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Samarbejde på tværs
Broder Berg, Formand

Ønskelisten er lang: Attraktive, oplevelsesorienterede udstillinger, moderne digital formidling, niveaudifferentierede og målgrupperelaterede undervisningsprogrammer for skoler og
uddannelsesinstitutioner, spændende børneaktiviteter og familiearrangementer, grænsebrydende nytænkning og etablering af projekter
ved hjælp af mangfoldige samarbejdsflader.
Projekter og samarbejde på tværs er de afgørende trylleord, når der i dag skal skabes nytænkning og udvikling. Alliancer på tværs
med blandt andre det “kreative vækstlag”,
professionelle mediedesignere, kunstnere,
børnepsykologer m.fl. stiller store krav til museernes medarbejdere som entreprenører, der
jonglerer projektbolde i en verden, der permanent er i forandring. Forbi er de tider, hvor
museernes ledere og formidlingsfolk kunne
tænke og arbejde indadvendt, hvor fordybelse
og den ultimative kvalitet stod som højeste
mål. I dag agerer vi i et væld af muligheder og
udstrakte hænder. Berøringsfladerne giver ny
viden, nye perspektiver og en lang liste med
nye udfordringer. Det går stærkt og kræver

handling, initiativ og beslutsomhed og ikke
mindst evnen til at kunne navigere i mængden
af uddannelses-, tematimer-, netværks- og
mødetilbud, der efterhånden har vokset sig
ganske stort.

Leder

Nye vejrfronter er ved at trække op på den
museale Danmarkshimmel! En koldfront med
oprindelse i kommunalreformen puster nye
vinde hen over det ganske danske land, samtidig har det politiske fokus på museernes sammenlægning til større enheder sendt temperaturerne til vejrs. Tilskudsmodellen ændres,
ansvar og opgaver centraliseres og museernes
rolle i samfundet er atter ved at blive et emne
for den offentlige debat. På dagsordenen står
museernes formidlingsvirksomhed, museernes
mest synlige aktivitet til profileringen overfor
lokale og regionale bevillingsgivere.

Museerne står foran den kæmpestore opgave
at få moderne multimedier i alle afskygninger
indarbejdet i formidlingen. Det er en ganske
enkel konsekvens af grundlæggende ændringer i samfundets kommunikationsformer,
hvor vi bl.a. står overfor en ny generation, der
nærmest udelukkende kommunikerer via sms.
Et moderne medie- og oplevelsesbegreb er
tømret fast og museumsgæsternes forventninger til oplevelser er åbenbart støt stigende.
Billedprojektioner, lyde og dufte, det hele
interaktivt - også via mobiltelefon og nettet -,
samt trykskærme og prøv-selv tilbud for børn
hører efterhånden med til museumsformidlingens standardønsker. Det kører løs med projektønsker, fondsansøgninger, og indsamling
af teknologisk viden.
Denne viden ligger dog i hænderne af nogle få
specialister, hvis erfaringer alle, der ønsker
digital udvikling på deres museum, er afhængige af. Skal denne viden centraliseres og dermed evt. monopoliseres, eller skal den gøres
tilgængeligt for alle? Det må være helt klart
det sidste, netop nu, hvor KUAS’ puljemidler
efterhånden har sat skub i udviklingen. Måske
er det på tide at gøre sig overvejelser om etableringen af et Dansk Center for Museumsformidling, der kan arbejde målrettet med indsamling og deling af viden på området!
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Fremtidens Kunstmuseum
- Med publikum som pejlemærke
Marie Louise Helveg, Museumsinspektør, ARKEN

Fremtidens Kunstmuseum

Den 9. maj 2007 underskrev ARKEN en treårig
samarbejdsaftale med Roskilde Universitetscenter. Aftalen dækker bl.a. et stort forskningsprojekt om ”Fremtidens kunstmuseum”. Målet
er at tage bestik af de udfordringer, som kunstmuseumsinstitution vil møde i fremtidens samfund.

museets rolle i samfundet. Formidling af indsigt i
kunsten til publikum er et af vores vigtigste pejlemærker. Eller som vi plejer at sige det: ”Vi tager
publikum alvorligt”, fordi vi ønsker at være i dialog med vores brugere. Det er vi naturligvis ikke
ene om, vi bruger blot dette pejlemærke til at navigere efter i vores diskussioner om museets rolle i
samfundet i dag og i fremtiden.

Med publikum som pejlemærke
Det langsigtede mål for ARKENs og RUCs samarbejde ligger klart: Det handler om at analysere,
udvikle og justere måden vi driver museum på, så
museet også i fremtiden kan tage de udfordringer
og krav op, som fremtiden samfund byder på, og
omsætte dem til en tidssvarende museumspraksis.
Den udfordring angår ikke kun ARKEN. Det er
vores mål og hensigt, at samarbejdet vil lede frem
til nogle forståelser af museumspraksis, som kan
være med til at sætte dagsordenen for en række
andre museer. Derfor er det planen, at samarbejdet
i sin sidste fase skal munde ud i en international
konference om fremtidens kunstmuseum samt en
efterfølgende publikation.
Baggrunden for at ARKEN og Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på RUC samarbejder er, at de to institutioner
hver på deres måde sætter publikum i centrum. På
ARKEN diskuterer vi løbende kunstens og dermed
I fremtiden vil museet også blive målt og vejet af publikum i forhold til diverse andre udbud på det oplevelsesøkonomiske marked.

Fra ekskluderende til eksklusivt
Et centralt sigte med samarbejdet med RUC er, at
vi sammen ønsker at bryde med det klassiske billede af museet som en ekskluderende instans, hvor
eksklusionen af en række brugere finder sted via
det, man kunne kalde ”museets kulturelle modus”,
dvs. den måde vi henvender os til publikum.
Spørgsmålet er, hvordan vi kan bryde med denne
modus uden at smide barnet ud med badevandet.
Er der fx nødvendigvis et modsætningsforhold
mellem en blockbuster, dvs. en bred publikumsappel på den ene side og en ”eksklusiv” (dvs. oplevelsesmæssigt unik, men ikke nødvendigvis dyr
eller ”for de få”) museumsoplevelse for alle publikumsgrupper (også dem med stor ”kulturel kapital”, for at bruge Bourdieus begreb) på den anden.
Vi opfatter museet som en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne, men i fremtiden
vil museet også blive målt og vejet af publikum i
forhold til diverse andre udbud på det oplevelsesøkonomiske marked. Vi bliver med andre ord nødt
til at forholde os til vores rolle som en del af den
oplevelsesøkonomi, som fremtidens samfund vil
byde på.
Det er vores klare overbevisning, at en orientering
mod publikum og en ambitiøs og seriøs kunstfaglig museumspraksis ikke udelukker hinanden. Oplevelsesøkonomien er ikke nogen trussel mod museumspraksis. Tværtimod er der meget at vinde
både for kunsten, museerne og publikum ved at
etablere alliancer mellem den seriøse kunstfaglige
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KENs direktør Christian Gether, museumsinspektør Dorthe Rugaard Jørgensen, leder af ARKEN
undervisning, Berit Anne Larsen samt undertegnede, dækker samarbejdet også nogle undervisningsforløb og praktikmuligheder.

Tre-benet samarbejde

Samarbejdet er stadig nyt. Vi arbejder i øjeblikket
på at formulere delprojekter, der skal lede frem til
både konference og publikation. Praktikantdelen
har vi endnu til gode at gøre brug af, men såvel
undervisningsdelen og forskningsfællesskabet er
skudt godt i gang.

Kernen i samarbejdet mellem ARKEN og RUC er,
at vi kommer med hver vores tradition og hver
vores optik på museumspraksis. Den kunstmuseumsfaglige praksis har vi i kraft af os selv og vores
kolleger inden for feltet, men orienteringen mod
publikum må nødvendigvis tage form i overensstemmelse med samfundsudviklingen generelt
med særligt fokus på ”oplevelsesøkonomien”. Det
er netop et af de centrale undersøgelsesfelter på
afdeling for Performance-design ved Institut for
Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. Vores samarbejde med RUC er primært
relateret til denne studieretning, der er kendetegnet
ved tværfaglighed, fokus på helhedsoplevelsen
samt inddragelsen af publikum i en bred vifte af
performanceformer og events.
Foruden en fælles forskningsgruppe bestående af
medlemmer af Forskningsgruppen Visuel Kommunikation og Performance-Design på RUC og et
antal medarbejdere fra ARKEN, heriblandt AR-

Produktivt kultursammenstød
Som ved ethvert møde mellem to kulturer har den
indledende fase budt på opmuntrende og positive
samarbejder såvel som overraskende forskelle i
tilgang og forståelse af museets opgave i samfundet. Allerede nu står det klart, at de involverede
parter har meget at give hinanden, men også meget
at lære. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er
vigtigt at give sig tid til at lære. Både undervisningsforløb og samarbejdet i forskningsgruppen
har således bibragt interessante erfaringer.
ARKEN dannede i efteråret 2007 ramme om en
workshop for studerende ved Performance-design
om fremtidens kunstmuseum. Underviserne fra

Fremtidens Kunstmuseum

museumspraksis og oplevelsesøkonomien. Opgaven er at gøre det på en måde, der sikrer både
kunstfaglig seriøsitet og tilgængelighed for også et
bredere publikum end de faste – eller selvfølgelige
– museumsgængere.

ARKEN dannede i efteråret 2007 ramme om en workshop for studerende ved Performance-design om fremtidens kunstmuseum.
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Fremtidens Kunstmuseum

RUC havde givet deres studerende til opgave at
forholde sig rumligt og/eller udstillingsmæssigt til
fremtidens kunstmuseum med ARKEN som case,
med særligt fokus på interaktion med og involvering af publikum. Jeg var involveret i undervisningen, idet jeg skulle give en introduktion til kunstmuseers arbejde og virkefelt generelt og til ARKENs arkitektur og udstillingspraksis. Om end jeg
som museumsmedarbejder udmærket ved, at vi
bevæger os rundt i en lille niche af samfundet, så
overraskede det en anelse, at universitetsstuderende ikke nødvendigvis kender de grundlæggende
regler for at færdes på et museum. Og det siger
lige så meget om museernes selvforståelse som om
det unge publikum, som dermed begge står over
for en udfordring.
Undervisningsforløbet blev afsluttet på RUC. De
studerende fremlagde resultatet af deres arbejde
for et kritikerpanel bestående af nogle af ARKENs
medarbejdere. Mange af deres forslag var både
forfriskende og gav stof til eftertanke i forhold til,
hvordan vi i dag tænker, opbygger og formidler
vores udstillinger. De studerendes forforståelse af,
hvad kunst er og deres ideer til, hvordan den kan
iscenesættes, var således på den ene side provokerende for os museumsfolk og flere virkede vanskelige at se realiseret i praksis. Men på den anden
side var forslagene også interessante bud på, hvordan man kunne inddrage aspekter, som vi ikke
normalt tænker ind i museumsoplevelsen. Der blev
med andre ord tænkt ud af boksen på en måde,
som vi næppe selv ville have gjort det. Et frisk
pust, ganske enkelt.

Teori møder praksis
Også i samarbejdet med forskningsgruppen har vi
erfaret nogle for mig at se frugtbare og interessante modsætninger. Modsætningerne her består primært i forskelle i arbejdskultur. Museet og universitetet byder på forskellige vilkår for, hvordan,
med hvilke forventninger og med hvilke midler,
resultaterne nås. Vi er vant til at arbejde med klart
definerede mål, fx en udstilling, der skal realiseres,
hvor vi må gå meget målrettet efter særligt udvalgte værker. Forskernes tilgang til deres arbejde er
som klassisk humanistisk forskningsarbejde snarere kendetegnet ved at lade sig lede af stoffet og
ikke drage forhastede konklusioner. I museumsarbejdet er vi derimod nødsaget til at vove pelsen og
drage konklusioner undervejs, som vi dernæst
hænger på, så at sige.
Hidtil har forskellene betydet udfordrende diskussioner og – i kølvandet deraf – ført til en stadig
nærmere præcisering af, hvad vi i forskningsgruppen fremover skal undersøge i fællesskab, og hvad
de enkelte deltagere skal dykke dybere ned i gennem hver deres specifikke forskningsprojekter.
Synergieffekten mellem alle disse dele af samarbejdet vil forhåbentlig etablere et stærkt teoretisk
og praktisk fundament, hvorfra vi kan pejle os ind
på samspillet mellem fremtidens publikum og
fremtidens kunstmuseum. Mens samarbejdet for
RUC giver universitetets forskere mulighed for
direkte at følge det praktiske arbejde på et museum
for moderne kunst, og for at udvikle forskning i
kunstinstitutionens teoretiske problemstillinger i
samarbejde med museets akademiske stab, så har
vi på ARKEN glæde af dialogen med RUCforskernes mere teoretiske tilgang til emnet.

Samarbejdets forskergruppe på studietur i Berlin for at besøge en
række museer og monumenter.

FAKTABOKS:
I 2007 åbner Unges Laboratorier for Kunst (u.l.k.).
Det henvender sig til unge mellem 12 og 20 år. Unges Laboratorier for Kunst bliver et sted, som unge
både kan bruge i deres skoletid og i deres fritid.
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Samarbejde med konkurrenter!
- Arbejdet i PR-gruppen i Ribe Amt
Mette Slyngborg, Museumsinspektør, Sydvestjyske Museer. Esbjerg Museum

På museerne i Ribe Amt var det som regel én person på hvert museum, der stod for markedsføringen. Ved at samarbejde på tværs i et fagligt miljø
kunne vi udveksle, blive klogere og inspirere hinanden i arbejdet med PR og markedsføring, som vi
ellers sad alene med. Derved stod vi også bedre
funderet i det lokale samarbejde med turistbranche, handelsstand og kommune.
Målet med samarbejdet var at lægge kræfterne
sammen og udvikle redskaber til en optimering af
markedsføringen både for det enkelte museum og
for helheden. PR-gruppen fungerede i en årrække,
men de sidste par år har samarbejdet i gruppen
været stillet i bero, især fordi de fælles projekter i
PR-gruppen var meget ressourcekrævende, interesserne var meget forskellige, og gruppens medlemmer fik travlt med andre projekter. Det sidste fællesprojekt blev produktionen af en fælles plakat for
museerne i 2004.
Samarbejdet på tværs af museerne gav nogle fordele. Internt udvekslede vi vore erfaringer om,
hvordan man kunne opnå gratis omtale og om,
hvilke rabatordninger, det kunne betale sig at deltage i. Som en samlet gruppe af museer kunne vi
forsøge at få turismebranchen i tale for at få bedre
og billigere annoncering. Sammen kunne vi udarbejde og gennemførte interne og eksterne spørgeskemaundersøgelser for at se, hvad der skulle til
for at opkvalificere museerne udadtil i en markedsføring og internt i formidlingen overfor publikum.
PR-gruppen kunne udtænke nye fælles markedsføringsstrategier og skabe nogle fælles produkter,

f.eks. i form af en fælles plakat og en fælles hjemmeside.

Intern kortlægning
PR-gruppen bestod af inspektører, der arbejdede
med PR på meget forskellige typer museer i Ribe
Amt. Derfor var det ikke ligetil at blive enige om,
hvilke behov og mål gruppen skulle følge. Hvert
museum havde sine egne traditioner og forudsætninger for at markedsføre sig i medierne. Ikke
mindst svingede den økonomiske ramme til markedsføring fra under kr. 20.000 pr år til 420.000
pr. år. Disse forskellige finansielle muligheder for
markedsføring havde altafgørende indflydelse på,
hvilke strategier det enkelte museum havde i forhold til PR og markedsføring.
For at undersøge mulighederne for fælles markedsføring og gøre status iværksatte vi en intern
undersøgelse på vore museer i 2000. Undersøgelsen medførte, at vi fik kendskab til hinandens
”highlights”, anvendelsen af fremmedsprog i udstillingstekster, entre, museumsgæstens gennemsnitlige besøgstid samt det årlige antal besøgende.
Derved fik vi indsigt i hinandens vilkår og kunne
se, hvor det var oplagt at samarbejde, bl.a. gennem
fælles publikumsundersøgelser.

Samarbejde med konkurrenter!

I en årrække fra 1999 samarbejdede museerne i
det tidligere Ribe Amt om, hvordan vi ved fælles markedsføring kunne synliggøre museerne i
amtet mere. Museerne oprettede en fælles PRgruppe, der var åben for dem, der arbejdede
med pr, og som bestod af repræsentanter fra
kunst- og kulturhistoriske museer. Undertegnede deltog og gør her status.

Publikumsundersøgelse
Vi havde brug for et redskab til at måle vores PR
og markedsføringsindsats for at kunne forbedre
den. Derfor iværksatte vi en publikumsundersøgelse, der skulle sætte fokus på, hvordan gæsterne
blev modtaget på museerne, hvordan udstillinger
og formidlingen af disse fungerede samt give os et
overblik over, hvem vores gæster var. Resultatet af
undersøgelsen skulle bruges til at forbedre og udvikle det enkelte museums tilbud og PR.
Museerne i Ribe Amt gennemførte to publikumsundersøgelser: En i 2001 og en i 2002. PRgruppen udarbejdede spørgeskemaet, og Amtsmu-
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seumsrådet bevilligede midler til at ansætte en
person til at få besvarelserne samlet og analysere
resultatet.

Samarbejde med konkurrenter!

Begge år valgte vi 3 uger ud, uge 20, uge 28 og
uge 42, hvor undersøgelsen foregik samtidig på de
deltagende museer for at få et sammenligneligt
måleredskab. Også de ikke-statsanerkendte museer
fik tilbud om at deltage i undersøgelsen, hvilket
nogle af dem gjorde. Spørgeskemaet til publikum
blev udleveret på tre sprog: Dansk, tysk og engelsk. Historikeren Charlotte Lindhardt blev ansat
til at samle og analysere resultaterne af spørgeskemaerne. Der blev skrevet en samlet rapport for alle
museerne, og hvert museum fik en separat rapport
om deres gæsters kommentarer og besvarelser.
Charlotte Lindhardt skrev blandt andet i den første
rapport 2001:
”Resultaterne kan de enkelte museer bruge til at
forbedre sig på områder, der fremstår som svagere,
men også til inspiration og nye idéer. Det har aldrig været PR-gruppens mening, at museerne skulle ud i en indbyrdes konkurrence, og det er heller
ikke meningen med at fremlægge samtlige resultater for alle museer. I stedet kan svarene bruges
positivt til at få dokumenteret, hvor indsatsen skal
lægges i de kommende år. For eksempel er der
flere kvinder på kunstmuseerne og flere mænd på
de militært orienterede museer, hvilket kan bruges
i PR-sammenhænge til at reklamere mere målrettet. Det samme gælder spørgsmålene om, hvor
publikum har hørt om museerne – her kan findes
nye indsatsområder eller arbejdes bedre med de
eksisterende”
Resultaterne fra undersøgelserne gav museerne en
masse svar, men også nye udfordringer. Erfaringerne med spørgeskemaundersøgelserne var, at det
er ressourcekrævende selv at udvikle, afvikle og
efterfølgende samle resultaterne af så stor en undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen gav os ny
viden – både i forhold til det, spørgeskemaet
spurgte ind til – men også på godt og ondt i forhold til det at iværksætte spørgeskemaundersøgelser. Bl.a. betød valget af de samme uger, at de
samme turister blev mødt med samme spørgeskema alle de steder, de troppede op i de valgte uger.
Nogle museer ændrede spørgeskemaet, så det blev
svært at sammenligne besvarelserne.
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Vi erfarede, at det er problematisk at lave spørgeskemaer, der skal tilfredsstille alles behov, da de
ofte bliver meget omfattende. Det blev det enkelte
museums ansvar selv at bruge resultaterne til noget
konkret. Spørgeskemaundersøgelser blev fortsat i
årene efter, men oplysningerne blev ikke samlet i
en fælles rapport. Vi fik ny viden om brug af fælles undersøgelser på museerne, og set i bakspejlet
burde vi have indlagt evalueringer af udformningen af skemaerne samt undersøgt, hvorvidt og
hvordan undersøgelsernes resultater påvirkede på
museernes arbejde.

Udvikling af varefaktasystem
For at kunne markedsføre og definere museerne i
forhold til hinanden og overfor publikum udviklede vi et ambitiøst varefaktasystem, som bestod af
piktogrammer, der skulle symbolisere de ydelser
museerne tilbød. F.eks. hvilket fagområde museet
varetog, hvilken tidsperiode, hvilke formidlingstilbud, hvem målgruppen var samt oplyse stedets
børneegnethed. Derudover kunne piktogrammerne
på enkelt vis give standardoplysninger om museets
øvrige faciliteter, bl.a. hvor lang tid et gennemsnitsbesøg varede. Målet var at give turister og
borgere et sammenligneligt og hurtigt indblik i,
hvad det enkelte museum kunne tilbyde. Disse
varefaktaoplysninger skulle anvendes både i pjecer
for de enkelte muser og på internettet på en fælles
hjemmeside med link til museernes egne sider.
Vi syntes selv det var en rigtig god ide, vi havde
fået, da både små og store museer blev ligeværdigt
og demokratisk belyst for turisten. Vi måtte se os
overhalet indenom, da ideen blev videreudviklet i
et andet forum til stjernekvalificering af museer og
attraktioner. En stjerneordning, der kun er for de
museer, der vil betale en større sum for at være
med i ordningen. Når ideer formidles i åbne sammenhænge må man desværre leve med, at andre er
hurtigere til at udnytte de potentialer, der ligger i
ideerne.

Hjemmeside og plakat
PR gruppen fik oprettet en fælles hjemmeside under navnet Sydvestjyskemuseer. Siden var enkelt
opbygget med beskrivelser af de deltagende museer og med en dansk, tysk eller engelsk indgang.
Der var dog ikke afsat de fornødne ressourcer til
vedligeholdelse og udvikling af den fælles hjem-

meside, hvilket var en væsentlig erfaring.
PR-gruppen arbejdede for at få produceret en fælles plakat, som skulle være et fælles fremstød for
museerne i Ribe Amt – en plakat, der kunne henvise til alle museerne og hænge hvert sted. Efter
forhandlinger med forskellige mulige aktører lykkedes det Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum
at få en aftale i stand med kunstneren Bjørn Nør-

gaard, som skabte en plakat, der i grafik og billeder illustrerede amtets mange museer og seværdigheder. Der blev søgt midler forskellige steder og
det lykkedes at få produceret plakaten, hvis symbolske indhold er beskrevet i en artikel i Mark og
Montre

Samarbejde kræver tid og planlægning

Samarbejde med konkurrenter!

Fælles plakat for museerne i Ribe Amt. Udført af kunstneren Bjørn Nørgaard i 2004
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Samarbejde med konkurrenter!

PR-gruppens arbejde betød nye initiativer, som
alle museerne i amtet kunne få glæde af. Men for
den enkelte person betød samarbejdet i gruppen
også en vigtig vidensdeling med et fagligt udbytte,
som kunne bruges i det daglige arbejde. Vi udvekslede vore forskellige erfaringer om bevidst
brug af gratis omtale, rabatordninger, pr-strategier
og pressekontakt. Vi gav hinanden indblik i vores
målgrupper og markedsføringstraditioner. Endelig
kunne vi med fælles viden om priser stå stærkere
over for annonceudbydere.
Kan man samarbejde med konkurrenter? Samarbejde er muligt, når man er åben overfor mulighederne - også selvom man kan opfatte hinanden
som konkurrenter.
Der var mange fordele i at dele viden og danne et
netværk, hvis man samtidig erkender, at museerne
var og er meget forskellige og har forskellige behov og muligheder for at realisere ideer. De projekter, som vi fik realiseret, krævede sin kvinde:
Det var meget ressourcekrævende både at realisere
og skaffe finansiering til de ideer, vi fik. Således
kan samarbejde være meget frugtbart og inspirerende, men succes i længden er betinget af, at der
på museerne sættes ressourcer af til samarbejdet på
tværs, således at de fælles bestræbelser og mål
integreres som en del af museets arbejde. Dette
forudsætter, at der iværksættes PR- og markedsføringsstrategier, hvor relevante samarbejdspartnere
indgår som en naturlig del. Museets målsætninger
og strategier indenfor PR- og markedsføring skal
indarbejdes i politikker og tidsplaner således at det
bliver muligt og realistisk at prioritere og udvikle
nye fælles initiativer, der kan løfte museernes markedsføring og skabe synergieffekt.
Deltagere i PR-gruppen var: Teresa Nielsen fra
Vejen Kunstmuseum, Charlotte West fra Ølgod
Museum, Lene Lund Feveile fra Den antikvariske
Samling i Ribe, Mariann Ploug fra Varde Museum, Mette Slyngborg fra Esbjerg Museum samt i
en periode Charlotte Lindhardt, Esbjerg Museum.
Rapport: Analyse af spørgeskemaundersøgelse for
museerne i Ribe Amt 2001, af Charlotte Lindhardt.
I forbindelse med fusionen mellem Esbjerg Museum og Den antikvariske Samling i Ribe til Sydvestjyske Museer har Sydvestjyske Museer fået
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overdraget domænenavnet.
Mark og Montre, Årbog for Ribe Amts Museer
2004: Teresa Nielsen m.fl.: På kultur-opdagelse i
den nye plakat fra Ribe Amts museer.

Cultural HeriTALEs
- FUNKy museumsformidling
Jens F. Jensen, Professor i interaktive multimedier. ApEx – Center for anvendt oplevelsesøkonomi, Aalborg Universitet

Mellem kulturarv og oplevelsesøkonomi

Men samtidig vil de også have det autentiske, det
der er forankret i sted og historie og det unikke.
Udbydere af oplevelser er nødt til at møde begge
behov, hvis de vil nå deres publikum. Publikum
forventer med andre ord – lidt populært formuleret
– oplevelsen af Gravballemanden produceret af
Universal Studios, oplevelsen af livet i vikingetiden levendegjort af Disney, historien om guldhornene fortalt af Dan Brown.
Museer og kulturinstitutioner har rige ressourcer
og høje faglige kvalifikationer, hvad angår den
historiske og stedsbestemte forankring, det autentiske og det unikke. Men har ikke altid spidskompetencer i forhold til oplevelsesdesign og oplevelsesbaseret formidling. Det er i korthed en af kulturinstitutionernes og museernes store udfordringer i
det aktuelle oplevelsesøkonomiske samfund.
Mediehuse, IKT-virksomheder og indholdsproducenter har på den anden side traditionelt høje kompetencer inden for formidling og oplevelsesbaseret
kommunikation, men mangler i mange tilfælde
indhold, gode fortællinger, autentisk materiale
forankret i en bestemt lokalitet og historie som
grundlag for formidlingen. Der kan derfor skabes
positiv synergi ved at etablere tætte samarbejder
mellem museer og kulturinstitutioner på den ene
side og medievirksomheder og indholdsproducenter på den anden.

Men hvad er Cultural HeriTALEs,
egentlig?
Navnet Cultural HeriTALEs henviser naturligvis
til Cultural Heritage eller kulturarv. Men her i fortællende form som Cultural HeriTALEs, kulturarvsfortællinger. Der dækker bredt over fortællende, oplevelsesbaseret, engagerende, involverende
formidling af kulturarv (og i bredere forstand
kunst og natur), primært ved inddragelse af interaktive digitale teknologier og medier.

Cultural HeriTALEs

I oplevelsesøkonomien konkurrerer alle typer af
oplevelser med hinanden uanset type, form og
indhold, og publikums referencegrundlag og kvalitetsstandard for oplevelsestilbud er i stort omfang
sat af Hollywoodfilm, AAA-computerspil, VRinstallationer i forlystelsesparker osv. Oplevelsessamfundets forbrugere forventer med andre ord det
oplevelsesorienterede, det underholdende og det
professionelt designede og producerede.

I Nordjylland har man netop taget initiativ til at
samle kulturinstitutioner, medievirksomheder og
indholdsproducenter i en klynge for at arbejde med
disse problemstillinger. Den har fået navnet Cultural HeriTALEs – klyngeorganisation for oplevelsesorienteret museumsformidling og ny teknologi.

Cultural HeriTALEs er både en klynge af museer
og teknologivirksomheder, der arbejder med teknologisk formidling af kulturarv, og selve den
klyngeorganisation, der organiserer klyngen.
En klynge er betegnelsen for en gruppe af beslægtede eller relaterede virksomheder inden for et
geografisk afgrænset område, som indgår i tætte
samarbejdsrelationer med hinanden. Hensigten er,
at virksomhederne i klyngen – på trods af at nogle
af dem indgår i indbyrdes konkurrence – i fællesskab produktudvikler, løser fælles opgaver og når
En repræsentant fra storytellinggruppen, Bente Jensen fra
Aalborg Stadsarkiv, instruerer kommende spillere. Foto:
Claus Holmen
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fælles mål. Og en klyngeorganisation er på sin side
en organisation, der arbejder for at koordinere
samarbejdet i klyngen og at understøtte klyngens
formål og aktiviteter. Klyngeorganisationens opgaver er bl.a.: at styrke samarbejdet intern i klyngen,
at importere international viden til klyngen, og at
synliggøre og formidle klyngens kompetencer og
produkter i omverdenen.

Cultural HeriTALEs

Mange internationale eksempler peger i retning af,
at virksomheder og brancher, der vælger at organisere sig i regionale klynger, opnår en konkurrencefordel i forhold til virksomheder, der ikke organiserer sig, men i stedet har en tendens til at betragte
de nærmeste nabovirksomheder som de værste
konkurrenter.
Klynger er normalt organiseret horisontalt, dvs. at
klyngen består af virksomheder af samme type
eller virksomheder, der ligger på samme niveau i
værdikæden. Vanskeligheden er her, at disse virksomheder ofte er i mere eller mindre direkte konkurrence med hinanden, hvilket kan hæmme og
sætte grænser for samarbejdet. Det særlige ved
Cultural HeriTALEs som klynge er, at den er organiseret vertikalt. Det vil sige, at den består af institutioner og virksomheder, der ligger i forskellige
led af værdikæden. Relationen mellem klyngens
deltagere er således, at de fungerer som henholdsvis leverandører til og aftagere af hinandens produkter og tjenester. Derfor er der i udgangspunktet
ikke konkurrence mellem parterne, men derimod
fælles interesse i at samarbejde om at skabe de
bedst mulige produkter og oplevelser.

Spillerne modtager spørgsmål om fabrikken via SMS. Foto:
Claus Holmen

FUNK-modellen
Kulturarvsklyngen Cultural HeriTALEs er organiseret ud fra FUNK-modellen. FUNK-modellen er
en udviklings- og vækstmodel specielt udviklet i
forbindelse med oplevelsesøkonomien af den
svenske KK-stiftelse. FUNK refererer til forbogstaverne på henholdsvis Forskning, Utbildning
(Uddannelse), Näring (Erhverv), og Kultur, der
således staver FUNK. Modellens hovedpointe er,
at det er disse fire område eller aktørgrupper, der
først og fremmest skal aktiveres for at skabe gunstige forudsætninger for vækst i oplevelsesøkonomien. Ikke mindst skal de fire områder indgå i
tætte koblinger og samarbejde for at realisere potentialerne i oplevelsesindustrien. Derudover pointerer modellen især styrkelsen af infrastrukturen –
den kreative infrastruktur – dvs. rammebetingelserne for de oplevelsesøkonomiske tiltag og derfor
også helhedssystemet.
FUNK-modellen betyder bl.a., at det både sidder
repræsentanter for kulturlivet – herunder både kulturarvsinstitutioner og politikere repræsenterende
Kulturaftale Nordjylland – virksomheder, forskning og uddannelse i styregruppen for Cultural
HeriTALEs.
Cultural HeriTALEs er organiseret som en subklynge under ApEx, Center for Applied Experience Economy. ApEx er den generelle klyngeorganisation for oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland, der arbejder for at fremme og koordinere
tiltag inden for oplevelsesøkonomien. ApEx driver
dels en række netværk inden for oplevelsesøkonomiens temaer, dels en række innovationsprojekter
med mere målrettede indsatser inden for specifikke områder, og endelig subklynger inden for afgrænsede brancher, hvoraf Cultural HeriTALEs er
den ene.

Arbejdsopgaver og tilgange
Cultural HeriTALEs har som klyngeorganisation
en lang række arbejdsopgaver. Mest overordnet
skal klyngen med et fagligt og sagligt udgangspunkt arbejde med nye typer af formidling af kulturarv baseret på oplevelsesorientering og interaktive, digitale medier. Det drejer sig om udvikling
af anderledes, innovative oplevelser og attraktioner på museerne, men også om generel opbygning
af viden og kompetencer hos teknologivirksomhe-
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Cultural HeriTALEs er derudover karakteriseret
ved en række særlige metodiske tilgangsvinkler og
arbejdsmåder, hvor der her blot skal nævnes tre:
brugerdreven innovation, indholds-dreven teknologi og performance regnskab.

Brugerdreven innovation
Museumsformidling har traditionelt ikke været
stærk, hvad angår inddragelse af brugeren, deltagende eller brugercentreret design og brugerdreven innovation. I forhold til at anvende brugeren som ressource til innovation og hensigtsmæssig design ligger der imidlertid en lang række rige
erfaringer og en stor viden inden for IT-branchen
og i forsknings- og uddannelsesmiljøerne omkring
digitale medier, som i modificerende former kan
overføres og tages i anvendelsen af museumsverdenen. Det drejer sig om metoder som fokusgruppeinterviews, medieetnografi, participatory design,
scenarie-teknikker, cultural probes, design games
osv. Cultural HeriTALEs vil med afsæt i denne
viden udvikle nye dedikerede metoder til brugerdreven innovation i forhold til formidling på museer og kulturinstitutioner.

lyd, mobilt indhold og lokationsbaserede tjenester,
digitale simulationer til web og virtual communities – men altid motiveret af indholdet og den konkrete brugergruppe.

Oplevelsesøkonomisk effektregnskab
Som en integreret del af klyngens aktiviteter indgår også udviklingen af en ny og mere omfattende
evalueringsmetode og -model for effekten af oplevelsesøkonomiske aktiviteter og tiltag: et oplevelsesøkonomisk regnskab og evaluering. Det er en
model, der ikke alene måler alle de direkte og indirekte økonomiske virkninger af givne oplevelsesøkonomiske aktiviteter og tiltag, men også måler
og evaluerer alle de mere uhåndgribelige kulturelle
effekter i form af kulturel og social mening, identitetsdannelse, livskvalitet, herunder også sammenhængen mellem oplevelsesøkonomiske tiltag og
aktiviteter på den ene side og fremme af innovation, kreativitet, samarbejde og mangfoldighed på
den anden.

Cultural HeriTALEs

der, indholdsproducenter, oplevelsesdesignere, der
arbejder med formidling af kulturarv. Det drejer
sig om netværksskabelse, videndeling og styrkelse
af innovationskapaciteten, men også at kortlægge
klynges og de enkelte virksomheders eksisterende
kompetencer, ressourcer og potentialer. Og det
drejer sig om import af den nyeste internationale
viden til klyngen, men også om synliggørelse af
klyngens aktiviteter, kompetencer og produkter
gennem etableringen af vinduer for klyngen i en
større international sammenhæng.

DACMAN: en interaktiv skattejagt omkring den gamle Dansk
Andels Cement fabrik. Foto: Claus Holmen

Indholdsdreven innovation og teknologi
I de enkelte projekter fokuseres der naturligvis på
konkrete teknologisk og geografisk funderede løsninger. Projekterne retter sig imidlertid ikke mod
én bestemt type af teknologi. I dette aspekt hælder
klyngen mere til: indholdsdreven innovation, dvs.
at løsninger og innovation drives af indholdet, og
de givne teknologier og teknologiske løsninger
vælges ud fra, hvad der bedst understøtter det givne koncept og det givne indhold. Cultral. HeriTALEs vil således i princippet arbejde med hele spektret af teknologier fra 3D virtual reality, mixed
reality, augmented reality over 3D-lyd/binaural
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Socle du Monde
- og et pulserende parløb mellem kunst og erhvervsliv!
Stinna Toft, Curator. Socle du Monde 2008

Socle du Monde

kedeligt er det ikke, når man slipper en flok kunstnere løs. Det er noget som træskofabrikken SANITA kan tale med om. Virksomheden har været
med i de to tidligere biennaler og er med igen i
forbindelse med biennalen i 2008.

Møde Sanita A/S 2004/Fotograf Michael Damsgaard. Fra venstre: Jacob Fabricius, Lene Elsner, Simon Starling, Knud Jeppesen

Socle du Monde biennalen åbner for publikum den
31. maj 2008 på Herning Kunstmuseum. Det er
tredje gang biennalen løber af stablen og hver
gang er det lige spændende om man nu kan få
samarbejdet mellem virksomheder og kunstnere til
at gå op. Ikke mindst fordi der virkelig er tale om
et samarbejde mod det ukendte. Værkerne skabes
med fuld kunstnerisk frihed. Kunstnerne leverer
idéer og skitser til hver deres værk. Virksomhederne stiller med produktionsfaciliteter og ekspertise.
Sammen skaber de værker, som vises på Herning
Kunstmuseum.
Og selv om biennale organisationen efterhånden
har en del erfaring så bliver det alligevel aldrig
helt, som man troede. Og heldigvis for det, for

For direktør Knud Jeppesen var målet ikke det
færdige produkt. Det var at have dialogen med
Stephanie Dinkins og være med i det, der skete.
Det var især spændende, da hun blev sluppet løs
blandt medarbejderne, og jeg oplevede, hvordan
de involverede sig i hendes arbejde, og hvordan
det smittede af på deres egen hverdag, fortalte
Knud Jeppesen tilbage i 2002.

Socle du Monde Biennalen 2002

Socle du Monde Biennalen 2004

- afholdt første gang den 1. marts - 23. juni 2002
Den første biennalen kom i stand under kunstnerisk ledelse af
museumsdirektør Holger Reenberg og besøgtes af godt
8000 gæster.

- afholdt anden gang den 5. juni - 15. august 2004
Jacob Fabricius curaterede udstillingen som besøgtes af
godt 5000 gæster.

Deltagere i 2002
11 internationale kunstnere - Niels Bonde (DK), Renato Dib
(BR), Stephanie Dinkins (US), Marco Evaristti (CH), Belu-Simion
Fainaru (I), Erik A. Frandsen (DK), Michael Kvium (DK), Christian Lemmerz (D), Francesco Simeti (I), Nedko Solakov (BG),
Luis Vidal (E).
13 danske virksomheder - Bonus Energi, Bestseller, egetæpper, Kvik Holding, Konkret, Martin Pedersens Strømefabrik,
MidtFactoring, Montana, Sanita, Teko Center Danmark, Rose
Poultry, AV Form, Handels- og Ingeniørhøjskolen.
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SANITA har tidligere haft besøg af den amerikanske kunstner Stephanie Dinkins i 2002 og af engelske Simon Starling i 2004.
Stephanie Dinkins værk "For Every Action there
is an Equal and Opposite Reaction" er et godt billede på de to verdener, som støder sammen i Socle
du Monde. Virksomheden med den rationelle,
markedsafhængige og produktorienterede tilgang
møder kunstneren med sin irrationelle, uafhængige
og procesorienterede vinkel på verden.
Det kræver en vis portion mod og ikke mindst
åbenhed at lukke en kunstner inden for murene.
Men jo mere åben en virksomhed tør være, des
flere input får medarbejderne.

Deltagere i 2004
12 internationale kunstnere/kunstnergrupper - Aleksandra
Mir (PL) Annika Eriksson (S), Åsa Sonjasdotter & Asif Mufeed (S), AVPD (DK), Black Leotard Front (US), Dave Hulfish Bailey (US), Henrik Plenge Jakobsen (DK), Jakob S.
Boeskov (D), Kirsten Pieroth, Roman Ondák (Slovenia),
Simon Starling (UK), Superflex.
12 danske virksomheder - Arriva Danmark A/S, Bestseller
A/S, Bryggeriet Apollo - Sct. Clemens - Herning, c.c.
contractor A/S, egetæpper, Futura Energi SALG A/S, HIH
Handels- og IngeniørHøjskolen, Kommunikationsbureauet
IB&Co, Kvik Holding A/S, Montana Møbler A/S, Sanita A/S,
TEKO.

Simon Starling, som var et relativt ukendt navn for
mange blandt det danske kunstpublikum, blev
kaldt til SANITA og Ikast af curator Jacob Fabricius i 2004.
Mødet resulterede i det forrygende værk Femmands Pedersen (Ikast-Strelze). Efter åbningen lå
lastvognstraileren i fast rutefart mellem Ikast og
Socle du Monde Biennalen 2008
- afholdes for tredje gang den 31. maj - 30. november 2008
Herning Kunstmuseums udstillingsinspektør Stinna Toft er
curator på Biennalen.
Deltagere i 2008
(iForbehold for ændringer, idet alle samarbejder i strivende
stund endnu ikke er faldet på plads)
Kunstnere - Hesselholdt & Mejlvang; Ingen Frygt: Anna Maria
Helgadottir, Hannah Heilmann, Sigrun Gudbrandsdottir;
John Kørner; Katya Sander; Kirsten Justesen; Luis Boa; Nanna
Debois Buhl; Peter Land
Virksomheder - Bryggeriet Apollo - Sct. Clemens - Herning,
egetæpper, Messecenter Herning, Montana Møbler A/S,
Nykredit, Sanita A/S, TEKO

Møde på Sanita A/S 2007/Kunstnerduoen Sofie Hesselholdt
og Vibeke Mejlvang.
Foto: Steen Gyldendal Olesen, el corazón

Socle du Monde

Personligt satte mødet også sine spor.
”Når du driver en virksomhed skal du ikke bare
kigge på debet og kredit. Det handler om at skabe
dynamik, smil og arbejdsglæde i organisationen.
Vi skal være åbne og bruge vores sanser, ellers
bliver virksomheden for tung og traditionsbunden,
og det duer ikke i den foranderlige verden, vi lever i”.

fabrikken i Polen. Mon ikke den har vakt opsigt på
de europæiske motorveje.
Simon Starling fik den prestigefyldte Turner Pris i
2005. Flere af de deltagende kunstnere i Socle du
Monde Biennalerne har modtaget internationale
priser.
”Samarbejdet med en kunstner give nye og skæve
tanker. Det er med til at åbne dine øjne og se på
virksomhedens udfordringer på en ny måde. Der er
mange, mig selv inklusive, som trak på smilebåndet af Aage Damgaard, dengang han lukkede forskellige kunstnere ind på Angli-fabrikken. Men
han har jo været klog
nok og er grunden til,
at vi har Herning
Kunstmuseum og hele
uddannelsesparken i
dag. Det er jo ofte folk,
der er lidt skæve i deres eksistens, som bringer udvikling og fornyelse”, fastslår Knud
Jeppesen.
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U.L.K.
- Unges Laboratorier for Kunst
Maja Bødtcher-Hansen, Gymnasielærer. Sankt Annæ Gymnasium

U.L.K.

At opleve kunst er en kreativ proces. Man bruger
sig selv, sin fantasi og trækker på mulige og umulige personlige referencer. Når kunst trænger ind
under huden og bliver mere end et værk på en pensumbeskrivelse, er det fordi, man har leveret et
lille stykke af sig selv. Det har Statens Museum
for Kunst (SMK) taget konsekvensen af i deres
projekt: Unges Laboratorier for Kunst.

havde læst et par afsnit fra Mette Sandbys ”Det
iscenesatte fotografi”, analyseret nogle serielle
værker og var så småt begyndt at lave skitser til
egne produktioner. Vi havde allerede været på en
traditionel omvisning på Arken, hvor vi så fotografiske værker på udstillingen ”Mad Love”. Workshoppen kom oveni som en helt ny vinkling på
emnet.

I efteråret faldt jeg over et tilbud om at deltage
med en klasse i et udviklingsprojekt på SMK. Projektets formål var, at udvikle nye undervisningsformer, der i højere grad er baseret på unges tilgang til kunst, end en klassisk, dialogbaseret rundvisning med stop foran udvalgte værker. Samlingen og faciliteterne skulle åbnes op for en ny måde
at opleve kunst på.

Underviseren fra SMK, Tine Nygaard, havde tilpasset forløbet vores faglige udgangspunkt ret
nøje. Det betød ikke, at det udelukkende kom til at
dreje sig om fotografi, men mere om iscenesættelse og oplevelse generelt. Dagen startede i U.L.K.’s
laboratorium, hvor et enkelt iscenesat fotografi af
Sam Taylor Wood blev blæst op på en enorm væg.
Fokus var fra starten, at eleverne selv skulle producere nogle fotografier under et selvvalgt tema.
Kunsten skulle derfor bruges – ikke blot indlæres
skematisk. Som inspirationskilde går man, i mine
øjne, helt anderledes til kunsten. Eleverne undersøgte detaljer, farver og formater ud fra et behov,
ikke en lærerplan.

Klassen stod midt i et forløb om iscenesat fotografi, inspireret af fotograferne i 70’ernes USA. De

Indkredsningen af emnet var baseret på deres egne
tanker, og man kan nærmest påstå, at underviseren
fungerede som en art visions- eller konceptcoach.
Den tilgang til undervisning blev især præsenteret
i klassens møde med installationsværket ”Please,
keep quiet” af Elmgreen og Dragset, der er en hyperrealistisk udgave af en 4-sengsstue på et hospital i naturlig størrelse. Eleverne blev pålagt tavshed og tid til at opleve og sanse installationen, der
påvirkede dem med alle tænkelige virkemidler: en
svag summen fra neonrørene, det kolde lys, lugten
af hospitalssenge og selvfølgelig den overvældende oplevelse af kunstige mennesker, der ser virkelige ud. Underviseren tog udgangspunkt i sin egen
oplevelse af installationer, der netop var baseret på
en fornemmelse et sted i kroppen, og eleverne
kunne netop tale med på det punkt. Oplevelsen var
Fortsættes side 22
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Ideer rumliggjort
Lisbeth Aagaard Larsen, Museumsinspektør. Nyere Tid, Vejle Museum. Jacob Knudsen, eksternt
finansieret Inspektør med ansvar for formidlings- og museumspædagogiske projekter

Erfaringer med en kreativ konsulent tilknyttet
udviklingsprocessen af et nyt udstillingskoncept.

Særligt udfordringen med at opbygge nye udstillinger præger arbejdsgangene på Vejle Museum.
Nye rammer giver en enestående chance for at
tænke i nye formidlingsformer, scenografi og udstillingsopbygning, ligesom nye rammer giver
udfordringer såsom hvordan vi får de enkelte udstillingsafsnit til at hænge sammen. Museet har
gjort sig mange overvejelser omkring disse ting,
og visionerne er klare:

Ideer rumliggjort

Vejle Museum åbner indenfor en kort årrække nye
udstillinger, publikumsområder, administration og
værkstedsfaciliteter i helt nye rammer. Rammerne
er de gamle spinderier i Vejles vestlige bydel, hvor
museet bliver del af et nyt kulturkraftcenter indeholdende kunstnerværksteder, iværksættere, teatre
og foreninger.

Vejle Museums kommende udstillinger skal være
åbne ud mod både Vejle og verden. Udstillinger
der ikke bare skal lokke de faste gæster ind, men
også grupper der ikke normalt kommer på museerne. Unge, nydanskere, mænd, i det hele taget alle
dem, der har opgivet at gå på museum, fordi de
tror, det er kedeligt og ikke vedkommer dem. Midlerne bliver mange, lige fra at arbejde med autentiske og kunstinspirerede opstillinger over lyssætninger, billed- og filmsekvenser i samspil med
historiske genstande, til brug af lyde som stemningsskabende element. Der vil være masser af
genstande og ting, som publikum kan afprøve og
undersøge nærmere. Der vil være adgang til informationer på flere niveauer, ligesom udstillingerne
også vil integrere forskellige læringsformer. Slutresultatet bliver flotte, overraskende, engagerende
og ikke mindst vedkommende udstillinger.
Ideerne til at opfylde visionerne er mange, og de

Billedserien dokumenterer et ”work in progres”, en åben og undersøgende visuel proces : fra abstrakt – principiel og konceptuel –
diagrammatisk rumlig grundplans-skitsering……….
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Ideer rumliggjort

udvikles løbende af museets personale, der har
indblik i museets samlinger og viden om den lokale historie. Derudover søges inspiration fra ind- og
udland om formidlingsteknikker og tendenser i
oplevelsesindustrien. Det var derfor oplagt at tage
imod tilbuddet fra Nyx om at få en kreativ konsulent tilknyttet udviklingsprocessen af et nyt udstillingskoncept. Sammen med fem andre turistvirksomheder i Region Syddanmark deltager Vejle
Museum i et halvt år indtil april 2008 i det EUfinansierede projekt ’Innovationskompetencer i
turistbranchen’. Via projektet blev der formidlet
kontakt mellem Vejle Museum og scenografen
Peter Rafn Dahm. Han er Vejle Museums kreative
konsulent i museets skridt mod en konkretisering
af, hvordan de kommende udstillinger i Spinderierne skal se ud og opleves. Han er tilknyttet museet en måned som konsulent, hvor han afholder en
række workshops med museets ansatte om konceptudvikling af udstillinger. Workshops, der skal
afklare mulige scenografiske udstillingsopbygninger, men også brugen af andre formidlingsmæssige
overvejelser som interaktivitet, lyd, lys m.m. Scenografens fornemste rolle i samarbejdet har været
at visualisere og sætte rum på museets ideer om
indhold, historier, formidlingsteknikker m.v.

…...over ide-udviklings-model…...
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Arbejder med casestories
Det siger sig selv at det på den korte tid ikke er
muligt at arbejde med det samlede museum. Så vi
udvælger to til tre emner som case stories, der skal
danne baggrund for det videre forløb. Et af emner
blev Moulin Rouge, et gammelt forlystelsessted i
Orla Lehmanns gade i Vejle. Oprindeligt skabt
som Vejle Koncertsal, men fra 1920’erne og frem
et populært forlystelsessted, som hentede sine gæster fra hele Jylland. Vejle Museum fik i 2003 en
overraskende og enestående chance for at hjemhente en lang række interiørdele, lige fra mikrofoner og nodestativer, over borde og garderobe møbler til gelænderet omkring dansegulvet og
lyskuglen i loftet. Nu er planen at lave et rum helliget til forlystelseslivet historie i Vejle. Rummet
skal ikke være en eksakt gengivelse af Moulin
Rouge, men en slags forenklet teaterscenografi, der
samtidig kan bruges til at holde arrangementer i.
Et andet emne er mosefundet ”Dronning Gunhild”.
Hun blev fundet ved Haraldskær i 1836 og blev
ved den anledning gravlagt i Sct. Nikolai kirke i
Vejle. Vejle Museum har fået en udlånsaftale med
kirken og Dronning Gunhild vil derfor blive en
væsentlig del af den kommende udstilling. Et
trækplaster vi forventer os en del af, og som derfor

også skal iscenesættes på en levende og spektakulær måde.

Den kreative proces

Scenografen leder flere workshops der hver gang
et behandler udstillingstema, der skal indgå i det
nye museum. Fokus i arbejdet er rumliggørelse af
ideer. Målet er ikke en færdig udstilling med scenografiske installationer, genstande, historier m.v.
men at få lagt et fundament til det videre arbejde
med den enkelte udstilling. Hver workshop indledes med, at museets ansatte fortæller, hvilke historier omkring udstillingstemaet der er vigtige at få
med i udstillingen. Til hver workshop medbringer
museets ansatte billeder af genstande, centrale
personligheder, inspiration fra andre udstillinger,
oplevelser eller helt andre ting, og disse medbragte
rekvisitter bruges i udviklingsarbejdet. Efter en
brainstorm vælges enkelte historier ud omkring

Under ledelse af den kreative konsulent arbejder
gruppen med udstillingsrummet som base. Udstillingsrummet opbygges i 1:20 model med vægge,
indgange osv. for at fornemme rumligheden bedst
muligt. Rammerne bygges op omkring historierne.
Det gøres ved, at museets ansatte i mindre grupper
med enkle kreative hjælpemidler såsom farver og
papir visuelt beskriver den historie, der skal fortælles. Sammen med den kreative konsulent arbejder gruppen efterfølgende videre i 3D med former
tegnet på papir. Konsulenten tilskærer forskellige
former, som kan indsættes i modellen. Ofte bliver
der konstrueret mere end en form, for at der kan
eksperimenteres med de udtryk de forskellige forme giver. Arbejdet i 3D giver en elementær forståelse for, hvordan udstillingsrummet virker, ligesom gruppen synliggør for hinanden, hvad de vil
beskrive. Arbejdet bliver visualiseret og konkretiseret.

Ideer rumliggjort

Der diskuteres på kryds og tværs. Nogle gange
ryger vi ud af nogle forkerte tangenter. Andre gange tager vi en omvej får at nå frem til målet. I virkeligheden er det sjælen i en kreativ proces. Vi er
nødt til at prøve et finde sin vej gennem et kaos for
at nå frem til sit mål, og vi kan ikke altid tage den
lige vej.

udstillingstemaet, og gruppen arbejder videre med
at visualisere historien. Hvordan kan historien
komme til udtryk, hvordan kan historien formidles, så museumsgæsten kan mærke historien?

Konsulentens rolle er at fremme processen. Som
udenforstående forstår han ikke nødvendigvis,

…...til egentlig - stoflig - arbejds- og test-model…...
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Præcisering og visualisering af ideer

Ideer rumliggjort

Når rummet eller de rumlige variationer er indkredset, afprøves
audiovisuelle virkemidler som projektionshorisont

hvad der bliver talt om, og han stiller derfor relevante spørgsmål til historiers vinkling. Derudover
har han som scenograf en rumlig forståelse, der
gør, at han kan foreslå nogle visuelle retningslinjer
ud fra de historier, han hører. Ofte foreslår han
nogle enkle retningslinjer eller former, og museets
ansatte tager hurtigt over og bygger videre. Fagfolkene tænker indhold, mens scenografens stærkeste
side er formerne.

…...og projektioner på søjler
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Arbejdet i workshops under ledelse af en kreativ
konsulent omkring udvikling af et nyt udstillingskoncept er kun startskuddet til arbejdet med udstillingstemaerne. Men det er et vigtigt startskud, hvor
museets ansatte skaber fundamentet for de forskellige udstillingstemaer. Det efterfølgende arbejde
ligger i research på alle udvalgte historier, udvælgelse af genstande og arkivmateriale samt konserveringsvurdering, valg af formidlingsteknikker,
scenografi m.v. – samt budgetudarbejdelser og den
endelige fysiske opbygning af udstillingerne. Det
skal ligeledes præciseres, at valg af historier, genstande m.v. ikke ligges fast ved workshoppen men
kan ændres mange gange, alt efter hvor fagligt
funderet historien er og hvor god formidlingsmæssigt genstande fungerer m.v. Men at have en kreativ konsulent tilknyttet udviklingen af et nyt udstillingskoncept kan klart anbefales, da det skaber
udvikling og præcisering af ideer gennem visualiseringer.
Fotos: Peter Rafn Dahm

Mind the gap
Anja Søholm, Udviklingschef. NyX

Alle disse museumsfolk kommer til en masse seminarer rundt omkring i landet og alle følger med i
både netværk og magasiner - indenlandske såvel
som udenlandske. De fleste kan tale med om den
digitale generations Web 2.0-vaner og det øvrige
publikums krav om medskaben og interaktiv indflydelse på udstillingerne.
... men der er desværre stor diskrepans mellem
denne indsigt og viden og så den reelle evne til
nytænkning og eksekvering ude i det danske land.
Museernes forklaring på dette gap er ofte mangel
på ressourcer, så selv om vi er et konsulenthus, der
lever af oplevelsesdesign og innovationsprocesser,
har vi i flere omgange søgt penge hjem i offentlige
puljer for at kunne tilbyde noget til de danske museer, som for alvor ville kunne bygge bro over
kløften. Der findes nemlig en lang række efteruddannelser og kurser for folk i turisterhvervet, men
de handler som regel om økonomistyring, værtsskab eller ledelse. Også vigtige kompetencer, men
det er lidt som med hønen og ægget: Hvis de innovative evner ikke foldes ud, bliver der ikke noget
unikt produkt at sælge og dermed ingen økonomi
at styre.

Mødet
Vi har således søgt penge i forskellige puljer til et
særligt redskab, vi kalder ”innovationsalliancer”.
Det er et redskab, som kan hjælpe museerne med
at skabe mere spændende oplevelser.
”Innovationsalliancer” går i al sin enkelhed ud på,
at vi sammen med museet finder den rette udfordring, det rette tidspunkt og det rette match. Vi
matcher museet med en kreativ konsulent - der
kommer udefra og som kan virke ”konstruktivt

forstyrrende”. Den kreative konsulent skal arbejde
sammen med en gruppe af medarbejdere gennem
længere tid om en konkret opgave og forsøge at
lære sine metoder fra sig. Det kan være indenfor
alle værdikædens led at der er behov for nytænkning. Både i udstillinger og forretningsplan. Se
casebeskrivelse fra Vejle Museum andetsteds i
dette nyhedsbrev.

Hvem er NyX?
Hos NyX designer vi, sammen med vores kunder,
oplevelser med udgangspunkt i metoder og processer, der sikrer oplevelseskvalitet, innovation, bæredygtighed og et kulturelt udviklingspotentiale.
NyX har igangsat flere end 100 kreative og nyskabende udviklingsprocesser i virksomheder og kulturelle institutioner på tværs af brancher og sektorer.

Mind the gap

Konsulenterne fra NyX kommer vidt omkring på
de danske museer. Overalt møder vi højtuddannede, fagligt stolte og meget vidende ansatte. Tilmed
er alle meget åbne og imødekommende.

NyX har arbejdet målrettet med kultur og erhvervssamarbejde siden 2002. Blandt andet har vi
udviklet manualen ”Kulturpartner” til såvel Kulturministeriet som Økonomi- & Erhvervsministeriet. NyX hjælper med at udvikle, optimere og erhvervsrette forretningskoncepter. Vi har rådgivet
flere end 300 virksomheder indenfor de kreative
industrier.
Viljen til nytænkning er der, men er organisationen gearet til innovationsprocessen? NyX har i
samarbejde med Østjyllands Turistudviklingsfond
udviklet testredskabet ”turistinnovation”; et dialogredskab, der kan afdække og tage temperaturen
på en organisations evne til at skabe kreative løsninger og nye oplevelser. Test dig selv på turistinnovation.dk, hvor du også kan lade dig inspirere af
cases fra blandt andet museumsverdenen.
Se mere på www.nyx.dk
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Fortsat fra side 16

U.L.K.

omgærdet af en alvor omkring værket, som eleverne øjeblikkeligt afspejlede.
Med de to oplæg bag sig gik eleverne ud i Botanisk Have, der den dag lå badet i efterårets smukkeste solskin. De fik digitale kameraer og mødetidspunkt og opgaven ”at iscenesætte en situation
med fokus på relationer mellem mennesker”.
Efter 1½ time kom de tilbage med et overvældende antal fotografier og historier. U.L.K. har erhvervet sig nogle redigeringsmoduler, eleverne kan
arbejde på, og den nødvendige instruktion blev
indarbejdet hurtigt. Eleverne redigerede, mens
underviseren kiggede med, spurgte ind til ideerne
og dermed kvalificerede deres egne tanker. I løbet
af overraskende kort tid havde klassen leveret en
række serielle værker i samme format med samme
tema, men med ganske forskelligt indhold.

Den fælles opsamling var en fantastisk rundtur i
værker, der netop havde medtaget tanker og elementer fra eleverne, men også form og indhold fra
forløbet på skolen og de værker, vi havde set på
SMK.
Workshoppens store fordele er, at museet faktisk
bøjer sig for det, kunstoplevelsen egentlig er, en
kreativ proces. Eleverne elsker at kommunikere og
deltage, og det kan sagtens ske på et fagligt grundlag, men måske i højere grad på deres og kunstens
præmisser.
Læs mere på www.smk.dk/ulk eller kontakt Nana
Bernhardt, Undervisnings- og udviklingsansvarlig
i Skoletjenesten på Statens Museum for Kunst på
nana.bernhardt@smk.dk

Nye publikumsgrupper: Museet Falsters Minder og Østsjællands Museums tiltag over for den store uopdyrkede målgruppe, motorcyklister, ”grøn MC-tur” har åbnet både geologien og kulturhistorien for en stor mængde mennesker, der
normalt aldrig besøger museer. Her får de 168 deltagerne
(136 motorcykler) på årets tur til Stevns en introduktion til
godset Vemmetofte Kloster. (Foto: Museet Falsters Minder).
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Fundraising
- et fundament for udvikling

Lisbet Lorentsen, systemisk proceskonsulent. Dansk Projektrådgivning

Vi lever i en verden af tilskud

Det er vigtigt at forstå, at de offentlige tilskudsmidler er et udtryk for, at man fra politisk hold
ønsker at fremme udvikling baseret på nogle overordnede målsætninger, som kan styrke vores samfundsudvikling og vores samlede konkurrenceevne. Derfor udmøntes de på EU niveau normalt for
5 år ad gangen og de danske ordninger følger generelt trop, da der er overensstemmelse mellem
EU´s politikker og de enkelte EU-lande, dog med
hensyntagen til specifikke nationale hensyn og
behov.
Det betyder blandt andet at man i praksis kan tænke i udvikling i flere faser, f.eks. nationalt projekt
og derefter internationalt og/eller i flerårige faser.
Der findes selvfølgelig tilskudsordninger der udløber før 2013 og der kommer stadig nye til, men det
er det generelle tilskudsbillede frem til udgangen
af 2013 vi kender nu og vi kender ikke mindst
hvilke indsatsområder man vil støtte i perioden.
Der findes således utallige tilskudsordninger til en
række forskellige nøgleområder som kulturarv,
kompetenceudvikling, vidensopbygning og –
deling, forskning, formidling, multimedier, landdistriktsudvikling, miljø, undervisning for blot at
nævne nogle få. Det er vigtigt at fremhæve at netop kulturarven i de seneste år har fået en langt
mere central og bred betydning i tilskudsuniverset,
hvilket igen giver museerne en unik mulighed de

Tilskud gives på grundlag af et projekts relevans
og kvaliteter. Kun projekter, der fagligt og teknisk
set fuldt ud opfylder kriterierne i en tilskudsordning, slipper igennem nåleøjet og det er vigtigt at
gøre sig klart at ansøgningen også er handleplanen
for projektet samt at budgetter skal holdes. Det
største arbejde ligger derfor i at udvikle det gode
projekt, der kan gennemføres og forankres som
planlagt og at man opnår de resultater og mål man
havde sat sig.

Fundraising

Der har aldrig været så stort et antal tilskudsordninger som nu og frem til udgangen af 2013 og
den samlede sum af tilskud har aldrig været større.
Alene EU´s 7. rammeprogram for forskning og
udvikling der startede i 2007 og som løber frem til
udgangen af 2013 har et budget på 380 mia. kroner
der kan søges til projekter indenfor en lang række
områder. Dertil kommer de mange andre EUtilskud og ikke mindst de mange danske og nordiske.

ikke har haft før for at foretage udviklingsmæssige
skridt og endda kvantespring. Samtidig vil en række andre tilskudsområder være relevante for museer

Museerne – sjældne gæster i den offentlige tilskudsverden
Museerne har generelt stor erfaring med fundraising indenfor området private fonde og sponsorater, men har ikke markeret sig særligt som modtagere af de mere langsigtede og udviklingsbaserede
offentlige tilskud, herunder EU´s tilskudsordninger.
At mange museer er tilbageholdende med at søge
tilskud under EU's mange handlingsprogrammer
og øvrige "kasser" hænger ofte sammen med ingen
eller manglende information om de mange forskellige tilskud og EU's ansøgningsprocedure og en vis
skepsis overfor, hvorvidt det er umagen værd at
bruge mange ressourcer på at udvikle projektet,
beskrive det og udforme en ansøgning til enten
EU, en dansk eller nordisk støtteordning. Derudover kan de mange ordninger og ikke mindst deres
ansøgningsprocedurer synes uoverskuelige.
Man kan altid søge rådgivning hos bevillingsgiverne inden man indgiver en ansøgning, ligesom man
tidligt kan få afklaret, om projektet opfylder en
tilskudsordnings målsætninger og krav. Bevillingsgiverne skal matche deres tilskud med de gode
projekter og er interesserede i at få kontakt til og

23

vejlede de gode projekter så tidligt som muligt i
processen, fordi der jo er sammenfald af interesser.
Det er en del af budgettet for de offentlige tilskudsordninger at der kontaktpersoner ansat til at
vejlede kommende projekter. Derudover findes der
en række forskellige rådgivere på markedet.

Fundraising

Netop fordi projektudviklingsprocessen er tids- og
ressourcekrævende findes der ofte mulighed for at
søge tilskud til et forprojekt, der kan finansierer
det meste af projektudviklingen, ansøgningsformulering og møder med partnere. Denne ansøgningsprocedure er ret enkel. Tilskud til forprojekter har
til formål at give flere ansøger mulighed for at
komme på banen. Dette er f.eks. tilfældet med
EU´s 7. rammeprogram hvor danske ansøgere kan
søge om forprojektmidler. Sagsbehandlingstiden er
ofte få uger for sådanne ansøgninger.



Internationalisering. Det internationale
samarbejde, der er oftest er en forudsætning
for at modtage støtte fra EU eller Norden
indebærer deltagelse i et internationalt partnerskab og dermed samarbejde som oftest
rækker langt udover projektet. Faktisk angiver størsteparten af de som har deltaget i
EU-projekter netop det internationale samarbejde som en af eller den største gevinst
ved et EU-projekt.



Forskning, ny viden og kompetencer. Der
findes en række tilskudsordninger der givertilskud til kompetenceudvikling – også
internt. Indgår man i et udviklingssamarbejde med andre faglige miljøer vil man desuden supplere egen viden og få adgang til
faciliteter, man måske ikke selv råder over.
Der gives i den forbindelse en lang række
forskellige tilskud til forskning og tilknytning af forskere, forskningsnetværk, m.m.



Nye medarbejdere - projektansættelser.
Projektansættelser giver mulighed for at
tilføre jeres museum nye kompetencer. Tilskudsgiverne ved at udviklingsarbejde kræver flere og ofte nye menneskelige ressourcer og man skal derfor medtage udgiften til
projektansættelser i et projekt. Projektansættelser belaster dermed ikke budgettet på
samme måde som fastansættelser.

I EU´s 7. rammeprogram kan danske museer ansøgere kan
søge om forprojektmidler.

Hvorfor projekter og tilskud
Udover den umiddelbare finansielle "gulerod", er
der andre og mere langsigtede gevinster, som
f.eks.:
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Udvikling af egen organisation, nye produkter og services. Megen udvikling ville
aldrig finde sted uden tilskud. Tilskuddene
gives til at sætte udvikling i gang og til at
gennemføre aktiviteter, der ligger uden for
ens daglige budgets rækkevidde. Det betyder at eksterne tilskud er essentielle strategiske værkstøjer til at indgå i en langsigtet
udviklings- og handlingsplan. Dette er muligt, da en række tilskud gives til udviklingsprojekter af op til 3 års varighed.

Det bliver aldrig det samme igen
– heller ikke for museerne
Museer har i en kulturpolitisk sammenhæng haft
til opgave at indsamle og formidle kunst, kultur og
kulturarv. Men med den digitale udvikling er de
med deres visuelle og vidensbaserede formidling
af kulturarv og kunst blevet vigtige aktører i langt
flere sammenhænge – herunder oplevelsesøkonomien. Ligeledes stilles der nye krav fra brugerne
og brugergrupperne bliver flere. Hele udviklingen
indenfor IT og internet har stillet helt nye krav til
formidling, vidensdeling, strategiske partnerskaber
m.m.
Museerne skal i de næste år omstille sig og indtage
deres rum og roller i hele et nyt fremtidsbillede,
hvor de underlægges andre og til tider modsætningsfyldte – rationaler og hvor oplysning versus

Tilskud
– et strategisk element i udvikling
De mange nye krav giver samtidig museerne uanede muligheder i kraft af de mange offentlige. Derfor bør den fundraisingbaserede udvikling – kortsigtet og langsigtet være en integreret del af det
enkelt museums kultur. Fundraising i den traditionelle form museerne kender til målrettet konkrete
bygninger, udstillinger osv. – men med et afgrænset sigte og ofte affødt af manglende økonomiske
ressourcer bør således udvides til at omfatte et
fremtidsrettet udviklingssigte. Museernes udfor

dring ligger derfor i at udnytte de mange og voksende tilskud som strategiske midler til realisering
af udviklingsplaner der rækker år frem. Det gælder
både de små som de store projekter, men det vigtige er at indarbejde en udviklingskultur der er en
integreret del af det enkelte museums hverdag.
Dermed opbygges de nødvendige kompetencer
internt til at udvikle og gennemføre projekterne og
forankre dem i dagligdagen og i den proces vil det
være en naturlig del at inddrage nødvendig ekstern
ekspertise efter behov og indgå strategiske partnerskaber med partnere der komplementerer en selv.
Fokus på fundraising skal således ændres fra at
være afgrænset, kortsigtet og som budgetreparation til i stedet at være en del af en strategisk udviklingsproces, der fører museerne ind i fremtiden
med nye roller, nye indsatsområder, nye partnerskaber og nye indtægtsmuligheder.

Fundraising

oplevelse spiller en har stået centralt i debatten om
deres fremtidige rolle. Museernes fremtidige roller
er en del af en større ”cultural turn”, hvor økonomiske og symbolske processer blandes sammen,
og kulturen bliver til en vare. En udfordring ligger
i, at museer er kommet i konkurrence og dermed
udfordres af oplevelsesøkonomiens brug af oplevelse som strategisk værktøj og indtager det digitale univers. En anden udfordring er, at de får nye
partnere og forventes også at bidrage til kompetenceudviklingen i det kreative samfund og indgå i
byers og regioners økonomiske udvikling.

Derfor kan disse tilskud vil være afgørende et museums muligheder for at udvikles i takt med dagens og nutidens krav i den takt det kræves og
dermed overlevelse i det fremtidige samfund.

Naturhistorisk Museum. Natural Born History.
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Fundraising og udvikling
- erfaringer fra Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Poul Buskov, Museumsdirektør. Hjerl Hedes Frilandsmuseum

Fundraising og udvikling

Hvorfor gik vi i gang med konceptudvikling og fundraising?
Hjerl Hede stod i 2000 med ønske om at starte
udvikling i større målestok indenfor flere områder:
Formidling, viden og kompetence, IT og nye bygninger. Det indebar, at tre vigtige forudsætninger
skulle opfyldes, før en større udviklings- og
fundraisingproces kunne iværksættes:
1.
2.

3.

Klarlægning af vores udviklingspotentiale - vi
vidste godt, at det var stort.
Udarbejdelse af en udviklingsplan. Dette
indebar definition af hvilke udviklingsområder, vi skulle prioritere på kort, mellemlang og lang sigt. Det sidste skulle igen
være et match mellem vore behov og mulighederne for realisering, herunder i høj
grad tilvejebringelse af de nødvendige tilskud.
Etablering af nye strategiske partnerskaber i
udviklingsprojekter - udvikling kræver
f.eks. samarbejde med partnere, der kan
supplere med det, man ikke selv kan eller
har.

Vi havde haft kontakt med Lisbet Lorentsen fra
Dansk Projektrådgivning, der havde fungeret som
udviklingskonsulent og fundraiser for Ringkøbing
Amt i forbindelse med et større kulturfremstød, og
indgik kontrakt med hende om gennemgående
sparring til projektudvikling og fundraising, hvor

vi sammen definerede følgende udviklings- og
indsatsområder:
1.
IT, multimedier og Internet blev defineret som et
udviklingsområde.
Hjerl Hede var det første museum i Danmark, der
benyttede levende formidling, og vi har en lang
tradition indenfor levendegørelse. Dette kombineret med at vi arbejder med et stærkt visuelt formidlingsområde, med mange genstande i autentiske
miljøer, gjorde at det var oplagt for os at arbejde
med hele det digitale område i stor skala, indenfor
f.eks. IT-understøttet formidling, vidensopbygning
og –deling, kompetenceopbygning og meget mere.
I samarbejde med Dansk Projektrådgivning definerede og udviklede vi en række projekter, der også
indebar, at vi indgik nye strategiske partnerskaber
- en anden vigtig gevinst ved udviklings- og projektarbejde.
Vi har fået tilskud til flere IT projekter – de seneste er f.eks. produktion til Internet og dvd om
”Dagliglivet i landsbyen for 150 år siden”. Da
Hjerl Hede har været langt fremme på ITudviklingsområdet, har museet i samarbejde med
Foreningen af Specialmuseer og Dansk Projektrådgivning udviklet et nyt koncept for et digitalt historisk univers i samarbejde med 17 EU-partnere,
bestående af europæiske museer, universiteter,
leverandører af digitalt kulturbaseret indhold og IT
-udviklere. Projektet skal løbe over 3 år, og har et
budget på mere end 80 mio. kr. i alt, der søges
finansieret via EU’s 7. rammeprogram.
2.
Viden, kompetencer, bevarelse og videreførelse af
de gamle landhåndværk blev også defineret som et
udviklingsområde.
Hjerl Hede har i flere år arbejdet for at bevare de
gamle danske håndværk og håndværkstraditioner.
Mange håndværk har været formidlet i Hjerl Hedes årlige levendegørelse, men for nogle hånd-
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Vi nedsatte en udviklingsgruppe med repræsentation fra Hjerl Hede, Den gamle By, Center for Bygningsbevaring i Rådvad, samt Dansk Projektrådgivning og sammen udviklede vi et virtuelt kompetencecenter uden mure, baseret på et stort uddannelsesprojekt, hvor de tre institutioner dannede
et viden- og kompetencenetværk. Projektet blev
finansieret med knap syv mio. kr. af den Europæiske Socialfond og løb over tre år. Undervisningen
foregik på de tre lokaliteter. Efter projektets udløb

er uddannelserne blevet fortsat.
Hjerl Hede har i flere år haft planer om at bygge et
samlet Visitor- og Kompetencecenter med faciliteter både til demonstration af forskellige håndværk
året rundt, til større udstillinger og bedre faciliteter
til museets mange besøgende. Museets skoletjeneste manglede også større og bedre faciliteter – også set i lyset af at udvikling skaber flere aktiviteter
og dynamik, og det krævede også i vores tilfælde
mere plads. Efter at vi havde startet kompetencenetværket for Gamle Håndværk, valgte vi nu at
sætte fokus på realiseringen af Visitorcenteret som
et selvstændigt projekt. Visitorcenteret kostede 18
mio. kr., der blev tilvejebragt i samarbejde med
Dansk Projektrådgivning, hvor vi sammen lagde
en strategi for ansøgningsdelen. Centeret blev opført i 2007.
3.
Udvidet formidling gennem leg og læring – vi
lavede en stor historisk legeplads med masser at
nye aktiviteter.
Vi ønskede at udvikle nye formidlingstiltag, der
som en væsentlig del havde til formål at indrette
en handicapvenlig historisk legeplads, hvor alle

Fundraising og udvikling

værks vedkommende blev det sværere og sværere
at finde kvalificerede udøvere, der mestrede de
gamle håndværks mange finesser, og som på overbevisende måde kunne demonstrere det nødvendige håndelag. Det resulterede i, at Hjerl Hede selv
gik i gang med at uddanne nye udøvere. Det 1.
projekt var at uddanne en bødker. Det var mere
end 50 år siden, der sidst var uddannet en bødker i
Danmark, så Hjerl Hedes for længst pensionerede
bødkermester fik til opgave at uddanne en ny bødker. Det næste skridt var at uddanne en karetmager. Disse to første forsøg – betalt af Simon Spies
Fonden gav stødet til et større EU projekt, hvor
flere partnere og institutioner indgik i et kompetencenetværk, og udbød undervisningsforløb indenfor gamle håndværk.
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kunne lege på lige vilkår. En lang række gamle
lege og historiske spil indgår i konceptet, og der
var også sat penge af til en instruktør. Legepladsen
åbnede i 2007 og har været en stor succes for både
børn og voksne. Vi har desuden fået tilskud til
uddannelse af en naturvejleder, der skal tilknyttes

museets formidlingstjeneste, hvor både den historiske legeplads og den omkringliggende natur indgår.
4.
Tilgængelighed – museet for alle.
Hjerl Hede og den omkringliggende natur skal
kunne opleves af alle, og vi har sat som mål at
blive Danmarks mest tilgængelige frilandsmuseum. I 2005 havde vi udviklet et koncept for den
historiske legeplads, der er indrettet med maksimal
tilgængelighed for personer med alle former for
funktionsnedsættelser og handicap. Dette projekt
er koblet sammen med en tilgængelighedsplan for
hele museet. Tilgængelighedsprojektet bliver realiseret med en bevilling på 5.4 mill. kr. fra bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond, Lokale- og Anlægsfonden, Vanførefonden, Amt og Kommune. Hele
planlægnings- og opbygningsfasen er gennemført i
et tæt samarbejde med diverse handicapgrupper.
Derudover har vi fået finansieret en formidlerstilling i 3 år med fokus på handicappedes brug af
museets faciliteter. Projektet afsluttes i 2008.

Hvad har vi fået ud af konceptudvikling og fundraising?

Man skal gøre sig klart, at det er hårdt arbejde at
udvikle projektet og finde finansiering – og hverken disse processer eller gennemførelse af projekterne er lineære. Pengene kommer ikke altid på det
tidspunkt man har planlagt– og somme tider kommer de slet ikke. Der kan ske uforudsigelige ting,
hvilket mere er reglen end undtagelsen. Man skal
altså være udviklingsparat – og åben for de mange
muligheder, der ligger i tilskud. Man skal være
villig - og have modet - til at gå nye veje og ikke
mindst skal man lære at tænke både langsigtet og
stort.
Når det drejer sig om udviklingsprojekter er det
nødvendigt, at man har en klar idé om, hvad der
skal ske og ikke lade sig dirigere i andre retninger
udelukkende for pengenes skyld. Nogle fonde vil
gerne have afgørende indflydelse på projektets
indhold, men hvis det ikke bringer projektet i den
retning man ønsker, bør man sige ”nej-tak”. Det

har vi i et enkelt tilfælde været nødt til og det var
endda et større beløb. Så hellere bruge tiden på at
finde et andet tilskud, der passer til projektet eller
henlægge det til et senere tidspunkt.
Konklusionen må være, at det en god idé at tilknytte eksterne kompetencer indenfor udvikling og
fundraising, når man går i gang med et projekt, og
ikke være bange for at indgå nye strategiske partnerskaber så man kan hjemtage de store tilskud,
der muliggør udvikling i stor skala.

Fundraising og udvikling

De mange projekter har løftet museet ind i fremtiden, skabt stor aktivitet og åbnet nye muligheder
for ny og fortsat udvikling. Hjerl Hede er på nogle
områder kommet helt i front – bla. andet indenfor
bevarelsen af gamle håndværk og indenfor tilgængelighed. På IT området har vi lavet et stort spring,
og IT er en naturlig del af vores formidling. Vi
ville ikke være nået så langt eller i så høj grad være blevet en udviklingsorienteret virksomhed uden
sparring til udvikling og fundraising – i hvert fald
ikke i den målestok og med den hastighed.

MEN man skal være meget bevidst om, at udviklingen sker ud fra ens reelle behov og muligheder,
og at al udvikling bør indgå i en samlet udviklingsplan, som man selv har fuld styr på.
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Har museerne en plan?
Anna Karina Kjeldsen, Mag. Art, Center for Museologi AU og Marie Bysted-Sandberg, cand. ling.
Merc, Center for Virksomhedskommunikation ASB
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Hvor langt er de danske museer med at tænke i
strategiske baner, når det gælder deres kommunikation? Gør de sig tanker om branding og omdømme, medtænker de den interne kommunikation i
deres kommunikationsplaner og i hvor høj grad
afspejles disse strategier i den daglige praksis?
Det er nogle af de spørgsmål, som et forskningssamarbejde mellem Center for Museologi og Center for Virksomhedskommunikation skal finde svar
på med projektet: Strategisk kommunikation i den
danske museumsverden.
Massive forandringer kræver ny selvopfattelse
Museerne har oplevet voldsomme omvæltninger
inden for de seneste årtier. Store ændringer i den

offentlige forvaltning går hånd i hånd med stadig
større konkurrence fra øvrige fritidstilbud og en
øget fokusering på publikumstal. Fra at have fungeret som isolerede vidensøer og erindringsarkiver, er museerne nu på vej ind i oplevelsessfæren.
Denne udvikling betyder, at museerne i øjeblikket
gennemgår en række forandringer af både organisatorisk og ideologisk art. Fra at anskue sig selv
som uomgængelige, genstandsorienterede vidensinstitutioner er det oplagt, at museerne i højere
grad begynder at tænke og agere som publikumsorienterede vidensbaser og oplevelsesudbydere.
For nogle museer er denne ændring i selvopfattelsen oplagt og uproblematisk, mens andre ser mere
tøvende og ind imellem modvilligt på situationen.

Ron Muecks, “Boy” på ARoS. Den australske kunstner Ron Muecks (f. 1958) skulptur ”Boy” er vartegn for det nye ARoS Aarhus Kunstmuseum. Den fem meter høje og 500 kg tunge dreng har sat sig på hug i al sin imponerende storhed i den nordlige ende af museets særudstillingsfoyer.

Forskningssamarbejde mellem museologi og virksomhedskommunikation

Resultater og bud på fremtidige tiltag
Det bedste fra to verdener
Potentialerne i forskningssamarbejdet stod klart,
da Center for Museologi og Center for Virksomhedskommunikation sammen udviklede modulet
museal virksomhedslære til masteruddannelsen
ved Center for Museologi i 2004. Blandt deltagerne var bl.a. museumsledere, formidlere og inspektører, som sammen kom til en erkendelse af, hvor
stort et potentiale der ligger i, at museerne arbejder
strategisk med deres kommunikation.

Strategisk kommunikation er et felt i
eksplosiv udvikling.
Flere og flere organisationer oplever, at det at arbejde bevidst med at opbygge og pleje sine relationer til det omgivende samfund, kan have en positiv
værdi internt og eksternt. Desværre matcher teorierne ikke altid de udfordringer den enkelte organisation står overfor og i denne sammenhæng er det
helt oplagt, at museerne ideologisk set ligger meget langt fra den markedsorienterede verden, som
strategisk kommunikation udspringer af. Samtidig
er museernes ansatte ofte ikke er uddannet til at
arbejde strategisk med kommunikation og derfor
har nogle været nødt til kaste sig mere eller mindre
hovedkulds ud i kommunikationsfeltet. Udfordringen for os - som for landets museer - ligger
derfor i at få disse to verdener til at spille sammen.

Manglende forskning

Projektet skal i første omgang munde ud i en offentligt tilgængelig rapport, der indeholder resultaterne af dels den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, dels af efterfølgende interview med
udvalgte museer. Rapporten vil afdække hvor strategisk de danske museer tænker og kommunikerer
og give bud på potentielle udviklingsområder for
feltet. Rapporten kommer også til at indeholde
konkrete anbefalinger til, hvordan museerne i
fremtiden kan gribe deres strategiske kommunikation an.
Spørgeskemaundersøgelsen blev afviklet mellem d.
16. januar og 5. februar, 2008.
Projektet er realiseret via midler fra Aarhus Universitets Fusions Fond.

Har museerne en plan?

De samfundsmæssige forandringer stiller helt nye
krav til de danske museer, krav om øget udadvendthed og kommunikationsorienteret praksis.
Projektet er søsat på baggrund af en fælleserkendelse af, at et samarbejde mellem de to fagområder
er en nødvendighed for at kunne belyse museernes
øjeblikkelige udfordringer. På lang sigt kan samarbejdet muliggøre, at vi kan byde ind med kvalificerede og realistiske løsninger på, hvordan de danske
museer kan håndtere samfundets krav og forandringer.

skridt en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skal aftegne, hvordan de danske museer
forstår og praktiserer kommunikation med særligt
fokus på strategisk kommunikation. Et klart statusbillede af museernes egentlige kommunikationspraksis, af deres selvforståelse og omverdensforståelse er et væsentligt fundamentet for at kunne
udstikke fremtidige retningslinier for, hvilke udfordringer, barrierer og muligheder museerne står
overfor i deres arbejde med strategisk kommunikation.

Brugeriagttagelser viser, hvad folk gør, men meget sjældent

Der har ikke tidligere været forsket
systematisk
i
hvorfor.
En formidlingsanalyse
beskæftiger sig med ”hvorfor” og
kan
derfor
bruges
konkret
i
det
fremadrettede arbejde med fortværfeltet mellem museologi og virksomhedskommidlingen.
munikation i dansk sammenhæng. Derfor savner vi
et forskningsbaseret overblik over, hvordan samtlige danske museer forstår og anvender strategisk
kommunikation. Af den grund er projektets første
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Når 1 + 1 bliver mere end 2
- eller: historien om, hvorfor over 60 museer fik ét fælles projekt
Lise Korsgaard, Kommunikationschef. Museer i København og Omegn

Når 1 + 1 bliver mere end 2

Af det græske ord for ”samarbejde” opstod ordet
synergi, der beskriver, hvordan flere kræfter gensidigt kan forstærke hinanden, så virkningen bliver
større end summen af de enkelte kræfter. Lige
præcis den virkning er årsagen til, at over 60 museer i københavnsområdet i dag er en del af markedsføringssamarbejdet ”Museer i København og
Omegn”.
Visionen var klar, da Museumsrådet for København og Frederiksberg i august 2003 kunne åbne
sekretariatet for det nye samarbejde ”Museer i
København og Omegn”: Alene ved at samle og
koordinere allerede eksisterende arrangementer og
permanente tilbud – altså uden øgede bevillinger
til det kulturelle indhold – skal der skabes en synergi-effekt og sikres større gennemslagskraft for
de enkelte arrangementer og institutioner. Sagt
med andre ord bygger samarbejdet på den overbevisning, at ét museumsbesøg avler flere museumsbesøg. Hvis publikum hele tiden gøres opmærk-

som på endnu flere museer og endnu flere museumsoplevelser, vil det give endnu flere museumsbesøg. Det er her plus-effekten kommer ind i billedet, og det er her arbejdet med den fælles markedsføring bliver relevant – den skal netop medvirke til at øge museernes samlede besøgstal. Det
blev sekretariatets arbejdsopgave, og det har det
været siden, hvor kredsen af museer i samarbejdet
samtidig er vokset stødt.

Altid et link og et museum til…
Arbejdet med synliggørelsen af museerne i københavnsområdet er fokuseret på fire områder: fælles
annoncering, fælles pressearbejde, mediesamarbejder og fælles web-portal. Museerne fodrer sekretariatet med pressemeddelelser og påfund, men det
er en primær opgave for sekretariatets medarbejdere at holde sig orienteret om alt, hvad der foregår
på museerne – hele tiden. Den viden kan museernes publikum få del i, når de besøger nyhedsportalen www.mik.dk, der hver dag har nye omtaler af
aktuelle arrangementer på museerne. En af de væsentligste faktorer i strukturen på den fælles portal
er links: Ved samtlige omtaler af museerne, deres
særlige genstande, aktuelle arrangementer, nye
udstillinger – og hvad man ellers kan læse om på
portalen – finder man hele tiden relevante henvisninger til andre museer. I diverse brugerundersøgelser har portalens besøgende forklaret, hvordan
denne linkstruktur giver dem lyst til at klikke sig
videre og læse mere – og til at besøge de fysiske
museer. Som en besøgende selv har formuleret
det: ”Jeg er blevet opmærksom på museer, jeg ikke
vidste fandtes, og inspireret til at komme til nogle
af deres arrangementer.”

Gamle udstillinger i nye historier
Ideen om at lede brugere videre til flere relevante
museer er også grundlæggende i formidlingen af
museernes permanente udstillinger, der får ”nyt
liv” ved at blive fortalt i historier, som kæder dem
sammen med indhold på andre museer. Brugerne
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BogForum – eller andre former for ad hoc synliggørelse.

…og det med stort

Det med småt…

Når 1 + 1 bliver mere end 2

kan for eksempel få inspiration til tematiske ture,
der guider dem gennem museernes univers ud fra
tværsnit, som kan handle om alt fra oldemors København, hvor turen går til steder som Frilandsmuseet, Botanisk Have og Dansk Skolemuseum, til
opsigtsvækkende museumsarkitektur, der henleder
opmærksomheden på Thorvaldsens Museum,
Ordrupgaard, Zoologisk Have og Dansk Jødisk
Museum. Tværsnittene er på den måde også et
formidlingsmæssigt greb, der kan gøre kunstentusiaster interesserede i naturhistoriske museer og
historienørder opmærksomme på kunstsamlinger –
og så videre.

Lige meget hvor mange markedsføringsmæssige
initiativer det enkelte museum deltager i, skineer
effekten af den fælles markedsføring hele tiden
tilbage på hvert museum i samarbejdet. Fortællingen bag alt, hvad der sendes ud fra sekretariatet for
Museer i København og Omegn, handler nemlig
om den bredde og mangfoldighed, som hovedstadsområdets museer repræsenterer tilsammen.
De enkelte museer får en ekstra synlighed, når
deres særudstilling kommer på forsiden af
www.mik.dk, eller når deres efterårsferiearrangement nævnes i Politiken under overskriften
”Salte sild, ler og øksekast” – for at nævne et par
eksempler. Men det enkelte museum får også ekstra synlighed, fordi museer generelt får synlighed,
og fordi historierne om museerne altid handler om,
at der er mange flere museer. Museerne indgår
hele tiden i en fortælling, der gør opmærksom på
den verden af viden og det væld af sjove oplevelser, der venter på ethvert museum. På den måde
lykkes det for museerne i Museer i København og
Omegn at få 1 + 1 til at blive mere end 2.

Museerne i samarbejdet betaler for at være en del
af Museer i København og Omegn. Prisen fastsættes i forhold til museernes besøgstal, så de mindste
museer betaler mindst og de største mest. For det
årlige kontingent får museerne synlighed på portalen, de får synlighed i landets medier i sekretariatets pressekampagner og de får synlighed via de
mediesamarbejder sekretariatet har indgået. Et
mediesamarbejde kan for eksempel være et samarbejde med Berlingske Tidende om udgivelsen af
tillægget ”Alt om museer” to gange årligt, et samarbejde med magasinet KBH om lancering af tema
-ture hver måned og et samarbejde med dagblade
om at bringe kontinuerlige tips til museumsoplevelser. Museerne kan derudover købe diverse ekstra-ydelser: annonceplads i fællesannoncer i Politiken og Berlingske Tidende, deltagelse i inspirationsdage om relevante emner i forhold til museer
og markedsføring, deltagelse i fælles stand på
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Her er mit Hood
- nutiden på museum
Susanne Krogh Jensen, Museumsinspektør og arkivar. Furesø Museer

Her er mit Hood

Billeder af fattige udbombede huse i Afghanistan
blander sig med billeder af et boligområde i Farum
og et storcenter i Valencia - alt sammen akkompagneret af de melankolske toner af ”Soulmate”
med Natascha Beddingfield. På skærmen ved siden af brager gangster-rapperen 50 Cent, mens
billeder af en teenager med hættetrøje og posede
bukser med selvsikker mine viser håndtegn. Overfor fortæller en pige om at bo i Farum Midtpunkt,
om popkultur og miljøbevidsthed til tonerne af
Justin Timbaland. Indimellem kommenterer politikere, sociale medarbejdere og beboere i de unges
nærområde de problemer, der har været og stadig
er i lokalområdet, og hvordan man forsøger at løse
dem. Lydene fra de i alt seks skærme blander sig
så øjne og ører fanges af de mange billeder og
lyde, der trænger sig på. Man skal anstrenge sig
for at holde koncentrationen ved den enkelte
skærm, det enkelte budskab. Det er alt sammen en
del af Furesø Museers udstilling ”Her er mit
Hood”.
Udstillingen handler om teenagere med anden etnisk baggrund end dansk anno 2007. Den tager
udgangspunkt i boligområdet Farum Midtpunkt i
Farum – et område med 1600 lejemål og omkring
4000 beboere, som har været kendt for episoder
med hærværk og vold forårsaget af unge igennem
en årrække. Formålet med udstillingen har været at
tegne et billede af en gruppe, der traditionelt ikke
Selviscenesættelse er en vigtig del af nutidens teenage-kultur.

ser sig selv som en del af historien og ikke føler
medejerskab hverken til kulturarv eller museumsverden. Vi bad dem om i ord og billeder at beskrive deres hverdag, herunder hvad der betyder noget
for dem. Samtidig lavede museets inspektører videointerviews med en række personer, der beskrev
deres opfattelse af problemerne og forsøg på løsninger. Deres udtalelser blev klippet sammen i
temaer, der beskriver rammerne for og opfattelsen
af boligområdet og de unge.

Digital storytelling
Formidlingsformen kaldes ”digital storytelling” og
er hentet hos Center for Digital Storytelling i San
Francisco. Ved at redigere lyd, billeder, video og
musik sammen til små 2-3 minutters kortfilm giver
hver story et billede af, hvad den enkelte
”redaktør” vil fortælle. Resultatet kan virke groft
og dogme-agtigt, men giver også autencititet og
skaber kontakt til den, der har lavet arbejdet på en
anden måde end traditionelle udstillingselementer
som plancher, audiofortællinger o.lign.
Metoden, der endnu er relativt ubrugt i Europa, er
valgt for at modsvare de unges medieforbrug og de
mange samtidige indtryk, vi bombarderes med
som kulturforbrugere. Teenagere er vant til at
jonglere med mange forskellige input og afkode
billeder, lyd, musik og stemninger i store mængder. Det er den virkelighed, projektet forsøger at
indsamle og gengive. Derfor er de syv videointerviews, museet har indsamlet, også redigeret i samme form. I alt består udstillingen af 12 stories, der
kører assymmetrisk på seks skærme. Sammenlagt
tager de omkring 50 minutter – og udgør kun en
lille del af det materiale, museet har indsamlet i
forbindelse med projektet.
Midt i rummet står 10 stofplancher med statistiske
oplysninger om indvandring til Furesø Kommune,
om Farum Midtpunkts boligblokke og om et nærliggende villakvarter med samme indbyggertal. På
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den måde perspektiveres de mange subjektive input fra skærmene. De mange oplysninger er ukommenterede og ufortolkede for at tvinge museumsgæsten til at blive forvirret af de mange tal og selv
at drage konklusioner på baggrund af de oplysninger, han eller hun hæfter sig ved.

”Her er mit Hood” afspejler en teenage-kultur,
hvor selviscenesættelse og image spiller en altafgørende rolle. Den rigtige musik, de rigtige venner, de seje håndtegn og den rigtige attitude skal
signalere en selvtillid, der ellers hører hjemme i
musikvideoer på MTV. På trods af deltagernes
måde at sætte sig selv i centrum på, var det i arbejdet med de unge tydeligt, at de ikke så deres egen
historie som vigtig at fortælle. I stedet for at sætte
sig selv i centrum kom historierne til at handle om
miljøbevidsthed, social forskel og den mere eller
indre stereotype, seje teenager - men ikke om
hverdagen for Sibel, Muhammed og Suhail.
Alligevel skinner individets perspektiv igennem.
Makiz, en 14 årig dreng fra Afghanistan, viser en
story om rig og fattig, hvor ødelæggelse og fattigdom repræsenteres af billeder fra Afghanistan,
mens rigdom vises med store indkøbscentre fra
Europa. Hans kulturelle referenceramme vidner
om en multietnisk kulturarv, der rækker ud over
Danmark, og som formodentlig ikke kun eksisterer
blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk
men også smitter af på etniske danskere. På den
måde indbyder udstillingen til en overvejelse af
vores opfattelse af rammerne for kultur.

"Her er mit Hood" består bl.a. af 6 tv-skærme der viser i alt 12
redigerede filmklip, hvor de unge både viser sig selv og bliver
sat ind i en sammenhæng med boligselskabet, beboere og
myndigheder.

alt for positivt billede af boligområdet. Hun var
flere gange blevet overfaldet, og mente at Midtpunktet var blevet et forfærdeligt sted at bo pga.
grupper af unge. Derfor opfattede hun udstillingen
som fornærmende. Andre beboere var glade for
muligheden for at vise et alternativ til den megen
negative medieomtale af området. Mødet mellem
de unge og de øvrige beboere, var ubetinget gnidningsløst. Beboerne talte om larm og utryghed ved
at færdes i fælleslokalerne, mens de unge blev
gjort bevidste om opfattelsen af deres fremtoning.
Efter en uge blev udstillingen rykket til Furesø
Museers udstillingslokaler på Farumvejgård,
Stavnsholtvej 170, hvor den vises frem til udgangen af marts 2008.

Her er mit Hood

Andetsteds hænger bøjler med fire sæt tøj: Bullroth bukser, partisantørklæde, hotpants og elastikbælter. Tøj der iscenesætter de unge og bringer
dem tredimensionelt med ind i udstillingen. Samtidig fastholdes det enkle princip i udstillingen. På
en anden væg kører en billedserie fra Farum Midtpunkt med statistiske oplysninger for på den måde
dels at skabe bevægelse og stemning i rummet
samtidig med at mængden af information forøges.

”Her er mit Hood” er et bud på at bringe nutiden
på museum og lade fremtiden møde en gruppe, der
ellers ikke selv ville have en stemme i historiebilledet. Samtidig er det målet at kvalificere debatten
både lokalt og nationalt i forhold til det multietniske Danmark både i forhold til kultur og integration. Endelig har projektet givet lejlighed til at bringe museerne ud til grupper, der traditionelt ikke
føler medejerskab til museale kulturinstitutioner.
På den måde er udstillingen et bud på det relevante
museum, hvor fortid og nutid sættes i perspektiv
og bevares for fremtiden.

Udstillingen åbnede den 18. november 2007 i Farum Midtpunkt, hvor den blev vist i en uge. Den
blev både besøgt af deltagerne, deres venner og
familie men også af andre beboere, der kom med
både positive og negative kommentarer. En ældre
dame kommenterede vredt, at udstillingen gav et
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Mit liv som viking
- case om frivillige på Ribe VikingeCenter.
Henrik Bjarne Clement, Leder. Ribe VikingeCenter

Mit liv som viking

Ribe VikingeCenter startede i 1992 og var i den
heldige situation, at vi allerede fra starten tog en
gruppe frivillige med fra det historiske værksted i
Vester Vedsted, som ledelsen kom fra. Gruppen
var etableret på baggrund af en avisannonce, hvor
man efterlyste personer, som ville være med til at
udbygge og vedligeholde jernalderhusene i det
historiske værksted. De meldte sig, fordi de havde
en lokal tilknytning og der var en vis form for status i projektet. Det betød, at vi ikke skulle til at
overbevise nogle mennesker om, at det var en god
ide at lægge frivilligt arbejde i Ribe VikingeCenter. De havde allerede en identitet igennem det
fællesskab og frivillige arbejde, de havde udført i
Vester Vedsted.
I starten var den frivillige arbejdsgruppe på ca. 20
voksne og ca. 10 børn. Vi gjorde rigtigt meget ud
af at uddanne dem. Vi mødtes den 1. lørdag i måneden året rundt og arbejdede med praktiske opga-

ver og håndværk. Derudover afholdt vi 2-3 weekendkurser om året i de første tre år, hvor de blev
undervist af nogle af de dygtigste håndværkere i
kurvefletning, sølvsmedning, bronzestøbning etc.
Det blev dengang støttet af amtets kulturpulje, den
eksisterer desværre ikke mere. Vi arrangerede desuden en årlig udflugt. Gruppen voksede langsomt
gennem mund til mund reklame og i kraft af en del
presseomtale af Ribe VikingeCenter og den blev
efterhånden så stor, at folk splittede sig op i forskellige undergrupper alt efter interesse - smede,
sølvsmede, bueskytter, tekstil etc. Vi bibeholdt
dog de fælles arbejdsdage hver måned. Hvis der så
er nogen, som vil arbejde mere på andre dage, får
de stillet faciliteter til rådighed. I dag mødes smedene og bueskytterne flere gange om måneden og
har egne nøgler og kode til alarmsystemet, så de
kan komme og gå, som de vil. Hvis de har særlige
arrangementer skal de orientere os og så sørger vi
for, at der er bagt kage. De kan desuden altid bru-

Vikingetype fra Skotland.

Nye publikumsgrupper: Museet Falsters Minder og Østsjællands Museums tiltag over for den store uopdyrkede målgruppe, motorcyklister, ”grøn MC-tur” har åbnet både geologien og kulturhistorien for en stor mængde mennesker, der
normalt aldrig besøger museer. Her får de 168 deltagerne
(136 motorcykler) på årets tur til Stevns en introduktion til
godset Vemmetofte Kloster. (Foto: Museet Falsters Minder).
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ge køkkenet og lave gratis kaffe og købe drikkevarer.

Mødestrukturen har ændret sig. Det er efterhånden
blevet sværere og sværere at finde nye faglige temaer til arbejdslørdagene. Derfor har vi de sidste
par år forsøgt os med en model, hvor de forskellige grupper var ansvarlig for indholdet. Det var ok
et par år, men folk har efterhånden været med i så
mange år, at det er svært at finde på nye tiltag, som
kan tiltrække folk, når det ikke har deres primære
interesse.
Vi mødes nu kun to gange om året alle sammen.
Arbejdet i grupperne har fået så stort et omfang, at
de ikke har behov for at mødes alle sammen som
tidligere. Ribe VikingeCenter er ansvarlige for
indholdet af de to årlige møder og de har både et
fagligt og socialt indhold. De inviteres bl.a. til
juleindkøb i vores butik med store rabatter og en
efterfølgende frokost. For at bibeholde interessen
er det nemlig uhyre vigtigt, at folk finder det vedkommende både fagligt og socialt. De personer,
som yder en stor frivillig indsats, er nemlig ofte
samtidigt ressourcestærke personer, som normalt
ikke har problemer med at få tiden til at gå, så hvis
de først begynder at føle, de spilder tiden, får man
et problem. Disse ændringer har vi diskuteret med
de frivillige gennem en periode og den proces har
været vigtig. De skal forstå, at de er med i beslutningerne og har indflydelse på dem. De er ikke
bare billig arbejdskraft.

Den første weekend i maj afholder vi et stort vikingemarked. Her er arbejdsgruppen ikke vikinger,
men praktiske medhjælpere i billetsalget, i ølteltet,
spiseteltet, rengøring af toiletter etc. Til markedet
klares formidlingen/levendegørelsen af en anden
stor gruppe af frivillige – ferievikingerne.
Ferievikingerne fik vi kontakten til, da vi i 1994
overtog afholdelsen af vikingemarkedet i Ribe fra
Museet, som havde afholdt det i de to foregående
år. Det er vikingegrupper fra Skandinavien og store dele af Europa. Vi inviterer ca. 300 vikinger,
men kunne sagtens være mange flere. Der er mange flere, som gerne vil være med. Vi gav dem derfor mulighed for at komme henover sommeren. De
første par år skete der ikke rigtigt noget, men nu
har det udviklet sig, så vi har ca. 250 ferievikinger
hen over sommeren. De kommer med deres eget
udstyr, dragter og værktøj og indgår i vores værksteder eller opstiller deres egne. Specielt i juli og
august er alle husene beboet og det er så svært at
få plads i et hus, at de er begyndt at komme i skuldersæsonen for at kunne få deres ønsker opfyldt.
Vi giver dem morgenmad og frokost, aftensmad
skal de selv stå for. De får ligeledes 350,- kr. i
kørepenge, hvis de er her i minimum en uge. Hvis

Mit liv som viking

I dag tæller arbejdsgrupperne omkring 120 personer, men der er sket store organisatoriske ændringer. Smedegruppen hedder Regin og bueskyttegruppen hedder Ull. De har begge dannet deres
egne laug med vedtægter, kontingent, generalforsamlinger etc. Vikingerytterne er desuden organiseret i Dreki, en klub under Dansk Islænderheste
Forening. Bueskytterne har desuden dannet en
børnegruppe - Ull’s unger, som forhåbentligt kan
være en del af fødekæden til de frivillige grupper i
fremtiden. Der er desuden en lille gruppe tilbage,
som ikke har specialiseret sig, men stadig har flere
forskellige håndværks interesser. De mødes lidt på
kryds og tværs, alt efter hvad det er, de arbejder
med.

For at kunne bruge faciliteterne på Ribe VikingeCenter, som de jo kan gratis, skal de til gengæld
indgå i vores formidling. De skal bemande nogle
af vores værksteder to weekender i løbet af sæsonen. Derudover arrangerer bueskytterne DM i vikingelangbueskydning i august, rytterne bor på
vikingecenteret en uge i juli og to dage i efterårsferien, hvor de laver rideopvisninger to gange om
dagen. Smedene arrangerer et lille smedetræf i juli.
Derudover kan de altid komme og være med når
de har lyst og vi kan ringe, hvis vi pludseligt står
og mangler hjælp.

Valhal kalder.
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de vil sælge noget, skal produkterne godkendes af
os. Det skal, som udgangspunkt være noget de selv
laver eller, være fremstillet i Europa.

Mit liv som viking

Vi har oprettet en elektronisk formular på vores
hjemmeside, hvor de skal tilmelde sig. Hvis man
vil være sikker på at få et bestemt vikingehus på et
bestemt tidspunkt i højsæsonen, skal man tilmelde
sig ca. et år i forvejen. Hvis det er vikinger, vi ikke
kender, skal de medsende billeddokumentation og
eventuelt referencer til nogle af dem, som vi allerede kender. Det er simpelthen for at kunne holde
et ordentligt autentisk niveau og undgå grupper
med uheldige politiske relationer. Der har været
problemer med tyske grupper og nationalsocialistiske overbevisninger andre steder. Det vil vi undgå.
Vi har udarbejdet et lille materiale omkring vikingetiden i Ribe og fakta oplysninger om Ribe VikingeCenter, som de får tilsendt. Så er de bedre
klædt på til formidlingen. Publikum kan jo ikke se,
at de er frivillige og forventer det samme høje informationsniveau hos alle vikingerne.
Ferievikingerne har meget stor frihed men under
ansvar. De har taget initiativ til nye værksteder,
dramatiske optrin i formidlingen, skaffet os masser
af nye kontakter over hele verden og de laver en
masse markedsføring i ”reenactment” miljøerne
verden over. Senest er der oprettet en hollandsk
hjemmeside med et internationalt debatforum for
de frivillige, som har været med på Ribe VikingeCenter.
Vi har spurgt de frivillige, hvorfor de vil komme
og bruge deres ferier og fritid hos os. De siger
samstemmende, at det er fordi de kan arbejde i et
autentisk rekonstrueret miljø og at der er mulighed
for at udvikle deres egne kompetencer i fællesskab
med vores medarbejdere. De nævner desuden vores meget høje serviceniveau med bespisning, køkkenfaciliteter, toiletter og baderum etc.
Det har betydet at vi indskærper overfor vores
medarbejdere, at de altid skal tage de frivillige
alvorligt og hjælpe og vejlede dem til det yderste.
Det har været en længere proces. I starten syntes
mange at vores medarbejdere, at der var lige lovligt meget arbejde med dem, men i dag er der ikke
tvivl om, at de har fuld forståelse for den store
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"Learning by doing".

betydning, de frivillige har. Det kræver selvfølgeligt noget engagement at involvere sig i dem og få
dem til at føle sig velkomne, men på den lange
bane er det givet rigtigt godt ud. De bliver mere og
mere selvhjulpne og er i dag en reel hjælp, som
efterhånden også aflaster vores medarbejdere. Flere af de ferievikinger, som har været med i mange
år, har tilbudt at gå ind i vores guidefunktion. Det
er noget, vi overvejer, da det vil kunne give os
guidefaciliteter på rigtigt mange sprog. Ferievikingerne repræsenterer ca. 11 forskellige lande!
Frivillige er en fantastisk og i mange situationer en
nødvendig dimension på en attraktion af vores
størrelse, med ca. 50.000 gæster fra maj til oktober. Det kræver selvfølgeligt arbejde og man skal
være villig til at afsætte tid i organisationen til at
varetage den opgave. Den person, som får ansvaret, skal have gennemslagskraft og kompetence til
at kunne træffe beslutninger. Det må aldrig blive
”venstrehåndsarbejde”.
Denne case indgår ligeledes i en håndbog om frivillige i attraktioner, som udarbejdes i ODA projektet. Yderligere information på www.odaweb.dk
Rigtig god fornøjelse med jeres arbejde med de
frivillige.

X-PRESS yourself
- udstilling og undervisning på tværs af faggrænser
Pernille Lyngsø, Kurator. Århus Kunstbygning

Syv forskellige udstillingssteder i Århus inviterer i
september 2008 7. og 8. klassetrin i Århus Kommune til at besøge og anmelde stedernes udstillinger. Samlet under den fælles overskrift X-PRESS
yourself åbner udstillingsstederne dørene for de
unge anmelderspirer og udsætter deres aktuelle
udstillinger for elevernes kritiske pen. Jyllandsposten og Børneavisen deltager i projektet som aktive sparringspartnere og begge medier trykker projektets vindende artikler.

Udvikle elevernes kreative kompetencer
Målet med projektet er via mødet med kulturen at
udvikle elevernes kreative kompetencer og give
dem mulighed for at stifte bekendtskab med kulturelle tilbud på en alternativ måde. Projektet giver
en stor gruppe elever mulighed for at arbejde ak-

tivt med byens udstillingstilbud og skaber derved
et forhold mellem de deltagende elever og udstillingsstederne.
Ved at bruge udstillingsanmeldelsen som et overordnet omdrejningspunkt skaber projektet mulighed for et oplagt og frugtbart tværfagligt samarbejde. Projektets primære fokus er, hvordan elevernes
umiddelbare oplevelser og indtryk kan omdannes
til skriftlige refleksioner og udtryk. Det udstillingsmæssige indhold er i princippet sekundært for
den overordnede tanke og om emnet er natur, kultur eller kunst er uden betydning. Målet er at få
eleverne til at gå i dybden med de mange forskelligartede udstillinger og give dem lejlighed til at
tage sproget i brug på en produktiv og kreativ måde.

X-PRESS yourself

Under titlen X-PRESS yourself har syv af de
største udstillingssteder i Århus lavet et samlet
formidlingstiltag rettet mod 7. og 8. klassetrin i
Århus Kommune. De deltagende udstillingssteder er: Naturhistorisk Museum, Kvindemuseet,
ARoS Aarhus Kunstmuseum, Steno Museet,
Moesgård Museum, Århus Bymuseum og Århus Kunstbygning.

To uger med journalistik og udstillinger
Projektet forløber over to uger. Den første uge
beskæftiger klasserne sig med journalistik og anmeldelser på et overordnet plan og i den anden uge
arbejder i dybden med udstillingsanmeldelsen. Via
journalistiske workshops bliver eleverne i den første uge udstyret med en række værktøjer til, hvordan de bedst griber mødet med udstillingerne an.
Projektet forløber i denne uge udenfor udstillingsstederne og er fleksibelt i sin form. På den måde
kan lærerne planlægge ugen efter eget ønske og
engagement. Projektets tværfaglige karakter gør, at
mange fag kan inddrages alt efter hvilken udstilling, der arbejdes med (dansk, biologi, billedkunst,
natur/teknik, geografi, fysik/kemi, historie, kristendom og samfundsfag). Lærerne kan tage projektet ind som et tværfagligt samarbejde eller den
enkelte lærer kan bruge projektet som enkeltstående i sit eget fag.
I projektets anden uge besøger klasserne det valgte
udstillingssted, hvor de modtages som den almindelige presse. Hvert udstillingssted modtager otte
klasser, som de afholder pressekonference for. Der
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udleveres pressemateriale samt badges, der fungerer som pressekort i resten af udstillingsperioden i
elevernes skoletid. Efter pressekonferencen er der
afsat tid til at gå rundt i udstillingen, tage billeder,
stille spørgsmål osv.
Resten af ugen arbejder eleverne med udstillingsanmeldelserne i klasserne. Hver klasse skal ved
ugens afslutning aflevere fem anmeldelser til deres
valgte udstillingssted. Anmeldelserne indbindes og
er herefter tilgængelige i forbindelse med udstillingen. I samarbejde med Jyllandsposten udvælges en
vindende anmeldelse fra hvert udstillingssted.

Samarbejdet er en win-win situation
Projektets eksterne og aktive samarbejdspartnere
er som nævnt Børneavisen og Jyllandsposten. I
kraft af projektets omdrejningspunkt indenfor den
journalistiske genre har begge medier været begejstrede og villige til at deltage i udvikling, sparring
og bistand i hele forløbet. På det helt konkrete plan
afsætter begge aviser spalteplads til de bedste anmeldelser og sikrer desuden projektet en vis omtale. Samarbejdet kan betragtes som en win-win
situation, idet aviserne får sat fokus på journalistikken og udstillingsstederne får sat fokus på deres respektive udstillinger af en målgruppe, der
almindeligvis er svær at nå for kulturelle institutioner.
I projektets første uge, hvor eleverne arbejder med
journalistik og anmeldelser på et mere overordnet
plan, har det været et stort ønske fra alle udstillingsstederne, at eleverne får mulighed for at møde
den journalistiske verden på et professionelt plan.
Det ideale ville være, at få eleverne ud af klasseværelserne for at møde en journalist enten på en
redaktion eller på Journalisthøjskolen. Både Jyllandsposten og Journalisthøjskolen har været meget positive overfor idéen, men pga. projektets
omfang, hvilket betyder, at 56 klasser skal igennem en journalistisk workshop på en uge, kan ingen af stederne desværre magte opgaven. Hvordan
denne del ender er endnu uvist, men indtil videre
søges der om ansættelse af journaliststuderende til
at varetage opgaven.

Projektets fremtid
Når projektet er færdigt i Århus vil der, ud fra en
gennemgang og evaluering, blive udarbejdet en
skabelon, som kan bruges af andre udstillingsste-
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der og folkeskoler rundt om i landet. Der ansøges
desuden om lønmidler til en projektansat, hvis mål
det er at få projektet videreformidlet og gerne gennemført mindst fire forskellige steder i Danmark i
2009. Projektet er oplagt som tværfaglig samarbejdsskabelon, idet den overordnede idé på ingen
måder berører det udstillingsmæssige indhold og
at ethvert udstillingssted og enhver avis derfor kan
overtage konceptet uden problemer.

Hvis du eller dit udstillingssted er interesseret i at
følge projektet undervejs og eventuelt være en del
af det i 2009, kan du sende en mail til
pl@aarhuskb.dk

Outsize: Project White House. Michael Isling. Århus Kunstbygning

Opslagstavlen

Ph.d.-stipendium i Museumsformidling

Det fulde opslag kan læses på web-adresserne:
www.dengamleby.dk/job
Www.humaniora.au.dk/nyheder/stipendier/phdstip/samfinans

Opslagstavlen

Den Gamle By og Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet opslår i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen et ph.d.-stipendium til besættelse pr. 1. maj 2008 eller snarest derefter for en periode på indtil tre år.
Ph.d.-stipendiet opslås inden for emnet dramatiseret museumsformidling og living history.
Målet med nærværende ph.d. projekt er at udforske og analysere den udvikling, der i disse år sker indenfor
nye formidlingsformer, der inddrager drama, sanser og følelser. Analysen bør falde i tre dele: En kortlægning, en systematisk analyse og en teoretisk bearbejdning af udvalgte formidlingsformer. Gennem publicering gøres afhandlingens resultater tilgængelige for museerne, hvorved den kan danne grundlag for den videre udvikling på området. Studieophold i udlandet må påregnes.

Ansøgningsfrist: Mandag den 17. marts 2008 kl. 12.00”

Kulturarvsstyrelsens Tematimer om digital kulturformidling
I tilknytning til Kulturnet Danmark-puljen afholder Kulturarvsstyrelsen fire gange årligt dagsseminarerne
Tematimer om digital kulturformidling. Her kan formidlere fra statslige og statsstøttede kulturinstitutioner
under Kulturministeriet høre om nye projekter, tendenser og teknikker på området. Tematimerne er også
praksisorienteret, uformelt forum for erfaringsudveksling og inspiration.
Seminarerne afholdes typisk på Den Sorte Diamant i København med et maksimalt deltagerantal på 100 og
er forbeholdt ovennævnte målgruppe.
Information om aktuelle arrangementer på www.kulturarv.dk. For allerede afholdte Tematimer kan hentes
program og materiale her www.kulturarv.dk/tjenester/kulturnet/tematimer/index.jsp

Landsdækkende undersøgelse om undervisning på museer
I februarmåned planlægger KUAS at søsætte en landsdækkende undersøgelse om museernes undervisningstilbud for skoler og undervisningsinstitutioner. Undersøgelsen sendes ud til museerne som elektronisk spørgeskema og besvares af museets leder og museets undervisningsansvarlige. Det vil tage en til to timer at
udfylde spørgeskemaet, der rummer spørgsmål af både faktuel og mere overordnet planlægningsmæssig
karakter. Dataindsamlingen vil forhåbentlig kunne levere ny viden og et længe ønsket overblik på området.
Læs mere her:
www.kulturarv.dk/tjenester/nyheder/kortlaegning_undervisning.jsp
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Generalforsamling
- i foreningen af Museumsformidlere i Danmark

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling
onsdag den 26. marts 2008 kl. 16.
Generalforsamlingen holdes i forbindelse med ODM´s formidlingsseminar 2008
på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af: a. Ordinære medlemmer af bestyrelsen
På valg: Broder Berg (modtager genvalg) og Carina Serritzlew (modtager genvalg)
b. Suppleanter til bestyrelsen
På valg: Charlotte Ring (modtager genvalg)
c. Revisorer
d. Revisorsuppleant
7. Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest d. 19. marts og kan sendes til broder.berg@gmail.com
Nye publikumsgrupper: Museet Falsters Minder og Østsjællands Museums tiltag over for den store uopdyrkede målgruppe, motorcyklister, ”grøn MC-tur” har åbnet både geologien og kulturhistorien for en stor mængde mennesker, der
normalt aldrig besøger museer. Her får de 168 deltagerne
(136 motorcykler) på årets tur til Stevns en introduktion til
skal
arbejde
med det
næste
år!Museet Falsters Minder).
godset
Vemmetofte
Kloster.
(Foto:

Husk at møde op til generalforsamlingen!
Benyt lejligheden til at fortælle bestyrelsen, hvad de
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MiD - nyt

Kursus i podcasting - brug lydfiler i formidlingen

Dagens kursus lægger op til, at du gennem produktion af din egen podcast lærer hvad podcasting er
og hvad du kan bruge podcasting til. Du får således mulighed for selv at eksperimentere med at optage, redigere og lydproduktion. Endvidere vil du blive introduceret til, hvordan du eksporterer lydprojektet til det korrekte format, podcaster dine filer, henter dem igen og overfører dem til bærbare enheder som mobiltelefon og iPod. Se mere på MiD´s hjemmeside: www.museumsformidlere.dk

MiD - nyt

Torsdag d. 22. maj 2008 kl. 13 – 16, på Arken

Tilmelding til Christina.weber@arken.dk. Deltagere max 10.

Medlemstur til Hamburg
Den 10. – 12. juni 2008
MID arrangerer nu en tur til Hamburg, hvor vi i samarbejde med byens museumstjeneste kan tilbyde
et spændende program, som giver mulighed for et indblik i nogle af Hamburgs museer og deres formidlingspraksis. Det endelige program for turen følger på mail snarest!
MID betaler overnatning i dobbeltværelse inkl. morgenmad for deltagende medlemmer.
Deltagerne skal selv afholde udgifter til følgende:
 transport til og fra Hamburg
 transport rundt til museerne i Hamburg (ca .200 kr.)
 frokost og aftensmad (der vil være mulighed for fælles spisning)
Tilmelding senest 15. maj til Pernille Lyngsø på pl@aarhuskb.dk

En hilsen til Merete Staack
I november 2007 deltog foreningens formand i afskedsreceptionen for Skoletjenestens Merete Staack,
en af museumsformidlingens banebrydende ildsjæle, der efter 27 på Nationalmuseet valgte at gå på
efterløn. Merete tilhører 1970’ernes generation af museumspædagoger, der nedbrød grænser, skabte
nytænkning og satte børn og unge på formidlingens dagsorden. Levende museumsformidling, kreativitet og muligheden for at røre ved tingene har altid spillet en fremtrædende rolle i Meretes arbejde.
Formidlingsinteresserede fra hele landet og i særdeleshed også fra udlandet blev modtaget med åbne
arme og har til enhver tid kunnet spørge Merete til råds, når der var brug for det.
Merete har sat sine spor i dansk museumsformidling, og der er al mulig grund til at takke hende for
den store indsats, hun har lagt i faget gennem årene. At hendes afsked ikke ville gå ubemærket hen,
kunne ses ved selve afskedsreceptionen. Lokalerne på Nationalmuseet kunne slet ikke rumme de
mange gratulanter, der var mødt op til at fejere Merete og give hende en kraftfuld salut med på vejen
ind til det nye liv. Udover denne salut har Nationalmuseet udgivet et flot hæfte skrevet af venner og
kolleger, der giver et godt overblik over Meretes virke gennem årene. Hæftets rammende titel er:
”Med hoved, hjerte og hænder – en hilsen til Merete Staack”.
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Fortæl din kollega om MiD
- og få dem meldt ind i foreningen

MiD 

er foreningen for museumsformidlere i Danmark og for andre, som interesserer sig for at formidle kunst, kultur og natur.



prioriterer fagligheden i formidlingen og sætter fokus på faget.



ønsker at styrke det tværfaglige samarbejde.



styrker det kollegiale potentiale.



arbejder for at opkvalificere formidling gennem styrkelse af
såvel nationale som internationale samarbejder.

Lock ind på www.museumsformidlere.dk
Tilmeld dig til Carina Serritzlew: cs@womensmuseum.dk

Et årligt medlemskab koster 200 kr. og du får muligheden for at
netværke på formidlingsfagligt niveau.

