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Den sexede søjle
Af Ida Bennicke

Formidling – smag på ordet. Hverken mundret eller poetisk, men ikke desto mindre det mest hypede i museumsverdenen gennem årtier. Af de fem søjler, museerne hviler på, er formidlingen klart den mest sexede set
med omverdenens øjne. Det gælder også blandt fonde
og politikere – for hvor meget credit giver det egentlig
at donere eller øremærke et større beløb til registrering
af genstande eller styrkelse af indsamlingen?
I kraft af museernes øgede professionalisering og
specialisering har formidlingen nået et højt niveau,
og forventningen om at evne disciplinen breder sig i
organisationen. I 2021 er det ikke nok at være den dygtigste på sit fagområde og fordybe sig i sin forskning,
restaureringen af en genstand eller udgravningen af

”Lad os ikke
glemme de mindre sexede søjler,
som også er en
del af museernes
eksistensberettigelse – og en
forudsætning for
den formidling,
der skal finde
sted i sidste
ende.”

Museernes formidling har stor offentlig bevågenhed, men museerne er jo så meget mere end
det. Her udgravningen af Vaarst jernaldergravplads. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Fine Art Logistics is the result of a close and long lasting collaboration with
our customers in the art, gallery and museum industries. Our art handlers
have extensive experience to meet many different requierments.
Among our specially designed offers, such as modern art trucks, our own packing
technology team and conservator services, we now also welcome Museiservice
to the MTAB Group.

MTAB : FineArt
Danmark A/S
Albertslund and Horsens
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nye fund. Man skal også kunne formidle dét, man gør,
til et lyttende eller læsende publikum.
Hvad er state of the art så på formidlingsfronten?
Artiklerne under dette nummers tema, ’Formidlingens
mange ansigter’, afspejler en forrygende diversitet i
museumsformidlingen og lyst til at eksperimentere.
Arbejdet med kroppen og sanserne, med indlevelsen
og den personlige identifikation er blevet en fuldstændig integreret del af dét at formidle, uanset om det er
i skoletjenesten eller i udstillingerne. Hvor vi for 10
år siden diskuterede, hvor vigtigt det var både at tilgodese sanser og intellekt, tages det nu fuldstændig
for givet. Det samme gælder dialogen med publikum
samt inddragelse og relevans, for blot at nævne en lille
håndfuld museums-buzzwords. De er ikke længere til
diskussion, men en del af selvforståelsen. Det er derimod metoderne, der hele tiden udforskes og forfines.
Vi ser blandt andet en bevægelse mod endnu mere
tværfaglighed i form af eksperimenter med greb fra
billedkunstens, teaterets og musikkens verden.
Et mangeårigt forstærket fokus på formidlingen har
med al tydelighed båret frugt. Det er der kun grund til
at glæde sig over. Men lad os ikke glemme de mindre
sexede søjler, som også er en del af museernes eksistensberettigelse – og en forudsætning for den formidling, der skal finde sted i sidste ende.
På den note vil jeg – paradoksalt nok – afslutte lederen om dette nummers tema med en opfordring til
læsere og skribenter om at sende flere artikler, der
handler om andet end formidling. Vi elsker alle sammen formidling! Men vi vil også gerne høre mere om,
hvad der foregår på magasinet, på værkstedet, ved
skrivebordet, på udgravningen og alle de andre steder,
der ikke direkte har noget med publikum at gøre. Danske Museer er til for alle museumsfagligheder – derfor
har vi brug for at høre alle stemmer.
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K VA L I T E T S V U R D E R I N G

Nye navne,
ny relevans

12 museer udvalgt til
kvalitetstjek i 2021

Østsjællands Museum har efter cirka et
år i tænkeboks nu barslet med det nye
navn: Kulturmuseum Øst. ”Vi har nu fået
et navn, der fortæller, hvad museet indeholder, og som ligger godt på linje med
museets to andre afdelinger: Geomuseum
Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfort,”
siger museumsdirektør Peter Gravlund
Nielsen. Samtidig skifter Kvindemuseet
navn til KØN. For direktør Julie Rokkjær
Birch er navneskiftet en naturlig del af
museets udvikling og aktivistiske virke:
”Som alt muligt andet i samfundet vil og
skal museer forandre sig. For hvis vi ikke
flytter os, når verden omkring os flytter
sig, så står vi ikke bare stille, vi mister
vores relevans.”

Hvert år udfører Slots- og Kulturstyrelsen besigtigelser på en række af landets
statsanerkendte museer i forbindelse med
styrelsens løbende kvalitetsvurderinger.
Særligt i år vil der være fokus på, at coronarestriktionerne overholdes. Formålet med
kvalitetsvurderingerne er både at sikre,
at museerne overholder krav og forpligtigelser i museumsloven og at støtte op om
en konstruktiv og frugtbar udvikling af de
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statsanerkendte museer i Danmark. Slotsog kulturstyrelsen har udvalgt 12 kunst- og
kulturhistoriske museer til kvalitetstjek i
2021 på baggrund af risiko, væsentlighed
og kadence. Vurderingerne tager udgangspunkt i nøgletal fra museernes årlige indberetninger og vil blive udgivet i kvalitetsrapporter, som offentliggøres på styrelsens
hjemmeside.
De 12 museer, der skal kvalitetsvurderes
i 2021, er:
Billund Kommunes Museer, Fuglsang
Kunstmuseum, Furesø Museer, Greve
Museum, Kastrupgårdsamlingen,
Kongernes Kronologiske Samlinger,
Lemvig Museum, Ny Carlsberg Glyptoteket,
Museum Skanderborg, Rudersdal Museer,
Vejle Museerne, Viborg Museum

Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Peter Cook

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

ICOM udgiver ny
covid-rapport

GENÅBNING

Ordrupgaard
forventer at genåbne
i maj 2021

Når Ordrupgaard igen slår dørene op, bliver
det med en fordobling af udstillingsarealet.
Tilbygningen Himmelhaven fortsætter Ordrupgaards arkitekturprofil og er tegnet af
arkitektfirmaet Snøhetta, der blandt andet
har stået bag Operahuset i Oslo, biblioteket
i Alexandria og mindesmærket for World

Trade Center i New York. Himmelhaven har
været under konstruktion siden 2019, og
i byggeperioden har museet sørget for at
udlåne værker til en række andre museer.
Himmelhavens underjordiske placering
markeres på overfladeterrænet med spejlblanke prismer, der reflekterer himlen og de
grønne omgivelser. Et af hovedformålene
med tilbygningen har været at skabe de
bedste betingelser for bevarelsen af Ordrupgaards samlinger. Med tilbygningen får
museet to nye sale til særudstillinger samt
tre sale, der fremover skal huse museets faste samling af fransk impressionistisk kunst,
herunder en række sarte pasteller af blandt
andre Edgar Degas, som kun sjældent har
været udstillet.

27,5%
Så mange freelance museumsarbejdere giver i
ICOM’s corona-rapport udtryk for, at de overvejer
at skifte karriere på grund af covid-19’s negative
påvirkning på museumsbranchen. Kilde: ICOM.

Tekster Mia Laura Andersen Funder

Foto: Ordrupgaard

Covid-19-pandemien påvirker fortsat
museerne verden over. ICOM følger udviklingen i branchen og dokumenterer den
løbende i deres covid-rapporter. ICOM’s
anden covid-rapport er udformet på baggrund af næsten 900 svar fra museer og
fagfolk og dækker museernes kår og tiltag
gennem efteråret 2020, inden covid-19’s
anden bølge for alvor ramte. Rapporten
vender tilbage til mange af de samme
spørgsmål, som ICOM’s første rapport
kredsede om – dette har givet mulighed
for at vurdere udviklingen af den museumskrise, som pandemien har skabt. Derudover behandler rapporten nye spørgsmål, som belyser, hvordan genåbningen af
mange museer har påvirket branchen.
Ifølge rapporten har mange museer
øget deres digitale aktiviteter, mens konserveringsarbejdet har overordnet forløbet som planlagt. Generelt er det et mere
varieret billede af museumsbranchen, der
tegner sig i rapporten. Museerne i Europa
og Asien har, grundet færre restriktioner,
kunnet åbne mere, hvor andre fortsat har
trange kår i områder med lockdown og
strengere restriktioner.

Rettelse

”Om to og fire år
løber aftalerne ud
igen. Politikerne
burde gøre sig selv og
museerne den tjeneste
at få kulegravet hele
sektoren…”

Flemming Just, formand for ODM, om
behovet for reformer på museumsområdet.
Kilde: Kulturmonitor

I Danske Museer nr. 4/2020
bragte vi en nyhed om Grønlandsregistranten. Det skal præciseres,
at Arktisk Institut ikke søger aktivt
efter arkivalier om Grønland i
forbindelse med Grønlandsregistranten, men efter registranter og
information om arkivalier. Grønlandsregistranten har til formål
at vise vej til grønlandsrelaterede
arkivalier i arkiver, museer og
andre samlinger overalt inden for
Rigsfællesskabet. Redaktionen
beklager fejlen og henviser til Arktisk Institut for spørgsmål vedrørende Grønlandsregistranten.
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ØJEBLIKSBILLEDE

We Are Museums’
webinar-serie
Reframe Collecting
Af Mia Laura Andersen Funder

De ansatte på Gammel Estrup o. 1920. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Ø KO N O M I

Løft af kulturen
med 437 mio.

I december 2020 indgik regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en
finanslovsaftale for 2021. Med 437 mio.
kr. i perioden 2021-2024 skal aftalen give
et markant løft til den danske kultur i de
kommende år. Primært er der givet ekstra
penge til kultur til børn og unge: I alt afsættes der 235 mio. kr. til at sikre, at flere børn
og unge møder kulturen. Derudover er der
afsat en mio. kr. i 2021 til at gennemføre en
forundersøgelse af en stærkere formidling
af Danmarks kolonihistorie samt fem mio.
kr. til at styrke Den Gamle Bys etablering og
drift af Museet for Dansk Bladtegning.
I forbindelse med finanslovsaftalen har
flere museer også fået forlænget deres
midlertidige statslige bevillinger. Dette gør
en stor forskel for museer som Gammel

Estrup Danmarks Herregårdsmuseum,
hvis bevilling ellers stod til at bortfalde ved
årsskiftet. ”Gennem de seneste 20 år har
museet været henvist til hvert fjerde år at
kæmpe for sin overlevelse i forbindelse
med finanslovens vedtagelse. Den kamp,
som museet har kæmpet de seneste mange
måneder, vil derfor være et naturligt afsæt
for, at danske museer nu står sammen og
arbejder for at sikre alle museer rimelige
bevillinger, ordentlige arbejdsvilkår og en
fornuftig basisdrift, der står mål med de
opgaver, museerne løfter for almenvellet,”
fortæller Britta Andersen, museumsdirektør
for Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. ”Historien om herregårdene er
en af de væsentligste signaturfortællinger
om livet på landet, hvor godserne gennem
århundreder udgjorde de største arbejdspladser på landet. Historien om de 730
danske herregårde er således en vigtig
brik i alle danskeres historie.” Den fireårige
forlængelse af bevillingen, som er en driftsbevilling, udgør 40% af museets samlede
statstilskud og er dermed afgørende for,
at museet kan fortsætte sit arbejde med
historien om de danske herregårde og de
mange mennesker, der boede og arbejdede
på godserne.

Julie Rokkjær Birch præsenterede nogle af Kvindemuseets aktiviteter til Reframe Collecting.
Foto: We Are Museums

”I min verden er det
fuldstændigt gak at
smide statuer i havnen. Til
gengæld kunne det sagtens
tænkes, at der er fornuft
i at placere nogle af de
statuer, som man vil af med,
på et museum, hvor deres
historiske betydning kan
sættes i perspektiv.”

Søren Søndergaard, kulturordfører for
Enhedslisten, i forbindelse med diskussionerne
om muligheden for et nyt museum for
kontroversiel kulturarv. Kilde: Kulturmonitor

Jeg sidder i det velkendte zoom-venteværelse for at blive lukket ind i We are Museums Communitys andet samtale-webinar
under overskriften Reframe Collecting. I
marts 2020, da store dele af verden lukkede ned, etablerede We are Museums det
online fællesskab We are Museums Community. Museumsdirektør Julie Rokkjær
Birch fra Kvindemuseet og Armando Perla,
bestyrelsesmedlem i ICOM’s IC Ethics er
dagens oplægsholdere. Udgangspunktet
for webinaret er en diversitetsfokuseret tilgang til indsamling i form af spørgsmålene:
‘Why should we focus on diversity in collections and collecting practices?’ og ’How
can we care and provide care through our
collections?’. Det er vigtige spørgsmål, der
taler ind i en tid, hvor flere og flere museer
arbejder på at de-kolonisere sig selv: Hvordan kan museer gennem deres praksis tage
hånd om og pleje de kulturfællesskaber,
der omgiver museet, såvel som de kulturer
og mennesker, som museet repræsenterer
og udstiller?
Armando Perla minder i sit oplæg om, at
diversitet er mere end blot at formidle eks-

kluderede gruppers historier. Diversitet er
at inkludere de ekskluderede grupper i fortællingen af deres egne historier: diversitet
er at forpligte sig til at omfordele magt og
skabe social retfærdighed. Som et eksempel på diversitetsindsamling i praksis fremhæver Armando projektet Museo 360° på
Museo de Antioquia i Colombia. Her har
museet forsøgt at skabe meningsfulde rum
for de samfundsgrupper, der både socialt
og fysisk har stået uden for museet – prostituerede, LGBTQ+-personer, de laveste
samfundsklasser og etniske minoriteter.
Helt konkret stillede museet sine rum til
rådighed for en bred vifte af arrangementer, residencies og udstillingsprojekter. Her
kunne de ekskluderede grupper og individer indsamle, kuratere, eksponere og bearbejde deres kultur, kunst og levede liv i
fællesskab.
Julie Rokkjær Birchs arbejde på Kvindemuseet – der skifter navn til KØN – repræsenterer en lignende case, hvor indsamlingen af fysiske objekter spiller en central
rolle. Kvindemuseet har et aktivistisk udgangspunkt og står ofte bag demonstrati-

oner, banner-maling-workshops og oplæg.
Gennem disse events formidler museet
sine eksisterende samlinger og etablerer
samtidig rum, hvor minoriteter kan arbejde
og udtrykke sig. Kvindemuseet er samtidig konstant på jagt efter nye genstande
og indsamler gennem mange forskellige
kanaler. Blandt andet har Kvindemuseet
et åbent ’wunderkammer’, hvor de besøgende kan aflevere genstande, og museet afholder aftener, hvor deltagerne får en
gratis rundvisning, hvis de medbringer en
’kønnet genstand’, som museet kan vælge
at indsamle. Kvindemuseet og Museo de
Antioquia repræsenterer to vellykkede eksempler på indsamling af historisk materiale, der samtidig giver stemme til og skaber
safe-spaces for minoriteter.
For mig åbner webinarets cases op for
nye spørgsmål: Har alle museer, uanset
geografisk placering og ansvarsområde,
lige muligheder for at være socialt ansvarlige og inkluderende? Og hvor går grænsen
mellem museet som kulturhus og vidensformidlende forskningsinstitution? Alle
museer har et ansvar for at være historiebevidste og for at øge repræsentationen i
medarbejderstaben og i det, de udstiller
og formidler. Men! Der er ikke én opskrift
på succes, for hvert museum har sine egne
forcer og udfordringer. Reframe Collecting
giver mulighed for at vidensudveksle, inspirere og diskutere museumspraksis på
tværs af geografiske, politiske og sociale
rammer. Derfor er de fællesskaber, som
We are Museums fordrer, så vigtige – her
bliver man en del af en konstant læringsproces, hvor man deler både fiaskoer og
best practices.

OM WE ARE MUSEUMS
COMMUNITY
We are Museums’ Reframe Collecting er skabt i samarbejde med
ICOM/COMCOL. Det er gratis at blive
medlem af We are Museums Community, og her får man adgang til et
stort og engageret online netværk,
tematiske diskussionsgrupper og en
bred vifte af faglige arrangementer.
Samtalerne fra Reframe Collecting
er tilgængelige via We are Museums
Community.
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En gruppe unge tilbragte sommeren 2020 i selskab med Christian d. 7. og Caroline
Mathilde. De ’gik til historie’ på Hørsholm Egns Museum og lærte 1700-tallets hofliv at
kende med højt hår og collagen som billedskabende metode.

Ansigt
til ansigt med
historien
Af Ingeborg Philipsen og Christina Bruun Olsson
Fotos Museum Nordsjælland

1

1 Det var oplagt
at omsætte datidens
iscenesættelse til nutidens iscenesættelse på
instagram-profilen
@ansigttilansigt. Og
det unge regentpar fik
i den grad et varieret
galleri af udtryk.

Kan det at ’gå til historie’ være attraktivt for unge mennesker? Det var den udfordring, som vi – en historiker
og en designer – tog på os, da vi i foråret udviklede et
sommerferietilbud, der skulle udbydes i konkurrence
med populære aktiviteter som sejlsport, ’design dit
eget tøj’, ’tag jagttegn’ mm. på ungdomsskolen i Hørsholm. Resultatet blev konceptet ’Kreativ historie’ og
sommerakademiet ”Ansigt til ansigt med historien” på
Hørsholm Egns Museum.
Det historiske omdrejningspunkt blev de to unge
regenter Christian 7. og dronning Caroline Mathilde,
som holdt sommerferie på Hirschholm Slot i 1771.
De var henholdsvis 15 og 17 år, da de blev gift, og
derfor jævnaldrende med målgruppen. Hver dag havde desuden forskellige temaer, som formidlingen og
aktiviteterne tog afsæt i: ’iscenesættelse’, ’forelskelse’, ’kropsidealer’ og ’frigørelse’ – alle temaer, der har
relevans på tværs af tid.
Sommerakademiet blev udviklet under indflydelse
af corona-nedlukningen i foråret 2020. Formålet var
at imødekomme behovet for meningsfuldt samvær
blandt de unge, der led under isolation og skuffede forventninger til en sommer, der ikke blev som planlagt.
Ud over at overholde covid-19-retningslinjerne var der
derfor fokus på at skabe et trygt rum for meningsfulde
samtaler blandt deltagerne, der ikke kendte hinanden
på forhånd. Her kunne historien om de unge regenter
fungere som det ’tredje andet’ – ikke dig og ikke mig,
men derimod ’de historiske personers liv og følelser’
– og give stof til gode samtaler og refleksioner om livet
som ung før og nu, uden at det blev for privat.
Sommerakademiet skulle ikke tjene ydre kompetencemål og slet ikke lugte af terperi og årstalsrytteri.
I stedet skulle det stimulere deltagernes indre fornemmelse for det fælles og de sammenhænge, vi som mennesker er en del af. De unge deltageres refleksioner
blev sat i spil under uhøjtidelige og imødekommende
historiske rammer.
Det genkendelige i 1700-tallets hofliv
Vi bød velkommen i lyse rum med originale malerier,
museumsgenstande fra tiden og med plads til at udfolde sig kreativt. Dagens program blev indledt med en
kop varm chokolade (Caroline Mathildes yndlingsdrik),
mens Ingeborg gik i gang med dagens historiske tema.
Fra lokalet var der direkte adgang til museumshaven,
hvor deltagerne kunne tage en pause, og der var også
fri adgang til et udklædningsrum med 1700-talskostumer og parykker.
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at slippe for hoffets sladder. Det kontrastfulde møde
mellem de traditionelle malerier og moderne fotos gav
en meget effektfuld, visuel virkning. Collagerne blev
konkrete reaktioner på dagens historiske temaer, men
også visuelle løsninger med et håndværksmæssigt og
kunstnerisk udtryk, som deltagerne stolt kunne vise
frem. Som et spejl af nutidens iscenesættelseskultur
blev collagerne dagligt lagt ud på Instagram-profilen
@ansigttilansigt til nærmere studie, underholdning
og beundring.
I udklædningsrummet med 1700-tals-kostumer
og parykker fra museets formidlingssamling kunne
deltagerne udforske historisk identitet og iscenesættelse med kroppen. Det var derfor ikke et særsyn at
se deltagere iført høj, pudret paryk eller guldbroderet
jakke, mens de klippede og klistrede collager, eller
deltagere, der måtte løfte op i skørtet på turen over
plænen i slotsparken. Med inspiration fra 1700-tallets
maskebal blev der afslutningsvis produceret masker –
her blev portrætcollagerne ’sat fri’ og kunne dermed
interagere med deltagerne selv.

2a

Det var en sammensat gruppe, der meldte sig: Seks
piger og to drenge i alderen 13-17 år. Fælles for dem
var en nysgerrighed omkring livet i 1700-tallet. Flere
af dem havde på forhånd hørt om den sindsforvirrede
konge og kendte også til kærlighedshistorien mellem
den unge dronning og kongens læge, J. F. Struensee.
Enkelte af deltagerne havde en mere nørdet interesse
for historiefaget, som vi kunne trække på undervejs,
mens andre var tiltrukket af de kreative opgaver og
legen med den historiske identitet i udklædningsrummet. Denne brogede sammensætning viste sig at give
en god dynamik med gensidig inspiration, og motivationsniveauet var derfor højt.
Der var generel overraskelse at spore hos deltagerne
over de mindre glamourøse sider af 1700-tallets hofliv.
Snakken gik om slaveri og den vestafrikanske dreng
Moranti, som kongen fik i gave, om de unge regenters
forelskelser i hhv. Struensee og Støvlet Katrine, om
hoffets stive etikette, 1700-tallets skønhedsidealer
og brug af hoftepuder, korsetter, loppebefængte parykker og den manglende hygiejne generelt. Der var
fascination af 1700-tallets herremode med blonder,
silkestrømper i højhælede sko og lægattrapper, der

2b

gav mændene de eftertragtede store lægge. De unge
regenters forsøg på at frigøre sig, som når Christian
7. raserede slotshaven og væltede statuer, eller når
Caroline Mathilde trods forargelse og fatshaming red
i herreridebukser, der fremhævede hendes runde former. Alt blev drøftet med både undren og gode grin
undervejs – og omsat til collager.
Collagen som talerør og ’historien på kroppen’
Som kreativt element valgte Christina collagen, fordi
den er en fleksibel og taknemmelig billedskabende
metode, der ikke kræver særlige kunstneriske evner
hos deltagerne og derfor har en høj succesrate. Ud
fra kopier af malede portrætter af Christian 7. og Caroline Mathilde fik deltagerne frie rammer til at lave
alternative portrætter og hverdagsscener med afsæt i
dagens tema og give deres bud på det unge regentpars
ansigt udadtil og måske indre tanker. Under den kreative proces – at lede efter motiver i aviser, magasiner og
print fra internettet, klippe og klistre – blev der skabt et
uhøjtideligt rum for den gode samtale hen over bordet.
Der blev grinet en del, når Christian 7. pludselig rakte
tunge, eller Caroline Mathilde tog hørebøffer på for

2 Nogle foretrak at
gemme sig bag masken,
når de skulle fotograferes.
3 Collageteknik er
taknemmelig. Med få
midler kan der opnås
en stor effekt. Det
virkede befriende, at
der ikke var et facit,
”rigtigt”/”forkert” eller
”pænt”/”grimt”.
4 Sommerakademiet
blev afrundet med en
grande finale-fotografering i haven bag museet
med og uden masker.
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”Under den
kreative proces – at lede
efter motiver i
aviser, magasiner og print
fra internettet,
klippe og klistre – blev der
skabt et uhøjtideligt rum
for den gode
samtale hen
over bordet. ”

Succesfuld sammensmeltning
Ugen bød også på besøg i slotshaven et stenkast fra
museet, hvor Hirschholm Slot engang har ligget. På
parkeringspladsen forestillede vi os slottets riddersal,
og hvordan Christian 7. kastede møbler ud ad vinduet
og smadrede statuer. Et populært indslag var besøget
i museets magasin, hvor vi kiggede på korsetter. Der
blev også tid til et besøg i det lokale håndværkermuseum, hvor en stor model af Hirschholm Slot er udstillet
sammen med en masse andre spændende genstande
uden montrer.
Som afslutning på sommerakademiet foreslog deltagerne, at vi alle sammen skrev spørgsmål ned på
papirlapper, som vi derefter trak og svarede på i fællesskab. De mange gode spørgsmål og svar viste, at
kombinationen af historieformidling og kreativ bearbejdning er et frugtbart greb, som kan appellere til en
sammensat gruppe af unge mennesker.
Arbejdet med ’kreativ historie’-konceptet fortsætter. Det var en udviklende oplevelse som historiker
og designer at lade vores fag og færdigheder smelte sammen, og det var berigende at opleve, hvordan
deltagerne nød rammerne og tog imod hinanden, de
historiske emner, temaerne og den kreative udfordring.

3

Se flere collager på Instagram-profilen
@ansigttilansigt
Ingeborg Philipsen er formidlingsinspektør på Museum
Nordsjælland / Hørsholm Egns Museum, og Christina Bruun
Olsson er designer, forfatter og underviser

4
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MIXERPULT-PRINCIP

Musik som
medfortæller
Af Rikke Johansen Smidt

Udstillingsrummet fyldes med kompositorisk
musik, når Nyt Viborg Museum åbner i 2022.
Musikken som formidlingsgreb skal sætte
stemningen og vækker sanserne.

Hvis museet skal give rum til fordybelse, betyder det
så, at der skal være ro? Og er ro det samme som fravær
af lyd? Begge spørgsmål stillede vi os selv på Viborg
Museum ret tidligt i processen omkring visionen for
Nyt Viborg Museum. Og begge spørgsmål svarede vi
hurtigt nej til. Ro er ikke nødvendigvis lig med fravær
af lyd, og i øvrigt er en forudsætning for fordybelse
ikke altid ro eller stilhed. Ofte kan lyd stimulere vores
fokus og vores evne til indlevelse i det, vi ser og oplever. De fleste kender det fra filmens verden. Filmens
underlægningsmusik sætter os i stemning og fintuner
vores sanseapparat til at holde vejret, til at frydes, til
at bekymres, til at afvente, til at glædes og til generelt
at fordybe os i filmens handling.
Set i lyset af den erfaring fra filmens verden kan det
undre os på Viborg Museum, at der ikke arbejdes mere
med kompositorisk musik og lyd på danske museer,
end tilfældet er. Design af reallyd og rekonstruktion
af lyde fra fortiden er udbredt, men musik som et for-

Animation Typografi Illustration

”Men hvordan
sætter man
musik til en
udstilling på
en måde, så
det ikke bliver
et inferno af
lyd?”

1 Kongemagt. Kirkemagt. Retsvæsen. Disse
tre begreber er helt
centrale for Danmarks
historie og udviklingen
af det moderne Danmark. Begreberne er
samtidig tæt knyttet til
Viborg og en del af den
fascinerende 1.000
års historie, som Nyt
Viborg Museum skal
formidle. Foto: iStock
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2 ’Mixerpulten’
afspejler de elementer,
som museet og dets
samarbejdspartnere
arbejder med og ’skruer
op og ned for’ i udstillingsdesignet.
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midlingsgreb, en pædagogisk og didaktisk løftestang
i kulturhistorisk formidling, bruges sjældent. Det har
vi tænkt os at gøre noget ved på Nyt Viborg Museum.
Arbejdet ved ’mixerpulten’
I det pågående arbejde med at designe permanente
udstillinger til Nyt Viborg Museum har vi introduceret
begrebet ’mixerpult’. Når vi kigger på det spektrum af
elementer, som i sidste ende skal supplere hinanden
i gæstens oplevelse på museet, føler vi os nemlig ofte
som en producer, der ved mixerpulten forarbejder og
designer den lyd, som frembringes i studiet. Det er
bare ikke diskant, bas osv., vi skal have doseret i de
rette mængder på museet, men derimod genstande,
lys, lyd, grafik, tekst, scenografiske elementer, farver,
animation m.v. Rum for rum har vi i skitsefasen for
det nye museum kigget på, hvilken rolle de forskellige greb skal spille. Hvordan skruer vi op og ned for
for eksempel animationens rolle i rummene? Hvordan
sikrer vi os, at vi ikke skruer op for alle elementerne på
én gang og overloader gæsterne med enten stemning
eller information? Det er i netop den fase og den proces ved ’mixerpulten’, at vi bliver klar over, at ud over
at prioritere genstande, animation og scenografiske
elementer vil vi prioritere musikkens rolle højt på Nyt
Viborg Museum.
En komponist med på holdet
Heldigvis er vores meget tætte samarbejdspartner i
designprocessen, designbureauet Torden & Lynild,
enige i denne prioritering. Og efter et par samtaler med
forskellige typer af lyddesignere/komponister er det
meget nemt for os at vælge og indlede et samarbejde
med den erfarne komponist Joachim Holbek.
Joachim har mange års erfaring med at skrive musik
til film, teater og tv. Men ikke til museer. Det har han
aldrig prøvet før. Som en indledning til vores samarbejde taler vi sammen om, hvordan Joachims metode og
proces plejer at være, når han producerer et værk til en
film eller et teaterstykke. Vi finder sammen ud af, hvordan vi allerede i skitsefasen kan give Joachim et overblik over det indhold, museet skal formidle, de temaer
gæsten vil møde, det flow gæsten kommer igennem

Lyd

Lys

Design

Genstande

Duft

på museet og den dramaturgi, som er lagt ned over
hele den permanente udstilling. Heldigvis har vores
samarbejde med Torden & Lynild være organiseret og
struktureret på en sådan måde, at det ikke er svært at
sætte ord og billeder på visionen for udstillingerne, og
sammen med Torden & Lynild overleverer vi moodboards, skitser og beskrivelser til Joachim Holbek.
Processen og metoden
Joachim har et behov for at arbejde så komprimeret
som muligt med kompositionen. Vores samarbejde
med Torden & Lynild er en langstrakt og dynamisk proces, som binder os tæt sammen med dem hen over
tre-fire år. Joachim har brug for at arbejde kreativt
med kompositionen i en mere samlet tidsramme hen
over seks-ni måneder. Det betyder, at vi allerede midt
i designfasen kommer til at stå med det værk, som er
tiltænkt museet. Det er ikke færdigproduceret, men
den overordnede kompositoriske ramme er på plads.
Det kan måske synes problematisk, at musikken er klar,
før hele designet er det, men det har en kæmpe fordel.
Det betyder nemlig, at musikken netop får den høje prioritering, som vi drømmer om i forhold til udviklingen
af de nye udstillinger. På denne måde kan musikken
nå at få en afsmittende effekt på for eksempel farver,
grafik eller temaer i animationen i udstillingen. Musikken bliver så at sige en metode, et virkemiddel, som
påvirker hele den kreative proces med at udvikle et
Nyt Viborg Museum.
Musikkens dosering og funktion
Men hvordan sætter man musik til en udstilling på en
måde, så det ikke bliver et inferno af lyd? Joachim Holbek svarer sådan på dette spørgsmål: ”Det er vigtigt for
mig, at lyden på museet opleves rent og enkelt, skåret
helt ind til benet, for det er kun dér, den virker efter
ambitionen. Vi er omgivet af lyd altid. Det kan være
en radiator, et køleskab, ventilationsanlæg, en fjern
samtale, trafik udenfor. Den slags lyde udelukker vi
ofte. Det gør vi, fordi vi har valgt at acceptere dem. De
må godt være der. Det er det, jeg benytter mig af som
komponist til for eksempel en gyserfilm. Jeg komponerer en orkesterlyd, der for eksempel lyder som en
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”En anden
ting, som får
stor betydning
for musikkens
funktion på et
museum, er, at
udstillingerne
skal kunne
tåle, at lyden
vandrer, og at
grundstemningen i musikken hænger
sammen rum
for rum.”

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.

3

elevatormotor. Den lyd kender du, og du vil som publikum acceptere den og ikke lægge videre mærke til
den. Langsomt ændrer jeg lyden. Et herrekor synger
nogle dybe glissandoer. Det blander sig perfekt. Næsten ubemærket. Stemmerne bliver højere sammen
med nogle violiner, som laver en lyd, ligesom metal
der skurrer. Pludseligt bliver det meget uhyggeligt og
ubehageligt i elevatoren. Den accepterede lyd opfører sig forkert, og vi bliver manipuleret. Omvendt kan
den ubevidste lyd bringe dig et behageligt sted hen og
måske også føre dig fremad ved hjælp af forskellige
lydkilder.”
Det er vores oplevelse, at Joachim Holbek, som
komponist og kunstner, er utroligt bevidst om dosering af lyd i forhold til den effekt, lyd har. Det kommer
blandt andet til udtryk, når han gang på gang beskriver,
hvordan han oplever, at det er i kontrasterne, at stemningerne træder frem. Og når han giver udtryk for, at
stilhed ofte vil forstærke vores oplevelse af musikken.
En anden ting, som får stor betydning for musikkens
funktion på et museum, er, at udstillingerne skal kunne
tåle, at lyden vandrer, og at grundstemningen i musikken hænger sammen rum for rum. Joachim udvikler
derfor lige nu en metode, hvor han arbejder med ’familier af lyd’. En lydfamilie kan dække over en fløj på museet, men hvert rum i den fløj repræsenterer et individ
i familien med hver deres personlige musiske bidrag til
lydfamilien. På den måde bliver det en fordel, at musikken vandrer fra rum til rum i en udstillingsfløj, fordi
lyden i hvert rum bidrager til en samlet lydoplevelse.

Musikkens fantastiske muligheder
på et museum
”Det, som er så fantastisk spændende og anderledes
ved at arbejde med musik til museet, er, at hvor en spillefilm typisk arbejder i fem kanaler, vil denne udstilling
måske have 72 eller flere lydkilder fordelt i rum, som
man bevæger sig igennem. Alle lydkilder relaterer til
hinanden, og din egen bevægelse vil være medskabende til oplevelsen. Ambitionen er at opleve alt fra meget
stille rum til mere levende rum i et flow, som gør, at man
glemmer alt om teknik og lyd,” siger Joachim Holbek
om opgaven for Nyt Viborg Museum.
Joachim Holbek er en klassisk komponist, som typisk skriver værker til symfoniorkestre. Gæsterne kan
altså forvente at blive mødt af lyde fra obo, violin, cello, bratsch og pauker på fremtidens Viborg Museum.
Det bliver musik a la den, vi kender fra filmens verden.
Men er det ikke farligt for et kulturhistorisk museum at
inddrage en kunstart så kraftigt i formidlingen, spørger
du måske? Bliver musikken ikke manipulerende? Bliver
gæsterne ikke forvirrede og trætte af at skulle forholde
sig til musik ved siden af viden, genstande og tekst?
Nej, vil vores korte svar på de spørgsmål være. Det er
vores overbevisning, at musikken på Nyt Viborg Museum vil virke befordrende på gæstens lyst til at fordybe
sig i og dvæle ved den viden, de møder undervejs, og at
musikken vil hjælpe gæsten ind i historieformidlingen,
fordi den henvender sig til gæstens hjerte og mave, og
fordi den via sanserne gør gæsten nysgerrig på Viborgs
fantastiske og dramatiske 1.000 år lange historie.

3 Landsretsbygningen udgør rammen
om det nye Viborg
Museum, der åbner i
2022. Foto: Lotte Lee
Møller

Rikke Johansen
Smidt er formidlingsinspektør på Nyt
Viborg Museum

museumstjenesten.com
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På Tirpitz i Blåvand er plancher og tekster skiftet ud med audioguides
– eller ’historiefortællere’. Det betyder, at både store og små og gæster med
læsevanskeligheder kan besøge museet på samme præmisser.

’Se og hør’
på museum
Af Stina Troldtoft Andresen

2

Kan man lave en kulturhistorisk museumsoplevelse
uden plancher og tekst, og uden at det går ud over
fagligheden? Og hvordan skaber man spændende og
medrivende museumsoplevelser, uden at det bliver
overfladisk og intetsigende? Da Vardemuseerne skulle
skabe udstillingerne til det nybyggede museum Tirpitz i
Blåvand, var netop dét et stort diskussionsemne blandt
fagfolkene i udstillingsgruppen. En række forudgående
brugerundersøgelser viste, at teksttunge udstillinger er
et af de mest ekskluderende elementer på museerne,
og ønsket var at lave et museum, som også henvender sig til dem, der aldrig går på museum. Da museet
åbnede i juni 2017, var det stort set tekstfrit – alle
historierne fortælles via lyd.

1

Et bevidst valg
Tirpitz, der ligger i kort køreafstand fra Blåvandshuk,
Danmarks vestligste punkt, er bygget i forbindelse med
en kanonbunker fra 2. verdenskrig, som man kan besøge via en tunnel fra museet. Museet rummer tre faste
udstillinger med meget forskellige temaer. Udstillingen
En hær af Beton fortæller via seks skarpe personhistorier om livet i Vestjylland under 2. Verdenskrig. Derudover kan man gå på opdagelse i udstillingen Havets
guld, som viser en af Nordeuropas fineste samlinger
af rav, og i udstillingen Den Skjulte Vestkyst kan man
dykke ned i 20.000 års vestkysthistorier. De tre udstillinger er rettet imod forskellige målgrupper, men

1 Drenge, der lytter
i udstillingen på Tirpitz.
Foto: Vardemuseerne
2 Ravudstillingen.
Foto: Mike Bink

HISTORIEFORTÆLLERE I
NYMINDEGAB

fælles for hele museet er, at alle fortællinger sker via
lyd. Når man ankommer til museet, udstyres man med
en såkaldt ’historiefortæller’, som fås på både dansk,
engelsk og tysk, og som med korte, let dramatiserede
historier indtalt af skuespillere giver publikum den fortælling, de normalt ville have fået via tekst.
Internt på museet bruger vi ofte ordet audioguide,
men over for vores publikum kaldes den en historiefortæller. Det beskriver bedre, hvad det er, den kan,
nemlig at fortælle alle museets mange historier. Det
er således også et bevidst valg, at der stort set ikke er
noget tekst og ingen plancher i hele museet. Kun introduktioner til de enkelte udstillinger og informationer
om genstande bliver formidlet via tekst. Som udgangspunkt kan man vælge historiefortælleren fra – men i så
fald får man ikke den samme oplevelse.

Ekskluderende tekster
Flere undersøgelser, blandt andet PIAAC- undersøgelsen (OECD’s undersøgelse af voksnes kompetencer)
fra 2013, viser, at 16 % af danskere over 15 år læser
så dårligt, at de har svært ved at deltage i samfundet
på lige fod med andre (kilde: Nota.dk). Det svarer til ca.
770.000 danskere. Hertil kommer en lang række personer, som læser meget langsomt og derfor sjældent
giver sig i kast med at læse lange romaner og bøger.
Brugen af lange tekster i udstillinger kan derfor være
med til at ekskludere en stor gruppe af borgere, som
har svært ved at forstå meningen med udstillingen, og
som dermed får en dårlig oplevelse og måske aldrig
vender tilbage igen. En af de vigtigste fordele ved en
historiefortæller er, at alle – store som små – tildeles
de samme præmisser, når de besøger museet (i Tirpitz

Det er selvfølgelig ikke en
billig løsning at bruge audioguides. Alligevel har de gode
erfaringer betydet, at Vardemuseerne også har arbejdet
med at inddrage dem i nye
udstillinger. I sommeren 2020
åbnede udstillingen Kunst-

der er en blanding af kunst og
kulturhistorie, henvender sig
til et lidt andet publikum end
dem, der normalt besøger Tirpitz. Men historiefortælleren
kommer her til at skabe et link
imellem kunsten og kulturhistorien, og det kan måske

malernes Nymindegab på
Nymindegab Museum nordvest for Varde. Her formidles
historien om de kunstnere,
som fandt vej til Nymindegab
i slutningen af 1800-tallet og
forevigede landskabet og de
lokale vestjyder. Udstillingen,

være med til at skabe en større forståelse for kunsten for
dem, som ikke normalt går på
kunstmuseer. Og for at gøre
oplevelsen så autentisk som
muligt er en del af historierne
endda indtalt på vestjysk af
lokale amatørskuespillere.
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Mange forskellige stemmer
Audioguides er ikke et nyt begreb på museerne, men
det nye i Tirpitz er, at de bruges helt konsekvent, som
den vigtigste formidling. Det kræver, at historierne er

21

Kirkens tag af bly begynder at smelte. Funker og tykke røgfaner stiger til vejrs,
og ilden blusser op bag vinduerne. Den solrige junidag bliver mørkere og mørkere og
sortnes af al røgen, der breder sig over himlen.

Ravudstillingen. Foto: Mike Bink
En hær af beton. Foto: Mike Bink

spændende og vækker publikums nysgerrighed. Lyd
kan meget, men lyd kan også blive for monotont og
kedeligt. Derfor brugte vi meget tid på at gennemskrive
og dramatisere historierne. Fra at fylde mange A4-sider blev fortællingerne kogt ned, så de ikke blev for
lange, men heller ikke så korte at forståelsen gik tabt.
Fortællingerne i Tirpitz er i gennemsnit omkring 45
sekunder lange. Historierne er gennemskrevet talrige gange, også af eksterne forfattere der har et godt
blik for den gode vinkel, tonen, de rigtige ord og en
passende længde. De er varierede og veksler imellem
fortællinger i 1., 2. og 3. person, hvilket kræver mange
forskellige ’stemmer’. Historierne blev indtalt af i alt 11
forskellige skuespillere og på tre forskellige sprog. Hvis
vi kun havde haft for eksempel én stemme per rum,
ville oplevelsen have været helt anderledes.
Lydkulisser og projektioner i udstillingerne kører i
samspil med lyden i historiefortælleren, så historierne
er altid kombineret med noget, man kan se eller opleve
samtidig. Der er ikke nogen fast rute igennem historierne. De enkelte historier afsluttes, så publikum selv
kan sammensætte deres vej rundt i museet.

3

kan hørehæmmede få udleveret en ipad, hvor de kan
læse de tekster, som ellers bliver fortalt via historiefortælleren). Og historiefortælleren er noget af det, de
fleste gæster i Tirpitz roser.
Desuden kan lyd, modsat tekst, være med til at skabe en stemning. Ifølge lydforskere er vores øre designet
til at opfatte selv små forskelle i stemningerne i det talte sprog. Det kan være med til at vække følelser i os og
gøre historierne mere håndgribelige og nærværende.
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”Lyd kan
meget, men lyd
kan også blive
for monotont
og kedeligt.
Derfor brugte vi
meget tid på at
gennemskrive
og dramatisere
historierne.”

Håndholdte podcatchers
Der findes hundredvis af audioguides og apps, og det
er meget forskelligt, hvordan museerne bruger dem i
deres udstillinger og udendørs formidling. Fordelen
ved systemet i Tirpitz, som består af håndholdte podcatchers, som aktiveres ved, at man holder den hen
til en trigger i udstillingen, er, at den er let at bruge for
museumsgæsten. Derudover kan man som museum
let gå ind i systemet på den tilhørende hjemmeside
og lave statistikker over, hvordan gæsterne bruger
guiden i udstillingen. Man kan se, hvilke historier der
bliver lyttet mest til, om nogle bliver overset, er for
lange eller ikke bliver hørt færdig. I Tirpitz kan man i
øjeblikket lytte til 212 historier, og cirka halvdelen af
museumsgæsterne i Tirpitz hører flere end 50 historier
i løbet af deres besøg.
Der kan være mange ting at forholde sig til som gæst
på et museum. De fleste moderne udstillinger leverer
et væld af sanseoplevelser i form af lyd, lys, scenografi,
museumsgenstande, årstal m.m. Det kan være svært
både at skulle iagttage og samtidig læse tekster, som
fortæller historien om det, man ser. Her kan en historiefortæller være med til at sætte øjnene fri, så de kan
gøre det, de er bedst til – nemlig at se og iagttage.

Stina Troldtoft Andresen er museumsinspektør og
udstillingsansvarlig på Vardemuseerne

1

Virtual Reality – det tætteste vi
kommer på en tidsmaskine
Af Matias Seidler
Fotos Khora

1

Fra Esrum Kloster.

Med Virtual Rreality (VR) har vi en teknologi, der transporterer brugeren ind i en virtuel virkelighed. Det gør
man med et VR-headset, der består af et display til
hvert øje, og som lukker resten af verden ude og giver
mulighed for at trække kroppen ind i en digital verden.
Det er en teknologi, som flere og flere museer giver sig
i kast med at integrere i deres formidling.
VR-oplevelser er designet til at udnytte den måde,
vores hjerner fungerer og sanser verden på. Netop
fordi vores øjne og ører fungerer ens, uanset om vi er i
en reel verden eller en virtuel, kan VR ‘narre hjernen’ til
at acceptere den virtuelle virkelighed som virkelig. VR

hijacker din synssans og din høresans og transporterer
dig ind i et 360 graders miljø, hvor du kan kigge rundt.
Det er nok til at skabe immersion, at hjernen begynder
at acceptere den virtuelle verden som ægte, og følelsen
af presence, at du føler, at du er til stede i den virtuelle
verden. Når det sker, kan man designe oplevelser, hvor
brugere får stærke følelser. Det kan for eksempel være,
når man møder andre mennesker, men også kropslige
følelser af fart, af at flyve eller af at falde.
Museer og kulturinstituitioner, der formidler vores
kulturarv, har til opgave at styrke vores forståelse for og
indsigt i vores fælles historie. Styrken ved VR-mediet
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er i den sammenhæng, at det giver os en magisk evne
til at transportere publikum på tværs af tid og rum og
til steder, som er utilgængelige. På den måde er VR
det tætteste, vi kommer på en tidsmaskine. Derfor er
det immersive oplevelsesformat interessant, når det
handler om at skabe fængende kulturarvsformidling.
Når man i VR får lukket verden ude for at træde ind
i en anden, giver det gode muligheder for at give publikum intense totaloplevelser, hvor brugeren glemmer
tid og rum, og hvor man som formidler har en gylden
mulighed for intim storytelling, fordi man har publikums fulde opmærksomhed. VR-oplevelser tapper
også ind i et stort læringspotentiale, fordi de er gode
til at give publikum en følelse, som sætter sig i kroppen
på en stærkere måde, end hvis de havde kigget på en
planche eller set en video.
Branden ved Sankt Bendts Kirke
Ved Museum Vestsjælland er Jonas Abkjær Andersen projektleder på den digitale formidling og står for
den VR-oplevelse, der indgår som et centralt element
i museets nyeste udstilling på Ringsted Museum, der
åbnede i august 2020. I oplevelsen flyver man tilbage
til 1806. Jonas fortæller om idéen bag:
“Ringsted har igennem tiderne været præget af en
række ødelæggende bybrande, men branden i 1806 er
særligt katastrofal, da den, ud over at gøre mange mennesker husvilde, også medfører, at byens benediktinerkloster fra 1000-tallet nedbrænder. Ilden får også

fat i Sankt Bendts Kirke, en af landets ældre romanske
teglstensbygninger, der ligger lige op ad klosterbygningerne. Men trods svære ødelæggelser lykkes det
at redde kirken.”
Museum Vestsjællands mål med at bruge VR i deres
formidling af Ringsted og Sankt Bendts Kirke er at gøre
historien nærværende på en ny måde. Jonas håber at
kunne skabe en følelsesmæssig reaktion hos publikum
og give dem en snert af den voldsomme oplevelse, det
må have været at stå midt i en bybrand og se byens
centrum, kirken, i flammer.
Det første man ser, når man tager VR-brillerne på i
Ringsted, er røgudviklingen bag kirken og gløderne i
stråtaget på klosterets lade. Snart efter springer gløderne til kirken, og branden udvikler sig hastigt. Kirkens
tag, der er af bly, begynder at smelte, mens funker stiger til vejrs sammen med tykke røgfaner. Ilden blusser
op bag vinduerne, og den ellers så solrige junidag mørknes af røgen, der breder sig over himlen.
Museum Vestsjælland havde mange overvejelser
om, hvorvidt oplevelsen skulle ledsages af et forklarende speak, eller om den skulle stå for sig selv. Resultatet
er blevet, at publikum selv kan vælge det i starten af
oplevelsen. Hvis man vælger lydsporet, fortæller en
mandsstemme om brandens betydning for Ringsted
og byens borgere.
Det er dog stadig den visuelle og lydlige effekt, der
er den primære, og efterhånden som branden udvikler
sig, bliver oplevelsen mere dyster og dramatisk.

FAKTA
Khora er et af Skandinaviens førende virtual
og augmented realityproduktionsstudier
og har siden 2015
samarbejdet med en
række museer om at
udforske potentialet i
mediet. Det er blandt
andet blevet til VRoplevelser på Museum
Vestsjælland, Esrum
Kloster og M/S Museet for Søfart.

2

Esrum Kloster.

3

Søfartsmuseet.

4 Sankt Bendts
Kirke.
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Tidsrejsen på Esrum Kloster
Esrum Kloster er oprindeligt et cistercienserkloster,
der blev grundlagt i 1151. Indtil 1559 var Esrum etn
af Danmarks vigtigste klostre. Efter Reformationen
blev det meste af klosteret revet ned, og kun en enkelt
bygning er bevaret.
I dag er Esrum Kloster en moderne kulturinstitution,
der har til opgave at fortælle et bredt og forskelligartet
publikum om klosterets historie på en inspirerende og
relevant måde. Tine Danielsen, historiker ved Esrum
Kloster, fortæller, at det længe har været en udfordring
at formidle klosterets historie:
“Der er kun én bygning tilbage, resten er skjult og
ligger under en blanding af moderne huse, gamle bondegårde, private haver, biler og asfalt. Indtil nu er besøgende blevet taget med på ture med dygtige rundvisere, der maler billeder af fortidens klosterkompleks
i folks sind, men det kræver, uanset hvor dygtige de er,
at vores gæster har en god forestillingsevne.”
Esrum Kloster har længe ønsket at give de besøgende en mere indlevende oplevelse. For hvordan genopliver og genskaber man en bygning med stor skønhed og
kompleksitet? Og hvordan viser man bedst dens atmosfære og skala? Esrum Kloster henvendte sig til Khora
for at genskabe klosteret i VRvirtual reality. Ved hjælp
af undersøgelser af området, gamle tegninger, kobbergraveringer, malerier, billeder samt referencebilleder af andre cistercienserklostre fra samme periode i
Danmark og Europa er klosteret blevet genskabt, som
det måske så ud i slutningen af det 15. århundrede.
Tine Danielsen fortæller om oplevelsen: “Oplevelsen
giver virkelig en følelse af at være i klosteret og fanger

4
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”Det er stort at
mærke ‘vores’
gamle kloster
tårne sig op
lige foran os,
og det er super
vigtigt for os
at give vores
publikum
adgang til oplevelsen, fordi
det kan være
så abstrakt,
når vi fortæller
historien.”

3

Matias Seidler er
immersive experience
specialist hos Khora

lyset og strukturen i bygningen. Det er stort at mærke
‘vores’ gamle kloster tårne sig op lige foran os, og det
er super vigtigt for os at give vores publikum adgang
til oplevelsen, fordi det kan være så abstrakt, når vi
fortæller historien. Nu kan vi vise alle, hvordan det
muligvis har set ud.”
100 års historie på tre minutter
Et tredje museum, hvor VR-oplevelsen har tilføjet et
ekstra lag til formidlingen, er M/S Museet for Søfart.
Mange af de besøgende på museet er særligt interesserede i arkitektur. Derfor samarbejdede museet,
Khora og Wonderful Copenhagen om at skabe et projekt, der skulle udforske potentialet i at bruge VR som
et overbevisende storytelling-medie og give gæsterne
en ny, engagerende og ufortalt historie om museets
fremtoning og tilblivelse.
Siw Aldershvile Nielsen, kommunikationsansvarlig
på M/S Museet for Søfart, siger om projektet: “Mange
af vores gæster kommer for at opleve arkitekturen og
museet som helhed. Men forvandlingsrejsen fra tørdok
til moderne arkitektur af Bjarke Ingels Group var en historie, der ikke blev udfoldet. Med VR-filmen kan vores
gæster i løbet af tre minutter opleve 100 års historie
og endda mærke den på egen krop. VR- filmen visualiserer på levende vis tørdokkens brug i værftets tid, og
hvordan dokken rumligt og arkitektonisk opleves i dag,
hvor skibene er rykket indendørs på museet. Således
bidrager den til det interaktive og sanselige museum,
som vi ønsker at være.”
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At krympe tiden
En teaterfaglig tilgang til
museumsformidling
Tekst og fotos Mia Laura Andersen Funder

25

FAKTA
Guidebogen At krympe tiden – en guidebog
til sanselige møder i
museumsudstillingen
er baseret på Laura
Andersen Funders
speciale og præsenterer konkrete øvelser,
der kan hjælpe med
at:

Hvis du ønsker guidebogen tilsendt som
pdf, kan du kontakte
Laura Andersen Funder på lauraandersenfunder@gmail.com.

1 Indgangen til
udstillingen Ægypten
på Glyptoteket.
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→ Finde frem til
udstillingens dramaturgiske form
og få den til at
manifestere sig i
udstillingen.
→ Etablere fiktive
iscenesatte rum
med en mise-en-scène.
→ Blotlægge genstandes atmosfærer.
→ Skabe sanselige
relationer til de udstillede genstande.
→ Udtænke overraskelser der skubber
til den besøgendes
forudindtagelser.

I en tid hvor mange museer afsøger nye måder at nå de besøgende på, er der inspiration at hente fra teatrets verden. Guidebogen
At krympe tiden – en guidebog til sanselige
møder i museumsudstillingen inspirerer til
museumsformidling med udgangspunkt i
teaterfaglige begreber.

Kunst- og kulturhistoriske museumsudstillinger har en
helt særlig evne til at ’krympe tiden’: De kan præsentere fortiden, så den fremstår nærværende og meningsfuld for den besøgende i nutiden. Museumsudstillinger
er ikke ’blot’ steder, hvor mennesker kommer for at
observere kunstneriske stilarter eller lære historiske
fakta. Museumsudstillinger kan fortælle om den menneskelige tilstand. De er steder, hvor man kan spejle
sig selv og sin samtid i andre menneskers liv og tanker på tværs af tid og rum. Begrebet at ’krympe tiden’
beskriver den form for oplevelse, der kan opstå, når
en museumsudstilling udvisker skellet mellem tid og
rum. Det er følelsen af at være ’transporteret tilbage
i tiden’, og dét at udstillingens materiale opleves som
genkendeligt og relevant for éns samtid: som noget
alment menneskeligt.
At krympe tiden og vække genkendelse handler ikke
om ’bare at give de besøgende, hvad de vil have, eller
hvad de forventer’. At krympe tiden handler derimod
om at gå igennem noget genkendeligt – den besøgendes sanser og levede liv – for at nå til noget ukendt: At
skabe et sted for refleksion og læring gennem nærværende og sanselige historier.
I teatrets verden har man værktøjer til at skabe sanselighed og nærvær – redskaber, som kan overføres
til museumsudstillingen. En teaterfaglig tilgang til
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2 Atmosfære-forstærkende lyssætning i
særudstillingen Perfect
Poses? på Glyptoteket
2020.

2

museumsformidling kan åbne for nye tidskrympende
formidlingsværktøjer, der tager udgangspunkt i museale genstandes konkrete fysikalitet og griber fat i den
besøgendes sanser. Det vil jeg vise her med en række
udstillingseksempler fra Glyptoteket.
Iscenesættelse og atmosfærer
Museumsudstillingen kan, ligesom teaterforestillingen,
skabe fortællinger og fiktive rum. I de fleste udstillinger er det dog ikke skuespillere, men genstande, der
indtager de centrale roller.
Alt i et rum er med til at skabe bestemte udtryk og
stemninger, som med et teaterfagligt ord kaldes et
rums mise-en-scène. En mise-en-scène kan bestå af
alt fra lyd, lys, farver og materialer til genstande, rums
udformning og tekster. Med en mise-en-scène skaber
man iscenesatte, fiktive rum, der skiller sig ud fra dagligdagen, som kan række ind i den besøgendes liv og
vække alle kroppens sanser. Ved at arbejde med museumsudstillingen som et fiktivt, iscenesat rum kan man
skabe autentiske relationer til genstandene, som kan
krympe tiden. Udstillingen Ægypten på Glyptoteket
arbejder flere steder med at skabe sådanne autentiske fysiske relationer til de udstillede genstande. Et
eksempel på dette kan ses ved indgangen til udstillingen, hvor to sfinkser er placeret på hver sin side
(billede 1). Her præsenteres sfinkserne som (gen-)
indsat i, hvad der kunne være deres originale funktion,

men i den nutidige kontekst der er udstillingen. Denne
form for iscenesættelse spejler den fysiske relation,
som mennesker tidligere kan have haft til genstanden,
og skaber en tidskrympende og autentisk relation til
genstandene.
Med et rums mise-en-scène ønsker man at skabe
bestemte atmosfærer. Atmosfærer kan vække vores
sanser og følelser og har derfor et stort potentiale for at
krympe tiden. Atmosfærer opstår i samspillet mellem
rum, genstande, lyde, farver og mennesker og vil aldrig
opfattes helt ens af alle. Alligevel kan man, gennem
udstillingens mise-en-scène, arbejde med at etablere
grundlæggende atmosfærer, som aktiverer den besøgendes krop og sanser.
Glyptoteket har flere steder arbejdet med at iscenesætte udstillingen Ægyptens rum, så de genskaber
autentiske historiske rum og etablerer stærke atmosfærer. På billede 3 ses indgangen til et ægyptisk gravkammer. Her er en original overligger fra en port (gen-)
indsat i en autentisk kontekst ved at være muret ind i
indgangen. Samtidig er originale vægge fra et gravkammer opsat langs rummets faktiske vægge, og en bred
trappe fører videre ned til et mørkt gravkammer, hvor
to mumier er udstillet. Gennem denne brug af rum,
arkitektur og lys skaber udstillingens mise-en-scène
mørke, mystiske og næsten uhyggelige atmosfærer,
som spiller virkningsfuldt sammen med genstandene
og rummenes tematik om døden og efterlivet.
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”Museumsudstillingen kan, ligesom teaterforestillingen, skabe fortællinger
og fiktive rum. I de fleste udstillinger er det dog ikke skuespillere, men genstande,
der indtager de centrale roller. ”

3

3 Indgang til gravkammeret i udstillingen
Ægypten på Glyptoteket.
4 Sammenligning af
Paul Dubois’ ’Charity’
og Aimé-Jules Dalous
’Breton Mother’.

4

Laura Andersen Funder er cand.mag. i teaterog performancestudier.
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Publikum bydes
velkommen i bevaringen

Måden man bedst undersøger atmosfærer på, er
ved selv at opleve dem og beskrive, hvad de gør ved
én. Man må først gøre sig klart, hvilke atmosfærer de
enkelte udstillingsgenstande i sig selv besidder. Disse
atmosfærer kan man ikke ændre, men man kan arbejde
med dem. Et godt værktøj til at arbejde med atmosfærer er at brainstorme over udvalgte genstandes materiale, funktion, form, farver og udtryk, for at konkretisere
de tanker og associationer genstanden vækker hos en.
Når man har undersøgt genstandes atmosfærer,
kan man forstærke og tydeliggøre dem gennem mise-en-scènen. Det er Glyptotekets særudstilling Perfect Poses? et godt eksempel på: Gennem en kontrastfuld lyssætning og varm lysfarve bliver skulpturernes
udtryk forstærket, og materialets hårde, men samtidig
gennemlyselige kvalitet står tydeligt frem (billede 2).
Rum med fysiske fortællinger
Når man sammensætter en udstilling, gør man det ofte
på baggrund af en fortælling eller en tematik. Disse
fortællinger har en form, som man kan kalde ’udstillingens dramaturgi’. Ved helt konkret at tegne udstillingens dramaturgi kan man visualisere fortællingens
form: Er den cirkulær eller lineær, er det en samling af
tematikker, er der flere fortællinger i spil simultant?
Herefter kan man spørge: Hvordan kan fortællingens
form manifestere sig i udstillingens rum? Når dramaturgien manifesterer sig fysisk i udstillingens rum, kan
den besøgendes fysiske rute gennem udstillingen spille sammen med og forstærke fortællingens form.
Glyptotekets udstilling Perfect Poses? har en dramaturgi, som understøtter udstillingens tematik om
salonskulpturens kropslige udtryk. Udstillingen grupperer og præsenterer skulpturer på baggrund af deres
positur og relaterer dem direkte til den besøgendes
egen krop gennem udstillingsteksterne. De forskellige
skulpturgrupperinger, såsom ’siddende’, ’på hug’ og
’stående’, forstærker oplevelsen af positurernes grundudtryk (billede 4). På denne måde fortæller udstillingens dramaturgi om kroppens mange udtryk, på tværs
af tid og rum, og skaber samtidig en meningsfuld relation til den besøgendes egen fysiske ’væren i verden’.
Når man således rammesætter genstande i sanselige og genkendelige fortællinger og genskaber rum og
situationer, som den besøgende kan indtræde i, kan
man forstærke genstandenes atmosfærer. Ved at ’låne’
værktøjer fra teatrets verden kan man i udstillingsrummet skabe meningsfulde tidskrympende oplevelser.
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Af Malene Birkelund
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Museum Sønderjylland har gentænkt bevaringsarbejdet i en ny kontekst, der åbner et
ellers lukket miljø for besøgende. Fremover
skal bevaringen foregå i rammer, der gør
museumsarbejdet mere synligt – og mere
relevant.
1 Hjertet af det nye
bevarings- og læringscenter, hvor besøgende
fra førstesalen kan
følge med i arbejdet
med bevaring og
konservering i etagen
nedenunder. Illustration: Friis & Moltke

Den markante røde bygning, som rejser sig i industrikvarteret nord for Rødekro, er på mange måder en tidskapsel. I det 6.000 m2 store center, som skal samle de
op mod 300.000 genstande, Museum Sønderjylland
har i sin varetægt, er det fortiden, som skal konserve-

res og opbevares. Men samtidig bliver nutiden i form
af skoleelever og museumsinteresserede for første
gang inviteret indenfor i en verden, der normalt ikke
vises frem.
Ved at placere de tre forskellige elementer – konservering, opbevaring og læring – tæt på hinanden i
samme byggeri får besøgende udefra indblik i, hvilke processer museumsarbejde består af. Mens konservatorerne tildeles højteknologiske lokaler til deres
arbejde, opføres et laboratorium, hvor børn og unge
får mulighed for at arbejde med genstande. Men der
vil også være direkte møder med konservatorerne og
deres arbejde i de læringsforløb, museet i fremtiden
vil tilbyde børn og unge, siger Museum Sønderjyllands
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”Uden bevaring er der
ingen formidling eller
forskning.”

FAKTA
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direktør, Henrik Harnow. Og det vil ikke alene være nyt
for de besøgende.
”De medarbejdere, der kommer til at arbejde i det
nye bevaringscenter, skal også vænne sig til en ny
hverdag med mange gæster og nysgerrige skolebørn,
der gerne vil vide, hvad der foregår i det mærkelige og
spændende hus,” siger han.
Museumsdirektøren mener, at børn og unge kommer til at reflektere over meget mere end de genstande,
de vil komme til at arbejde med, når de får praktisk og
direkte indsigt i naturvidenskaben og konservatorernes bevaringsarbejde.
”Formidling er det, der gør museumsarbejdet synligt
og relevant for borgerne, og på Museum Sønderjylland
insisterer vi på, at børn og unge selv får lov at arbejde
med for eksempel arkæologiske fund, eller diskutere
hvorfor vi i det hele taget gemmer genstande for eftertiden,” siger Henrik Harnow.
Forståelse for kulturarven
Det er et ønske om kulturel dannelse, der ligger til
grund for det nye ambitiøse center, lyder det fra Henrik Harnow:
”Museumsarbejde rummer naturligt refleksion over
elementer som identitet, køn, status i samfundet, og
hvad vi betragter som vigtige levn og symboler på både
fortid og nutid. I Sønderjylland er diskussionen om,
hvad der egentlig er dansk, også særlig interessant og

2 På førstesalen
etableres et laboratorium, hvor børn og
unge selv kan få fingre i
arbejdet med genstande og konservering,
mens konservatorerne
arbejder uforstyrret
nedenunder. Illustration: Friis & Moltke
3 Undervisningsdelen i bevaringscentret
begynder allerede
udenfor, hvor der
anlægges et moderne
læringslandskab med
GPS-bane til arkæologi
og med stolpehuller fra
virkelige huse, så fortidens bebyggelser kan
kortlægges. Ud over et
tingsted og en stor høj
frembragt af byggeriets
overskudsjord opføres
der en scene. Illustration: Friis & Moltke

altid til stede. Vi mener, at tilbuddene i det nye bevaringscenter er med til at gøre børn og unge til aktive
og interesserede samfundsborgere.”
Visionerne faldt i god jord hos de fire sønderjyske
kommuner, som Museum Sønderjylland breder sig
over, men også Slots- og Kulturstyrelsen, A.P. Møller
Fonden og Augustinus Fonden ser grund til at investere
i synergien mellem læring og bevaring. Augustinus Fondens direktør Frank Rechendorff Møller siger, at fonden
finder det væsentligt, at bevaringsopgaven får så gode
vilkår som muligt og aktivt inddrages i formidlingen:
”En væsentlig del af det samlede opgavefelt for museerne er bevaringsopgaven. Uden bevaring er der
ingen formidling eller forskning. Derfor bør denne
opgave have samme høje kvalitet i bygninger og bør
samtænkes endnu tættere med de andre museumsopgaver. Den formidling tæt på genstandene, der er
indtænkt i det nye magasinprojekt, tror vi, bliver et
stort løft til både bevaringen og formidlingen,” siger
Frank Rechendorff Møller.
På samme måde mener Slots- og Kulturstyrelsens
enhedschef Ole Winther, at byggeriet sætter nye standarder for bevaring:
”Museets gæster oplever museets arbejde på udstillingerne, gennem formidling og ved udgravningerne.
Derfor er det interessant på den absolut mest positive
måde, at Museum Sønderjylland lukker sine brugere ind
i museets maskinrum – magasinet og konserveringen.”
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→ Byggeriet er på
6.000 km2 og skal
kunne rumme hele
Museum Sønderjyllands samling på
omkring 300.000
genstande.

Synergi mellem afdelinger
Det er første gang, arkitekter fra Friis & Moltke har tegnet et bevaringscenter, og ifølge virksomhedens kreative chef, arkitekt Thomas Ruus Christensen, der leder
konkurrence- og udviklingsafdelingen, læste de mellem linjerne, at Museum Sønderjylland efterspurgte et
hus med synergi mellem de tre forskellige funktioner:
bevaring, opmagasinering og læring.
”Vi kan lide, når løsningerne skaber nye muligheder, og vi har brugt megen energi på at sætte os ind i
den bagvedliggende motivation for projektet. Vi så en
mulighed for at lade de tre funktioner bruge hinanden
frem for at blive tildelt hver sin afdeling i byggeriet.
Samtidig skal medarbejderne kunne arbejde uforstyrret, selv om ønsket er at invitere publikum helt tæt på”,
siger Thomas Ruus Christensen.
Visse arbejdsgange skal nødvendigvis holdes adskilt, og i de tilfælde dur det ikke, at besøgende udefra
går i vejen for museets ansatte. Derfor blev arkitekternes løsning at opdele bygningen i flere lag og flytte
formidlingen op på førstesalen.
”Publikumsdelen opfattede vi som et kreativt benspænd i forhold til de to øvrige funktioners arbejdsgange. Løsningen blev, at gæsterne fra en svalegang

→ Byggeriet løber op
i cirka 80 millioner
kroner, som betales
af de fire sønderjyske
kommuner – Haderslev Kommune,
Aabenraa Kommune,
Tønder Kommune og
Sønderborg Kommune – og af generøse
bidrag fra A.P. Møller
Fonden og Augustinus
Fonden samt Slots- og
Kulturstyrelsen.
→ Ultimo 2021 er
byggeriet klar til
indflytning. Det er en
krævende proces at
flytte Museum Sønderjyllands 300.000
genstande på plads i
det nye anlæg. Derfor
forventes det nye
bevarings- og læringscenter først at blive
åbnet for besøgende i
2022 på et tidspunkt,
hvor processen med
flytning af genstande
endnu ikke er afsluttet.
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kan følge arbejdet i stueetagen nedenunder uden at
forstyrre arkæologers og konservatorers arbejde. På
den måde kommer man som publikum til at være i hjertet af bygningen, og bevaringscentret kommer til at
emme af formidling,” siger Thomas Ruus Christensen.
Alle processer er med
Formidlingen af museumsarbejdet begynder allerede uden for bevaringscentret. Mens laboratoriet giver
elever indblik i det både krævende og fascinerende,
men også stillesiddende konservatorarbejde, inviterer landskabet rundt om bygningen til fysisk aktivitet.
Hele området anlægges som et moderne læringslandskab med GPS-bane til arkæologi og med stolpehuller fra virkelige huse, så de unge kan prøve at kortlægge fortidens bebyggelser. Ud over et tingsted og en
stor høj frembragt af byggeriets overskudsjord opføres
der en scene, hvor elever kan fremlægge for hinanden.
Selv om ’landskabet’ er kunstigt skabt, bidrager det
ifølge Henrik Harnow og Thomas Ruus Christensen til
den grundige fortælling om de forskellige processer,
der er i forbindelse med museumsarbejde: Fra man
finder en genstand i jorden, til man konserverer den
og siden udstiller den.
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Styr på luftfugtighed og temperatur - hele tiden

Visual Thinking
Strategies – får folk til
at tale om det de ser!
Af Anna Zieler og Marie Hesse

Visual Thinking Strategies (VTS) er
en inkluderende og anerkendende
formidlingsmetode, der i starten af
1990’erne blev udviklet til Museum
of Modern Art, New York, for at gøre
mennesker nysgerrige på kunst. I
dag bruges VTS både på kunst- og
kulturhistoriske museer, men også af
blandt andre skolelærere, pædagoger, naturformidlere, læger, forskere
og politifolk.

tære kilde for samtalen – det er derimod
deltagerne selv, der driver samtalen med
facilitatorens hjælp.
I VTS holder formidleren sig til tre
spørgsmål:
→ Hvad foregår der i billedet/værket/her?
→ Hvad er det, du kan se, der får dig til at
sige at…?
→ Hvad kan vi mere finde?

Hvad går metoden ud på?
Med VTS skaber museumsformidleren et
trygt rum for gruppesamtaler ud fra narrative værker eller andre museumsgenstande. VTS-samtalerne tager udgangspunkt i deltagernes egne observationer
og erfaringer, og formidleren faciliterer en
gruppedynamisk proces, hvor deltagerne
lytter til hinandens synspunkter og vurderer, om de ser tingene på samme måde.
Museumsformidleren er central i processen, men fungerer ikke som den autori-

Det første spørgsmål åbner samtalen og inviterer til kollektiv undren. Andet spørgsmål
giver deltagerne mulighed for at uddybe
deres udsagn og begrunde deres argument,
og tredje spørgsmål stilles for at åbne samtalen for nye eller allerede berørte emner.
Hvordan kan VTS gøre en forskel i
formidlingen på de danske museer?
VTS gør museumsgæster nysgerrige på at
vide mere og er en metode, som danske
museer med fordel kan have med i værktøjskassen med henblik på at kunne håndtere for eksempel åben dagtilbud- og åben
skole-forløb, samt i arbejdet med blandt
andet sprogstimulering, integrationsprojekter og ældreområdet (også mennesker
med demens).
Hvilke danske museer har benyttet
VTS – og hvad fik de ud af det?
VTS er stadig en ny museumsformidlingsmetode i Danmark. Den kulturhistoriske
museumsorganisation ROMU har benyttet
VTS som et greb i ’Sans sproget’; et projekt
der undersøgte, hvorvidt museer kan være
med til at understøtte sprogstimulering hos
børn. På Horsens Kunstmuseum kan man
booke VTS-samtaler til skoleklasser og andre interesserede, og på Kunsten bruger de
VTS som formidlingsmetode i forbindelse
med et partnerskab med dagtilbud i Aalborg om at gøre kunst til en mere naturlig
del af børns hverdag. Efterfølgende har
museet desuden besluttet at introducere
VTS til samtlige af museets kunstformidlere med henblik på at benytte metoden
som en del af Kunstens formidlingsgreb.
Anne Zieler og Marie Hesse stag bag
VTSdanmark, som er en forening for VTSinteresserede.

Foto: Marie Hesse

’PERMISSION
TO WONDER’ – ET
VTS-PROJEKT

I USA er VTS på mange skoler en fast del
af undervisningen. Flere studier viser,
at regelmæssige VTS-samtaler styrker
inklusion i klassen og støtter eleverne i
at udvikle refleksion, kritisk tænkning,
aktiv lytning, demokratiske kompetencer
og kommunikationsevner. På baggrund
af disse studier undersøgte lærere og
museumsformidlere i Danmark, Finland,
Holland, Irland, Slovenien og Spanien

med det treårige Erasmus+-projekt ’Permission to Wonder’, om VTS ville kunne
bruges i europæisk skolesammenhæng,
og om metoden ville have samme effekt.
Projektet konkluderede blandt andet,
at elever i høj grad bliver skolet til at
lede efter facit og er uvante med processer, hvor de skal argumentere ud fra
deres egne observationer, at elever, der
normalt ikke er aktive i undervisnings-

situationer, deltager i VTS-samtaler, og
at lærerne ser nye sider af deres elever
under og efter VTS-samtaler. ’Permission to Wonder’ har startet nye tiltag, som
at Malmø Universitet vil undervise i VTS
på deres læreruddannelse, og at et nyt
Erasmus+-projekt netop er igangsat for
at undersøge, hvordan VTS kan bruges
til inklusionsarbejde.

Slut med at aflæse dataloggere manuelt. RoomAlyzer afleverer selv data på din telefon/pc og giver
besked, hvis klimaet i montrer og magasiner ikke er som ønsket. Der er to udgaver: RoomAlyzer Mini
måler på temperatur og luftfugtighed, og RoomAlyzer måler også på lyd, lys, CO2, og VoC.

Enkle sensorer - helt uden ledninger og wifi

Du placerer sensoren der, hvor du gerne vil måle. Data sendes via det nye
Narrow Band. Det betyder, at RoomAlyzer hverken kræver ledninger eller wifi.
Du stryger en magnet på siden af den, og så er du i gang med at måle.
RoomAlyzer bruges af en lang række af danske museer. Hvis du gerne vil se,
hvordan systemet fungerer, så giv os et ring, så laver vi en gratis demo.

info@iot-fabrikken.dk
www.iot-fabrikken.dk

+45 7171 8090

Gavekort
For 370,- kroner
(inkl. forsendelse) vil
modtageren af gavekortet
få tilsendt de næste
4 numre af magasinet
Danske Museer.
Læs mere og bestil på
danskemuseer.dk/gavekort
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Museum Sallings vellykkede skoletjenesteforløb er baseret på dialog og
forventningsafstemning med lærere og
elever – på forhånd, i formidlingsøjeblikket
og i evalueringen.

Nærvær og
dialog
Erfaringer fra et
museums
skoletjeneste
Af Ellen Østergaard

1

At lave kvalitetsformidling inden for relativt snævre
rammer er en udfordring for mange museer. I Museum Sallings skoletjeneste har nogle af nøgleordene
for et vellykket forløb været genkendelse og nærvær
for eleverne, men også dialog og en stærk kontakt til
både børn og lærere.
Siden 2017 har vores arkæologiske afdeling udbudt
et skoletjenesteforløb om livet i stenalderen. Vores
stenalderevent kører efterhånden efter en fast drejebog – indledende lærerkontakt, booking, udsendelse
af velkomstbrev, selve forløbet og den efterfølgende
evaluering, hvor børnenes tegninger og breve indgår.
Tilbuddet har i høj grad karakter af at være dialogskabende på flere niveauer. Dels mellem lærere og museet
før deltagelse i undervisningstilbuddet, hvor forventningsafstemning er i højsædet, dels i selve formidlingsøjeblikket mellem børn og museumsfagligt personale.
Og til slut i evalueringsfasen mellem lærere, børn og
museet. Den løbende kontakt har sikret de enkelte
klasser en god og vedkommende formidlingsoplevelse og har hjulpet os museumsfolk til at videreudvikle
vores undervisning, så den hele tiden er nærværende
og relevant.
Genkendelse og nærvær
Som udgangspunkt har vores målgruppe været 3.-4.
klasser i Skive Kommune. Vores styrke er historien om
vores lokale område. Vi vil vække en nysgerrighed hos
børnene ved at koble den abstrakte fortid –her bondestenalderen – til et lokalområde, de kender.
Vi tager afsæt i de fælles mål for faget historie for
at gøre formidlingen relevant for lærernes undervisning på skolerne. I 2020 har vi medtaget udvalgte verdensmål, nemlig mål 12, ansvarligt forbrug og produktion, samt mål 15, livet på land. Dette har affødt
en række spændende og relevante diskussioner om
eksempelvis madspild og genbrug. Det er vigtigt for
os som museum at levere formidling, der er aktuel i
relation til den omverden, børnene lever i.
Den praktiske værkstedsbaserede formidling koblet
op på det arkæologiske kildemateriale danner ramme
for Museum Sallings skoletjenestetilbud. De første par
år var overskriften ’Livet i jægerstenalderen’, og forløbet omhandlede, hvordan man ville kunne overleve i
den tid. Børnene prøvede kræfter med bearbejdning
af skind, tilberedning af fiskesuppe, samt udhugning af
træstamme til stammebåd. Dertil var der undervisning
ved en mindre køkkenmødding, vi havde skabt til lejligheden. Her blev de praktiske værksteder forbundet
med det arkæologiske kildemateriale, da køkkenmød-
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”Vi laver
dialogskabende formidling
ved at indgå i
en dialog før,
under og efter
formidlingen.
Der er plads til
skæve spørgsmål undervejs,
og nogle gange
tager det formidlingen et
andet sted hen
end planlagt. ”

1 Tegninger af dagens indtryk. Illustration: Børnene fra Hem
Skole
2-3 Der er gang i
madlavningen. Foto:
Museum Salling
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dingen blandt andet bestod af et udvalg af skolesamlingens oldsager fra perioden.
I 2019 fik forløbet et andet fokus, men strukturen
forblev den samme – altså værkstedsbaseret formidling i mindre grupper. Forløbet kom til at hedde ’Livet
i bondestenalderen’ og fungerede på samme måde
som tidligere. Børnene stifter bekendtskab med det
arkæologiske kildemateriale på Skive Museum, suppleret med genstande fra skolesamlingen. De praktiske
værksteder med melgrutning, madlavning og arbejde
i lerværkstedet kobles på denne måde sammen med
det arkæologiske kildemateriale.
Børnene opnår en grad af genkendelse, når eksempler fra det arkæologiske kildemateriale bruges på de
praktiske værksteder. Denne genkendelse skaber begejstring. Det fremmer læringen, og det skaber en nærværende oplevelse. Fra vores evalueringer i de seneste
år har langt størstedelen været af positiv karakter. Vi
får netop positiv feedback på, at formidlingen er værkstedsbaseret, og at den i høj grad involverer en ligefrem
tilgang til arkæologiske genstande fra skolesamlingen.
Børnene tager hjem med en opfattelse af, hvordan
livet i bondestenalderen kunne have set ud, mens lærerne tager hjem med en bevidsthed om, at vi som
lokalmuseum tilbyder og skaber formidlingsoplevelser
i øjenhøjde. Dette medfører, at flere skoler bliver ved
med at komme igen år efter år.
Dialog og forventningsafstemning
Vi laver dialogskabende formidling ved at indgå i en
dialog før, under og efter formidlingen. Der er plads til

skæve spørgsmål undervejs, og nogle gange tager det
formidlingen et andet sted hen end planlagt. Men det
er også med til at skabe noget ekstra, nemlig en dialog
med både børn og lærere.
Kernen i dette er en konstant forventningsafstemning med underviserne. Hertil har vi en efterfølgende evaluering, der har to dele. Den ene del består i et
skema, som vi udsender til de deltagende lærere. Det
er indrettet således, at vi måler på både lærernes og
børnenes reaktioner på formidlingen. Evalueringens
anden del tager afsæt i den efterbearbejdning, lærerne har med børnene hjemme på skolen efter besøget.
Dette kan munde ud i forskellige resultater, som skolerne er venlige at sende til os. Eksempelvis tegninger,
små bøger og skriftlige hilsener direkte fra børnene.
Denne direkte kommunikation med børnene er med
til at agere rettesnor for vores fremtidige formidling.
Børnenes umiddelbare reaktion og mening om formidlingen giver os en direkte fornemmelse af, om vi
rammer plet i forhold til at skabe nærværende og relevant formidling.
Et skridt til videreudvikling af ovennævnte kunne
være en endnu mere standardiseret efterbearbejdning
af besøget på museet. Men med et sådant skridt ville
vi muligvis miste en stor del af den umiddelbarhed og
direkte kommunikation, vi lige nu har med børnene.
Den kontakt, vi har nu, er en stor styrke for vores videre
udvikling af formidlingsaktiviteter.

Ellen Østergaard er museumsinspektør på Museum Salling
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Qimmeq — den
grønlandske slædehund
Af Anne Katrine Gjerløff — Fotos Carsten Egevang

FORÅR 2021

I de seneste fire år har projektet Qimmeq kortlagt den grønlandske slædehund.
Slædehundens kulturelle betydning, slægtskab og genetik er blevet udforsket og
formidlet i samarbejde mellem grønlandske og danske museer, universiteter og andre
organisationer. Formålet har været at skaffe og udbrede viden om slædehunden
– og derved sikre hundeslædekulturens overlevelse.
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”Når fangererhvervet mister
betydning, og
hunde-pladser
flyttes uden for
byerne, forsvinder en del af
incitamentet til,
og muligheden
for, at holde slædehunde, og en
rig og mangefacetteret kultur
ændrer form
– og forsvinder
muligvis.”

TVÆRFAGLIGT
SAMARBEJDE

→
Qimmeq-projektet
havde allerede fra begyndelsen en bred kreds af
samarbejdspartnere, og flere
er kommet til i projektets
levetid. Grønlandske museers
organisation, Nukaka, var

involveret i projektets opstart
og udformning, og en række
af museerne har i de seneste
år haft besøg af den rejsende
udstilling, der er et af projektets formidlingsindsatser.

→
Forskningsdelen af
projektet var forankret på
såvel Ilisimatusarfik og Pinngortitaleriffik (det grønlandske naturinstitut) som ved
Københavns Universitet, hvor
forskere tilknyttet Globe Insti-

tute, Statens Naturhistoriske
Museum og Institut for Veterinærmedicin har bidraget til
udforskningen af slædehundenes genetik, slægtskab,
historie, kulturelle betydning,
anatomi og sundhed.

Den grønlandske slædehund er et imponerende væsen. Den kan udholde ekstrem
kulde og trække tunge læs, og dens sanser og krop er nøje tilpasset det arktiske
klima. Slædehundene og den tilhørende
slædeteknologi har været en af de centrale
forudsætninger for, at det har været muligt for mennesker at bosætte sig, rejse og
overleve i Arktis. Også for den videnskabelige udforskning af både Arktis og Antarktis har slædehundene været uundværlige;
den højtspecialiserede slædeteknologi og
hundene har været afgørende for mange
ekspeditioners gennemførelse.
Den grønlandske slædehund har i perioden 2016-2020 været i centrum for et stort
samarbejdsprojekt imellem grønlandske
og danske museer og forskningsinstitutioner. Projektet Qimmeq (der betyder hund
på grønlandsk) har givet ny viden om den
grønlandske slædehunds evolution, genetik og enestående tilpasning til det arktiske
miljø og ny indsigt i slædehundekulturens
betydning i Grønland – både før og nu.
Morten Meldgaard, der er professor ved
Ilisimatursarfik (Grønlands Universitet) og
Københavns Universitet har stået i spidsen
for projektet, der ud over sit oprindelige
mål har vokset sig endnu større og ambitiøst med tiden. Hvor det oprindeligt var
målet at fokusere på udforskning, dokumentation og formidling af slædehundenes genetik og historie, har projektet også
bidraget til en øget bevidsthed om og vilje
til at sikre den grønlandske slædehunds
fortsatte overlevelse og betydning i den
grønlandske kultur.
Hastig kulturforandring
”Qimmeq-projektet har fra starten været
tværfagligt og involveret et team af forskere, lærere og studerende, fagfolk og lægfolk
fra Grønland, Danmark og udlandet. Denne
bredde og stærke forankring i Grønland har
givet projektet en dobbeltkulturel identitet
og stor gennemslagskraft. Det store fokus
på formidling og en levende opmærksomhed på de kulturelle, erhvervsmæssige og
politiske interessenter har skabt medejerskab og initiativ til glæde for udviklingen
af en bæredygtig slædehundekultur. Vi er
blevet overvældede af den positive interesse, der har været for projektet hele vejen
igennem,” siger Morten Meldgaard.

Baggrunden for projektet var et markant
fald i bestanden af slædehunde i Grønland
i løbet af de seneste årtier. Muligheden for
at holde og bruge slædehunde i Grønland
er udfordret af dels snescootere, dels økonomiske og praktiske problemer med at
holde et hundespand der kræver plads,
foder, daglig omsorg og infrastruktur. Når
fangererhvervet mister betydning, og hunde-pladser flyttes uden for byerne, forsvinder en del af incitamentet til, og muligheden for, at holde slædehunde, og en rig og
mangefacetteret kultur ændrer form – og
forsvinder muligvis.
Fokus på formidling
I projektet, der er støttet af flere store fonde, var der fra begyndelsen tænkt en markant formidlingsindsats ind. Det omfattede
blandt andet en vandreudstilling, fotodokumentation af slædehundekulturen, en række prisbelønnede kortfilm om slædekuske
og deres hunde, samt et undervisningsmateriale til de grønlandske grundskoler og
en ’coffee table’-bog med projektets forskningsresultater og fotografier.
Derudover har en lang række af projektets deltagere formidlet og indsamlet viden om slædehunden lokalt i Grønland, for
eksempel i forbindelse med det nationale
grønlandske hundeslædevæddeløb og ved
lokale møder, seminarer og workshops, ligesom der er gennemført flere spørgeskemaundersøgelser, og projektet har haft stor
gennemslagskraft i Grønland via Facebook
og andre medier.
Statens Naturhistoriske Museum står
bag en serie af kortfilm, der viser de mangfoldige måder, slædehunde og den grønlandske kultur er sammenvævet på, gennem portrætter af en række slædekuske
med meget forskellige baggrunde. Fælles
er deres kærlighed til hundene og den kultur, de er en del af. Filmene kan ses online
på Københavns Universitets videoportal og
har været præsenteret på flere filmfestivaler under den fælles titel When the Dogs
are Gone.
Workshops og skolebogsmateriale
Den udadrettede del af projektet er blandt
andet opnået gennem en række workshops
organiseret af Pipaluk Lykke og hendes initiativ Arctic Nomads, der indgik som en del
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MUSEUMS
MONTRER

HUNDE I GRØNLAND
→ Fra omkring 1.000 år siden blev
Grønland gradvist beboet af inuit,
der indvandrede fra Sibirien over
Nordamerika, og som medbragte
nye og effektive transportmidler som
kajak og hundeslæder; den såkaldte
Thule-kultur. De moderne efterkommere af Thule-hundene er Alaskas
malamut-hunde, de sibiriske huskies
og den grønlandske slædehund. De
grønlandske slædehunde har dog
en særlig status, for mens de øvrige
arktiske slædehunde er opblandet
med udefrakommende hunde gennem
tiden, så har den grønlandske hund
været beskyttet mod opblanding. Det
betyder, at den grønlandske slædehund – genetisk set – har bevaret alle
de kvaliteter og egenskaber, der skal
til for at klare sig optimalt som brugshund i den grønlandske natur.
→ Grønland er opdelt i et nordligt
og østligt slædehundedistrikt og et
sydvestligt område, hvor der ikke
er slædehunde. Skillelinjen løber
omtrent ved polarcirklen – lige syd
for Sisimiut og mod østkysten. Det
er forbudt at holde slædehunde i det
sydlige område, men det er forbudt
at have andre hunde end slædehunde
i slædehundedistriktet. Denne regel
beskytter slædehundebestanden mod
sygdomme og opblanding med andre
hundetyper.

af Qimmeq-projektet. Initiativet har blandt
andet omfattet internationale stormøder
mellem slædehundeejere og politikere
og erhvervsliv, en omfattende slædebygger-workshop med deltagere fra hele Arktis i Sisimiut og en række dialogmøder med
deltagelse af de mange parter, der har interesse i slædehunde og slædehundekulturens overlevelse og de udfordringer, den
har i dagens Grønland.
Konklusionerne på de internationale
workshops blev udgivet som en række
tydelige anbefalinger til bevaring og udvikling af hundeslædekulturen. Anbefalingerne dannede grundlag for en del af det
politiske fokus, der efterfølgende er kommet på slædehunden og hundeslædekulturens vilkår for overlevelse.
Endelig har Statens Naturhistoriske
Museum stået for udgivelsen af en dobbeltsproget fagbog for børn. Bogen præsenterer slædehundens historie, biologi og
sundhed og introducerer til, hvordan man
kører slæde, holder hunde og til den betydning slædehunden har og har haft for den

grønlandske kultur. Bogen, der er udsendt
til alle grønlandske skoler, og som er frit
tilgængelig online, kan både læses alene og
indgå i undervisningen i den grønlandske
grundskole ved hjælp af et tilhørende lærermateriale og opgavehæfte. Under arbejdet med bogen har både den grønlandske
uddannelsesstyrelse, læreruddannelse og
en række skolelærere og slædekuske givet
uvurderlig viden og feedback.
Knopskydning
Selv om selve projektet nu er afsluttet,
bøger er udgivet, udstillinger færdiggjort
og forskningsresultater publiceret, så fortsætter arbejdet med at skaffe og udbrede
viden om den grønlandske slædehund og
sikre dens overlevelse. Projektet har blandt
andet sat gang i et nyt projekt med fokus
på slædehundenes sundhed og sygdomme og i en politisk interesse for at forbedre
vilkår for hundeejerne og mulighederne for
at drive alternative erhverv med slædehundene – særligt inden for turisme. Og ikke
mindst er der påbegyndt et arbejde for at

få slædehundekulturen anerkendt som immateriel kulturarv i UNESCO-regi.
Qimmeq-projektet er et eksempel på,
at museer – små som store – kan spille en
central rolle i spørgsmål af samfundsvigtig karakter, og at disse vigtige spørgsmål,
som forskningen belyser, kan få endnu
mere gennemslagskraft, hvis der også indtænkes ambitiøse formidlingsmål i projekter. At såvel fondene som projektets samarbejdspartnere var villige til at satse på
et projekt af så bred en karakter og med
så mangfoldig en skare af interessenter –
med de uforudsigeligheder og muligheder
det giver – kan i sidste ende gøre forskellen
mellem den grønlandske slædehunds liv
eller død.

Anne Katrine Gjerløff er chef for formidling
og publikumsaktiviteter på Statens
Naturhistoriske Museum og projektdeltager i
Qimmeq – den grønlandske slædehund

EFTER DINE ØNSKER
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Levende billeder
Af Maria Jørvad

Tv-udsendelser. Radioprogrammer. Kort- og dokumentarfilm. De dokumenterer hver især et stykke historie.
Både om os her i Danmark og om livet ude i verden.
Tv-udsendelser er på mange måder tidsbilleder, der
fortæller os, hvad der var vigtigt at formidle på lige
nøjagtigt det tidspunkt, hvor de er blevet produceret
og vist. Derfor er de også en kilde til viden om forskellige emner, emnernes aktualitet og den kontekst, de er
blevet formidlet inden for gennem tiden.
Kulturinstitutioner i Danmark har mulighed for at
få adgang til at bruge tv, radio og reklame-, kort-og
dokumentarfilm, hvis de har en aftale med Copydan
AVU-medier. Copydan AVU-medier er en rettighedsorganisation, som sørger for klarering af rettigheder
inden for tv, musik og film på vegne af de skabende
og udøvende kunstnere og producenter i Danmark.
Når et museum får en aftale, har museet adgang til
en stor mængde audiovisuelt materiale, som blandt
andet kan bruges i udstillinger, som baggrundsmusik
eller i uddrag på museets hjemmeside. Og det kan på
den måde være med til at give en helhedsoplevelse i
formidlingen, som appellerer til flere sanser og måder
at fange museets besøgende på.
’Datidens medier og indhold går hånd i hånd’
Museer, som ønsker at skabe levende udstillinger, hvor
en del af formidlingen sker gennem lyd og levende
billeder, har mulighed for at integrere tv-udsendelser,
radio, reklamefilm, kort- og dokumentarfilm. Det kan
for eksempel være udstillinger, som handler specifikt
om medieindhold gennem tiden eller om tv- eller radioapparater.
”Aftalen gør det nemt for os at vise audiovisuelt materiale i vores udstillinger. Det vil vi blandt andet gerne, når vi udstiller gamle fjernsyn og radioer, så vi kan
afspille noget af det indhold, som apparaterne rent
faktisk blev brugt til at formidle dengang. Datidens
medier og indhold går hånd i hånd og skaber sammen
et mere autentisk tidsbillede,” fortæller Jacob Thorek
Jensen, der er museumsinspektør ved Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
Men det kan også være historiske udstillinger med
et bestemt tema. Det kunne være en udstilling om for
eksempel Anden Verdenskrig, hvor en mængde dokumentarudsendelser fra både danske og udenlandske
tv-kanaler kan medvirke til at folde temaet ud.

1

Museerne kan via Copydan AVU-medier få adgang til en rigdom af tv, radio,
reklame-, kort- og dokumentarfilm.
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Stort potentiale i arkivmaterialet
Historiske begivenheder er blot ét eksempel på, hvad
levende billeder kan være med til at formidle, blandt
andet som et sanse- og oplevelsesmæssigt supplement til genstande og rekvisitter. Men levende billeder
kan også supplere genstande og værker i andre sammenhænge. Det gælder blandt andet kunstudstillinger.

OM COPYDAN
AVU-MEDIER
→ Copydan AVU-medier håndterer rettigheder til brug af
audiovisuelt indhold i
undervisning og andre læringsmæssige
sammenhænge.
→ Copydan AVU-medier er stiftet og
styret af skabende og
udøvende kunstnere
og producenter. Når
uddannelses- eller
kulturinstitutioner har
en aftale med Copydan AVU-medier, betaler de vederlag for
brug af rettighederne
til at anvende det
audiovisuelle indhold.
Pengene går tilbage
til de kunstnere og
producenter, som
ejer rettighederne til
indholdet, og er ofte
med til at finansiere
nyt indhold.
→ På copydan-avumedier.dk/museum
kan man finde inspiration til benyttelse af
audiovisuelt indhold,
og man kan udfylde
en kontaktformular.
Herefter vil Copydan
AVU-medier vende
tilbage omkring
eventuelle spørgsmål,
uddybelse af aftalen,
og hvad en aftale vil
koste for det pågældende museum.

1 Danmarks Tekniske Museum udstiller
omkring 30.000 genstande og anvender
også levende billeder i
flere af udstillingerne.
Foto: Kim Matthäi
Leland
2 Fernisering på Museet for Samtidskunst
i 2018. I udstillingen
Christiansens i høj sø.
Nyromantik i Henning
Christiansens kunst i
1970’erne indgik både
tv-drama, kortfilm og
radio fra DR’s arkiv.
Foto: Frida Gregersen

2

Hvor selve værkerne er udstillingens hjerte, så kan
levende billeder være den dimension, som formidler
den tid eller epoke, et værk er skabt i. For eksempel
gennem klip fra dramaserier eller dokumentarer. Eller
gennem klip fra udsendelser, der handler om kunstformidling eller portrætterer den kunstner, som har skabt
udstillingens værker.
Levende billeder og lyd kan altså også bidrage med
nye perspektiver, som gør, at museumsgæsterne ikke
bare går hjem med en kunstoplevelse, men også med
baggrundsviden, som er med til at fortælle historien
om de oplevede værker, og som kan være med til at
nuancere fortolkningen af værkerne.
På Museet for Samtidskunst i Roskilde er kunstfaglig museumsinspektør Magnus Kaslov glad for, at der
med museumsaftalen er blevet åbnet for adgang til
tv-materiale, som kan berige udstillingerne.
”Der er blevet produceret meget kunst og kunstformidling til især Danmarks Radio op gennem årene. Det
er et arkiv, der hidtil har været begrænset adgang til.
Det er blevet nemmere at bruge den del nu, så der er
et stort potentiale i at begynde at regne DR’s arkiv med
som en ressource,” siger Magnus Kaslov.
Både statsanerkendte og ikke-statsanerkendte museer kan indgå aftale med Copydan AVU-medier om
en museumsaftale. Aftalen omfatter brug af en lang
række danske og udenlandske tv-kanaler, adgang til en
række danske radiokanaler, lovlige klip fra internettet
og baggrundsmusik til museumsrummet. Der er også
mulighed for at bruge klip fra reklamefilm, kort- og
dokumentarfilm eller dramaserier.
Læs mere om aftalen om brug af audiovisuelt indhold
på copydan-avumedier.dk/museum, og hvordan man
får adgang til indholdet.

Maria Jørvad er kommunikationskonsulent,
Copydan AVU-medier
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Terapeutisk arkæologi
Metaldetektorhobbyen
som kilde til mental sundhed
og velvære
Af Andres S. Dobat

1a

Forskning ved Aarhus Universitet kaster lys på en hidtil overset dimension af
detektorhobbyen, nemlig dens brug som aktiv selvterapi for borgere med psykiske problemer
som depression, stress, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Resultaterne peger
frem mod en mulig ny social rolle for dansk arkæologi.
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Jagten på oldtidsfund med metaldetektor er en populær fritidsbeskæftigelse for et stigende antal danskere.
I det daglige arbejde på de danske museer fokuserer
man som regel på det konkrete resultat af metaldetektorhobbyen i form af fundene fra oldtid og middelalder;
i henhold til museumslovens bestemmelser. Men hobbyen har mange facetter, og for en stor del af udøverne
handler det at gå med detektor om meget andet end
fund og kulturarv – det handler om at finde sig selv.
Hobbyen benyttes af mange meget målrettet som kilde
til ro og livsglæde, og det har gjort en stor forskel for
enkelte af udøvernes liv. For at få et mere kvalificeret
billede af denne hidtil lidt oversete dimension af detektorhobbyen gennemførte Aarhus Universitet i foråret
2020 en online spørgeundersøgelse blandt danske
detektorbrugere. Forskningsspørgsmålene var: Kan
arkæologi og specifikt detektorbrug fungere som en
form for terapi og hjælpe med at håndtere psykiske
problemer? Og hvis ja, hvordan og hvorfor virker det?
Arkæologi som kilde til ro og selvværd
Vores opråb til detektorbrugermiljøet via forskellige
Facebook-grupper blev responderet af 248 deltagere.
Af disse angav lidt over en fjerdedel at lide eller have
lidt under mentale/psykiske problemer, med depression
som den mest hyppige lidelse, efterfulgt af stress, angst,
posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og stof- og/eller alkoholmisbrug. Stort set alle erklærede sig ”enig” (29%)
eller ”meget enig” (40%) i, at detektorhobbyen havde
eller havde haft en varig positiv indflydelse på deltagernes velvære og mentale/psykiske sundhed. Og ikke nok
med dette, hobbyen opfattedes af klart de fleste også at
have haft en lindrende effekt på typiske symptomer eller
følgeproblemer af deres psykiske problemer.
I deres beskrivelser af den psykologiske effekt af
at gå med metaldetektor tilskriver deltagerne den
positive virkning af metaldetektorbrug først og fremmest dens afslappende karakter. Baggrunden herfor
er formentlig den monotone og meditative karakter af
detektorbrug, som i høj grad optager hele kroppens
sanseapparat, mens det samtidig lukker af for både
interne og eksterne forstyrrelser. Detektorbrugens
mentalt og psykisk opslugende kvalitet giver udøverne (eller rettere sagt udøvernes tanker) begrænset
spillerum til at flyve og forvilde sig og opleves derfor
som noget, der giver ro. Et andet vigtigt stikord, som
bruges af deltagerne, er naturen. Det at komme ude i
det åbne med detektoren er for mange den primære
motivation for fysisk aktivitet/motion. For mange giver
detektorbrug et pusterum fra en for nogle tydeligvis alt
for social hverdag i familien og i arbejdslivet. Samtidig
virker mange brugere meget bevidste om, at detektorhobbyen kan rumme både en social dimension og
give alene-tid.

1b

FAKTA
Den positive virkning af
metaldetektorbrug tilskriver
deltagerne i undersøgelsen
hovedsagelig følgende faktorer: ro, naturen, alene-tid/fællesskab, historiens vingesus
og til sidst selvværd. Dette
kommer til udtryk i udsagn
som disse:

1 Som social arena
har detektorhobbyen
en særlig kvalitet, idet
den giver udøverne
mulighed for at praktisere deres hobby i
fællesskab med ’søgemakkere’, dog uden at
man nødvendigvis er
tvunget til at interagere
i overvældende grad.
Foto: Allan Faurskov

→ ”Efter et år i frygt, besluttede jeg at anskaffe mig
en detektor, så jeg kunne
komme ud i naturen. Først
bare for at komme væk
hjemme fra, men jeg fandt
hurtig ud af, at det var
ligesom meditation at gå
der helt alene og lytte til
detektorens toner.”
→ ”Har tabt mig 6-7 kg efter
jeg begyndte at gå med
detektor og har fået noget

mere selvtillid på en måde.
(…) Jeg har taget en del
stoffer førhen, og nu vil jeg
meget hellere bare være
ude på markerne og gå
end at feste. Jeg er 100%
stoffri nu.”
→ ”Ude i naturen mærker
jeg ikke til min angst. Selv
hjemme kan jeg flygte fra
mine flashbacks med mere
ved at begrave mig dybt i
historien omkring de ting,
jeg finder.”
For en mere udførlig præsentation af undersøgelsens
resultater se: Andres S. Dobat & Armin S. Dobat 2020:
”Arkæologi som terapi:
Metaldetektor hobbyen og
mental sundhed i Danmark.”
Arkæologisk Forum 42.

44

DANSKE MUSEER

2

”I medierne
portrætteres
amatørarkæologerne jævnligt som en
slags ’kulturhelte’, hvilket
understøtter
følelsen af
selvværd.”

2 Hyppige udtryk og
vendinger som undersøgelsesdeltagerne
bruger i deres beskrivelse af detektorhobbyen og dens effekt.

Mere end ’bare’ fund og historie
Hobbyen tilfredsstiller tydeligvis en meget grundlæggende følelse af spænding, opdagelse og eventyr, som
mange forbinder med arkæologi, og som er grundlaget
for arkæologiens brede folkelige appel og tiltrækningskraft. Deltagerne i undersøgelsen taler for eksempel
om, at det i lige så høj grad handler om arbejdet med
fundene og fundpladserne derhjemme og uden for
sæsonen. Udsagn som dette viser, at respondenterne
bruger metaldetektorhobbyen til at indgå i en kreativ
dialog med fortiden. Som materielle ankre giver deres
fund en meget direkte og intim forbindelse til fortiden
og kulturarven, som igen kan understøtte positive følelser af at høre til et sted og af socialt fællesskab.
Blandt de mere overraskende resultater af studiet er, at en signifikant andel af fritekstbesvarelserne
kredser om begreber som ’selvtillid’ og ’anerkendelse’.
Baggrunden herfor må formentlig søges i den brede
konsensus om kulturarvens og arkæologiens værdi
for den nationale, fælles bevidsthed. I medierne portrætteres amatørarkæologerne jævnligt som en slags
’kulturhelte’, hvilket understøtter følelsen af selvværd.
Størstedelen af de ovenfor identificerede nøglefaktorer for, at detektorhobbyen opleves som gavnlig
for deltagernes mental sundhed, resonerer med veldokumenterede metoder inden for psykisk terapi og
rehabilitering. Uden at vi kan bidrage med et klinisk/
medicinsk belæg, er der således gode indikationer af,
at detektoren har et reelt potentiale til at styrke følelsen
af velvære og personlig lykke, måske især for personer
med psykiske problemer.
Internationale tendenser
Særligt i England, men også i USA, er anerkendelsen af
den gavnlige virkning af metaldetektorbrug veletable-

ret; og det anvendes målrettet af en række støttegrupper og organisationer, blandt andet gennem det amerikanske program American Veterans Archaeology.
Men det er ikke kun detektorarkæologien, som ser ud
til at have et særligt potentiale. Internationalt tildeles
arkæologien i tiltagende grad en udvidet betydning
som social ressource hinsides dannelsesidealet. Især
på De Britiske Øer har man udviklet nye formater af
arkæologisk praksis, som faciliterer brede samfundsgruppers aktive og kreative deltagelse i arkæologien
med henblik på personlig udvikling og sundhedsfremme. Mere eller mindre eksplicit baseres projekterne på
en ideologisk ambition om, at arkæologien ikke ’kun’
skal vise vejen til fortiden, men at den også skal være
med til at forme et bedre samfund. Eller mere konkret:
arkæologi skal være med til at understøtte dannelse af
menneskelige fællesskaber, bidrage med sundhed og
velvære og/eller danne en ramme for livslang læring
og opbygning af personlige kompetencer.
En ny rolle for arkæologien?
Vores undersøgelse åbner en dør til en alternativ betydning og rolle for arkæologien i samfundet. På denne
baggrund er det nærliggende at spørge til de perspektiver og muligheder, som denne form for arkæologi
åbner for dansk museumsarkæologi i det hele taget.
Psykiske lidelser repræsenterer en af tidens største
samfundsmæssige udfordringer, både mht. de samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger og de personlige konsekvenser i form af nedsat
livskvalitet samt nedsat funktions- og arbejdsevne.
Fremtidens museer kommer til at skulle leve op til en
forventning om at bidrage aktivt til løsning af disse
samfundsmæssige udfordringer. Her har dansk arkæologi et unikt, men hidtil uudnyttet potentiale. Anvendelsesmulighederne i arkæologi som terapi er der mange
af: fra supplerende elementer i egentlige terapiforløb
over rehabiliteringsprogrammer til fastholdelse og
forebyggelse. Det samme gælder potentielle målgrupper, hvor arkæologien i kraft af sin praksiskomponent
kan appellere til borgere, som normalt har svært ved
at modtage tilbud om behandlings- og rehabiliteringsforløb – herunder især mænd. For museerne handler
det om at etablere nye samarbejder med de centrale
aktører på området, især inden for det kommunale
system og interesseorganisationer. Men først og fremmest handler det om at se lidt bredere på arkæologien,
og hvad den kan bruges til.

Andres S. Dobat er lektor ved Afdeling for Arkæologi og
Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet
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Naturvidenskabelige
museer skal ikke
tilstræbe neutralitet
Af Sara Tougaard, Marianne Achiam, Line B. Nicolaisen
og Henry J. Evans

Naturvidenskabelige museer og
science centre har historisk set
stræbt efter neutralitet; blandt andet
for at bevare den store grad af tillid,
de nyder hos bevillingsgivere og i
samfundet. Bevægelser i samfundet
udfordrer i dag den tilstræbte neutralitet, og det er på høje tid at diskutere, hvordan denne neutralitet ikke
(længere) er mulig – og heller ikke
ønskværdig.

Diskussioner om dekolonisering, bæredygtighed, #metoo-bevægelsen og Black Lives
Matter har sat social retfærdighed på dagsordenen mange steder, ikke mindst blandt
museer som eksemplificeret ved den seneste tids diskussioner i ICOM. Denne debat
handler konkret om museernes praksis i
forhold til indsamling, forskning og formidling, men bør i lige så høj grad handle
om, hvorvidt museerne, herunder naturvidenskabelige museer, kan påberåbe sig
’neutralitet’.

Naturvidenskaben har traditionelt anset
sig selv for at være neutral, med henvisning til objektivitet og upartiskhed. Denne
opfattelse har indtil for relativt nylig også
karakteriseret mange naturvidenskabelige
museer. Men det er forskningsmæssigt veldokumenteret, at naturvidenskab, ligesom
alle andre menneskelige praksisser, ikke
hænger i et kulturløst rum. Naturvidenskaben er tværtimod indlejret i den omgivende
kultur og vil derfor være påvirket af kulturens fremherskende og ofte implicitte syn
på eksempelvis køn, klasse og samfundsorden. Dette gælder også de naturvidenskabelige museer.
De naturvidenskabelige museer har haft
gode grunde til at optræde upartisk, for eksempel ved at henvise til at deres forskning
og formidling handler om naturvidenskabelige facts. Den moderne museumsvirkelighed med afhængighed af sponsorer og
offentlige bevillinger tilskynder indirekte
museerne til at fremstå neutrale og faktabaserede. Samtidig kunne man forestille
sig, at museerne frygter, at en tydeligere
stillingtagen vil kunne få dem til at fremstå
aktivistiske og dermed rokke ved den høje

”… det er forskningsmæssigt
veldokumenteret, at
naturvidenskab, ligesom
alle andre menneskelige
praksisser, ikke hænger i et
kulturløst rum.”

grad af tillid, som de typisk nyder blandt
offentligheden.
Vi vil argumentere for, at denne tilstræbte neutralitet hverken er mulig eller ønskværdig. Den er ikke mulig, idet naturvidenskaben, som nævnt, ikke er kulturløs eller
værdifri, og den er ikke ønskværdig, idet
verden står over for en række komplekse
sociale og klimamæssige problemstillinger,
som museerne unikt kan bidrage til løsningen af. I stedet advokerer vi for transparens. De naturvidenskabelige museer
er vigtige institutioner med samfunds- og
kulturbærende funktioner. Det pålægger
museerne et ansvar for at deklarere de valg
og fravalg, som de træffer, i forhold til indsamling, forskning og formidling og åbent
at diskutere de implikationer, disse valg og
fravalg har for deres praksis. Hvilke konsekvenser har museets indsamlingspraksis
eksempelvis for verdens biodiversitet? I
hvor høj grad bidrager museets forskning
til at svare på vigtige spørgsmål i brændpunktet mellem naturvidenskab og samfund? Hvordan indtænkes og involveres
offentlighedens kulturelle diversitet i realiseringen af museets formidling? Og hvordan interagerer det moderne funding-landskab med museets centrale funktioner?

Læs også artiklen ’Museums beyond
neutrality’ i Nordisk Museologi 29, 2.
Sara Tougaard er faglig konsulent i
Skoletjenesten – Videncenter for eksterne
læringsmiljøer. Marianne Achiam, Line
B. Nicolaisen og Henry J. Evans er ansat
ved Institut for Naturfagenes Didaktik,
Københavns Universitet.
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Design er i voldsom vækst i Danmark. Der er behov for en koordineret indsats museerne
imellem for at sikre indsamlingen af især arkivalsk materiale på området.

1

KO M M E N TA R

Skal fremtiden forske
i dansk design?
Af Mirjam Gelfer-Jørgensen
Fotos Pernille Klemp, Designmuseets Bibliotek

I modsætning til universitetsforskningen tager museumsforskning gerne udgangspunkt i det materielle,
fremfor det teoretiske. Basis udgøres af genstandsmaterialet suppleret med skriftlige og trykte kilder.
Vor viden om landets materielle kultur, om vi nu kalder
det brugskunst, design eller kunsthåndværk, bygger
på disse tre kilder.
Hvem tager sig af indsamling af den dokumentation, som fremtidens designforskning skal bygge på?
Hvem tager vare på det fysiske materiale, der ikke må
kasseres, selv om det er digitaliseret? Spørgsmålene
trænger sig på, for mængden af ting er i hastig vækst,
og intet museum kan alene overkomme indsamling

FAKTA
Arkivalsk dokumentation omfatter skitser,
tegninger, fotografier,
korrespondance,
firmakataloger, prøvebøger mm.

af den dokumentation, der skal danne grundlag for
fremtidig forskning. En række museer landet over har
design som indsamlingsområde. Der er behov for en
højere grad af koordinering imellem dem for at sikre
indsamlingen, især når det gælder arkivalsk materiale.
Da idéen om et museum for kunstindustri opstod
i anden halvdel af det 19. århundrede, så Dansk Folkemuseum (nu Nationalmuseet) det som en konkurrent. Nationalmuseet samlede og samler fremdeles
på brugskunst og design. Siden har grænserne mellem de to museer været flydende. Hvor man på Nationalmuseet i det 20. århundrede især fokuserede på
landbefolkningens og arbejderklassens hjem ud fra et

kulturhistorisk standpunkt, så blev det overvejende det
kunstnerisk bedste, der prioriteredes på Kunstindustrimuseet – nu Designmuseum Danmark..
Designmuseum Danmark var indtil for godt 30 år
siden landets eneste museum til indsamling af alle
områder af dansk kunstindustri og kunsthåndværk
med tryk på kunst. Museet samler i dag bredere, nu
også industriel design og grafik. Genstandssamlingen
suppleres af et bibliotek med en grafisk samling med
bred dokumentation af hele området. Nationalmuseet indsamler også genstande og arkivalsk materiale
fra samme emnegrupper, men ud fra kulturhistoriske
principper.
Museer inden for feltet er gennem de seneste godt
30 år blevet kraftigt forøget med specialmuseer og
med indlemmelse af privatsamlinger i de større museer. Designmuseum Danmark dækker stadig området bredt, men i 1981 fik man med Trapholt en jysk
parallel, der definerer sig som ”Museum for moderne
kunst, kunsthåndværk og design”. Blandt nye museer
for området kan nævnes Clay, der indsamler dansk keramik bredt, mens en række lokalt forankrede museer
har omfattende keramiske samlinger, såsom museerne
i Næstved, Haderslev og Bornholm. Specialmuseer for
glas findes i Ebeltoft og på det ”nye museum for glas,
keramik og design” på Holmegaard. Koldinghus Museum varetager indsamling af dansk sølv, Den Gamle By
har en samling dansk smykkekunst og en plakatsamling, der supplerer Designmuseets plakatsamling. Flere
andre kunst- og kulturhistoriske museer har genstande, der hører ind under kategorien design.
Grænserne er flydende, og det stiller krav til en koordineret indsats i forhold til indsamlingen på designområdet.
Diversitet eller samarbejde
I 1988, da Trapholt var nyt, fandt et møde sted mellem
dét og Kunstindustrimuseet i håb om at etablere et
samarbejde. Det kunne være formålstjenligt, at de to
museer ikke konkurrerede om erhvervelser, men supplerede hinanden både med genstande og dokumentation – men der kom intet ud af det. I Museumsloven
hedder det i §2, stk. 2, at museerne skal samarbejde.
Det gør museerne på mange områder, men det må
være op til museerne selv nu at formulere det nødvendige samarbejde om indsamling af det arkivmateriale,
der er en forudsætning for fremtidens forskning.
Design-området er i dag et af landets vigtigste erhverv, der internationalt forbindes med ordet dansk.
Det er et område, der har en udstrækning, så et eller to museer ikke kan magte opgaven alene – der må
samarbejde til. Er tiden ikke kommet til et forpligtende samarbejde, så morgendagens forskere og andre
har et bredt materiale som basis? Kan man tænke sig,

2

1 Stole fra et katalog
fra en møbelforretning i
Svendborg omkr. 1900.
Det er et sjældent og
derfor væsentligt dokument til forståelse af
bredden i tidens kunstindustrielle produktion.
2 Danske tekstilprøver fra 1897. For
fremtidens forskning
af danskernes dragtog boligtekstiler vil
indsamling af firmaers
online-kataloger udgøre
en uundværlig kilde.

at museerne hver varetog et område, som de havde
faglig interesse i? Det kunne basere sig på det dokumentationsmateriale, man allerede har eller på lokalområdets værksteder og virksomheder, så man sikrer
sig, at væsentlige arkiver, fotomateriale og prøvebøger
ikke kasseres.
Igangsættelse af dette særdeles nødvendige arbejde kan ikke bare lægges oven i de krav til bred formidling, der præger vor tids museumsvirksomhed. Her må
Kulturministeriet og private fonde inddrages, så der i
første instans udfærdiges en realistisk strategi.
Mirjam Gelfer-Jørgensen er kunsthistoriker, dr.phil.
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Af Arne Kvorning
Fotos: Dmitri Kalinin
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Covid-19
i internationalt
museumsperspektiv

T E R N AT I

O

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

Konsekvenserne af covid-19-krisen
er en fælles, global udfordring for
museerne. Arne Kvorning kaster et
blik på fremtiden i samarbejde med
en række kunder og samarbejdspartnere.
Selv om en vaccine er lige på trapperne,
og museumsgæster er ved at vænne sig
til at passe ekstra godt på hinanden og sig
selv, har den globale museumsverden taget
sine forholdsregler allerede. Den er i fuld
gang med at implementere nye strategier,
nye formidlingsformer og nye teknologier.
Løsninger, som tager udgangspunkt i, at
museumsgæsterne det seneste år har ændret adfærd. Ændringer, som vil vare ved.
Ikke noget med at se tilbage på dét, der var
før marts 2020, men derimod at forholde
sig til og forberede sig på, at covid-19 har
ændret vores måde at være i et museum og
opleve på. Ændret vores interaktion med
hinanden og med museumsudstillinger.
Covid-19-krisen har siden udbruddet i
foråret ’20 påvirket udviklingen af udstillingskoncepter og -design markant. Fysiske
møder er ikke mulige i samme grad som
før. Dét præger selvfølgelig processen
mellem museum og designer. Energien i
fysiske møder kan digitale ikke erstatte;
og især ikke opstartsmøder. Men udvikling
af klare visioner og stærke storylines samt
forventningsafstemning og rollefordeling
er fuldt mulig.
Problematikken er global, og det samme
gælder erfaringer og potentielle løsninger.
Vi oplever, at alle har brug for at være åbne
om udfordringen, nytænkning og praktiske
løsninger for at udveksle erfaringer og udvikle sammen. Kvorning Design har i mange
år ageret over det meste af verden, og jeg
refererer her en række synspunkter og erfaringer fra partnere og producenter, der
giver deres perspektiver på krisens konsekvenser.
Udstillingschef og kurator for to
museer i London, England:
”Personligt tror jeg, at vi i 2022 stort set
vil være tilbage til det normale. Lidt mere
forsigtige med fysisk-interaktive elementer, indrømmet, men det er stederne, genstandene, kunstværkerne, der trækker folk
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til. I praksis taler vi om kortere åbningstider, mindre gruppestørrelser, strategier
for eventuelle nye nedlukningsperioder,
kun online booking, øget risikovurdering
og efteruddannelse, større fysisk afstand
generelt, spritdispensers overalt, personaleovervåget køsystem mv. Vi har også
udarbejdet en detaljeret genåbningsplan,
en online indholdsstrategi samt en alternativ formidlingsstrategi for fremtiden. Vores
besøgende har overvejende taget det positivt, selv om antallet af gæster er sat ned
med omkring en tredjedel i forhold til før
covid-19.”
Udstillingsproducent,
Sevilla, Spanien:
”Spanske husstande bruger i gennemsnit
680 euro om året på kulturelle fritidsaktiviteter. Besøg på museer og monumenter
indtager en syvendeplads blandt borgernes præferencer. Næsten 700.000 spaniere er involveret i aktiviteter direkte relateret til kultur, og den økonomiske og sociale
situation afledt af covid-19 repræsenterer
en stor udfordring for hele museumssektoren i Spanien. Situationen tvinger os til
at genopfinde os selv, udvikle nye formater
og oplevelser, integrere nye teknologier mv.
Alt det skal der til for at afbøde virkningen
af covid-krisen i museumssektoren.”
Interaktionsdesigner,
Reykjavik, Island:
”Vi er i fuld gang med at ændre interaktive
løsninger på flere museer og attraktioner,
som vi har leveret de senere år. Touch-baserede installationer bliver i flere tilfælde
lavet om til selvkørende, loopende programmer og animationer. Vi forventer
dog, at det er en midlertidig løsning, indtil pandemien forhåbentlig snart er fortid.
Non-touch-løsninger erstatter lige nu i høj
grad de konventionelle skærme, og aktiviteter baseret på bevægelsessensorer vinder mere frem.”
Udstillingschef på museum i
Jekaterinburg, Rusland:
”Vores museum er stærkt beskæftiget med
den nuværende covid-krise. Vi kan langtfra sige, at vi er i en ’post-covid-tid’. Det er
især de besøgendes frygt, der ødelægger
museumsarbejdet. Hvilket er meget forstå-

”Personligt tror jeg ikke,
at ’museer går online’
er løsningen på sigt.
Lige nu er det dog den
eneste måde at fortsætte
arbejdet aktivt på.”

eligt. De fleste af skolerne er fuldt online,
og de sædvanlige, store skolegrupper kommer ikke i udstillingerne. Så løsningen for
os her og nu er også at gå online på forskellig vis. Fore eksempel har online-præsentationen af Kvorning Designs udstilling om
Kuznetsov stor effekt – omkring 1,5 millioner visninger på museets sociale netværk
indtil videre. Personligt tror jeg ikke, at ’museer går online’ er løsningen på sigt. Lige
nu er det dog den eneste måde at fortsætte
arbejdet aktivt på. Det er meget vigtigt at
opfinde nye måder at præsentere museer
på digitalt. De gode, gamle som virtuelle
ture, online forelæsninger mv. er naturligvis
ikke særlig gode, fordi vi konkurrerer med
helheden; altså hele Internettet – og den
kamp vinder vi ikke.”

Chef for udvikling af digitale
guides, Wien, Østrig:
”Hvis jeg ser på museerne her i Wien, kæmper de store museer med den nye situation. De er på udkig efter nye løsninger på,
hvordan man får flere digitale værktøjer til
at skabe større engagement. Det betyder
mere video, mere brug af digitale platforme
som Vimeo, YouTube, men ingen radikalt
nye løsninger. Mange udstillinger udsættes
eller annulleres. Museerne oplever, at de
seneste års ’overturisme’ havde en pris, så
nu tænker de på løsninger til ’tiden efter’.
Nogle ønsker at hæve billetpriserne. Billetsalget bliver typisk mere sømløst integreret og på bedre standarder, men ikke mere
anonymt. Mange af museerne ser lige nu
mere på, hvad de kan gøre for deres lokale publikum. Og arbejder mere med egne
samlinger end med internationale blockbusters.”

De interviewede er anonymiseret af hensyn til
diskretion omkring Kvorning Designs professionelle netværk.
Arne Kvorning er direktør i Kvorning Design
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ARTIKLER OM DIGITALISERING I MAGASINET DANSKE MUSEER
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Af Mie Strandgaard Pedersen

For at øge antallet af gæster og tiltrække nye brugergrupper, især det
yngre publikum, tyer museerne gerne
til digitale løsninger. Men hvad skyldes opfattelsen af, at det digitale er
museernes ’redning’? I sin kandidatafhandling undersøger Mie Strandgaard Pedersen digitale narrativer i
det danske museumsfelt for at belyse
dette spørgsmål.

11

4 spørgsmål til museumsforskeren
Digitalisering – hvor langt er
museerne kommet?
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Hvad undersøger specialet?
Gennem brug af narrativ teori har jeg studeret narrativer om digitalisering for både
museerne og forvaltningen. Museernes
narrativ konstrueres ud fra artikler om digitalisering i magasinet Danske Museer i
perioden 2011-2019, mens narrativer for
forvaltningen er baseret på Kulturministeriets publikationer i perioden 2006-2014.
Ved både at undersøge forvaltningens og
museernes tilgang til digitalisering forsøger
jeg at skabe et helhedsbillede af, hvordan
museumsfeltet anskuer det digitale. Ydermere undersøger jeg, om der eksisterer en
tidsmæssig udvikling i museernes tilgang
til digitalisering, samt om man kan tale om,
at det digitale imperativ hersker i museumsfeltet.
Undersøgelsen er således en historisk
narrativ analyse, hvortil tre udvalgte cases
(fra Statens Museum for Kunst, Museet for
Søfart og Ribe Kunstmuseum) bidrager
med en nutidig status over, hvordan digitale initiativer bruges på museerne i dag.

4 SPØRGSMÅL TIL
MUSEUMSFORSKEREN

I serien 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.

Hvad kendetegner narrativerne,
og hvordan udvikler de sig?
Man kunne måske forvente, at forvaltningens og museernes narrativer ville være
meget forskellige. De viste sig dog i høj
grad at være overraskende enstemmige.
Noget som er ens for både museernes og
forvaltningens narrativ er, at begge narrativer er håbefulde omkring det digitale
under hele perioden for denne undersøgelse. Begge narrativer kan generelt beskrives som værende ‘episke’ narrativer, hvori
‘helten’ er det digitale, som redder museumsfeltet fra de udfordringer, som truer
museernes overlevelse. Dog kan man også
observere en udvikling i tilgangen til det

2011

2014

2015

digitale. Det er altså ikke et spørgsmål om,
men om hvordan man bruger det digitale.
I begyndelsen af forløbet fokuserer både
forvaltningen og Danske Museers artikler
og publikationer på succesfulde eksempler på digitale initiativer som en måde at
inspirere andre til at lave lignende initiativer. Med tiden udvikles forståelsen af, hvad
det digitale kan bruges til, og i december
2019 udgiver Danske Museer et særnummer med særligt fokus på sociale medier.
Det digitale betragtes ikke kun som noget,
der skal bruges på selve museet, men også
som noget der kan understøtte museet i
kommunikation og markedsføring. For forvaltningen udvikler tilgangen til det digitale
sig også fra, ligesom i Danske Museer, at
være noget, der kan inspirere feltet, til at
behandle mere abstrakte emner som digital adfærd, ophavsrettigheder mv.
Hvor langt er museerne kommet
med digitaliseringen?
I 1990’erne lavede man hjemmesider, i
2010’erne lavede man apps, hvad bliver
mon det næste? Forståelsen af, hvad digitale initiativer er, synes at rumme mange
fortolkninger. I det danske museumsfelt
betragtes alt fra hjemmesider og sociale
medier til Augmented Reality og apps som
værende digitale initiativer. Det tyder altså på, at begrebet digitalisering er relativt
bredt og åbent for fortolkning, hvilket betyder, at museerne har mulighed for selv at
fortolke og definere, hvordan det digitale

2016

2017

2018

2019

”Begge narrativer kan
generelt beskrives som
værende ‘episke’ narrativer,
hvori ‘helten’ er det digitale,
som redder museumsfeltet
fra de udfordringer,
som truer museernes
overlevelse.”

skal forstås på deres museum. Museerne
har arbejdet med det digitale siden 90’erne
og har gennem tiden tilegnet sig masser
af erfaringer med digitale initiativer. Diskussionen i feltet om det digitale har hovedsageligt været bygget på, hvordan det
digitale skal bruges i respekt for det fysiske
rum. De tre cases i mit speciale indikerer, at
det digitale ikke kun skal være interessant
for gæsterne, men lige så vigtigt er det, at
det digitale også bruges med respekt for
museet, museets genstande og museets
brand. Der synes i dag at eksistere uendeligt mange muligheder i det digitale, og
derfor er det så meget desto mere vigtigt,
at museet nøje udvælger de initiativer, som
passer ind på museet, i stedet for at vælge
de initiativer, som er de nyeste eller mest
trendy.

Hvad kan vi lære af den historie?
Mit speciale anfægter ikke brugen af det
digitale på museerne, men har blandt andet
til formål at undersøge, hvordan forståelsen
af det digitale i museumsfeltet er opstået.
Denne viden kan bruges i det videre arbejde med digitalisering, hvor mit speciale kan
ses som en historisk kortlægning af de hidtidige erfaringer med det digitale og en status over, hvor langt museernes er kommet i
dag. De tre udvalgte cases fortæller således
en historie om, at de pågældende museers
individuelle erfaringer har ført til bedre og
mere målrettet brug af det digitale.
En overraskende opdagelse ved undersøgelsen er desuden, at forvaltningens og
museernes narrativer havde rimeligt ensartet syn og tilgang til det digitale. Da disse
hver især varetager forskellige opgaver og
interesser til daglig, var min umiddelbare
forventning, at deres tilgange til det digitale også ville være forskellige, men opdagelsen var en anden. Og en af grundene til
dette viste sig at kunne findes i forvaltningens arbejde, udvalg, arbejdsgrupper og
kommissorier, hvor direktører og fagfolk
fra museerne deltager i arbejdet og som
minimum godkender og derigennem legitimerer forvaltningens kulturpolitik. Derigennem skabes der mere enstemmige forståelser og tilgange til det digitale mellem
museerne selv og forvaltningen.
Undersøgelsen viser også, at der fortsat hersker stærke, overvejende håbefulde
forestillinger og fortællinger om det digitale i det danske museumsfelt. Museerne
er på ingen måde færdige med det digitale – tværtimod er man nærmest kun lige
begyndt.

Det fulde speciale kan
fremsendes digitalt ved
henvendelse til mies.
pedersen@hotmail.
com.

Mie Strandgaard
Pedersen er BSc og
cand. scient. bibl. i
Informationsvidenskab og Kulturformidling fra Københavns
Universitet, hvor hun
i september 2020
afleverede sit speciale: Digitalisering: Hvor
langt er museerne
kommet? - Et studie
af digitale narrativer i
det danske museumsfelt: Drømme, håb og
realiteter.
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Udstillinger

Billedbyggeren
Georg Jacobsen og den
konstruktive kunst
06.02.21 → 06.06.21

UDSTILLINGER

M U S E E T F O R S Ø FA R T

Oceanista
Havet & moden gennem
100 år
08.01.21 → 29.08.21

Vi befinder os i Paris. Året er 1920, og
danske Georg Jacobsen er netop begyndt
at besøge mexicaneren Diego Rivera i en
lille lejlighed på rue du Depart i Montparnasse. Jacobsen er ikke den eneste
kunstner til stede i Riveras lejlighed.
Her er også svenske Otte Sköld, norske
Alf Rolfsen, russiske Angelina Beloff og
brasilianske Pedro Luiz Correia de Araújo
– for ikke at tale om Jacobsens landsfælle
Adam Fischer. Gruppen af kunstnere har
en mission. De vil udvikle en ny form for
kunst, en kunstretning der inspireres af
middelalderen og renæssancens billedopbygning, og som bliver kendt under betegnelsen ’konstruktiv kunst’.
Udstillingen Billedbyggeren: Georg
Jacobsen og den konstruktive kunst vises
i 2021 på Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum og i 2022 på Trondheim Kunstmuseum. Den præsenterer
Riveragruppen og kommer samtidig ind
under huden på de kompositoriske redskaber, der ligger til grund for værkernes
konstruktion.

KUNSTMUSEUM BRANDTS

Die Asta
Stumfilmens danske
superstjerne
29.10.20 → 15.08.21

Kunstmuseum Brandts inviterer, sammen
med Det Danske Filminstitut, på en cinematisk rejse tilbage til 10’erne og 20’ernes hæsblæsende Berlin i selskab med
Danmarks første og største filmstjerne:
Asta Nielsen. Gennem Asta som prisme
åbner udstillingen for fortællinger om
kvinderoller, mode, seksualitet og Berlins
tidlige filmmiljø. Udstillingen kredser om
Asta Nielsens liv, der som nutidens SoMe-stjerner også balancerede på grænsen mellem det offentlige og det private,
mellem virkeligheden og det iscenesatte
selv.
Med Die Asta søger Kunstmuseum
Brandts at skabe et sanseligt, levende og
nærværende møde med skuespillerinden
og præsenterer nøje udvalgte filmklip fra
Astas virke i stort format. Her kan man
komme helt tæt på og opleve Asta Nielsen
i et format, der understreger det restaurerede filmmateriales vidunderlige stoflighed og Astas store talent for intimitet
og karakterarbejde. Komponist Bjørn Svin
har skabt et soundtrack til udstillingen, og
Third Ear har produceret podcasten Asta i
7 Akter som auditivt supplement.

RIBE KUNSTMUSEUM

Søfarten og havet har gennem et århundrede været en af modens allerstørste
inspirationskilder. Med sin hidtil største
særudstilling Oceanista kaster M/S Museet
for Søfart lys over den maritimt inspirerede
mode og trækker tråde fra tidens modetendenser til det maritime håndværk og søfartshistorien. Udstillingen er blevet til i et
samarbejde mellem M/S Museet for Søfart,
modeforsker Maria Mackinney-Valentin
og scenografen Julian Juhlin. Her kan man
opleve alt fra Danmarks ældste sømandssweater til spektakulære værker som hattekunstneren Phillip Treacys sejlskibs-hat.
Gennem et væld af fantasifulde og ikoniske
genstande hylder Oceanista det gode
håndværk, moden og søfartshistorien.

GREVE MUSEUM

CoviDesign
28.11.20 → 02.05.21

LO U I S I A N A

MOR!
Livets begyndelse
28.01.21 → 30.05.21

Kunsten og kulturens mor har mange ansigter. I en tid hvor ligestilling og køn retteligt
fylder meget i den offentlige debat, stiller
Louisiana i udstillingen MOR! – Livets begyndelse skarpt på moderen og moderska-

bet. Gennem mere end 140 udvalgte værker og objekter behandler udstillingen de
arketyper, der hæfter sig til kvindefiguren
på tværs af kulturer og tid: fra de tidligste
frugtbarhedsgudinder til samtidskunstens
nyfortolkninger. Her møder man et utal af
moderskikkelser: tragediens Medea, der
forladt af Jason myrder sine egne børn, den
tætte familierelation, der bærer sine egne
hemmeligheder, og kvinden, der giver sit
barn bort. I et samspil mellem kunst, kulturhistorie, religion, litteratur, musik, medicinhistorie og design griber udstillingen fat i
et mangfoldigt tema om kvinden og moderskabet for at undersøge de bevægelser, der
har ændret kvindens rolle og sat kulturelle
normer under pres.

Tekster Mia Laura Andersen Funder

Constructivist maternity dress, 1979. In collaboration with Antonio Lopez. © Jean-Paul Goude.

Foto: Det Kongelige Bibliotek
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I foråret 2020 blev en flagermus i Kina
starten på, hvad der endte som en global
pandemi. I dag er hele Danmark på fornavn med Søren, Mette og Magnus, ord
som samfundssind, smittetryk og værnemidler er blevet en del af daglig tale og
mundbind en fast følgesvend.
Da pandemien på mange måder satte
Danmark og resten af verden i stå, satte
den samtidig strikkepinde, broderinåle
og symaskiner i sving. Resultatet af de
mange corona-hjemmesysler præsenterer
Greve Museum i udstillingen CoviDesign.
Udstillingen er blevet til med hjælp fra
mere end 200 forskellige håndarbejdsentusiaster og tekstilkunstnere og byder på
alt fra små, hæklede coronavirus-figurer
og humoristiske broderede udsagn til
kreative mundbind og tekstile værker.
Udstillingen er en livsbekræftende manifestation af, hvordan mennesker gennem
fantasi og kreativitet kan bearbejde pludselige og voldsomme forandringer.

Foto: Mogens Trolle

S TAT E N S N AT U R H I S T O R I S K E M U S E U M

Wildlife Photographer
of the Year
04.12.20 → 09.05.21

Den verdensberømte fotoudstilling Wildlife
Photographer of the Year er naturfotografernes svar på Oscar-uddelingen. Her
samles de dygtigste fotografer fra hele
verden for at konkurrere om at have taget
de bedste billeder af naturen og dyrelivet.
Ud af de næsten 50.000 indsendte fotos

har en international jury udvalgt 99 billeder
til at dyste om førstepladsen i konkurrencens forskellige kategorier. Det er disse 99
billeder, som man nu kan opleve på Statens
Naturhistoriske museum. I år er udstillingen
særlig interessant, da den danske fotograf
Mogens Trolle vandt prisen for bedste ’Animal Portraits/Dyreportrætter’. Det er første
gang i 11 år, at en dansk fotograf er blandt
vinderne.
De mange billeder skildrer mangfoldigheden af liv på Jorden og afspejler samtidig
vores udfordringer med klimaforandringer
og truet dyreliv. Udstillingen hylder fotografiet som håndværk og skal inspirere os til at
reflektere over menneskets plads i naturen
og vores ansvar for at beskytte den.
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Publikationer

Prægtige dragter

Digital kulturarv
for begyndere

Med et forord af H.M. Dronningen udkommer den første
pragtbog om Rosenborg Slots
berømte kongedragter fra Christian 4. til og med Frederik 7.
De over hundrede illustrationer
af dragter og tilbehør skaber et
detaljeret indblik i, hvad kongerne bar, når de klædte sig på til
fester, kampe, statsrådsmøder,
maskerader, rejser og private
stunder.
Fra udførlige lister lavet af
Rosenborgs slotsforvalter ved
man, hvem dragterne har tilhørt,
hvornår de blev båret, hvem der

syede og broderede, og hvorfra
man skaffede de udsøgte stoffer.
Da slottet blev museum i 1838,
blev udvalgte dragter udstillet,
men da mange af dragterne er
sarte over for håndtering og lys,
holdes de helst i magasinernes
mørke. Bogen giver en unik
mulighed for at se dragterne helt
tæt på gennem næroptagelser
af snitmønstre, broderi og perler
suppleret med relevante malerier, stik og fotografier.
Ti Kongers Tøj – Tre århundreders
kongedragter på Rosenborg Slot,
1596-1863
Katia Johansen
Aarhus Universitetsforlag

De færreste medarbejdere i
museumsbranchen har en computervidenskabelig baggrund og
kan derfor mangle kompetencerne til at bearbejde digitale
data i det omfang, de ønsker.
I bogen Open Heritage Data
giver Henriette Roued-Cunliffe konkrete værktøjer til at
arbejde digitalt med kulturarv.
Bogen kombinerer open data
research-praksis med trinvise
guides til, hvordan man kan arbejde med kulturarvsdata gennem visualisering, mapping og
mining. Som nybegynder i den
digitale verden bliver man taget
i hånden og kommer omkring alt
fra kulturarvslove, copyright og
online data access til publikation
af open data via gallerier, museer, biblioteker og arkiver. Målet
er at øge tilgængeligheden til
kulturarvsdata gennem open access og samtidig bruge digitale
teknologier til at gøre kulturarv
mere publikumsvenligt.

Lokalhistorisk blik
på Amager
I andet bind af Museum Amagers Forskningsantologi bringer
museet seks nye artikler om
Amagers kulturhistorie. I antologiens første afsnit er der fokus
på Amager og kunst: Museumsleder Søren Mentz fortæller om
museets brug af samtidskunst
til at styrke museumsgæsternes
historiebevidsthed, med udgangspunkt i Peter Carlsens maleri Amager 2019, og ph.d.-stipendiat Stine Krogh beskriver
1800-tallets fascination af bondekulturen. Antologiens andet
afsnit fokuserer på Amager i
middelalderen med en undersøgelse af Dragørs middelalderlige
topografi. Antologien indeholder
også tre lokalhistoriske nedslag,
hvor man blandt andet kan
læse om Amagers historiske
egnsretter og kaperiet under
Englandskrigene. Antologien
appellerer til både fagfolk og
andre interesserede gennem et
bredt fokus, der rækker ud over
det lokale.

Naturligvis – Landskabsmalerier af Allan Otte. Foto: Anders Sune Berg

Museum Amagers Forskningsantologi
2 – fra markedsplads til Peter Carlsen
Søren Metz (red.)
Museum Amager, Dragør Museum
Lodsmuseet & Mølsteds atelier

Tekster Mia Laura Andersen Funder

Bag om idyllen

Open Heritage Data: Publishing and
using open data for visualization, mapping, and mining in cultural heritage
institutions
Henriette Roued-Cunliffe
Facet Publishing

Ti Kongers Tøj – Tre århundreders kongedragter på Rosenborg Slot, 1596-1863.

I forbindelse med den hidtil
største udstilling af billedkunstner Allan Ottes (f.1978) arbejde
fra 2007 og frem er den rigt
illustrerede udstillingsbog Naturligvis – Landskabsmalerier
af Allan Otte blevet publiceret.
Bogen kommer vidt omkring
Ottes kunstneriske virke og
præsenterer over 50 værker, der
spænder fra malerier til akvareller og keramik. Mange af Ottes
værker, er præget af hans opvækst på en gård – det er disse
værker udstillingsbogen kredser
om. Gennem en række essays,
og et interview med Otte selv,
dykker bogen ned i de æstetiske

og tematiske universer, der karakteriserer Ottes værker. Udstillingsbogen bugner af billeder,
hvor mange er gengivet i bogens
fulde format. Med udgivelsen
stilles der skarpt på Ottes evne
til at skildre relationen mellem
mennesket og naturen ved at
gå bag om idyllen og vise den
moderne naturs virkelighed i
kombinationen af påfaldende
skønhed og gru.
Udstillingen kan opleves på
Fuglsang Kunstmuseum frem til
6.6.21.
Naturligvis – Landskabsmalerier af
Allan Otte
Liza Kaaring (red.)
HEART – Herning Kunstmuseum of
Contemporary Art, Fuglsang Kunstmuseum, Kunstmuseum Brandts

Innovation på
europæiske museer
Museologer fra hele Europa har
i Revisiting Museums of Influence forfattet 50 portrætter af
europæiske museers innovative
arbejde med deres brugere og
offentligheden. Portrætterne
beskriver de enkelte museers
arbejde og søger samtidig at
definere nogle generelle tematikker og praksisser, som de
mange museer har til fælles.
Med portrætterne ønsker forfatterne at beskrive museers evne
til at reagere på skiftende samfundsmæssige behov uanset
deres genstandsfelt, størrelse
eller finansieringskilder. Revisi-

ting Museums of Influence taler
ind i et væld af fagligheder, fra
museologi og arkæologi til arkitektur, antropologi og visuelle
studier. Værket henvender sig
til en bred læserskare og skal
inspirere museumsansatte til at
skabe fremtidens museer.
Revisiting Museums of Influence Four Decades of Innovation and Public
Quality in European Museums
Mark O’Neill, Jette Sandahl, Marlen
Mouliou (red.)
Routledge
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Digitalt
Fondenes rolle i
skabelsen af
fremtidens museer
Anden sæson af podcastserien
Samfundets museer er skudt i
gang og denne gang taler Jane
Sandberg, museumsdirektør
for ENIGMA – museet for post
og tele, med en række fondsdirektører. I første sæson stillede
hun en række museumsledere
spørgsmålet: Hvilke museer
skal vi skabe i fremtiden? I
denne sæson stiller hun samme
spørgsmål til nogle af landets
største fonde for at skabe indblik i deres strategier, perspektiver og tanker om fremtidens
museer.

I den tidlige moderne periode foregik en livlig debat blandt de såkaldte dæmonologer, som forskede i heksenes idrætter. Man var for eksempel ikke helt enige
om, hvorvidt der virkelig fandtes heksesabbatter, som denne på Bloksbjerg fra
Johan Praetorius’: “Blockes-Berges Verrichtung”, 1669. Illustration: Michael
Fornitz, privatsamling.

POD CAST

POD CAST

Hekseforfølgelser og
trolddomshistorie

Fortællinger om
historiens magtfulde
kvinder

I podcastserien Trolddom
stiller Hex! Museum of Witch
Hunt skarpt på europæiske
hekseforfølgelser. Gennem en
række en-times episoder dykker
museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen ned i forskellige
trolddoms-temaer sammen med
historikerne bag Hex! Museum
of Witch Hunt Louise Hauberg
Lindgaard og Maria Østerby
Elleby. Sammen tager de livtag
med de mest sejlivede myter
om hekse og hekseforfølgelser,
diskuterer de europæiske hekseforfølgelser og trækker tråde
til nutiden, hvor mange mennesker stadig forfølges.
Trolddom
Hex! Museum of Witch Hunt
Findes på Spotify og www.hexmuseum.dk/podcast.

I Nationalmuseets podcast Magtens Kvinder – 50 procent mere
historie? tager journalist Micha
Fuglede og seniorforsker på
Nationalmuseet Lisbeth Imer på
roadtrip gennem danmarkshistorien. Her giver de stemme til
danske dronninger og historiens
magtfulde kvinder fra Margrete
d. 1. til Christian d. 4.s stenrige
mor. Med udgangspunkt i disse
stærke kvinder kaster podcasten
lys på, hvilken betydning kvinderne havde for Danmark, og
hvad vi kan lære af dem i dag.
Magtens Kvinder – 50 procent mere
historie?
Nationalmuseet
Findes på Spotify og på natmus.dk/
vorestid/podcast-magtens-kvinder

Samfundets Museer
ENIGMA – Museet for post og tele
Findes på iTunes, Spotify og andre
podcast-apps.

D I G I TA L U D S T I L L I N G

Digital kunst i føling
med verden
I en coronatid, hvor kunstinstitutioner verden over har været
lukket, har webkunsten fået
fornyet opmærksomhed. Med
den digitale udstilling We=Link:
Sideways præsenterer Copenhagen Contemporary, i samarbejde med Chronus Art Center
i Shanghai og en lang række
anerkendte museer verden over,
en stor online kunstudstilling.
Udstillingen er skabt som
en direkte reaktion på covid19-pandemien. Frem til 23.
maj kan man opleve 22 digitale
værker skabt af 27 kunstnere og kunstnerkollektiver via
Copenhagen Contemporarys
hjemmeside. Flere af værkerne
er tidsbestemte eller ændrer sig
over tid i takt med, at den virkelige verden forandrer sig. For
eksempel indtager spindelvæv
og svampe skærmen og ændrer

til alle formål

sig alt efter vejrforholdene. Udstillingen indeholder et af internetæraens første kunstværker
skabt af The Thing BBS i 1991
samt spritny kontemporær netkunst. We=Link: Sideways tager
publikum med på en rejse gennem netkunstens udvikling og
viser, hvordan kunstformen er
både eksperimenterende, selvrefererende og humoristisk.

• DALI – DMX – Casambi

ARTY

NEO

Gobo A/S
Glerupvej 7C
DK - 2610 Rødovre
Tlf. + 45 70 20 19 66

U N D E R V I S N I N G S M AT E R I A L E

Nedriv Berlinmuren
på din mobil

Tear Down This Wall
The DDR Museum, Virtue, No Sleep.
Undervisningsmaterialet er frit tilgængeligt på teardownwalls.org

• Med indbygget dæmper

GIZMO

We=Link: Sideways
Copenhagen Contemporary, Chronus
Art Center, ZHANG Ga.
Udstillingen er åben fra 21.11.2023.05.21 via we-link.chronusartcenter.org.

Mere end 30 år efter Berlinmurens fald har The DDR Museum
i Berlin, i samarbejde med de
danske bureauer Virtue og No
Sleep, genrejst muren virtuelt.
I spillet Minecraft Earth kan
man med augmented reality
bygge monumenter, bygninger
og genstande på sin telefon og
’indsætte’ dem i den virkelige
verden. Med denne funktion
har The DDR Museum udviklet undervisningsmateriale til
6-9. klasses skoleelever, som
behandler Berlinmurens konstruktion, funktion, historie og
fald. Til forløbet er der genskabt
tre dele af Berlinmuren i spillet
Minecraft Earth fra områderne
omkring Brandenburger Tor,
Checkpoint Charlie og Mauer
Park. Eleverne kan med deres
mobiler gå ud og ’placere Berlinmuren’ i bybilledet og nedrive
den igen, for i samspil med det
øvrige undervisningsmateriale
at få en dybere forståelse af
grænsemurens fysiske tilstedeværelse og dens betydning for
menneskers liv.

• Montrebelysning

KOMPLET SERIE AF KVALITETS LED ARMATURER

Rudolfgårdsvej 1D
DK - 8260 Viby J.
Tlf. + 45 70 22 19 66

GIMMICK

www.gobo.dk

Indretning af museumsmagasiner
- tag Scan-Flex med på råd

Tekster Mia Laura Andersen Funder

POD CAST

• 3 faset skinner, 12 volt skinner
eller solo montering

Indretning med omtanke

ring 59 18 63 63

Scan-Flex Stålreoler A/S
Hjulmagervej 11
4300 Holbæk
info@scan-flex.dk
www.scan-flex.dk
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Et kig ind i klædeskabet
Tekst og foto Marie Retpen

Museumsløsninger – alt under et tag!

Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Ida Bennicke
ida@danskemuseer.dk
Art director
Bjørn Ortmann
Gæsteredaktør og skribent
Mia Laura Andersen Funder

Exponent rådgiver, designer og producerer museumsudstillinger, print- og
inventarløsninger som f.eks. montrer, værkskilte, plancher og bannere i stor
som lille skala – kig forbi på www.exponent.dk/museum og bliv inspireret.

Redaktionskomité
Merete Essenbæk
Museumsformidlere i Danmark, MiD

www.exponent.dk
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International Council of Museums, ICOM
Danmark
Dorthe Hammerich Rasmussen
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Danske Museumsforeninger, SAMMUS
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Se
også vores
coronaafskærmninger
på hjemmesiden
Særudstilling, »Vejen til Palmyra«, Ny Carlsberg Glyptotek.
Arkitekt: Anne Schnettler

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

Dette objekt, i blæst og sandblæst glas,
hæklet bomuld, håndtrykt tekstil og klip
fra en hofteholder, er en del af en installation, der illuderer et klædeskab med genstande, man kan iklæde sig. Klædeskabet
er ofte et aflukket rum, noget privat, men i
denne installation har skabet ingen låger,
og beskueren har frit udsyn. Genstande i
et klædeskab er noget, vi vælger at iklæde
og afklæde os alt efter lejlighed eller humør. Den samme funktion er tilknyttet fortællingen om dette objekt, men her symboliserer objektet i stedet udtryk, følelser
og sindsstemninger, vi ønsker at iklæde os,
såvel som dem, vi ønsker at afklæde os –
og måske endda gemme bagest i skabet.
Genstandens formsprog imiterer genkendelige proteser, kropsdele og beklædningsdele og fremstår som en fusioneret
attrap. Med inkorporerede hægter eller
anden form for lukke- og ophængningsmekanisme kan installationens genstande
naturligt hænge i skabet og kan samtidig
tilsyneladende påsættes kroppen. Det

er et objekt, der bevæger sig mellem det
abstrakte og det skulpturelle med en antydning af funktionalitet: Beskueren må på
en gang forsøge at finde logik og fortælling
i installationens objekter og ty til fantasi og
fri fortolkning.
Objektet er skabt i et tæt samarbejde
mellem Marie Retpen, kunstner og formgiver med speciale i glas, og Begitte Lynge
Andersen, der er uddannet inden for tekstilt og interaktivt design. Det indgår i deres
fælles study-udstilling ’Margueritruten – et
rigtigt menneske har flere rum’, som kan
opleves på Glasmuseet Ebeltoft indtil 11.
april 2021.

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

Oplag
2.000
Abonnement
4 numre årligt for 370 kr. Bestil på
danskemuseer.dk/abonnement
For skribenter
Artikelforslag sendes til
redaktion@danskemuseer.dk
Pressemeddelelser sendes til
info@danskemuseer.dk
Danske Museer udgives af Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten med støtte
fra Statens Kunstfond.

Hvor godt er dit museum beskyttet mod brand, hvis uheldet er ude?
Læs hvad Sorø Akademi har gjort for at sikre uerstattelige værker og dokumenter
mod brand og følgeskader fra slukningsvand.
www.fire-eater.dk/museum
danskemuseer.dk

Det, som er så fantastisk spændende og anderledes ved
at arbejde med musik til museet, er, at hvor en spillefilm
typisk arbejder i fem kanaler, vil denne udstilling måske have
72 eller flere lydkilder fordelt i rum, som man bevæger sig
igennem. Alle lydkilder relaterer til hinanden, og din egen
bevægelse vil være medskabende til oplevelsen.
Joachim Holbek, komponist, har skabt musikken til
Nyt Viborg Museum. Læs s. 14.

danskemuseer.dk

