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”Gæsterne myldrer ind”, var overskriften på Danmarks
Radios hjemmeside. Traditionen tro kommer der lige efter
nytår et fast indslag i medierne: ”…nyt rekordår for museernes besøgstal” og 2015 var ingen undtagelse. Louisiana,
Statens Museum for Kunst, AROS, Roskilde Museum og
Nationalmuseet kunne alle melde om nye besøgsrekorder.
Der er vel ikke noget forg jort ved at bryste sig af stigende besøgstal, for besøgstal er vel et tegn på succes og
god formidling eller hva´? For er det i det hele taget antallet af solgte billetter, vi kan bruge som udtryk for museernes succes, og hænger kvalitet og antal solgte billetter
altid sammen? Samtidig hævder kritikere, at de stigende
besøgstal skyldes en leflen for den laveste fællesnævner.
Udstillinger om Hobitter og sikre udstillingsvindere uden
faglig dybde, som Hans Dam Christensen skriver om i “Pjat
på museet”.
Samtidig er det et faktum, at hvis vi ingen kunder har, har
vi ingen eksistensberettelse. Så uden publikum, ingen museer. Så vores ”kunder” har naturligvis en stor betydning
for og indflydelse på, hvad vi laver på museerne. Så kan vi
lære noget af IKEA, supermarkeder og forlystelsesparker,
der måske på en anden måde end mange museer kender
deres kunder og gør alt for at optimere deres indtjening,
men også kundens oplevelse. Det er ikke mange år siden, at
oplevelsesøkonomi var det store buzz word for kulturinstitutioner og attraktioner, og mange museer arbejdede på
at forbedre deres branding, måske primært for at kunne
sælge flere produkter i museumsbutikken.

Men samtidig vil mange museer nok have svært ved at
kalde deres gæster for ”kunder”, hvilket kunne anses for
at være en kommercialisering af vores ”forretning”. Så i
hvilken grad skal vi inddrage vores kunder. Skal det komme
an på en folkeafstemning om, hvad vi udstiller og gemmer i vores samlinger, eller ved vi museumsprofessionelle
bedst? Er der noget, der hedder sikre udstillinger, og tør vi
ikke længere tage chancer på museer? Det er nogle af de
problemstillinger, vi tager op på årets Formidlingsseminar
og i denne udgave af MiD magasin.
For en ting er sikkert, det at kende sine kunder, kan aldrig
skade.
I dette nr. af MiD Magasin kan du derfor læse om forskellige projekter med temaet ”Kunden har altid ret”. Mange
af artiklerne handler om at inddrage vores kunder og
lave brugerundersøgelser. Du kan også læse om, hvordan
SMK Friday formår at trække kunder ind i butikken ved
at kombinere fredagsbar og kunst. Du kan blive klogere
på, hvordan Moesgaard har undersøgt, hvordan kunderne
”læser” deres udstillinger, og at kundernes oplevelse ofte
ikke stemmer overens med museets intentioner. Vi har
også fået billedkunstneren Søren Martinsen til at skrive
en artikel om sit arbejde med at lave kunst på plejehjem,
om at få kunsten ud til kunderne, når kunderne ikke kan
komme på museet.
Mobiltelefonselskabet Call Me er kendt for deres ”tal
ordentlig”-kampagne og fortæller i artiklen om at være
et holdningsbaseret og formålsdrevet brand, og i forlystelsesparken Fårup Sommerland er enestående kundeservice en del af strategiarbejdet, fordi: ”Godt nok” er det
bedstes værste fjende.
Velkommen til årets Formidlingsseminar og god læselyst.
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 Demente på museum

hvordan de sættes i spil i formidlingen for sårbare ældre.
Så et friskt blik på den eksisterende formidling og en
bedre viden om målgruppen, demente og deres plejepersonale var et væsentligt mål for samarbejdet. For uddannelsesinstitutionerne og deres praktiksteder var det et
ønske at få de studerende til at arbejde med reminiscens
og at opfatte og anvende dette som et arbejdsredskab,
der både letter kerneopgaverne i omsorgsplejen og øger
livskvaliteten hos den enkelte beboer.
Fælles for de studerende, henholdsvis sygeplejersker, ergoterapeuter og sosu-assistenter, var et lille kendskab til
museer i almindelighed og i særdeleshed, hvad museer kan
bruges til. Første fase handlede derfor om vidensudveksling, hvor de studerende blev bedt om at udvikle et reminiscensforløb i samarbejde med et af de nævnte museer.

At mindes på museum
Samskabelse mellem museer og studerende til ældreplejen

Af Cecilie Monrad, Projektleder for co-creation og
outreach ved Frederiksbergmuseerne og Ea Stevns Matzon, Formidlingschef ved Museum Vestsjælland

”Jeg har altid set museer som lidt kedelige. Et sted, man
kom ind, og gik ud igen. Men efter det her har jeg fået øjnene op for, at det er meget mere, og det er rigtig interessant, at man kan bruge det på den måde, vi har g jort her”.
Sådan udtaler en sygeplejerskestuderende, efter hun har
samarbejdet med Frederiksbergmuseerne om et reminiscensforløb for demente.
Reminiscens er et tilrettelagt arbejde med menneskers
erindringer, der anvendes i omsorgsplejen for ældre og
demente. Gennem sansemæssig stimulation erindres følelser og livsfortællinger. Metoden anvendes til at styrke den
pågældendes livskvalitet, og den giver plejepersonalet et
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indblik i den dementes liv. Det kan anvendes til at berolige
i utrygge situationer. F.eks. oplevede en studerende, at
sårplejen blev lettet, da hun havde tilegnet sig nogle enkle
greb i projektet.

Men hvad har sårpleje med museer at gøre?
Dette kunne godt være kernespørgsmålet kogt ned til
en enkelt sætning, da Frederiksbergmuseerne inviterede
andre museer og uddannelsesinstitutioner til et samarbejdsprojekt, hvis formål er at motivere fremtidens
omsorgspersonale for ældre og demente til at bruge
museer i deres daglige virke. Projektet handler om at finde
et fælles virkefelt mellem forskellige fagfelter og om en
erfarings- og vidensudveksling, der kan styrke de implicerede faginstitutioner på en brugbar og tilgængelig måde.
Museernes samlinger har mange indgangsvinkler til menneskers erindringer og følelser, men mangler erfaringer med,

Et forløb i praksis
Ea Stevs Matzon fortæller om samarbejdet:
De studerende planlagde to kønsopdelte besøg på henholdsvis Slagelse Museum og Holbæk Museum.
I Slagelse, som en gruppe mænd besøgte, kan man opleve
en håndværkergade, hvor de gamle håndværk udstilles.
Der var genkendelsens glæde på den lille gåtur, efterfulgt af snak omkring en kasse med gammelt værktøj. Det
viste sig, at noget af værktøjet var for specielt til, at det
kunne fremkalde særlige minder. Vi fik dog talt om nogle af
genstandene, hvor vi hørte om en barndom på landet, da
der blev fundet et par gamle træsko frem. Museet bød til
slut på kaffe og rammen omkring bordet var velegnet til
samtale, hvor de besøgende fik lejlighed til at fortælle på
baggrund af de studerendes spørgsmål.
På kvindeturen til Holbæk Museum var fokus på de hjemlige sysler, bl.a. museets urtehave. Der blev der nippet og
lugtet til persille og citronmelisse, og så gik snakken.
Noget af det første, der blev bemærket, da vi kom ind i
køkkenet, var, at Richspakken på bordet var alt for stor.
Den havde den dobbelte størrelse af de pakker, kvinderne
kunne huske. Det var tydeligt, at genstandene i køkkenet
satte en masse i gang.
Vi bad om hjælp til borddækning af kaffebordet, som vi fik
fra Inger, der sagde: ”Så kan man da gøre lidt gavn”.
Vi fik den tanke, at vores gæster ikke var de mest de-

mente fra plejecenteret. Det blev dog afkræftet, da en fra
personalet sagde, at han var rystet over at opleve Inger
fortælle for første gang.
En erfaring på dette besøg var, at det er nødvendigt at
”mandsopdække” den enkelte demente, så hun kunne
komme til orde på tomandshånd.
Hvad vi sammen har lært
I alt har der været afholdt tre meget forskellige forløb. På
Lolland Falster havde man en udfordring med tilgængelighed for gangbesværede, men løste det ved at inddrage
det lokale byrum ved hjælp af cykelrickshaws. Forløbet blev
af de studerende døbt ”Hukommelsen Ruller” og kan ses
på youTube.
Frederiksbergmuseerne brugte billeder og lyd i deres
forløb, hvor henholdsvis Storm P. Museets malerier og
tegninger og Revymuseets gamle lyd- og filmklip blev inddraget.
De forskellige forløb er beskrevet mere udførligt som en
praksismanual for andre museumsformidlere og plejepersonaler i undervisningsmaterialet ”Museer og Reminiscens”, der ligger tilgængeligt på ISSUU. Materialet giver
en indføring i, hvorfor og hvordan museer kan samarbejde
med ældreplejen omkring reminiscens.
Det tilbud, museerne kan bidrage med, er for værdifuldt til
at stoppe hér.
Derfor fortsætter vi med at tilbyde et samarbejde med
vores lokale plejecentre om reminiscens.
Vi ønsker samtidig at gå i meget tæt dialog med de uddannelsesinstitutioner, der uddanner inden for plejesektoren.
Erfaringerne viser tydeligt, at vi kan være med til at gøre
en forskel gennem indretningen af specielle tilbud, og at de
studerende, fremtidens plejepersonaler og ikke mindst de
ældre kan hjælpe os med at levendegøre vores samlinger
ved at give nye ideer til vores formidling og skabe fortællinger om vores genstande.
Projektet er afholdt i samarbejde med Museum Vestsjælland, Lolland Falster Museer og uddannelsesinstitutionerne UC-Diakonissestiftelsen på Frederiksberg samt UCSJ,
University College Sjælland.
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På Arbejdermuseet tog den vanlige arbejdsgang en drejning, da et af Skoletjenestens undervisningsforløb blev
grundlaget for en ny udstilling. I udstillingen ”Uhørt Ungdom” er det elevernes læring, der er i fokus.
  
På Arbejdermuseet finder man i kælderen udstillingen
”Uhørt Ungdom”, der handler om unge og demokrati. Udstillingen er udsprunget af et valgfag, som Skoletjenesten
introducerede på stedet som pilotprojekt i foråret.
Arbejdsgangen på museet er som regel, at Skoletjenestens undervisning tilpasses de forskellige udstillinger,
men det er blevet vendt på hovedet i denne udstilling,
forklarer Linda Nørgaard Andersen. Hun er ansat som
undervisnings- og udviklingsansvarlig for Skoletjenesten
på Arbejdermuseet, men har haft orlov fra sin stilling for
at være udstillingsleder på ”Uhørt Ungdom”.
Det er første gang, man har taget et Skoletjenesteprojekt og lavet det til en hel udstilling. Skoletjenesten har
fået lov til at definere udstillingen. Formidling, scenografi,
udstillingsdesign – alt er bygget op ud fra de mål, vi har sat
for, hvad vi gerne vil have, at eleverne skal lære i den her
udstilling. Udstillingen skal både understøtte de konkrete
læringsmål og styrke eleverne demokratiske dannelse,
siger Linda Nørgaard Andersen.

Elever er omdrejningspunkt
De danske unge topper i europæiske undersøgelser af
demokratiske kompetencer, men deres demokratiske
selvtillid følger ikke trop. Hele 48 procent af eleverne i de
danske 8. klasser tror ikke, at der er nogen, der vil lytte til
deres holdning. Paradokset mellem de unges kompetencer og selvtillid behandlede Arbejdermuseet i valgfaget
”Unge Stemmer”, som var en succes og derfor blev til en
udstilling, fortæller Arbejdermuseets direktør Søren BakJensen.

6

|

MiD nr. 34 / marts 2016

Der var så god respons på valgfaget, at vi lod det være
udgangspunkt for en udstilling. Ikke kun emnemæssigt,
men med henblik på at skabe et undervisningsmiljø. Det er
et forsøg på hele tiden at afsøge, hvordan vi som museum
kan komme endnu bedre i kontakt med børn og unge, og
hvordan vi kan spille endnu bedre sammen med skolerne
om at nå de mål, som undervisningsområdet har, og som i
høj grad overlapper med kulturområdet, siger han.

Læring er individuel
Udstillingen er fordelt på fem forskellige rum, der har
hvert sit udtryk. I et rum er der opstillet en lytteboks, hvor
eleverne i mørke hører andre unge fortælle om at føle sig
uhørt. I et andet rum er væggene udsmykket med bannere
pyntet med politiske budskaber – både fra besøgende i udstillingen og oprørsgrupper fra historien. Fællesnævneren
for de forskellige rum er, at de skal understøtte elevernes
læreprocesser.
tt
”Vi tror på, at vi lærer på forskellige måder, og at variation
er afgørende for, at der kan ske læring. Derfor er hvert rum
forskelligt. Det skal være sådan, at alle elever har et rum,
hvor de føler, at der bliver talt til lige netop dem. Derudover
har vi arbejdet med overraskelseselementer, der udfordrer
elevernes forforståelse om demokrati, prioriteret fysiske
og visuelle formidlingsgreb frem for tekst og i det hele
taget fokuseret på sanser og oplevelse. Alt sammen for at
styrke læringen”, siger Linda Nørgaard Andersen.

En anderledes arbejdsgang
Med eleverne som omdrejningspunkt er der blevet ændret
på den sædvanlige arbejdsgang, der går forud for en museumsudstilling.
”Undervisningen kan godt blive tilbehør, der bliver udviklet
til sidst, men her har undervisningen været det bærende
element. Det vil for eksempel sige, at samlingsinspektøren
er blevet bedt om at finde genstande, der understøtter
læringspointerne og læringsmålene. Det er ikke genstandene, der er blevet fundet frem først. Vi har fået lov til at
have fokus på, hvad vi vil have eleverne skal lære”, fortæller
udstillingslederen.



Af Anna Eg Pedersen. Studentermedhjælper, Skoletjenesten. Stud. cand. public. i journalistik



Undervisning er kernen i ny
museumsudstilling
Demokratiets DNA

Demokratiske kronjuveler

En af de andre medarbejdere på holdet bag ”Uhørt Ungdom” er Marianne Hartvig Nielsen, der er scenograf. Hun
fortæller om samarbejdet:

En udfordring at favne alle
I et af udstillingens rum har museumsteamet helt fravalgt
at bruge de traditionelle genstandstekster, der beskriver,
hvad gæsterne ser på. I stedet skal eleverne selv reflektere over genstandenes sammenhæng med demokrati. Det
er godt for elevernes læreproces og nysgerrighed, men
det kan godt udfordre de gæster, der kommer i udstillingen på egen hånd.

”Det har været en anderledes og meget åben proces. Vi
havde valgfaget som et udgangspunkt, og så har vi idégenereret ud fra det. Det har været sjovt at være med til at
idéudvikle så tidligt i processen, da jeg normalt først inddrages senere”, siger Marianne Hartvig Nielsen og fortsætter:
”Det, der især har været givende ved at arbejde så tæt
sammen med Skoletjenesten, er det fokus, der er på formidling til børn og unge. Underviserne og Skoletjenesten
har jo en enorm opmærksomhed på det. Sammen har vi
kunne udvikle nye måder at fortælle på”.

Mødet med målgruppen
For at ramme lige ned i målgruppen, der er elever fra 15 år,
var der et stort fokus på brugerinddragelse. Holdet bag
udstillingen har undervejs samarbejdet med elever, som er
kommet med input til udstillingens design.
”Det er nyt, at vi har inddraget så mange brugergrupper. Et
af grundelementerne for udstillingen var, at vi skulle have
de unge på banen, så vi har haft rigtig mange unge med ind
over til at idégenerere. De sprudler jo med alt muligt, og det
var enormt inspirerende”, siger Marianne Hartvig Nielsen.
Direktør Søren Bak-Jensen ser også brugerinddragelsen
som en af de centrale gevinster for museet:
”Vi får mulighed for at have et forhold til vores publikum,
der er mere dialogpræget. Det er ikke helt så ensidigt, som
mange af vores andre traditionelle udstillinger er, hvor vi
taler til publikum. Her får vi mulighed for at få noget igen,
som vi kan reflektere over”, siger han.

”Der er besøgende, der efterspørger genstandstekster i
dette rum, men vi har truffet et helt bevidst valg, og det
er en udstilling, der er udviklet med henblik på at skabe
læreprocesser. Udstillingen har i løbet af dens første tre
måneder haft mere end 1.300 elever til undervisning. Det er
langt over vores sædvanelige besøgstal for særudstillinger,
og det taler for, at det er lykkes os at ramme ind i et emne
og en form, der tiltaler skolerne”, siger Linda Nørgaard
Andersen.

Satser på børn og unge
På Arbejdermuseet stammer 28 procent af museets
samlede besøgstal fra Skoletjenestens elever. Dermed er
Skoletjenesten en stor aktør på museet, og derfor har
direktøren valgt at lade læring rettet til børn og unge
dominere en hel udstilling.
”Udstillingen har en meget klar målgruppe. Jeg synes, at
vi på Arbejdermuseet har en unik mulighed for at komme
i kontakt med børn og unge, fordi det er så tæt på deres
egen hverdag og deres eget liv. Den mulighed ville vi gerne
udnytte og forsøge at give netop denne målgruppe en god
museumsoplevelse. Vi har en opgave som museum i at være
dannende og medvirke til, at de generationer, der lige om
lidt bestemmer det hele, er blevet udfordret på, hvordan de
tænker om at skulle være en del af et fællesskab og være
med til at forme et samfund”, siger Søren Bak-Jensen.
”Uhørt Ungdom” kan opleves på Arbejdermuseet indtil 5/6.
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Morten og publikum

Navercamp
Campen var et internationalt arbejdsstævne for farende
håndværkssvende, der havde til formål at sætte fokus på
det gode håndværk og den gamle vandresvendetradition.
Målgruppen var især børn og unge. Baggrunden var den
faldende interesse for og manglende viden om håndværket.
Der er for få, der søger håndværksuddannelserne, ikke
blot herhjemme, men i hele EU.



Da den gamle spektakulære tradition stadig eksisterer,
var det oplagt at skabe fokus på det gode håndværk ved
hjælp af de aktivt rejsende svende.
Som Mette Blomsterberg er blevet identitetsskabende for
unge bagere og konditorer, skulle de unge vandresvende
være det for andre håndværksfag.

Kunden har altid ret
– til at vælge museet fra

Af Suzi Elena Apelgren. Projektleder Navercamp
Master i museologi og formidling. Akademiudd. i oplevelsesøkonomi med speciale i kulturhis. formidling
Speciale i museumsteater og levendegørelse

En af museernes grundlæggende opgaver er at formidle
vor fælles kulturarv til borgerne.
Alle borgere er kunder, men også arbejdsgivere; de er
medejere af produktet og betaler for varen, uanset om de
bruger den eller ej! Og kunden har altid ret - til at vælge
museet fra.
Hvis museerne skal være et reelt tilbud til alle, må vi tilbyde vore produkter på en måde, som også ”ikke-gæster”
kan bruge.
De digitale platforme og sociale medier er redskaber, der i
dag gør det muligt at nå ud til et meget bredere segment
af borgere.
Man behøver ikke længere at gå på museum for at modtage formidling.
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Men for at opnå succes, skal disse muligheder bruges
målbevidst og professionelt.
Emnet skal være aktuelt og vedkommende for målgruppen,
og der skal være en kontinuerlig strøm af aktivitet for ikke
at miste følgerne.
Formidlingen skal med andre ord gennemtænkes, og der
skal afsættes ressourcer til at gennemføre den.
Denne form for formidling skal tages ligeså alvorlig som
enhver anden museal formidling.
Derfor bør den udføres professionelt.
Eksempelvis kan et velvalgt emne serveret som videologs
på digitale platforme og sociale medier, få virtuelle museumsgæster til at følge museet aktivt over dage og uger.
Mange af disse vil være gæster, der var uden for rækkevidde for bare 10 år siden,
Navercamp på Hjerl Hede i september 2015 er et godt
eksempel.

Noget lignende er ikke tidligere prøvet.
De vandrende svende kan ikke engageres via telefon og
mail/brev. De 3 år og 1 dag på valsen foregår uden telefon
og PC.
Det frie liv som vandrende håndværker betyder, at man
lever fra dag til dag og altså ikke i god tid melder sin ankomst.
Derfor krævede det årelang networking og opsøgende
arbejde fra projektleder og stor risikovillighed fra museets
side at forberede og etablere campen.
Også økonomisk var der tale om en betragtelig og skrøbelig satsning, og usikkerhedsmomenterne g jorde det svært
at fundraise.
Men Campen blev realiseret og tiltrak 25 vandrende
svende fra flere lande, mange fag og af begge køn.
Det lykkedes at fremskaffe eksklusive opgaver til deltagerne, og via en række mentorer at opfylde vandretraditionens mål:
At uddanne og danne den unge svend fagligt og personligt
igennem udveksling af fag og kultur.

midling af aktiviteterne på Navercamp af en professionel
VJ – videojournalist.
Hyppige videologs blev produceret, der viste campens
forløb og aktiviteter.
De fysiske gæster kunne forlænge deres museumsbesøg,
andre kunne nøjes med at gå på museum i cyperspace.
Følgerne mødte via internettet de unge entusiastiske
håndværkere, der fortalte om arbejdet og livet som
vandrende svend – deres utraditionelle liv med en gammel
håndværkertradition.
Op mod 10.000 visninger fik enkelte af videoerne, og de bliver stadig set – med andre ord; formidlingen er forlænget
langt udover campens levetid.

Konklusion
Det er vigtigt at anerkende, at de sociale medier kan
sætte nye standarder for museal formidling.
Det må forventes, at et stort antal børn, unge og erhvervsaktive vælger at være museumsgæster indirekte.
De kan blive modtagere af museal formidling på samme
måde, som de hjemmevant modtager al anden formidling –
digitalt og via sociale medier.
Det er ikke længere nok at tælle fysiske gæster. Også
besøgende på Facebook og hjemmesider bør være valide
besøgstal, når disse bruges direkte som formidlingskanaler.
Det giver naturligvis en økonomisk udfordring for museerne, der går glip af entrépenge.
Det kræver nye faggrupper i museumsvæsenet, for at
formidlingen bliver optimal og professionel.
Men set i lyset af, at museumsvæsenet blev grundlagt i
oplysningstiden netop for at formidle bredt til borgerne,
bør der tages højde for udviklingen og de ændrede måder
at ”gå på museum”.

Campen havde stor bevågenhed fra medierne og håndværks-danmark.
Emnet var stærkt relevant og vedkommende, og formidlingen utraditionel og opsigtsvækkende.
Her var det kulturarvens aktive bærere og ikke museets
fagfolk, der var de primære formidlere.
Trods dét havde Navercamp et skuffende fysisk tilskuertal.

Se mere på:
www.naverlejr.dk
www.navercamp.com
FB: Navercamp - De vandrende håndværkere
Desuden : https://www.youtube.com/
watch?v=z0fODGdHBOE
Den fulde rapport om Navercamp kan rekvireres ved henvendelse til suzi.apelgren@gmail.com

Museumsgæster i cyberspace
Alligevel opfyldte campen målet; at formidle håndværk og
kulturhistorie primært til de yngste generationer.
Via Facebook og hjemmesider blev der lavet løbende for-

Navercamp blev støttet af:
Region Midtjylland, Holstebro Kommune, Varelotteriet,
Hartmanns Fond, Jyllandspostens Fond,
Nordea Lokale Bankråd, Spar Nord, NNF Vestjylland og 3F
København.
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Kunden har altid ret
– men man kan ikke gøre alle tilfredse

Dictum eller dialog?
Museet er som formidlingsinstitution den ene part i et
kommunikationsforhold. Den anden part er gæsterne.
Museet skal have en klar kommunikativ intention og formidle faglig viden på en relevant og interessant måde. Det
indebærer nødvendigvis at tænke over, hvordan gæsterne
har det med kommunikationsforholdet.
”Enhver dialog må begynde med, at deltagerne antager, at
den anden kunne have ret.”
Derfor er museer nødt til tænke på formidling som en seriøs kommen gæsterne i møde. Ikke som dictum, hvor museumsinstitutionen sidder inde med en sandhed, gæsterne
bare har at fatte. Derfor de sidste årtiers voksende
interesse for publikums profiler: Hvordan er det gæsterne – kunden – oplever museet? Hvordan skal vi formidle
samlingerne? Hvad er det egentligt gæsterne vil opnå ved
deres besøg? Viden, sjov og ballade, god samvittighed, horisontudvidelse eller bare et alternativt oplevelsesrum?
Formidling er deling af faglig viden, men denne vidensdeling er ikke en transmission fra afsender til modtager.
Formidling er et dialogisk og meningsforhandlende møde.
Forhandling om opmærksomhed er helt central: Er det
museet fortæller overhovedet meningsfuldt? Kan det
fange mig? Er det vedkommende? Er det spændende?
Smukt? Bevægende?
Uanset museumssamlingers uvurderlig betydning for fagfolk, kan samme samling være helt irrelevant for den brede
offentlighed. Den burde måske ikke være irrelevant, men
den er det, hvis ingen skaber efterspørgsel på den.

10
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Den amerikanske filosof og pragmatiker Richard Rorty
provokerede i 1992 alle dem, der endnu måtte tro på absolutte enheder som det sande og det gode. Pragmatismens
sandhedsbegreb lyder i store træk: ”Den, der vinder mest
genklang har ret” / ”den hvis sprog, de fleste historier kan
fortælles med, er det bedste”. I en meningsdemokratisk
verden, hvor vi ikke kan referere til én autoritets etik eller
sandhed, bliver det den, der vinder størst udbredelse, der
har ret. Overført til museumsverdenen: Det populære
museum er det, der har størst dialogisk tæft og dets formidling størst appél. Dér har både kunderne og museets
formidling ret.
Museers publikumstal siger formentligt ikke meget om en
samlings potentielle værdi.
Det er formidlernes opgave at overbevise kunden om
netop denne samlings relevans. Ikke ved at insistere, men
ved at skabe en relation mellem offentlighed og samling,
som offentligheden værdsætter.



Af Signe Littrup, museumsinspektør med ansvar for
formidling på Frilandsmuseet og Connie Svabo, lektor i
oplevelsesdesign på RUC.

Pige i dialog med kunstig gris på Frilandsmuseet sommeren 2015.
© Polfoto

”Kunden har altid ret”, er et polemisk udsagn. Men der er
gode potentialer i at tænke sådan. Det forskyder fokus
fra ensidig orientering ud fra sig selv - museets intention
med formidlingen – til en interesse for den besøgendes
oplevelse af formidlingen.
Sommeren 2015 åbnede Frilandsmuseet en udstilling for
børnefamilier om, hvordan bønderne sov for 200 år siden.
Ud fra den erfaring, at museets gæster værdsætter
interaktiv formidling, socialt tilgængelige aktiviteter og
installationer, der kan tilgås af børn såvel som af voksne,
valgte vi at iscenesætte en hel gård som var det nat. Gæsterne kunne gå ind i mørket, trykke på dyr, der begyndte
at tale, de kunne prøveligge en alkove og på bare fødder
sanse det kolde underlag i de fugtige sten, ler og trægulve
inden døre.
Iscenesættelsen af gården var et stykke dramatiseret
forskning. Meget af denne forskning kom ikke med i iscenesættelsen og hver installation var nødvendigvis meget

forenklet. Altså en karikeret og underholdende formidling.
Men sikken en interesse for mørke det skabte, og museets
gæster valgte at bruge mere tid i den iscenesatte gård
end i de ”normalt” indrettede gårde. For museets vedkommende tilførte det stor viden – dels om gæsternes adfærd
– at oplevelsesdesigne samlingen; og det skabte stor viden
om samlingen at skulle formidle de generelle, abstrakte
beskrivelser af landbosamfundet til konkrete, nemt tilgængelige scener gæster kunne interagere med.

dres ærgrelse. Familier med lidt ældre børn, unge par,
voksengrupper og turister var derimod vilde med mørket.
Da måtte vi i dilemma spørge os selv: Hvem af besøgstyperne har ret?
Der var mørkt på landet. Bælgmørkt. Men hvis det gør
nogle gæster bange at skulle opleve det selv? Måske blev
vi for blødsødne, da vi valgte at give småbørnsfamilierne
ret og skruede en anelse op for lyset og placerede lanterner, man kunne tage med sig rundt.

Men ét sted kom vi i knibe: I udstillingens første to åbningsuger kom flere børn i daginstitutionsalderen grædende og skrigende ud fra det mørke hus. De syntes, der
var alt for mørkt og blev bange til pædagoger og foræl-

Ikke nok har kunden altid ret, nogle kunder har mere ret
end andre.
Vi giver dem ret, fordi museets meningsmæssige bundlinje
helt afhænger af, at museets samling og viden udbredes.
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Af Magnus Kaslov, oplevelsesudvikler på Statens Museum
for Kunst, SMK, magnus.kaslov@smk.dk

Syv fredage om året efter almindelig åbningstid slår SMK
dørene op under overskriften SMK Fridays. I kommunikationen af begivenhederne forklarer fem ord, hvad det er for
en oplevelse, publikum kan forvente: ”Kunst + Gadekøkken
+ Performance + Art Talks + Fredagsbar”. Ambitionen er at
give publikum mulighed for at fusionere deres fredag aften med et museumsbesøg – en mulighed for at bruge en
aften midt i kunsten og blive skubbet et andet sted hen af
både kunst, kunstformidling og anderledes, overraskende
sociale oplevelser.
Med økonomisk støtte fra Bikubenfonden har SMK haft
mulighed for at invitere til SMK Fridays siden efteråret
2013. Hver SMK Fridays har sit eget specifikke indhold,
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hvor formen er genkendelig, men aftenerne er aldrig
gentagelser. Indholdet i de enkelte arrangementer sættes
sammen under skiftende temaer som fx ’Barok’, ’Kunsten
er queer’ eller ’Lydkunst’. Andre gange tager aftenerne
udgangspunkt i en aktuel særudstilling på museet eller særlige strategiske initiativer og indsatser, som fx
copyright-fri deling af billeder. De enkelte temaer sætter
en retning for aftenens mange forskellige typer af tilbud –
der spænder fra performancekunst, korte foredrag, artist
talks, koncerter, litteratur eller hybridformater, der kan
kaste nyt lys på aftens tema og SMK’s kunst. I gennemsnit
kigger omkring 3.500 mennesker forbi en SMK Fridays.
I arbejdet med SMK Fridays har vores ambition været at
tage udgangspunkt i det faktum, at et museumsbesøg
stort set altid er en social handling. Et indledende spørgsmål i udviklingsprocessen var: Hvordan kan vi bedst mulig
understøtte de sociale aspekter af et museumsbesøg på



– en ny social museumsoplevelse



SMK Fridays

Performancekunst på SMK

DJ´s og fredagsbar

SMK? Hvordan skaber vi nye grunde til, at man rent faktisk
kommer afsted og besøger museet? Hvordan viser vi, at
det er let at træde over dørtærsklen, og at der ikke behøves andet end nysgerrighed for at komme på SMK? Kort
sagt: Vi ville rykke ved nogle af de koder, som et museumsbesøg normalt forbindes med.

og snak, udspiller sig i Skulpturgaden – det store atrium
mellem den nye og den gamle del af SMK. De elementer,
der kræver mere fordybelse, foregår længere væk fra den
store sociale situation. Talks, oplæsninger, debatter og
performances foregår oftest i udstillingssalene i et samspil med den kunst, der vises der.

Gennemgående er det for SMK Fridays, at der ikke er et
lineært kausalt forløb – man behøver ikke have være med
fra start, og et element af aftenen forudsætter ikke et
andet. Man kan komme forbi efter fyraften og blive til en
talk og en øl, inden man skal hjem eller man kan komme
forbi, når man er på vej ud i byen, og indlede sin fredag
aften med en kunstperformance – eller et besøg i en af
udstillingerne på museet. Nogle programelementer kræver
mere fordybelse og engagement end andre. Som når SMK
Fridays i samarbejde med samfundslaboratoriet Borgerlyst inviterede vildt fremmede til at spise middag sammen
og diskutere aktuelle spørgsmål – eller når vi inviterer
publikum til at blive og overnatte på museet og gøre det til
deres hjem for en nat.

Udviklingen af SMK Fridays har været anledning til at
gentænke museumsoplevelsen – og at give et bud på en
type museumsbesøg, der i udgangspunktet er tænkt på
brugernes præmisser, men selvfølgelig uden dermed at
overskride museets. For det, SMK inviterer til, er netop
ikke et fredagsarrangement, der kunne foregå hvor som
helst. Fredagen foregår på museets og kunstens præmisser, men i et format, der understøtter det sociale aspekt i
stedet for at modarbejde det – og det er det, der er styrken bag konceptet og typen af oplevelse. Publikum kommer
ikke på museet for at drikke øl eller spise et billigt måltid
mad. De kommer for at opleve et kunstmuseum. Grunden
til, at de rent faktisk kommer afsted, er måske, at det på
disse aftener i højere grad er muligt at bruge museet som
ramme for de sociale situationer, som de gerne være en
del af.

Når det er den sociale situation, der er i centrum, har
det betydet en række ting for, hvordan vi planlægger og
vælger, hvad vi præsenterer. Det ikke-lineære, og hvad
man kunne kalde fraværet af centralperspektiv, har været
vigtigt. Vi bruger relativt sparsomt SMK’s store scene
og arbejder bevidst med en række mindre deloplevelser i
museets mange forskellige rum og afkroge – som publikum
selv kan vælge fra og til. En af ambitionen bag programmet er, at der skal ske så meget, at man bliver nødt til at
vælge ting fra. På den måde kan man sige, at det ikke har
været foredragsrækkens form, der har været skabelonen
for SMK Fridays, men nærmere festivallens.
De mere lette sociale dele af aftenen, som musik og drinks

Perspektivet er, at SMK ikke bare er lykkedes med at
skabe en velfungerende social museumsoplevelse, men
faktisk har skabt en – i hvert fald i Danmark – helt ny
social museumssituation, hvor flere tusinde mennesker er
samlet på en gang og er åbne for nye kunstoplevelser, som
de nødvendigvis ikke på forhånd helt ved, hvad er. Det er
derfor en af ambitionerne for det videre arbejde med SMK
Fridays at søge ind i det aspekt og præsentere kunst, der
bruger og griber ind i lige netop den sociale museumssituation.
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Nationalmuseets forhal
Fotograf / Nynne Bojsen Faartoft
Kilde / Nationalmuseet

Pjat på museet – på godt og ondt
Af Hans Dam Christensen, formand for Dansk Center for
Museumsforskning

I nyere tid er danske museers fokus på formidling blevet
så omfattende, at vægten blandt de traditionelle museumssøjler tydeligvis er forskubbet. Formidlingen er siden
slutningen af 1960erne blevet professionaliseret med
museumspædagoger, formidlingsinspektører, ledere af
skoletjenesten, formidlingschefer m.m. Det er i stigende
grad sket på et forskningsbaseret grundlag, som heldigvis
oftest er udviklet i samarbejde mellem universiteter og
museer. Den næste store milepæl bliver projektet Dansk
museumsformidling. Historik, design og evaluering (arbejdstitel), som foruden deltagernes medfinansiering har
modtaget 20 mio. gode danske kroner fra Veluxfonden og
Nordeafonden. Projektet, som starter op sidst på foråret
og løber frem til 2020, omfatter fem universiteter og over
dobbelt så mange museer.
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I regi af dette store projekt tager flere af delprojekterne
udgangspunkt i brugerne – eller afhængig af forskningsoptik/forretningsmodel: forbrugere, kunder, deltagere,
besøgende, publikum eller gæster. Det er der gode grunde
til. Besøgstal har længere været en parameter i museers handleplaner, rammeaftaler, resultatkontrakter og
lignende. Interesse for diversitet i alder, køn, uddannelse,
indtægt, etnisk herkomst m.m., bl.a. hjulpet på vej af
Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelser, bidrager ligeledes til dette fokus; i mange variationer indgår
tilfredshedsoplevelser i undersøgelserne. Generelt, og
især med henblik på udvikling af formidlingstiltag, er det i
dag vigtigt at lytte til museernes brugere. Det er det også
i forbindelse med outreach, empowerment, community-eteller-andet samt, ikke mindst, brugergenereret innovation,
selv om ikke alle brugere værdsætter det.
Da Nationalmuseet sidst på efteråret offentligg jorde
omfattende spareplaner, skabte aflysningen af to dyre
særudstillinger i Egmont-hallen stor opmærksomhed – for

Tøjhusmuseets nye særudstilling ”Tolkiens Univers My Precious” viser blandt andet en fullsize-figur af
Gollum.
Licens / Creative Commons navngivelse
Fotograf / Stine Netman
Kilde /Nationalmuseet

er det ikke en del af museum-DNA’et at gøre sig attraktiv
over for brugerne med særudstillinger? Museets interne
analyser dokumenterede vistnok, at på den lange bane har
sådanne udstillinger ikke den store indflydelse på publikumsbesøget i Prinsens Palæ. Den store opmærksomhed omkring aflysningen peger dog på det øgede fokus,
formidling og særudstillinger har fået. Faktisk er det sket
inden for relativ kort tid.
Tilbage i 1969 udsendte det daværende Kulturministerium
En kulturpolitisk redegørelse. Betænkning 517. Her kunne
man bl.a. læse, at museerne generelt var udfordret, bl.a. af
massemedier. Dengang var et væsentligt problem, at der
ikke fandtes specielt uddannet personale til at varetage
udstillings- og formidlingsvirksomhed; der fandtes simpelthen ingen formidleruddannelse, og de fagfaglige for-

skere var langt fra altid kompetente til det. Kun Nationalmuseet havde en særlig afdeling, nemlig det, der dengang
blev betegnet oplysningsafdelingen.
Den var blevet oprettet i 1963 og havde ifølge 1969-betænkningen medført en stigning i hoveddomicilets
besøgstal, fordi det ”… havde vist sig, at velarrangerede
særudstillinger om bestemte emner vækker stor interesse hos publikum.” (s. 157). Det skal dog tilføjes, at museets
samlede besøgstal i midten af 1960erne, ”ca. 320.000 i
1967”, i høj grad var hjulpet på vej af Frilandsmuseets ca.
130.000 årligt besøgende og Frihedsmuseets ca. 165.000
ditto; fra 1968 løftede de nye udstillingslokaler i Brede
dette tal yderligere med ca. 63.000 besøgende allerede
det første år. Man kan selv trække de rigtige tal fra hinanden for at anslå mængden af besøgende i Prinsens Palæ.
Tilbage i 1969 skyldtes det lave tal ifølge betænkningen, at
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Ved Nationalmuseets Museum Late d. 7. marts 2014
om japansk populærkultur stod gæsterne i kø for at
prøve den japanske fotomaskine i museets særudstilling ”Pigen og Parasollen - Japan i fotostudiet”, hvor
man kan tage såkaldte purikura-billeder af sig selv.
Licens / Creative Commons navngivelse
Fotograf / Silas Staal
Kilde / Nationalmuseet



Lilibeth Cuenca Rasmussen performance i Horsens

præsentationen af de tilgængelige samlinger ikke levede
op til publikums forventninger, fordi den næsten ikke havde
ændret sig i 30 år:
”Den store mangfoldighed af udstillingsgenstande virker
som en belastning for den besøgende, som mister overblikket, modtageligheden sløves og det bliver for mange en
sløv og kedsommelig vandring gennem rummene.” (s. 157)
Sidste år havde Prinsens Palæ pænt over dobbelt så
mange besøgende som Frilandsmuseets ca. 248.000, så
noget er sket i den mellemliggende periode. Blandt andet
er særudstillinger flyttet fra det, der i betænkningen blev
betegnet ”ikke særligt attraktive lokaler i kælderetagen”
(s. 157), til i nyere tid betydeligt udvidede forhold. Dengang
stillede man spørgsmål som: ”Vil det være rimeligt, at museet får midler til rådighed til løbende annoncering i dagblade og ugeblade?” Og: ”På privat initiativ foretages store
undersøgelser om folks forbrugsvaner. Bør det moderne
publikums ønsker og krav til et museumsbesøg, herunder
åbningstider, nærmere udforskes?” (s. 158) På begge disse
områder er der som bekendt sket forandringer, der har
bidraget til både professionalisering og øget interesse
for publikums ønsker. I dag formidles basissamlingerne på
mange platforme og på måder, som formentlig virker mere
attraktive i sammenligning med forholdene i 1960erne.
I modsætning til 1969-betænkningens visioner begrænser
Nationalmuseet nu særudstillingsaktiviteter i Prinsens
Palæ. Det er imidlertid interessant, at museet andre
steder mener, at udstillinger om ”bestemte emner” stadig
vækker interesse hos publikum. I hvert fald begrundes
Tøjhusmuseets store fremgang i 2015-besøget med en
udstilling om Tolkiens univers; formålet var at tiltrække nye
typer af besøgende, hvilket tilsyneladende er lykkedes.1 I en
mere kritisk optik kan man antyde, at åbenbart er tilliden
til dette museums basisudstillinger i sammenligning med
dem i Prinsens Palæ lidt mindre, når der skal en særudstil-
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ling til for at tiltrække nye besøgsgrupper. Og skal man
være rigtigt kritisk, ja, så var den pågældende udstilling
slet ikke konciperet af Tøjhusmuseet selv.2 Med blikket rettet på fastholdelse af besøgstal må man håbe, at de nye
gæster alligevel er blevet draget af basisudstillingerne.
Ellers fordrer museets besøgslogik fremtidige udstillinger om fx Game of Thrones og War of Warcraft; gallernes
kamp mod romerne i Asterix-universet rækker nok ikke
længere.
Det kan måske bekymre, at forskningsbaserede særudstillinger og basisudstillinger med dansk kulturarv ikke sælger
på samme måde som en oplevelsesorienteret låneudstilling om Tolkiens univers eller den suveræne topscorer
angående besøgsstigning i 2015, nemlig oplevelsescenteret Kongernes Jelling. På den lange bane vil det i hvert
fald være underligt, hvis Tøjhusmuseet jævnligt afholder
særudstillinger om emner, der ligger uden for basissamlingerne; i det mindste hvis de ikke spiller mere sammen end
blot håbet om, at når man ser det ene, ser man også det
andet.
Får basissamlingerne i Prinsens Palæ faldende besøgstal
trods opprioritering af formidlingsressourcer, åbner ovennævnte besøgslogik til gengæld for interessante udstillinger: Selv om Matadors fiktive univers er versioneret som
både musical og Bakken-forlystelse, er det sikkert stadig
slidstærkt nok til at bære en særudstilling på Nationalmuseet med henblik på at tiltrække nye besøgende. Ellers
viser Badehotellet lovende potentiale!
1

“ Aldrig har så mange besøgt Nationalmuseet”, Pressemeddelelse, den 6. januar, 2016.

2

Nils Thorsen, “Ta’ med Tøjhusmuseet på tur i Tolkiens forunderlige univers”, Politiken den 28. juni, 2016.

Kunden har altid ret
Af Julie Horne Møller, museumsinspektør Horsens Kunstmuseum

Eller har kunden nu også det? Er det ikke meget mere
relevant at påpege, at vi som faglige institutioner har en
forpligtigelse til at præsentere den billedkunst, som vi mener er væsentlig og spørgsmålet, vi anvender på Horsens
Kunstmuseum, er i stedet: Hvor og hvorledes møder vi
vores publikum?
Horsens Kunstmuseum har eksisteret i sin nuværende
form siden 1984 og museet viser årligt en række særudstillinger og ophængninger af værker fra museets egen
samling. Dette har været strategien i over 30 år, men fra
2014 og frem har museet g jort brug af en ny opsøgende
vinkel i forhold til museets besøgende, ved at flytte museet ud i byens offentlige rum.
Det hele startede med Lilibeth Cuenca Rasmussens
soloudstilling ’Inbetweeness’. I forbindelse med udstillingsarbejdet åbnede vi museet op og inviterede interesserede
indenfor i den skabende og kuratoriske proces. Efterfølgende rykkende vi arbejdet videre ned i den 6 x 6 x 6 meter
stor glaskube, der er placeret på gågaden i Horsens.
KUBEN (i daglig tale) blev etableret af Horsens Kommune i
2012 for at invitere interesserede aktører: byens borgere,

foreninger og institutioner til at byde ind med alverdens
indhold. Denne bold greb vi og skabte udstillingen ’Mobile
Mirrors’ samt en performance i og omkring KUBEN med
Lilibeth Cuenca Rasmussen. Her oplevede vi som museum
for første gang det store potentiale der er i at gå ud og
møde sit publikum i stedet for at sidde hjemme på museet
og vente på at gæsterne kommer til os.
Vi har siden da videreudviklet arbejdet og præsenterede i
sommeren 2015 museet tre steder rundt om i Horsens: På
Jernlageret præsenterede museet videoværket ’Kollaps’
af Pernille With Madsen i en gammel container. I KUBEN
på gågaden blev der fokuseret på markeringen af 100
året for kvindernes valgret i Danmark, og på FÆNGSLET
præsenterede museet, i samarbejde med Det Kongelige
Danske Kunstakademi, Fængselsmuseet og FÆNGSLET
for første gang en større udstilling ved at åbne dørene
for udstillingsprojektet ’STAY’. Som museum oplevede vi
et stort potentiale i at arbejde med en ramme, der ikke
forholder sig til den hvide kubes æstetik, og de forskellige projekter har givet os en større forståelse af byen og
dens borgere. Vi ser i fremtiden vores arbejde med Horsens Kunstmuseum i det offentlige rum som en væsentlig
del af vores udstillingspraksis, da vi oplever en tydelig
styrkelse af den kommunikation, som vi ønsker at have
med vores brugere.
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Fårup Sommerland

Søren Kragelund

”Godt nok” er det bedstes
værste fjende
Af Katrine Hvitved-Jacobsen, Fårup Sommerland

I Fårup Sommerland har man i femten år arbejdet målrettet og strategisk med kundeservice. Og med en gæstetilfredshed på 99 procent er der næppe tvivl om, at indsatsen har haft en betydelig effekt.
Fantastisk kundeservice kommer ikke af sig selv. Det er
noget, man arbejder hårdt og målrettet for. Og siden år
2000 har netop service været et helt essentielt fokuspunkt og en helt naturlig del af Fårup Sommerlands
strategiarbejde.

Vækst på 70 procent
”Hele processen startede med, at vi igennem en længere
periode oplevede en stagnation i vores gæsteantal. Det
lå stabilt på omkring 350.000-400.000 årligt besøgende,
men vi formåede ikke at vækste videre og havde et stærkt
ønske om at gøre noget ved situationen”, fortæller Søren
Kragelund, direktør i Fårup Sommerland, og fortsætter:
”Det blev hurtigt klart for os, at vi måtte finde en måde at
skille os ud på, og at vi ikke kunne konkurrere om at have
den største rutsjebane i verden. Vi måtte finde vores egen
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niche og ”uniqueness”, og vi besluttede, at en enestående
kundeservice og en altid pæn, ren og ordentlig park skulle
være vores kendetegn”.
Strategien virkede, og i dag har Fårup Sommerland et
årligt gæsteantal på omkring 600.000, hvilket repræsenterer en vækst på over 70 procent i løbet af disse 15 år.
Desuden har parken en gæstetilfredshed på 99 procent
og er i henholdsvis 2015 og 2014 blandt andet blevet kåret
til Europas anden bedste forlystelsespark, Danmarks bedste forlystelsespark og Danmarks bedste sommerland.

Lærer ”fårupsk”
Den nye servicestrategi manifisterede sig i 2005 i etablering af Fårup Academy - et eget uddannelseskoncept for
nyansatte, hvor de kan lære om kundeservice på ”fårupsk”.
”For at yde den ekstraordinære service for vores gæster
er det nødvendigt, at vi til enhver tid forstår, hvad gæsten
ønsker og sørger for, at vi opfylder dette ønske. Det er
også helt essentielt, at samtlige medarbejdere har dette på
rygraden. Og ved at sørge for, at de ansatte kontinuerligt
bliver trænet og evalueret i forhold til vores høje servicemålsætninger, klæder vi dem på, således at de er godt
rustet til at udføre deres job”, siger direktøren.

Fårup Sommerland

Fårup Academy tilbyder desuden uddannelsesforløb til
eksterne virksomheder, der ønsker at blive skarpere på
kundeservice. Danske Bank, Call Me, NT, Aalborg Symfoniorkester og Læsøfærgen er blandt de virksomheder, der
tidligere har deltaget i Fårup Academys kursusforløb.

Stærk kultur
Fårup Sommerland har cirka 450 sæsonmedarbejdere,
hvoraf 350 er genansættelser fra tidligere år. Hvert år
modtager parken omkring 2.000 ansøgninger, men man har
altså kun behov for 100 nyansatte.
”Vi er jo enormt glade for, at der er mange, som gerne vil
arbejde hos os, og at vi har en så stabil medarbejderstab.
Men vi gør også meget for at udvælge de rigtige folk gennem personlige samtaler, og desuden arbejder vi målrettet for at støtte, følge op og evaluere undervejs, når de
er blevet ansat. Den positive arbejdskultur bidrager til at
bygge en langsigtet og stærk kultur i organisationen, som
igen bidrager til et højt serviceniveau - kort sagt en positiv
spiral. Man er stolt af at arbejde i Fårup Sommerland, og
det giver sig også udslag i blandt andet lavt sygefravær, lav
personaleomsætning og høj score på medarbejdertilfredshedsmålinger”, siger Søren Kragelund.

Hemmelige gæster
For at måle på serviceniveauet gennemfører Fårup Sommerland dagligt spørgeundersøgelser blandt parkens gæster, hvor man får konkrete tal på gæsternes tilfredshed.
Desuden benytter man sig af såkaldte ”mystery shoppers”,
som er en type ”hemmelige agenter”, der afdækker serviceniveauet rundt omkring i hele sommerlandet. I begge undersøgelser ligger tilfredshedsgraden særdeles højt, men
viser det sig, at der er nogle ”problemområder”, benyttes
resultaterne til at ”lære af egne fejl”.
” - ”Godt nok” er altså ikke godt nok for os. Vi skal ikke bare
læne os tilbage og droppe ambitionerne for fremtiden. Det
er her, jeg tror, det går galt for mange virksomheder. Man
mangler konkrete mål og ambitioner. For vores vedkommende handler det om, at barren hele tiden skal hæves.
Vores mål er at være blandt de tre bedste og mest kendte
forlystelsesparker i Danmark, og det er et mål, vi kontinuerligt må have for øje for at opretholde vores position. Så
moralen er: Kend dine gæster, imødekom deres behov og
sørg for en helt unik service”, slutter Søren Kragelund.
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Tal ordentligt



Tal ordentligt til dit barn



Tal ordentligt til dine kammerater

Call Me som formålsdrevet og
holdningsbaseret brand
Af Anja Enggaard, Call Me

Call Me er ikke bare et mobilselskab. Vi er et mobilselskab
med et hjerte til forskel. Vi drømmer om at være med til at
skabe en bedre verden. Vi er et mobilselskab med holdning
og karakter, og vi tør forholde os til den verden, vi er en del
af.
Vejen til at blive mobilselskabet med et hjerte til forskel
har været lang og har krævet, at vi har turdet tænke,
føle og gøre forretning på en anderledes måde. Det har
krævet, at vi har haft et mål om at tænke og agere som
et holdningsbaseret og formålsdrevet brand. At vi har
taget et aktivt valg om at drive en kommerciel virksomhed
i et hårdt og prisfokuseret marked med hjertet, og hvor
vi aktivt vælger at bruge en del af marketingbudgettet
på at gøre en forskel – en forskel, der gør noget godt for
samfundet og samtidigt sikrer en sund forretning.
Call Me’s brand DNA, ET HJERTE TIL FORSKEL, bygger på
to hjørnesten – hhv. TAL ORDENTLIGT og TRUST.
TRUST er Call Me’s interne kultur. Det er en kultur, der
er formuleret af medarbejderne og fuldt ud integreret i
strategien. Nøgleordene er begejstring, engagement og
kundefokus. TRUST handler i al sin enkelhed om, at vi har
tillid til hinanden og til vores kunder. Vi arbejder fokuseret
på at sætte medarbejderne og kunderne i centrum, og vi
behandler alle, som vi selv ønsker at blive behandlet. TRUST
er en slags adfærdskodeks, som alle idéer og muligheder
testes op mod.
TAL ORDENTLIGT bevægelsen er den eksterne italesættelse af TRUST kulturen. TAL ORDENTLIGT tager udgangs-
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punkt i Call Me’s kerneforretning, kommunikation. Vi lever
af at sælge kommunikation og derved forbinde mennesker
via ord. Derfor føler vi, at vi har et ansvar for at udfordre
os selv, vores kunder og vores samfund i jagten på at tale
ordentligt. Vi tror nemlig på, at god tone er afgørende for,
at vi har det godt og kan udvikle os som mennesker. Derfor
har vi lavet TAL ORDENTLIGT bevægelsen.
TAL ORDENTLIGT handler om meget mere end måden, vi
taler til hinanden på. Det handler om, at vi behandler hinanden med omtanke og respekt – og at vi sammen skaber
nogle vilkår og rammer, hvor børn og voksne trives. TAL
ORDENTLIGT bevægelsen er ikke blot en reklamekampagne.
Udover den traditionelle markedsføring, udleves TAL ORDENTLIGT hver dag via dedikerede ildsjæle, der ønsker at
gøre en forskel.
TAL ORDENTLIGT er repræsenteret mange forskellige
steder i samfundet. I skolerne er TAL ORDENTLIGT kommet
på skoleskemaet via bl.a. TAL ORDENTLIGT FILM STUDIOS,
hvor mere end 9.000 skolebørn har arbejdet med konsekvenserne af den hårde tone og har udviklet mere end 700
film om emnet. Og sammen med Red Barnet har Call Me
søsat et landsdækkende trivselsprojekt, der skal fremme
trivslen i skolerne.
TAL ORDENTLIGT har ligeledes fokus på at styrke kommunikationen og sammenholdet i familierne igennem FamilieCamps, i fritidslivet igennem MH24 – Mikkel Hansen mod
mobning og sammen med bandet Lighthouse X italesættes
den hårde tone på musikscenen. TAL ORDENTLIGT er derfor i dag et kommercielt holdningsbaseret og formålsdrevet brand, der involverer mennesker og skaber en bevidsthed om måden, vi behandler hinanden på.
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 Historietyven har sprunget ”Den Store Bog om
Georg Jensen” i stykker. Ellen og Axel-Emil leder efter
usynlige koder, der skal hjælpe Georg Jensen med at
gendanne historien.
Foto / Johanne Baggesen

Brugerinddragelse på Museet
på Koldinghus
Af Johanne Baggesen, Museet på Koldinghus

En 5-årig dreng trykker ubeslutsomt på en touchscreen.
Storebror trækker utålmodigt mor i armen, mens hun diskuterer børnenes seneste spørgsmål med far, der skiftevis ser på mor, skiftevis gransker en tekstplanche. Scenen
akkompagneres af lillesøster, som hopper på stedet i takt
med, at hun råber: ”VI-DE-RE, VI-DE-RE…”
Beskrivelsen opsummerer mange timers observationer
af og samtaler med børnefamilier på Museet på Koldinghus. Undersøgelsen gav anledning til undren: Det må være
muligt at optimere familiers oplevelser på museet, så
udstillingerne i højere grad understøtter fællesskabet.
Derfor inviterede vi familierne til at deltage i udviklingen af
en aktivitet til særudstillingen ”Georg Jensen – et eventyr
i dansk sølv”.

Den gode familieoplevelse
Blandt undersøgelsesresultaterne træder én pointe særlig tydelig frem: Den gode familieoplevelse giver mulighed
for at være sammen og opbygge en erindring – noget, der
kan være med til at definere fællesskabet og styrke de
interne bånd.
Undersøgelserne peger desuden på et behov for mere
strukturerede aktiviteter. Det er de færreste forældre,
der har et indgående kendskab til museets udstillinger.
Derfor må vi støtte forældrene ved at tilbyde engagerende og dialogskabende fortællinger i børnehøjde. Det
har været udgangspunktet for udviklingen af familieaktiviteten, Historietyven.
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Fiktion skaber kreativitet
Brugerinddragelsen tog form af en række workshops, hvor
en fiktiv fortælling blev brugt som afsæt for idegenereringen. Metoden hedder Fictional Inquiry1 og er en participatorisk designteknik, der søger at frigøre deltagerne fra de
eksisterende fysiske og sociokulturelle begrænsninger for
at gøre plads til en mere kreativ tankeproces.
Fortællingen til vores workshops handlede om en spøgelsesfamilie, som går igen på slottet. Vi sendte familierne
ud på en mission: De skulle hjælpe spøgelsesfamilien med
at finde på nye oplevelser på slottet. Bevæbnet med en
række ”magiske” genstande – en maske, en fjernbetjening,
et skrin m.fl. – der kunne bruges til hvad end, man ønskede, blev der udviklet utallige ideer til den nye aktivitet.
Familiernes ideer er efterfølgende blevet sorteret og sat
sammen på kryds og tværs i den endelige aktivitet.

Værdifulde erfaringer
Udviklingen og den efterfølgende evaluering af Historietyven har vist værdien i den inddragende tilgang. Brugerinddragelsen har givet os et idéindspark udefra, men hvad
vigtigere er – vi har fået en tydelig forståelse af vores
brugere: Hvordan agerer de indenfor de rammer, vi stiller
til rådighed? Hvad er deres motiver for besøget? Hvad
forventer de? Og hvilke værdier er på spil i ”den gode familieoplevelse” – læringspunkter som vi tager med os i det
videre formidlingsarbejde på museet.
Dindler, C. and Iversen, O., 2007. Fictional Inquiry - design
collaboration in a shared narrative space. CoDesign, 3(4),
pp. 213-234.

1

MiD nr. 34 / marts 2016 |

23





Nat på museet

WonderWorld fernisering 2014

Af en anden verden: ”WonderWorld”
Af Trine Grøne, Inspektør og teamleder for formidlingsteamet, VejleMuseerne

Tre kunstmuseers arbejde med at gentænke sanseudstillingen.
Museer har ikke altid det antal eller de slags ”kunder”, som
de ønsker sig. Det kan være vanskeligt at nå ud til familier,
børn og unge. Derfor gik tre jyske kunstmuseer sammen
om at skabe en såkaldt ”sanseudstilling” med øje for at
tiltrække yngre gæster, samt gæster for hvem en traditionel kunstudstilling ikke har den største appel. Hvordan
bliver det attraktivt for de nævnte målgrupper at gå på
kunstmuseum? Hvordan ”rammer” vi det ”kundesegment”?
Den udfordring tog vi op på Skovgaard Museet, VejleMuseerne – Kunstmuseet og Vendsyssel Kunstmuseum.
Som kategori er sanseudstillinger ikke helt inde i varmen i
branchen eller hos billedkunstnere. Tivolisering og kom-
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promittering af den kunstneriske kvalitet fremhæves som
en bekymring. Den skepsis og de bekymringer ville de tre
museer gøre til skamme og demonstrere, hvilket potentiale sanselige og immersive udstillinger kan have for børn
og unge, samt at de godt kan forenes med høj kunstnerisk
kvalitet.
Gennem et samarbejde om at skabe en række fælles sanseudstillinger er målet for de tre kunstmuseer at realisere sanseudstillinger, der respekterer kunsten og møder
de besøgende på nye måder. Ved at forene vores økonomiske og kreative ressourcer ville vi skabe mulighed for at
skabe udstillinger af større format og højere kvalitet, end
vi enkeltvis kunne løfte.
Det første resultat af dette samarbejde blev udstillingen ”WonderWorld” af kunstneren Marianne Grønnow.
Udstillingen blev indledt i Vejle i slutningen af 2013, rejste

videre til Vendsyssel i starten af 2014 og sluttede i Viborg
i januar 2015. Marianne Grønnow skabte ”WonderWorld”
som et sanseligt, abstrakt landskab med visuelle, auditive,
og taktile elementer. Grønnow inddrog DJ og komponist
Katrine Ring og den internationalt anerkendte lysdesigner
Jesper Kongshaug og tilførte dermed udstillingen tværfaglige kunstneriske dimensioner. Lydbilledet blev udviklet
lokalt og stedspecifikt på baggrund af det enkelte museums og den enkelte bys lyde. Lysdesignet tilførte skiftende
stemninger og motiverede til bevægelse i og undersøgelse
af udstillingen.
Udstillingens formidling fokuserede på sanserne, opdagelseslysten og opfordrede til ro og fordybelse, frem for
tung, kunsthistorisk viden. Oplevelsen af udstillingen lagde
op til fællesskab, da alle gæster blev opfordret til at dele
tanker og oplevelser ved at tegne og skrive på de sorte
bjerge, der var malet på væggene med tavlekridt. Der var
tilbud om overnatning i udstillingen. Katrine Ring lavede

workshops for skoler, hvor eleverne lærte hvordan man
kan arbejde med lydbilleder.
Hvordan gik det så? Lykkedes det os i fællesskab at blive
attraktive for et yngre kundesegment? Lykkedes det
samtidig at fastholde den kunstneriske kvalitet? Resultatet var, at alle tre museer oplevede en øget interesse fra
målgruppen børn og unge, der specifikt kom for at opleve
”WonderWorld”. Der har været positive tilbagemeldinger
fra gæsterne, der kunne lide den sanselige tilgang, men
samtidig en oplevelse af at skulle ”bane vej” for en udstilling, der udfordrede de traditionelle ”kunder” på nye måder.
Vi oplevede, at den kunstneriske kvalitet blev fastholdt, og
at den tværæstetiske dimension bidrog til at åbne kunsten på andre måder end den visuelle. Konklusionen er, at
når man prøver noget nyt, så er der nogle kunder, der er
glade for det nye produkt, mens gamle kunder som regel
foretrækker det, de plejer at få. Og hvilken kunde er det
så, der har ret?
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Udsmykningsprojektet på plejeboligerne
Hedevej kom til at involvere kunstneren og
10 assistenters arbejde i 52 uger, bemaling
af mere end 2000 m2 vægge, tusinder af
arbejdstimer og snesevis af rejser imellem
Sjælland og Århus.



For mig at se var der ingen forskel på denne institution og
det ”gammeldags” plejehjem, min farmor boede på for år
tilbage. Hver person har en privat bolig på størrelse med
en kollegielejlighed, og maden (vacuumpak) varmes i et køkken og serveres i spisestuen.

”DET ER ANNA, DER KALDER!!”
Af Søren Martinsen, født i 1966 i Lyngby.. Uddannet billedkunstner, fra det Kgl. Danske Kunstakademis billedskoler
samt Goldsmiths’ College i London. Han er repræsenteret
af Martin Asbæk Gallery.

Stemmen gav genlyd igennem lange gange. Igen og igen,
som opkald i en lufthavn: ”Det er ANNA der kalder! Jeg
tisser i bukserne og det er ikke særlig behageligt! Det er
ANNA, der kalder”!
Jeg stod på Plejecentret Hedevej i Risskov. Stod ude på
gangen, tog en dyb indånding - og forstod, at dette miljø
ville blive mine omgivelser i mindst et et år: 3 bygninger
med i alt 5 etager, ens som var de klonede af hinanden,
med hundredevis af meter gange, i et layout, der g jorde
det umuligt at orientere sig. Det kunne lede tanken hen på
”fingrene” i en lufthavn.
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Jeg skulle til at påbegynde min første, store kunstudsmykning. Og jeg var også selv ved at tisse i bukserne - af
skræk: Stedet var kæmpestort: Jeg havde vundet en skitsekonkurrence om at skabe en totaludsmykning af dette
helt nye plejecenter til 82 beboere. Opgaven var stillet ret
konkret, og gik ud på at en kunstner skulle lave malerier
direkte på væggene i alle gange og opholdsstuer, i ”klare
farver” og med naturlandskaber som grundtema.
Jeg tror at det var udfordringen - at skulle tage kampen
op imod en så titanisk opgave i sig selv - var dét, der fik
lokket mig til at kaste mig ind i arbejdet. Normalt arbejder
jeg med fri kunst og ikke bundne opgaver, men en der var
et også et budget til opgaven, der var stort nok til, at de
uendelige gange i det kedelige byggeri kunne forkomme
næsten indbydende.
Plejeboligerne var for såvel velfungerende som for stærkt
svækkede (f.eks. demente) beboere.

Jeg planlagde en serie på 5 kæmpemalerier, der hver
havde ét af de ønskede, fortærskede landskabstemaer
som Stranden, Heden, Søen, Marken, Engen som motiv.
Disse dannede et center-punkt i ”knækket” i gangene, det
eneste punkt i bygningen, hvor man kunne se et billede på
lang afstand. Så kunne borgerne og personalet nemt identificere etagen via temaet og farverne, samt orientere sig
i forhold til dette sted, som lå lige midt i etagen. Med udgangspunkt i disse landskabers farver, ”eksploderer” lange
farvestriber endvidere ud fra malerierne og løber i diverse
variationer ned ad gangene og ind og ud af opholdsrum.
Derudover planlagde jeg at supplere striber og landskaber
med en række mindre malerier på plader, der svæver lidt
ud fra væggen og i mere fri form kunne detaljere temaerne og støtte farvesætningerne.
Idet jeg begyndte at arbejde på afdelingerne, kunne jeg se
hvilken tilværelse beboerne havde. Fra min position i knækket på gangen kunne jeg følge med i alt hvad der foregik,
eller rettere ikke foregik; der skete nemlig intet. Det institutionelle præg var stærkt: dette var opbevaring snarere
end aktivt liv. Man overlevede, indtil man døde. Tre daglige
måltider var den eneste adspredelse for beboerne udover
en flod af kaffe, der blev tilbudt formiddag, eftermiddag
og aften, og i øvrigt hver gang en af de gamle var ked af
det, aggressiv eller forvirret.
Og det var de tit. Det var skræmmende at se, hvor hurtigt det gik ned ad bakke for beboerne. I løbet af de par
måneder vi malede den første afdeling, så jeg damen ved
navn E..., gå fra at kunne tale og hilse til at vandre hvileløst
rundt uden nogen anelse om hvor hun befandt sig, grædende og bedende om hjælp, aggressiv og voldelig nogle
gange, andre gange bare i afgundsdyb lidelse, til sidst helt
udslukt.

En mandlig beboer blev sat i TV-stuen hver eneste dag og
så de samme to afsnit af Matador (9+10) om igen, hver
eneste dag. Det betød, at jeg havde seriens højlydte musik
og dialog i ørerne mindst 80 gange, vanvittigt, og det
g jaldt jo også alle andre på afdelingen. Den kører sikkert
endnu i dette øjeblik.
En dame var anbragt efter et vist pres fra sin søn, som
syntes at det “nu var på tide” at hun kom på et hjem. Hun
var ellers frisk og rørig, men atter så man en forværring
indtræde af kedsomheden, trivialiteten, og nid og nag i
mødet med de aggressive og demente dårligere beboeres.
Efter kort tid var damen godt på vej til at blive senil og
vrøvlet som de andre.
Det var ikke fordi de gamle blev forsømt; personalet
arbejdede hårdt, de var venlige – slet ikke ligeglade eller
afvisende. Der var bare ikke noget at tilbyde som modtræk
til desperationen - udover kaffe.
Det burde naturligvis ikke komme som en overraskelse for
mig, at virkningen af en institution på dens beboere var
sådan. Det har man hørt tusind gange: hvor trist det er, at
man sætter gamle mennesker på plejehjem, så de visner
hen i stedet for at blive plejet hjemme i familien.
Men jeg må sige at det var noget af et chok at se så
megen lidelse og nedværdigende deroute i virkeligheden.
Og så var der jo døden: En dag manglede den ene, så den
anden beboer, og man så tit ambulancen med de matterede ruder holde udenfor.
Ja, det var tydeligt at mærke, hvor reducerende dette
sted var. Men hvorfor fokusere sådan på denne dehumanisering?
Fordi jeg følte, at det måske var moralsk suspekt at deltage i denne maskine, hvor institutionaliseringen af plejen
automatisk skabte fremmedgørelse. Selvom jeg ”kun” var
der som kunstner, var jeg jo medskaber af institutionen og
blev ansvarlig for min del, de visuelle omgivelser. Medvirkede de ikke til denne effekt? Var det forkert at udsmykke
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 Billeder af udsmykningen kan ses på
http://www.sorenmartinsen.com/commissions.html

et sådant sted? Vi laver kunst til fængsler, hvor folk går
til i ensomhed; På hospitaler, hvor folk er dødssyge. Ville
vi også udsmykke koncentrationslejre, hvis vi brugte dem,
eller det nærmeste vi kommer dem, asylcentre? Hvordan
stiller det kunstneren? Ville vi kunstnere takke ja til at
udsmykke Helvede, hvis vi blev betalt for det?
Hvad er egentlig tanken med denne og alle de kunstneriske
udsmykninger, vi i Danmark bruger så meget? Ræsonnementet må være en konsensus i samfundet om at kunsten i det offenlige rum tjener et fælles bedste, at det pr.
definition er ”godt”. Man forventer, at kunst gør verden til
et bedre sted. Men gør den et forfærdeligt sted mindre
forfærdeligt? Eller er det ren pynt, der samvittighedsløst
maskerer institutionernes fundamentale ondskab? Ville
jeg foretrække Helvede med eller uden kunst, litteratur,
kultur?
Jeg måtte spørge mig selv som kunstner: Tror jeg selv på
at ”udsmykningen” kan forbedre livskvaliteten for institutionens subjekter?
Mens jeg grundede over dette, tog kunstværkerne form.
Væg efter væg, rum efter rum, etage efter etage blev
omdannet til et helt andet sted med en ny karakter. Den
ene farve føjede sig til den anden, blev spejlet og varieret
på et hav af måder, der dannede et stærkt varieret visuelt
kapow. Guld, kongeblå, brun, zinkgul, vildt grønt, sølv og pink
snoede sig igennem afdelingerne.
Og det var opmuntrende, at jeg i mødet med beboere,
personale og pårørende fik masser af positive tilkendegivelser.
Man ønskede fra hjemmets side at kunstneren skulle være
personligt tilstede for at give ”liv”, en slags ”underholdning” måske, krydderi på en stillestående tilværelse. Men
dét at arbejde midt i institutionens almindelige dagligdag
stresser og slider, både på kunstneren og på beboerne.
Jeg oplevede, at der var mange af de ældre der blev
utrygge, mistænksomme og kontrollerende i mødet med
kunsten. Praktisk medførte arbejdet nogen uro på afdelingerne i form af rod med afdækning, værktøj og stiger, m.m.
Mange påpegede, hvad de opfattede som mangler, eller
ytrede ”ønsker” om hvad der skulle være eller ikke være
på billederne. Der var en strøm af positive og negative
personlige bedømmelser af arbejdet; De ældre blev sat i
en situation, hvor de måske følte, at de skulle bedømme og
kommentere det fremadskridende arbejde hver gang.
Som kunstner gik jeg stadig dybere og mere indædt ind i
arbejdet. Jeg lærte, fik erfaringer om visualitet i kæmpeformater, flow, farver, logistik og samarbejdet med mange
assistenter. For hvert område jeg gennemarbejdede,
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lærte jeg mere om hvad der virker godt, og hvad der ikke
gør. Men arbejdet var hårdt og trak tænder ud.
Samtidig blev jeg, som tiden skred frem, mere ufølsom
overfor lidelsen. Den blev hverdag. Når ”Anna kaldte”,
tænkte jeg ikke længere, at det var synd for hende og håbede at personalet snart fik tid - jeg tænkte at hun skulle
klappe i og holde op med at larme. De gamles tomme blikke
mødtes af mit ligeså tomme. Jeg mærkede ubehag og
irritation, når mit kunstværk fik opmærksomhed. Jeg korsede mig, når de gamle som zombier busede ind i hinanden,
skændtes som børn eller sad i kørestols-trafikpropper.
Jeg havde walkman på, så jeg slap for at høre kommentarer. Jeg var en robot på maraton, jeg passede mig selv og
nægtede omgivelserne at trænge ind. Jeg blev kynisk. De
gamle var ikke længere mennesker, men noget ”andet”. Og
omvendt: jeg var en tavs silhouet der stod på gangen og
arbejdede dag ud og dag ind.
Det er nok so-so med den merværdi man forestiller sig
opstår i mødet imellem kunstner og bruger. Men ja; udsmykningen har forbedret kvaliteten af huset og markant
præget hele institutionen. Den har også opfyldt behov for
at skabe tydelige pejlemærker og differentiere afdelingerne fra hinanden.
Om det forbedrer livskvaliteten for beboerne, ved jeg ikke.
Men jeg håber at de i fremtiden får opbygget et trygt
forhold til udsmykningen, når den er ”vokset sammen” med
stedet. Jeg håber at man vil opfatte den som et positivt
træk.
Når der bygges i kommunen, og man har en del af byggesummen til udsmykning, er det kritiske punkt, at bygningen
først tegnes af arkitekten (eller en cheap entreprenør);
kunsten kommer bagefter og klistres på som en hovsaløsning. Så har kunsten kun en lille mulighed for at skabe
et godt miljø. For at kunsten kan blive rigtig god skal den
spille sammen med arkitekturen på en integreret måde
- billedkunst og bygningskunst skal køre samtidig og forløses i et ambitiøst samarbejde.
Der er en stor værdi ved at lave udsmykninger; Kunsten
i dagligdagen giver en god oplevelse for dem der ser det,
uanset smag.
Men kunsten har kun en begrænset kraft til at trække
vores institutioner væk fra den gamle triste type.
Institutioner, der er beregnet til venten og død, det er
dem, der er problemet. Stillestående liv uden mening æder
sjæle op.
Vi skal finde en ny, mere kærlig og menneskelig måde at
gøre hele livet levende og meningsfuldt, også for gamle og
svage.
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Holistisk læringsrum





Fortælletæppe, omviser Sara Bennike

ARoS

For spørgsmålet er, om vi ikke efterhånden kan stirre os
så blinde på aktuelle læringsmål, at vi kan ske at blive for
låste og standardiserede i udvikling af vores formidlingstilbud? Og dette handler på ingen måde om en mindre grad
af samarbejdsvillighed i forhold til skolereformen. Men det
handler om, at et museumsbesøg i bund og grund ikke bør
ses som et ”eksternt læringsrum”, men nærmere som et
holistisk læringsrum – et rum med fokus på helheder, samhørighed og relevans.

oplevelser på det pågældende museum. Og disse simultane
synteser, skal der for alt i verden være plads til, når en
skoleklasse er på museumsbesøg. For set med mine øjne
er det lige netop her, at vi som museum allerbedst understøtter praktiseringen af folkeskolereformen og dermed
bidrager til et lærings- og dannelsesmæssigt løft

Standardiserede hyldevarer eller
udfordrende specialiteter?
Betragtninger omkring udbuddet af museumsformidling i en skolereformeret samtid

Af Anne Mette Høncke, Mag.art i kunsthistorie.
Formidlingsudvikler Børn & Unge, ARoS, amh@aros.dk

”Velkommen indenfor i formidlingsbutikken. Ønsker du
hjælp til at finde en række udfordrende specialiteter? Eller
går du direkte efter hylderne med standardvarer”?
I mit arbejde med udvikling af formidling af kunst til museets børn og unge udgør de mange undervisningsrelaterede
kontakter naturligvis en stor del af ”kundekredsen” i afdelingen. I denne kontakt er det os her på museet magtpåliggende fra start at yde en faglig og personlig service.
Derved kan vi bedst muligt skræddersy det enkelte besøg
til gruppens alderstrin og kompetencer samt imødekomme
den undervisningsfaglige hensigt med museumsbesøget.
Af samme grund forsøger vi naturligvis også at forme
formidlingsmæssige udbudspakker, der matcher specifikke
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læringsmål og aktuelle læringsteorier: Nøjagtigt ligesom
man gør det på andre museer landet over. Og der bør ikke
herske tvivl om, at dette væld af spændende, nye museale
formidlingstilbud, som netop er målrettet besøg i undervisningssammenhænge, bl.a. også skyldes den hjælpende
hånd, som landets skoletjenester og pædagogiske konsulenter giver for at bygge bro mellem skoler, institutioner
og de såkaldte ”eksterne læringsrum”. Folkeskolereformen
har naturligt nok sat skub i denne brobygning, og vi vil
selvfølgelig allesammen gerne bidrage til dette fælles løft
af læring på de danske skoler. Ingen tvivl om det.
Men i denne velmenende iver for at tilpasse vores formidlingstilbud, så undervisere lynhurtigt kan spore sig ind på,
hvilke læringsmål, der kan opfyldes ved besøg på dette
og hint museum, øjner jeg desværre også en risiko for at
dette stigende fokus ligeså stille overskygger det faktiske
potentiale, museerne hver i sær ligger inde med.

Men det handler i høj grad også om, at vi museer bør blive
bedre til at tydeliggøre de vidtfavnende koblingsmuligheder, vi ligger inde med, og som netop er med til at skabe
læringsmæssig integritet.
For hvis der noget, vi som museumsformidlere er trænet
i, når vi står overfor vores besøgsgrupper, så er det at
favne dialogen, gribe nuet og knytte sammenhænge mellem deltagernes subjektive baggrundsviden og de aktuelle

Det er derfor mit håb, at vi i museumsregi ind imellem
kunne minde hinanden om ikke at lade læringsmålene
være udgangspunkter i sig selv, men i stedet se dem som
givtige guidelines, vi trækker tråde til, når undervisningsrelaterede formidlingstilbud skal udformes, formuleres og
praktiseres. Vi skal for alt i verden ikke begrænse vores
varesortiment til en grå masse af forudsigelige standardvarer. Lad os i stedet gå i samspil med kunderne og
sammen finde frem til de utallige udfordrende oplevelsesspecialiteter, som vores mangfoldige formidlingsbutikker
rent faktisk rummer.
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 Foto / Jacob Due, Moesgaard Museum

NYT – ICOM CECA

ICOM-CECA Annual Conference 2016
Milano, 3 -9 July 2016

Brugerundersøgelse på Moesgaard Museum
Af Patricia Andersen, Moesgaard Museum

Hvilke oplevelser har gæsterne i udstillingerne, og hvordan
tolker de formidlingen?
Det har jeg undersøgt på Moesgaard Museum. Målet
var at opnå en bedre indsigt i gæsternes forståelser og
derved i højere grad møde dem og videreudvikle med deres
forståelser in mente. Det betyder ikke, at kunden altid har
ret eller at man ikke skal udfordre dem, men i stedet at
man udfordrer sin egen forståelse af gæsterne og giver
dem en stemme i udviklingen af udstillingerne.
Ved observationer og dybdegående interviews har jeg fået
indblik i, hvordan gæsterne faktisk bruger udstillingerne
og hvordan de tolker formidlingen. Det er interessant, idet
gæsternes tolkninger af formidlingen ikke altid stemmer
overens med, hvad man gerne vil formidle fra museets
side.
Eksempelvis er der en opstilling på museet, hvor projektioner på en lille høj viser, hvordan man mener, at gravhøje
blev bygget. Før der blev indsat en tekst i projektionen, var
flere gæster i tvivl om, hvad man her forsøgte at formidle;
nogle fortalte, at den viste, hvordan årstiderne skifter
og andre havde ikke noget bud på, hvad der blev forsøgt
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formidlet. Dog havde nogle naturligvis forstået, at dette
viste opbygningen af en gravhøj. Nøjes man med blot at
spørge, hvorvidt gæsterne har forstået formidlingen uden
at spørge nærmere ind til den egentlige forståelse, kan
man således få et svar, der nok kan være betryggende, hvis
gæsterne fortæller, at de har forstået formidlingen, men
hvis svaret ikke efterfølges yderligere, er det ikke nødvendigvis retvisende.
Et andet eksempel er, at museet har en udfordring i, at
gæsterne bruger nøddørene. Dette kan betyde, at kronologien i de fortællinger, der forsøges formidlet, bliver
ødelagt. Fra samtaler med gæster har det vist sig, at flere
ikke ser disse døre som nøddøre, og bliver overrasket, når
de finder ud af, at det ikke er meningen, at de skal bruges.
Gæsterne har således handlet i god tro. Denne viden giver
museet en platform, hvorfra de kan imødekomme den udfordring, at nogle gæster tolker udstillingerne anderledes,
end de var tænkt, i stedet for at man fra museets side
blot prøver sig frem i blinde og eks. tolker, at gæsterne
bruger nøddørene pga. trodsighed.
Indsigt i flow, gæsters brug af tekster og forståelser af
museer har sammen med respons på formidlingsindhold
givet museet vigtige indblik til udvikling af kommende
udstillinger.

De fire danske MiD medlemmer som deltog i årets
ICOM CECA konference i Washington, Mette Boritz
fra Nationalmuseet, Tanya Lindkvist fra Sorø
Kunstmuseum, Tine Seligmann fra Museet for Samtidskunst og Michael Gyldendal fra Teknisk Museum.

MUSEUMS AND CULTURAL LANDSCAPES
CECA ACTIVITIES BEYOND THE MUSEUM WALLS
Hvert tredje år afholder ICOM en samlet konference, i
2016 i Milano med temaet Museer og kulturelle landskaber.
De internationale komiteer afholder under konferencen
deres egne konferencer, og CECA konferencen har i år
overskriften ”Udenfor museums muren”. Der er heldigvis
en lang tradition for at Danmark deltager i de årlige CECA
konferencer. I 2015 deltog fire danskere i konferencen i
Washington. Årets tema var ”Bridging the gap” og oplægget lød: ”Konferencen vil diskutere i hvilken grad museumssamlinger, undervisningsprogrammer, og museumsfaglig
ekspertise kan være til rådighed for så mange mennesker
som muligt.” Udgangspunktet handlede konkret om handicappedes adgang til museer, både hvordan museer indrettet og gør det lettere for blandt andet blinde og døve at
anvende museer.

Marked of Ideas en mulighed for at diskutere forskellige emner med kollegaer.

En anden vinkel på emnet var, hvordan vi nedbryder de
mentale barrierer for et museumsbesøg. Hvordan f.eks.
unge mennesker, der aldrig har sat sine ben på en museum
for overvundet og besteget den mur, der kan føles at være
rundt om museer.
Udover en lang række spændende og inspirerende oplæg
var der naturligvis også mulighed for at besøge de mange
museer og institutioner, der er beliggende i Washington,
herunder museerne i The Smithsonian Institution. Fremadrettet håber vi i MiD at endnu flere vil deltage aktivt i CECA
aktiviteter og arrangementer. Enten ved at skrive til ICOM
EDUCATION eller ved at deltage i konferencerne.

”Poster Session på National Museum of the American Indian”

MiD nr. 34 / marts 2016 |

33

Hvad er CECA
CECA er den internationale komite under ICOM, der handler
om formidling og undervisning.
CECA består af museumsundervisere og andre fagfolk med
interesse for læring, formidling og kultur. CECA afholder
en årlig konference og udgiver en årlig publikation, ICOM
EDUCATION. Disse publikationer kan findes på CECA´s
hjemmeside.
MiD repræsenterer ICOM CECA i Danmark. Dette skyldes
at man i 1999 dannede MiD som en sammenslutning af de
tidligere foreninger Dansk ICOM/CECA og FDMf (Foreningen af Danske Museumsformidlere). Derfor repræsenterer
MiD fortsat ICOM CECA og er også national korrespondent i forhold til kontakten til CECAs bestyrelse. Men det
betyder også at man ikke automatisk er medlem af CECA,
selvom man er medlem af MiD. For at være CECA medlem
skal man i første omgang være ICOM medlem. Dernæst skal
man tilmelde sig en international komite. Det er ikke et krav
at man er medlem af en international komite, men et tilbud.
Hvis man ikke allerede er ICOM medlem kan man i forbindelse med tilmelding til ICOM vælge komite og her så vælge
CECA. Man kan dog ikke være ”voting member” af flere
komiteer. Er du allerede ICOM medlem og ikke tidligere har
valgt eller ønsker at skifte til CECA, er det desværre lidt
mere kompliceret. I teorien skal man blot skrive følgende til
ICOM´s hovedkontor:
” I am a member of ICOM and wish to become a voting
member of CECA” og husk navn og ICOM nr. Det koster ikke
noget yderligere at være CECA medlem.
Men i praksis har det vist sig at der kan gå rigtig lang tid,
før man får en bekræftelse på, at man er tilmeldt. Kontakt
evt. Michael Gyldendal (mg@tekniskmuseum.dk), hvis du har
problemer.
ICOM Secretariat
Maison de l’UNESCO
1, rue de Miollis,
75732 Paris Cedex 15, France
Tel: +33 0 1 47 34 05 00
Fax: +33 0 1 43 06 78 62
Email: secretariat@icom.museumc
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The Committee for Education and Cultural Action aims
• To promote the development of museum education and
cultural action.
• To provide an international forum for information exchange and co-operation between professionals, museums and related institutions in order to develop the field
of education and cultural action, to discuss its problems
and to foresee its evolution.
• To formulate and carry out a program of activities for its
members.
• To encourage scientific research.
• To facilitate the dissemination of knowledge, define and
uphold high professional standards.
• To contribute to the development as well as to the implementation of ICOM’s philosophy and program.
• To support ICOM’s efforts to improve the educational
and cultural relationship of the museum world with the
public.
• To provide advice to ICOM on issues in education and
cultural action.
• To cooperate with National and International Committees as well as with ICOM’s Regional Organizations
to promote or improve education and cultural action
across the world.
http://network.icom.museum/ceca/

”Det er noget, vi faktisk har
forsøgt at prioritere, og vi bruger noget idrætsundervisning
(…) på simpelthen at cykle ture
og træne de der regler. Vi kan
komme længere omkring, vi har
nemmere ved f.eks. at komme
til skov og strand, hvis vi kan
cykle, for det ligger ikke langt
væk, med det er langt at gå,
så man sparer noget tid (…)
så det er blevet brugt som et
læringsaspekt.”
Lærer, Fyn

”Børnene får en eller anden
fornemmelse for at rejse, en
realistisk rejse. Det giver også
et eller andet med i bagagen,
noget de kan tage med senere
hen. Så kan man ligesom forberede dem på, hvordan det er
at rejse, ud over når man bliver
afleveret i en bus ved døren.”
Lærer, Sjælland

Projektmedarbejer Maria Havgry, projektmedarbejder
Marie Festersen Andersen og projektleder Maria Kangas
Christensen, SkoletjenesteNetværk

Nyt fra Nationalt netværk af skoletjenester: Kortlægning
af skolers transport af elever
Nationalt netværk af skoletjenester har i januar 2016
udgivet en kortlægning af skolers transport af elever
til kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer. Rapporten er baseret på spørgeskemaer fra 441 skoleledere,
interviews med lærere og dokumentation af kommunale
transportløsninger.
Rapporten konkluderer ikke overraskende, at gode transportmuligheder og geografisk placering har stor betydning
for, hvor meget skolerne bruger kulturinstitutionerne.
Samtidig viser rapporten, at transportmulighederne ikke
har en altafgørende betydning. Det er fx påfaldende, at
hele 11% af de skoler, der selv oplever, at de ligger geografisk dårligt placeret i forhold til kulturinstitutionerne,
alligevel sørger for, at deres elever kommer ud 4 gange
eller mere i løbet af et skoleår. Rapporten viser også, at
eleverne på ca. halvdelen skolerne kommer ud 2-3 gange
om året, og den viser, at brugen af forskellige transportformer varierer fra region til region. Fx er brugen af skolebusser mest udbredt i Nordjylland, mens skolerne i region
Syddanmark er mest flittige til at bruge cyklen. Det offentlige er den mest brugte transportform i alle regioner.

Skolelederne har bidraget med tallene, og interviews med
lærere har nuanceret de tal: Fx understreger en lærer, at
der er et stort læringspotentiale alene i selve turen med
den offentlige bus ud til en kulturinstitution. Det potentiale er der også, selvom logistikken og tiden omkring turen
er udfordrende. En anden lærer fortæller, at cykelturen til
de eksterne læringsmiljøer bliver trænet i idrætsundervisningen, så skolen får større bevægelsesfrihed med sine
elever.
Kortlægningen omfatter også 19 konkrete transportløsninger. Rapporten analyserer de principper, som løsningerne er bygget op omkring, og hvilken konsekvenser det
har for lærernes brug. Transportløsningerne kan fungere
som inspiration til lokale løsninger på udfordringen med
transport af elever til kulturinstitutioner.
I løbet af de kommende måneder publicerer vi i SkoletjenesteNetværk yderligere 3 nationale kortlægninger om
skolernes brug af eksterne læringstilbud, kulturinstitutionernes arbejde med læring og modeller for partnerskaber.
Find rapporten i fuld længde og i en pixi-udgave på www.
skoletjenestenetvaerk.dk.
Her er også kontaktoplysninger, hvis du vil vide mere om
kortlægningen.
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Tak til Merete og Ann

BERLIN 2015
MiD´s studietur 8.-10. september
Studieturen til Berlin bød på mange spændende og forskelligartede
museumsbesøg bag kulisserne.
Vi besøgte blandt andet MACHmit (www.machmitmuseum.de), den
jødiske kirkegård, Museum für Naturkunde (www.Naturkundemuseum-berlin.d), Hamburger Bahnhof (www.smb.museum/museen-undeinrichtungen/hamburger-bahnhof/home.html), Berliner Unterwelten (http://berliner-unterwelten.de/). Middag på Unsichtbar (www.
unsicht-bar-berlin.de), Deutsches Technikmuseum/Science Centre
Spectrum (www.sdtb.de), Jüdisches Museum Berlin (www. jmberlin.
de) og endelig Curry Wurst Museum (http://currywurstmuseum.
com).
MiD´ bestyrelse siger tak til Ann Bodilsen og Merete Essenbæk for
planlægningen af en fantastisk tur, spækket med faglighed og gode
muligheder for at dyrke netværk.

Hamburger Kunsthalle

Museum für Naturkunde

Hamburger Kunsthalle
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MACHmit

MACHmit
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MiD INFO

um education

Studietur 2016
Stockholm 14-16 september
I år går MiDs studietur til Stockholm, hvor vi
planlægger et spændende program med besø
g
på bl.a. ABBA The Museum, Naturhistoriska
Riksmuseum og Armémuseet, som er nomin
eret
til
årets museum i Sverige.
Prisen vil være ca. 1200 kr. for 2 nætter i delt
dobbeltværelse. Derudover står man selv for
transport og mad undervejs. Turen arrangeres
i samarbejde med MMEx – museernes viden
center for digital formidling. For mere info og tilme
lding, kontakt Pernille Lyngsø: pernille@mmex.d
k

Abba museet

Vasamuseet

Foto: Åke E:son Lindman / ABBA The Museum

Generalforsamling

gende.
generalforsamlingen på
Du kan læse referat fra
vores hjemmeside:
lforidlere.dk/about/genera
https://museumsform
samling/
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Du kan læse mer
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s egne hjemmesider.
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ww
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t in Swedish mus
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Foto: Anneli Karlsson, SMM BY NC SA

Temadag
museets formidling
Om brugerinddragelse i
kl. 11. til 15.
Tirsdag den 24. maj 2016,
Aarhus.
Naturhistorisk Museum
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fortalte om de potentia
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eft
og
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tikken og formen har

(NAME)
Du har forhåben
tlig allerede fået
vo
re
s nordiske udgave
kom i november
af MiD magasin,
2015. ”NORDIC INS
som udPIRATION – FRES
LEARNING”
H APPROACHES
TO MUSEUM
Magasinet er resu
ltatet af et tæt
samarbejde mell
em museumsfor
midlerforeninger i Norden – et
netværk, der åbne
r døren for nye
kontakter, samar
bejdsmuligheder
og videndeling m
lem museumsfor
elmidlere i Sverige
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No
rge, Danmark,
Finland og Island.
Samarbejdet er
støttet af Norden
og det er vores
hensigt at fortsæ
tte arbejdet med
at skabe bedre
kontakt og samar
bejde med vores
no
rdiske søsterforeninger.
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At mindes på muaeum – Storm P. Museet

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.

Bliv medlem af MiD
Et årligt medlemskab koster 300 kr. og du får muligheden for at netværke på
formidlingsfagligt niveau. Meld dig ind i foreningen på: kasserermid@gmail.com.
Følg os også på Facebook

