordan man håndterer et stigende antal 
besøgende, så man ikke bliver løbet over 
ende. 

dene i forbindelse med, at Møns Biosfære 
blev optaget på listen. De var bekymrede 
for, at der ville blive lagt restriktioner på 
dyrkningen af arealerne.

Mødet holder vi en gang om året, til ud-
veksling af erfaringer med hensyn til løsning 
af problemerne. Det er en del af national-
kommissionens bidrag.

Hvor kommer museerne ind i billedet?
Det er sjældent direkte museer, der kom-
mer på listen. En undtagelse kan dog blive 
Arbejdermuseet, men her er det bygning-
erne og ikke samlingerne, der er fokus på.

Kulturarv er mest unikke bygningsvær-
ker eller landskaber. Den museale vinkel 
er afledt af projektet, i og med at der ty-
pisk opføres et stort formidlingscenter i 
forbindelse med en plads på verdensarvli-
sten. Ved Vadehavet er der opført et stort, 
smukt formidlingscenter, og det samme 

DEN DANSKE 
TENTATIV LISTE

→ Frederiksstaden og 
omgivelser
→ Moler-landskabet 
ved Limfjorden
→ Dragør gamle by og 
havn, fra tiden med de 
store sejlskibe i det 
18. og 19. århundrede
→ Borgringen
→ Møns Klint – i et 
samarbejde med 
Rügen i Tyskland.

FAKTA

→ UNESCO var den 
første særorganisati-
on under FN, oprettet 
efter 2. verdenskrig i 
1945. UNESCO skulle 
genskabe normerne 
og de internationale 
færdselsregler ved 
hjælp af konventioner. 
→ UNESCO har ca. 
190 medlemslande, 
som alle har tiltrådt 
konventioner inden 
for de fire mandatom-
råder; kultur, medier, 
forskning og uddan-
nelse. 
→ The World Heritage  
Convention er en 
international aftale 
om beskyttelse af kul-
tur- og/eller naturom-
råder med en særlig 
universel betydning, 
’verdensarv’, indgået 
i 1972.
→ Konventionens Ver-
densarvliste indehol-
der de områder, som 
verdensarvkomitéen 
(The World Heritage 
Committee) – et ud-
valg bestående af 21 
(skiftende) medlems-
lande – har godkendt 
på grundlag af forslag 
fra de lande, hvor 
områderne findes. 
Disse lande er her-
efter forpligtet til at 
beskytte områderne. 

Grete Thrane er bestyrelsesmedlem 
i SAMMUS, Sammenslutningen af 
Museumsforeninger i Danmark

Har du til slut et godt råd til 
ansøgerne?

Der er en tendens til, at fordi man er op-
tændt af den hellige ild og synes, at det, 
man har at gøre med, er helt fantastisk, 
så glemmer man at spejle sig i resten af 
verden. Er det noget, som resten af verden 
– ligesom jeg – vil synes er enestående? 

Det skal man være ret skarp på, ellers 
løber man af sted med sig selv og sin egen 
begejstring for projektet, og så rammer 
man muren, når der sidder én i Paris og si-
ger: Meget interessant, men der er 10 andre 
projekter, der i højere grad repræsenterer 
lige netop dét element.

Hvordan støtter I projekterne? 
Nationalkommissionen fungerer som et 
rådgivende organ. I marts måned er vi vær-
ter for et møde for alle medlemmer af den 
danske ’UNESCO-familie’. Her får vi en snak 
om problemerne. Hvordan griber man for-
midlingen an? Er der udbud på et formid-
lingscenter? Hvordan sørger I for, at I ikke 
kompromitterer verdensarven i forhold til, 
at der er for mange mennesker, der skal 
se den? Hvilke publikationer laver I? Hvad 
gør I ved markedsføring, toiletter, praktiske 
spørgsmål, nedtrampning? Der var eksem-
pelvis en stor diskussion med landmæn-

planlægges i forbindelse med Nyborg Slot. 
Disse centre drives typisk af et museum. 

Men museet kan også blive involveret på 
anden måde. Således har Museum Sydøst-
danmark påtaget sig beskrivelsen af Bor-
gringen. Og det er en lang og ressource-
krævende proces. 

Endelig kan bevarelse af den immate-
rielle kulturarv også involvere museerne, 
for eksempel de danske slavearkiver på 
Rigsarkivet. Og man kan tænke sig, at an-
dre museale genstande eller arkiver kan 
komme i spil.

”Er det noget, som resten 
af verden – ligesom jeg – vil 

synes er enestående?”

Roskilde Domkirke 
Foto: Jan Friis

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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Dansk Kulturinstitut i Warszawa har 
siden 1999 arbejdet for at etablere 
og støtte samarbejdsprojekter mel-
lem danske og polske museer. Der er 
sket meget i de seneste 20 år – og i 
dag kan vi glæde os over flere stærke 
eksempler  – heriblandt partnerska-
bet mellem Bornholms Kunstmuse-
um og Nationalmuseet i Szczecin. 

Grundet svære økonomiske kår fra polsk 
side og et manglende kendskab fra Dan-
mark, var det i starten svært at etablere 
dansk-polske samarbejdsprojekter. I dag 
er situationen heldigvis en anden. Stærke 
relationer, netværk og projekter ser da-
gens lys. 

Det er især værd at fremhæve samar-
bejdet mellem Nationalmuseet i Szczecin 
og Bornholms Kunstmuseum, hvor sidst-
nævnte spillede en uvurderlige rolle, især 
på grund af museumsdirektør Lars Kærulf 
Møllers åbenhed og interesse. 

Fokus på kulturarv og samtidskunst
Efter flere års dialog og gensidige besøg af 
museumsdirektører og kuratorer blev der 
udarbejdet et tredelt udvekslings- og sam-
arbejdsprogram mellem Nationalmuseet i 
Szczecin og Bornholms Kunstmuseum for 
årene 2018-2020. 

De to museers samarbejde sigter mod 
på den ene side at sætte fokus på ligheder 
og forskelle i den danske og polske kultur-
arv. På den anden side at gennemføre et 
samtidskunstprojekt i form af en fælles-
udstilling med værker af nulevende kunst-
nere fra Bornholm og det nordvestlige og 
vestlige Polen.

Med Lars Kærulf Møllers ord: ”Samarbej-
dets fornemste mål er at udvikle et socialt 
og kulturelt kendskab mellem naboerne, 
borgere fra Bornholm og fra Vorpommern, 
hvor Szczecin er regionshovedstad.”

100 danske værker
Programmets første del var udstillingen 
The Art of Happy People med næsten 100 
værker af danske kunstnere fra Bornholms 
Kunstmuseums samling. Der var tale om 
malerier, skulpturer og kunsthåndværk af 
kunstnere som Kristian Zahrtmann, Richard 
Mortensen, Edvard Weie, Olaf Rude, Oluf 
Høst og Niels Lergaard.

Udstillingen gav det polske publikum og 
forskere en enestående mulighed for at se 

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

UDBLIK

ske Elisabeth Jerichau Baumanns malerier 
i hendes fødeby, Warszawa. 

For at stable de to projekter på bene-
ne har Dansk Kulturinstitut arrangeret en 
række studierejser til Danmark for ledere 
og kuratorer af de polske museer. En afgø-
rende faktor har været åbenheden og en 
stor interesse fra begge sider, ikke mindst 
fra Statens Museum for Kunst.  

Alle de nævnte samarbejder er et resul-
tat af mange menneskers målrettede ar-
bejde med at skabe reelle og varige bånd 
mellem fagfolk, kunstnere og kulturinsti-
tutioner og derigennem give danskere og 
polakker mulighed for at udvide synet på 
hinanden, de forskellige traditioner og alt 
det, som binder os sammen på tværs af 
Østersøen. 

Det tredje led i samarbejdsprogrammet 
udfoldes i slutningen af 2020. Lars Kærulf 
Møller fortæller, at samlinger fra Szczecin 
sættes i spil i en stor udstilling om natio-
nal identitet på Bornholms Kunstmuseum i 
forbindelse med den danske fejring af gen-
foreningen.

Ud over at tilbyde publikum og forske-
re en bred vifte af henholdsvis danske og 
polske værker fra det 19. og 20. århundrede 
igangsætter programmet direkte samarbej-
der mellem yngre danske og polske skaben-
de kunstnere og kuratorer. Det er derfor 
tydeligt, at denne udveksling af kunst, tan-
ker og idéer har været en stærk katalysator 
for større udsigt, indsigt og fælles inspira-
tion på tværs af Østersøen. 

Hammershøi og Baumann
Det frugtbare samarbejde mellem danske 
og polske museer er tilsyneladende kun 
lige  begyndt, og interessen vokser. I 2021 
planlægges en Hammershøi-udstilling på 
Nationalmuseet i Poznan i 2021 og i Krakow 
i 2022 samt en udstilling med dansk-pol-

en bred vifte af dansk kunst fra de seneste 
150 år med særlig vægt på kunstnere til-
knyttet Bornholm, som ligger kun 100 km 
fra den polske kyst. 

Udstillingen blev præsenteret i Szczecin 
i 2018/2019, og den viste det særlige ved   
det bornholmske kreative miljø – og lod 
samtidig de besøgende efterspore påvirk-
ningerne af de kunstneriske retninger og 
fænomener, der har gjort sig gældende i 
verdenskunsten.

Living in the Present Future
Det næste led i samarbejdet mellem de to 
museer er udstillingen Living in the Present 
Future, som er forberedt i fællesskab af 
kuratorer fra begge museer. I efteråret 
2019 blev den vist på Bornholms Kunstmu-
seum og i foråret 2020 på Nationalmuseet i  
Szczecin. Udstillingen omfatter værker 
af danske Lea Guldditte Hestelund, Emil 
Westman Hertz, Peter Frimand, SUPER-
FLEX og Amalie Smith samt polske Izabella 
Gustowska, Aneta Grzeszykowska, Ewa Ju-
szkiewicz, Roman Lipski og Artur Malewski. 

Fra Bornholm til 
Szczecin 
Dansk-polsk udveksling og 
inspiration 
Af Bogusława Sochańska

Bogusława Sochańska er institutleder på 
Dansk Kulturinstitut i Warszawa
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1 Foto: Dansk KulturinstitutNationalmuseum i Szczecin
2 Foto: Anders Beier
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Udstillinger 99 arter
Skiftende udstillingssteder og datoer

GEM – en usleben 
diamant i 50 år
27.6.20 →

Et kønt syn
Vejlemuseerne.dk

Mediedækningen af Danmarks natur har 
aldrig været større, end den er lige nu 
med DR’s store natursatsning Vores natur. 
Samtidig betyder corona-krisen, at mange 
efterlyser mere viden om naturen og de 
arter, som man kan opleve. Naturhisto-
risk Museum i Aarhus har derfor udviklet 
en gratis visuel udstilling i roll-up-format, 
der kan hentes på museets hjemmeside. 
Udstillingen er tænkt til biblioteker og kul-
turhuse, men alle er velkomne til at hente 
udstillingen – også skoler. På samme vis 
kan man med fordel vise de 99 videoer om 
hver enkel art, der er lavet til projektet, og 
som ligger på Youtube. Projektet er en del 
af 99 arter at opleve før du bliver voksen. 
De fem roll-ups sætter fokus på landska-
berne fra tv-serien Vilde vidunderlige Dan-
mark og giver inspiration til nogle af de 
dyr, som vi alle let kan finde og genkende, 
hvad enten vi bor i byen eller på landet. 

Se mere på naturhistoriskmuseum.dk

1900-tallets store omvæltninger i både 
kønsroller og opfattelsen af køn har sendt 
store bølger bagud i historien. Samti-
dens kønsforståelse er på godt og ondt 
de briller, man ser fortiden igennem, og 
derfor har vi i løbet af de forgangne 100 
år oplevet flere paradigmeskift i vores syn 
på fortidens kønsroller. I den digitale ud-
stilling Et kønt syn tager vi en rejse tilbage 
gennem kønsrollernes historie. Du kan få 
et kønt syn på 1900-tallet, reformationen, 
senmiddelalderen, vikingetiden, jernal-
deren og bronzealderen. Udstillingen er 
et af de eksperimenter med digital for-
midling, som VejleMuseerne satte i søen 
under corona-nedlukningen. Museet har 
arbejdet med et serielt format, hvor der 
kommer nye afsnit/kapitler til ugentligt, 
og indholdet laves specielt til både web 
og sociale medier. Inden Et kønt syn blev 
til, viste museet en serie om sygdomme, 
der ændrede verden, og to enkeltståen-
de digitale udstillinger om henholdsvis 
menneskeofringer i verdenshistorien og 
Uhrhøj-skatten. 

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

G I V E- EG N E N S  M U S E U M

V EJ L E M U S E E R N E

Esto es malo
Det er ondt
9.6.20 → 10.1.21

”Esto es malo” (”Dette er ondt”) er et arke-
typisk og eviggyldigt udsagn, der udtrykker 
noget helt centralt om livets gru og den 
menneskelige natur. Samtidig er det titlen 
på et værk af den store danske maler Ri-
chard Mortensen – og nu også titlen på et 
helt nyt udstillings- og forskningsprojekt på 
Esbjerg Kunstmuseum i samarbejde med 
postdoc Mette Højsgaard. Projektet sætter 
fokus på Mortensens maleri fra 1959, der er 
et centralt værk i museets samling. Richard 
Mortensens værk er en parafrase over den 
verdenskendte spanske kunstner Francisco 
Goyas radering af samme navn fra serien 
Krigens rædsler (1810-20). Og i anledning af 

udstillingen har Esbjerg Kunstmuseum lånt 
10 af Goyas raderinger fra Statens Museum 
for Kunst. 

Men hvorfor valgte Mortensen netop at 
bearbejde Goyas motiv? Hvad er forholdet 
mellem krigene i Goyas og Mortensens 
samtid? Hvad kan Mortensens geometrisk 
abstrakte stil tilføre krigstemaet? Og ikke 
mindst: Hvorfor er det relevant i dag? Mor-
tensens maleri giver anledning til mange 
spørgsmål, der ikke alene har interesse 
for kunsthistorikere. Det afspejler nemlig 
almenmenneskelige temaer, som også er 
relevante i vores liv og samtid, hvilket den 
aktuelle corona-krise er et uhyggeligt nær-
værende eksempel på. 

Indgangen til udstillingen er, i overens-
stemmelse med Esbjerg Kunstmuseums pro-
fil, omdannet til en interaktiv zone, hvor man 
gennem forskellige små eksperimenter på 
egen hånd kan teste forholdet mellem figu-
ration og abstraktion. Samtidig får de besø-
gende mulighed for at få et indblik i forsk-
ningsprocessen bag udstillingen, idet man 
gennem dokumenter og arkivalier kan gå i 
forskerens fodspor og selv finde oplysninger 
om Mortensen og udstillingens temaer.

E S B J E R G  K U N ST M U S E U M

Latterfronten
Politisk satire under 
2. verdenskrig og i dag
5.6.20 → 21.4.21

Den første tid efter regeringens nedlukning 
af landet tav de kritiske røster omkring 
Mette Frederiksen. Men der gik ikke lang tid, 
før komikere og bladtegnere rettede deres 
lattervækkende skyts mod Christiansborgs 
corona-politik. I udstillingen Latterfronten 
– politisk satire under 2. verdenskrig og i 
dag kan man opleve den aktuelle, politi-
ske satire i et tankevækkende møde med 
1930’ernes og besættelsestidens satire. Den 
politiske satire har fået en renæssance i 
de senere år. Nogle mener endda også, at 
satiren har fået en magt, der rækker helt 
ind i folketingssalen. Nu mødes Spang, 

Kirsten Birgit og Roald Als med Hitler, der 
vasker sine blodige hænder i Hans Bendix’s 
satiriske streg, og Liva Weel, der synger Man 
binder os på mund og hånd. Dengang som 
nu kæmper kunstnerne for frihed og demo-
krati. Og mod magtmisbrug og autoritære 
styreformer. Dengang som nu tjener den 
politiske satire som våben mod politikere og 
selvudnævnte autoriteter. Afslører usand-
heder og hykleri. Og fungerer som ventil for 
alt det, som det ellers er svært at få luft for. 
I udstillingen kan man synke ned i en plysset 
sofa formet som et hagekors og gå på opda-
gelse i et twitterblåt univers, hvor man selv 
kan stille sig på talerstolen. Man kan opleve, 
hvordan besættelsestidens tegnere og revy-
folk på opfindsom vis udtrykker deres kritik 
på trods af censur. Og hvordan nutidens 
satirikere tackler politikernes spin og den 
konstante risiko for en shitstorm. Museerne 
er også kommet i besiddelse af Kirstens Bir-
gits samling af souvenirs fra det politiske liv 
inklusive en lydoptagelse, hvor man blandt 
andet kan høre, hvordan hun fik fingrene i 
Henrik Sass’ tangatrusse.

A L H A M B R A  O G  ST O R M  P.  M U S E E T

Forest Documents
5.9 → 13.12.20

I en tid hvor kunsten i høj grad har fokus 
på og genovervejer menneskets forhold 
til naturen, bevæger værkerne i Forest 
Documents sig væk fra et natursyn, hvor 
naturen synes styret af love, skal forklares, 
klassificeres og underlægges menneskets 
vilje. Samtidig stilles der spørgsmålstegn 
ved de mere apokalyptiske refleksioner 
over menneskets uudslettelige aftryk på 
klodens tilstand, der i dag er til stede 
mange steder i kunsten. Værkerne under-
søger skovens iboende forandringspoten-
tiale og dens evne til at vække skiftende 
følelser. Udstillingen er en dialog mellem 
radikalt forskellige måder at forstå og 
være i skoven. Hvor det moderne natursyn 
bygger på forestillingen om én natur og 
mange kulturelle repræsentationer heraf, 
så undersøger udstillingens værker eksi-
stensen af forskellige parallelle skove eller 
verdener. Udstillingen åbner et vindue til 
parallelle virkeligheder og inviterer besku-
eren til at skabe deres egne ansamlinger af 
skove. Naturen uden for KunstCentret vil 
blive inddraget i flere værker og i dialogen 
mellem værk og beskuer.

S I L K E B O R G  B A D

Give-Egnens Museum markerer i 2020, at 
man for 50 år siden tog det første spæde 
skridt mod det, der i dag er et statsaner-
kendt, foreningsdrevet kulturhistorisk muse-
um. Årets særudstilling markerer ikke blot 50 

års-jubilæet, men er også fortællingen om 
en egn. Gennem museets store samling og 
glimt fra tidligere tiders udstillinger fortæller 
udstillingen om hedens befolkning. Et folke-
færd, der med stor nøjsomhed, opfindsom-
hed og viljestyrke klarede dagen og vejen i 
en tid, hvor overlevelse med vor tids øjne 
kunne synes umulig. Udstillingen giver en 
fornyet forståelse for egnens fælles identitet 
gennem en ny opsætning af genstande fra 
Give-Egnens Museums samling, og den giver 
et indblik i museets meget forskelligartede 
udstillinger og kreativitet gennem 50 år.

Esto es malo, 1959, Richard Mortensen. Foto: Torben E. Meyer

Hævn, Gustav Oestenberg.

Foto: Mike Kollöffel
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Peter Carlsens store historiemaleri Amager 2019 er omdrejningspunktet for Museum Amagers  
nye udgivelse Fra amagerdragt til røvgevir. Foto: Museum Amager 

En overdådighed 
af sølv

”Et par ligeknækkede lysesta-
ger med ovale fodstykker og 
profilerede stammer, der ender 
i glatte tyller.” Det ambitiøse 
værk Dansk sølv i fortid og nutid 
bærer præg af en helt særlig 
terminologi og akkuratesse i 
beskrivelsen af hver en detalje 
i en omfattende privat sølv-
samling. Værket er opdelt i to 
bind og består af et katalog over 
samlingen med ca. 400 numre, 
men også en række artikler der 
fremhæver specifikke genstande 
og sætter samlingen i kunst- og 
kulturhistorisk lys. 

Flere museumsfolk har bi-
draget til udgivelsen, deriblandt 

seniorforsker Annette Hoff fra 
Den Gamle By, der blandt andet 
skriver om ’Te, kaffe og choko-
lade – nye drikke, nye vaner og 
nyt udstyr’. Seniorforsker Ulla 
Houkjær skriver om grafiske tryk 
som inspirationskilde for sølvs-
mederiet, mens forhenværende 
museumsinspektør Jørgen Hein 
beretter om et sølvservice givet 
af Christian VII til lillesøsteren 
Louise ved hendes bryllup i 1766. 
Med sølvservicet som omdrej-
ningspunkt foldes en langt større 
kulturhistorisk fortælling ud 
om opdækningen ved et taffel 
og om, at kongens eget service 
naturligvis var langt finere end 
søsterens og således afspejlede 
enevældens rangsamfund.

De første bønder 
på Bornholm

For cirka 6.000 år siden slog de 
første bønder sig ned på Born-
holm. Resultaterne af mange års 
udgravninger og forskning i de 
spor, bønderne efterlod, udfol-
des for første gang samlet i First 
Farmers on the Island of Born-
holm. Bogen afdækker historien 
om Bornholms første bønder og 
beskriver de 56 bopladsfund fra 
Bornholm, der kan dateres til 
den ældste bondestenalder, ca. 
3950-3300 f.Kr. Forfatterne bag 
er Poul Otto Nielsen, museums-
inspektør ved Nationalmuseet, 
og Finn Ole Sonne Nielsen, le-
dende arkæolog ved Bornholms 
Museum.

Alt tyder på, at det var et 
bondefolk, der kom udefra, som 
bragte agerbrug og dyrehold 
til øen. Hidtil havde øen været 
befolket af jægere, samlere og 
fiskere, der levede på bopladser 
langs øens kyster. Det er blandt 
andet fundet af forkullet korn 
på Bornholm, der er blevet na-
turvidenskabeligt dateret, som 
viser, at landbruget begyndte på 
Bornholm for ca. 6.000 år siden. 
Bønderne kom til Bornholm fra 
Skåne og fra De Danske Øer, men 
der var også kontakter med egne 
syd for Østersøen. 

Ud fra forkullet korn, de 56 
bondestenalderbopladser og 
fund fra museer og hos private 
samlere, kan bogens forfattere 
fastslå, at landbruget begyndte 
på Bornholm på samme tid som 
andre steder i det sydlige Skan-
dinavien og i Danmark. Her blev 
landbruget også indført af en 
bondebefolkning, der vandrede 
nordpå fra det europæiske kon-
tinent omkring 4000 f.Kr.

Poul Otto Nielsen og Finn Ole  
Sonne Nielsen 
Farmers on the Island of Bornholm 
Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab

Amagerdragter og 
røvgevirer

”De hollandske bønder, som ind-
vandrede til Amager i begyndel-
sen af 1500-tallet, har eftertryk-
keligt præget hele øens livsform. 
I dag er der imidlertid ikke meget 
social kapital forbundet med at 
hedde Dirch, Crilles, Jan, Neel 
eller Marchen, men på trods af 
forandring har Amager alligevel 
fastholdt en særlig identitet. 
Følelsen af at være noget sær-
ligt er udgangspunkt for Peter 
Carlsens maleri og for min bog.” 
Sådan skriver museumsleder på 
Museum Amager om sin nye bog, 
Fra amagerdragt til røvgevir, der 
er udkommet i forbindelse med 
genåbningen af Dragør Museum. 
Museet er blevet renoveret, og 
kunstneren Peter Carlsens store 
historiemaleri Amager 2019 vil 
for første gang kunne ses i de 
rammer, det er bestilt til. Det 
lokalhistoriske portræt, der blev 
nomineret til Historiske Dages 
Fornyelsespris tidligere i år, skil-
drer overgangen fra et slægts-
orienteret lokalsamfund i roman-
tiske bondestuer til et moderne 
byområde fyldt med nybyggeri 
og præget af evig forandring. 
Tradition dikterer ikke længere 
individets livsførelse. Men mange 
familier bliver stadigvæk boende 
på Amager i flere generationer, 
og mange på øen hævder stadig 
dens egenart. Med tilblivelsen 
af Peter Carlsens maleri som 
omdrejningspunkt fortæller 

Et ikonisk 
væsen

Tupilakken er et ondt hævnvæ-
sen, der optræder i fortællinger 
og sagn fra gammel tid. Men i 
dag er den også en ufarlig figur 
af ben, sten og tand, som folk 
giver i indflytningsgaver, og som 
er en eftertragtet turistsouvenir. 
Samtidig har den som figur gen-
nem tiden fået nogle genken-
delige kendetegn. Den kan være 
sat sammen af forskellige dele, 
dyr eller væsener, af hugtænder, 
vilddyrsøjne og symmetriske 
streger, som enten stammer fra 
en glemt tatoveringskunst eller 
bare fra skeletter, knogler og 
rynker. Og så er den grotesk, på 
én gang latterlig, sjov, uhyggelig 
og farlig. 

Med missionen blev det for-
budt at fremstille tupilakker i 
den onde magis tjeneste. Altså 
tupilakker skabt af for eksempel 
knoglerester, lig og ting fra fjel-
det, som blev sendt mod fjender 
for at dræbe dem. I dag har vi 
kun de overleverede fortæl-
linger, sagn og myter samt alle 
figurerne, som er illustrationer 
af disse fortællinger iblandet 
den enkelte kunstners fantasi. 
Den ikoniske figur er på mange 
måder blevet til i mødet med 
Europa og skibene og de sørej-
sendes nysgerrighed omkring 
tupilakken.

I 2019 viste Nuuk Kunstmu-
seum en udstilling om tupilak-
ker med titlen Tupilapassuit, 
der handlede om tupilakken i 
samtidskunsten. Det blev klart 
for museet, at mange slet ikke 
kendte historien om tupilakken, 
selv om den på mange måder 
er en ikonisk figur i Grønland. 
Det blev begyndelsen til et 
samarbejde mellem museumsin-
spektør Stine Lundberg Hansen 
og kunstner Maria Kreutzmann 
om en malebog med tekster 
om og billeder af det mytiske 
væsen. Bogen er baseret på 12 
tupilakker fra Nuuk Kunstmuse-
ums samling, som levendegøres 
i museumsinspektørens ord og 
kunstnerens streg.

Maria Bach Kreutzmann og Stine 
Lundberg Hansen 
Tupilak 
Milik Publishing i samarbejde med 
Nuuk Kunstmuseum

Søren Mentz om Amager gennem 
tiderne. Øen har siden natio-
nalromantikkens fødsel været 
et yndet mål for danske malere, 
og bogen er rigt illustreret med 
deres værker. Med Amager som 
eksempel undersøger Mentz, 
hvor meget fødeegnen betyder 
for vores identitet, hvorfor det 
er sådan, og om lokalidentitet 
betyder det samme i dag som for 
100 år siden. 

Søren Mentz 
Fra amagerdragt til røvgevir 
Aarhus Universitetsforlag

Museer for 
begyndere

A Museum Miscellany indledes 
med en etymologisk introduktion 
til ordet ’museum’, og derfra 
går det over stok og sten med 
alt fra fun facts og lister over 
verdens mest besøgte museer til 
ultrakorte kapitler om museer i 
skønlitteraturen og skadedyrs-
bekæmpelse i samlinger. I dette 
kludetæppe finder man også 
historier om museumsskatte 
som Rosettastenen og Gunde-
strupkarret (der befinder sig på 
Nationalmuseet i København) 
samt anekdoter om for eksem-
pel museumsgæsten, der faldt 
i sine snørebånd og smadrede 
en uvurderlig vase fra Qing-dy-
nastiet. Bogen præsenterer 
også både velkendte museer 
som Louvre og mere specielle af 
slagsen som British Lawnmower 
Museum. 

Claire Cock-Starkey 
A Museum Miscellany 
Bodleian Library

Museer der gør 
en forskel

I tre hovedafsnit giver bidrag-
ydere fra forskellige museer i 
Skotland, Wales, Taiwan, Norge, 
Holland, England og Danmark 
forskellige eksempler på konkre-
te initiativer, hvor museer sam-
arbejder mere inkluderende med 
for eksempel borgere, som har 
oplevet hjemløshed, misbrug, 
psykisk sygdom, forskelsbehand-
ling og social uretfærdighed og 
eksklusion. Dr. David Fleming 
skriver blandt andet i bogens 
forord: “The book will cause mu-
seum practitioners to reappra-
ise what it is they are trying to 
achieve and, perhaps more im-
portantly, how they are trying to 
achieve it. The book is an impor-
tant contribution to the ongoing 
debate about what museums are 
really for, and how they can and 
should aspire to a broader role 
in society than that which they 
have played traditionally.” 

Bogen er målrettet forskere, 
undervisere og studerende i 
museologi og socialt arbejde, 
men vil også kunne interessere 
dem, som er generelt optaget af 
historiefaglige, etiske, kulturelle 
og sociale problemstillinger. 
Langt de fleste bidrag i bogen 
udspringer af Danmarks For-
sorgsmuseums arbejde og forsk-
ning, og især resultaterne fra de 
forskellige delprojekter i forsk-
ningsprojektet ’Velfærdshistorier 
fra kanten’ formidles.

Adele Chynoweth m.fl. (red.) 
Museums and social change 
Routledge

På forsiden af  bogen Museums 
and social change optræder 
Mette Løjmann Hansen, som er 
alternativ ekspert og formidler 
på Danmarks Forsorgsmuseum. 
Foran sig holder hun et billede af 
Ane-Marie Hansen, som boede 
på Fattiggården i begyndelsen 
af 1900-tallet. Forsorgsmuseet 
er et forbilledligt eksempel på, 
hvordan museer i samarbejde 
med socialt udsatte grupper kan 
skabe social forandring og i den 
proces gentænke og udvide, hvad 
et museum er og bør være. Og 
det er netop omdrejningspunktet 
for bogen, som er redigeret af 
Adele Chynoweth (The Australian 
National University), Bernadette 
Lynch (University College Lon-
don), Klaus Petersen (Syddansk 
Universitet) og Sarah Smed. (Dan-
marks Forsorgsmuseum)

Den private (anonyme) samler 
skriver i bogens forord: ”Det 
afgørende har været sølvets kva-
litet som kunsthåndværk og dets 
kulturhistoriske værdi, herunder 
muligheden for at identificere 
tidligere ejere. Der er ikke samlet 
på sølv fra bestemte byer, af 
bestemte mestre eller på spe-
cielle genstande, f.eks. skeer. Det 
har heller ikke været tilstræbt, at 
samlingen skulle være repræsen-
tativ for bestemte genstandsty-
per. Samligen er således ”helt sin 
egen”, men skulle gerne afspejle 
de særlige kvaliteter og sær-
præg, som det danske sølv har.”

Christian Adamsen (red.) 
Dansk sølv i fortid og nutid. En dansk 
privatsamling 
Forlaget Devantier
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Danske Museer udgives af Den Erhvervsdri-
vende Fond Museumstjenesten med støtte 
fra Statens Kunstfond.

Da corona-pandemien fandt vej til Dan-
mark i foråret 2020, iværksatte Give-Eg-
nens Museum – som mange andre museer 
og arkiver i verden – en indsamling af 
beretninger og genstande fra livet under 
corona-krisen. Museet har gennem opslag 
på sociale medier, i nyhedsbrev og på 
vores hjemmeside gjort opmærksom på 
indsamlingen. Det medførte, at museet 
modtog en del beretninger i form af dag-
bøger, billeder og kunst. Men vi modtog in-
gen genstande. Derfor besluttede vi aktivt 
at opsøge potentielle givere og genstande. 

Når man tænker på corona-tiden, er der 
genstande, som man umiddelbart forbinder 
med den. For eksempel toiletpapir, gær 
og håndsprit. Ting, som eksisterede før 
pandemien, men som i kraft af pandemien 
har fået en ny historie. Men der findes få 
genstande, der ikke fandtes før corona-kri-
sen. Sådan en genstand fandt Give-Egnens 
Museum i Superbrugsen i Give. 

På trods af det anonyme navn er af-
skærmningen eller ’nyseskærmen’, som 
den også kaldes, en af de mest genkendeli-
ge genstande fra corona-krisen. Afskærm-

ningen er specialfremstillet til at beskytte 
kasseekspedienterne i supermarkeder mod 
smitte med corona-virus. 

Afskærmningen er fremstillet af plexi-
glas, og dens oprindelse er ukendt. Den 
bliver første gang omtalt i medierne om-
kring 17. marts 2020, hvor en supermar-
kedskæde begynder at reklamere med, at 
de har afskærmning mellem ekspedienter 
og kunder. Derefter breder det sig hurtigt 
til de fleste supermarkeder i Danmark. I 
Superbrugsen i Give kommer nyseskærmen 
op omkring 20. marts 2020. 

Nyseskærmen indgår nu i museets sam-
ling af corona-relateret materiale på lige 
fod med dagbøger og collager fra skoleele-
ver. Museet har planer om at bruge gen-
standen i udstillingsøjemed i fremtiden.

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

Af Rikke Olafson, Give-Egnens Museum

Nyseskærmen fra 
Superbrugsen i Give

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

Risikoen for brand på Ordrupgaard Museum er reduceret væsentligt, efter at Siemens 
gnistdetektorer er sat i museets eltavler. Hvor almindelige røgalarmer først har effekt, når 
branden er opstået, kan en gnistdetektor slå strømmen fra, hvis der pludseligt opstår 
gnister forårsaget af fx løse forbindelser eller udtjente ledninger. 

Jørn Olesen har med egne ord fået 
meget mere ro i maven. Som drifts- 
og sikringschef på Ordrupgaard 
Museum, er det hans opgave at 
tænke det værst tænkelige, så han 
kan beskytte museets samlinger af 
dansk kulturarv og de gamle byg-
ninger, som huser kunstværkerne.

Derfor kontaktede han SIF Gruppen, 
der i samarbejde med Siemens har 
gennemgået alle tavlerne i museets 
to gamle bygninger og indsat gnist-
detektorer.

”Det har givet mig en helt anden ro i 
maven. Hvert tredje år skal vi som 
statsmuseum aflevere en sikrings-
plan, og med både gnistdetektor og 
røgdetektor mindsker vi risikoen for 
brand betydeligt. Jeg håber, at gnist-
detektorer bliver et lovkrav, for 

selvom værkerne er forsikrede, kan 
penge jo ikke erstatte den kulturarv, 
de repræsenterer,” siger Jørn Olesen.

Det viste sig at være en god beslut-
ning. Allerede en måneds tid efter, 
kom gnistdetektorerne på arbejde. 
En af dem koblede fra periodisk, og 
det satte SIF Gruppen på en større 
udredningsopgave i de gamle byg-
ninger. Årsagen viste sig at være 
flere fejl, bl.a. en smeltet samle-
muffe på loftet og en gammel 
printer, som ellers tilsyneladende 
virkede fint. 

Risikoen ved fejl i elinstallationer 
uomgåelig 
”Ca. en tredjedel af alle brande 
starter i de elektriske installationer. 
Og hvis en gnist udvikler varme i 
uhensigtsmæssige omgivelser, fx på 

et støvet loftsrum, er der stor risiko 
for brand. Her vil sikringerne ikke 
slå fra. Men det gør gnistdetek-
toren,” forklarer Casper Strandbech, 
teknologispecialist i Siemens.

Gnistdetektorer er allerede lovplig-
tige i Tyskland i visse bygninger. I 
Danmark nævnes det indtil videre 
som en anbefaling. En anbefaling, 
som SIF Gruppen tager alvorligt.

”Jeg tror, der er et kæmpe marked 
for det her. Museer, biblioteker og 
teatre og er selvfølgelig oplagte, 
men også i især ældre private hjem 
og beboelsesejendomme. Her vil jeg 
klart anbefale at supplere eltavlen 
med en gnistdetektor,” siger Per 
Lübker, teamleder i SIF gruppen.

ä www.siemens.dk/gnistdetektor
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…måske er det allervigtigste, at vi i en skole- og 
uddannelsessammenhæng betragter museerne som (…) 
steder, der kan forstyrre, forskyde og udfordre børn og 

unges antagelser og forestillinger. Om at være menneske, 
om at være til og om at være en del af noget, der rækker 

ud over nuet, det genkendelige og en selv.

Dorte Villadsen, pædagogisk udviklingschef i Skoletjenesten
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