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Det bedste brand
Af Line Hjorth Christensen

Et afsæt for flere artikler i dette nummer af Danske Museer er Kulturstyrelsens
seminar om ’Museer og Branding’, som blev afholdt i december sidste år på Glyptoteket i København. Kun de danske kunstmuseer var inviteret, og selv om tilslutningen var stor, kunne der godt have været flere. For emnet berører ethvert museum. I
takt med at museerne på alle leder og kanter må indrette sig på markedets præmisser og på en politisk styring, der byder dem at gøre det, er branding også blevet et
redskab for de gamle oplysningsinstitutioner. Med nye ensrettende standarder for
hvad ’det gode museum’ er (Tofte s. 31), opstår der samtidig et behov for at skille
sig ud og gøre sig positivt bemærket. Nutidens museer er fanget i dette paradoks, at
de, af hensyn til krav fra fonde, sponsorer, politisk opbakning osv., på den ene side
tvinges til at efterleve bestemte værdisæt, mens de på den anden side skal være så
exceptionelle, at det grænser til det fortænkte.
At brand er andet og mere end et godt logo, blev banket fast i løbet af seminaret. Ifølge det engelske konsulentfirma Jane Wentworths Associates, der styrede
slagets gang, kan brand også være: ”Et formål, der skal animere kommunikation,
motivere og forene medarbejdere, bestemme enhver beslutning og ultimativt
skabe et stærkt og distinkt nærvær i publikums bevidsthed. Ultimativt er brand en
pragmatisk guideline, et redskab til interne beslutningsprocesser”. (Marsh s. 10)
Med andre ord: Brand er alt! Der blev opført små brand-dramaer, designet nye kulturbrands, diskuteret og kreeret i et tempo, der fik post-it og plancher til at blafre
i salen. Den brede forståelse af brand som ”the big idea”, der berører enhver af museets beslutninger, bunder et eller andet sted også i det snusfornuftige ’kend-digselv’. Var der en lære at tage med fra Dantes Plads, var det især den, at snarere end
at fylde på og opfinde nye tiltag for brandets egen skyld og ud fra mere eller mindre
klare forestillinger om, hvad der vil falde i god jord hos publikum, fonde osv., er det
i sig selv et formål og en bedrift at finde ud af, hvem man er og var, og hvad man vil
og evner. Et sådan arbejde tager naturligvis tid, og gratis er det ikke for de museer,
der vælger at kaste sig ud i en grundig og udvidet brandingproces, som kræver faglig ekspertise. Man kan derfor kun bifalde, at Kulturstyrelsen også fremover bakker
op om den udvikling, den med seminaret har skudt i gang. Ikke mindst for at styrke
den forskellighed, der til enhver tid er de danske museers bedste brand.
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Nyheder
Nyt fra den danske museumsverden om alt fra politik,
priser og personalia til konferencer, nye fund og meget andet. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

LÆRING

Kolonihistorie
formidles i nyt
videnskabsteater
Svendborg Museum og Naturama er
gået sammen med Baggårdsteatret om
konceptet Videnskabsteatret, der skal
lære børn og unge om Danmark som
kolonimagt. Gennem teater, involvering
af publikum og dilemmaspil bliver de
guidet og leget ind i danmarkshistorien.
”Vi bruger virkemidlerne fra teatret til
at formidle og forklare for ungdommen, hvordan Danmark engang var en
kolonimagt. Gennem rigtige historier
fra lokalområdet ser vi, hvad det betyder at komme fra Sydfyn til et fremmed land med en anden kultur, med
andre mennesker, dyr og planter. Og
vi drager paralleller til tidens flygtningedebat og snakken om dem og os,”
siger Simon Høegmark, der er pædagogisk leder og formidler på Naturama.
Projektet skydes i gang i anledning af
100-året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer.

18.
maj er ’International Museum Day’. I år er
temaet ”Museums and contested histories:
Saying the unspeakable in museums”. For
at hjælpe deltagerne på vej med dette
følsomme emne har ICOM nedsat et videnskabeligt panel af ledende eksperter inden
for området. Man kan besøge eventets facebookside og følge med i panelets bidrag
eller finde artikler, forslag til aktiviteter,
videoer, billeder m.m.

K U LT U R A R V

Kønnenes
kulturhistorie på
ny udstillingsplatform

Foto: Kvindemuseet

Hvad betyder køn i vores samfund? Hvorfor
leger jeg med biler og ikke dukker? Hvad
betyder det at være transkønnet? Hvad er
normalt? Hvad er ligestilling? Hvad betyder
det egentlig, om jeg er født som dreng –
eller om jeg er født som pige? I 2016 fik
Kvindemuseet udvidet sit ansvarsområde til
kønnenes kulturhistorie. På den baggrund
har museet skabt udstillingen Køn redelighed/Gender Blender, der skal blive en
katalysator for, og som indsamler og formidler den levende kønsdebat: borgernes
egen, immaterielle kulturarv. Udstillingen
vil udvikle sig over tid og være en platform,
der for et bredt publikum kan holde rede i
historien, forskningen og i debatten om køn.
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JUNIOR

Børnemuseum vil
sætte ægte genstande
i centrum

I april åbnede Odense Bys Museer
anden etape af et nyt børnemuseum,
Børnenes Baggård. Første etape var
Histotoriet; et gammelt bindingsværkshus med en udstilling bygget op som et
kreativt historielaboratorium. Børnenes Baggård er et iscenesat historisk
bymiljø anno 1890’erne med baggård,
lejlighed og snedkerværksted. De to
dele vil give børnene mulighed for at
interagere med historien på hver deres
måde. Museet ønsker blandt andet at
få børnene til at fokusere mere på de
ægte genstande, end man gør i mange
andre børneudstillinger. Ved hjælp af
genstande, der må røres og bruges,
levende formidling og prøv selv-aktiviteter vil børn og voksne blive inddraget
i livet i købstaden.

Med disse film forsøger
vi at give en stemme til dem,
der aldrig selv har haft
en. Eli, Mette, Christina,
Henning og Richardt er
eksperter i hjemløshed
og socialt udsathed. De
har været der selv, stået i
situationer, hvor de ikke
længere kunne klare sig
og var nødt til at bede om
hjælp. De har mærket
konsekvenserne og giver
nu os alle et blik ind i
fortidens og nutidens skjulte
danmarkshistorie.

Museumsinspektør ved Forsorgsmuseet
Jeppe Wichmann Rasmussen, leder af
projektet Skjulte Danmarkshistorier, der
gennem 12 dokumentarfilm giver et indblik i
livet som socialt udsat. Projektet kan følges
på skjultedanmarkshistorier.dk.

HEMMELIGT

Spor efter
den kolde krig
afsløres på ny
hjemmeside

Indgangen til radiobunkeren fra
1964 på Kollen i Rold Skov.
Foto: Nordjyllands Historiske Museum

KO N F E R E N C E

Selv om den kolde krig for længst er overstået, findes der masser af spor efter den.
Nu lancerer Nordjyllands Historiske Museum
en hjemmeside, der giver et kig ind i alt fra
beskyttelsesrum til kommandocentraler.
Steder, som ikke er offentligt tilgængelige,
men som alle er med til at tegne et billede
af Danmarks beredskab under den kolde
krig. Hemmeligesteder.com er blevet til som
en del af projektet ”Hemmelige Steder –
koldkrigstidens utilgængelige spor i Nordjylland”. Projektet er gennemført i forbindelse
med det landsdækkende tiltag ”Historier om
Danmark”og sigter mod at give nysgerrige
et nøglehulskig ind i utilgængelige bygninger
via 360˚ virtual reality, hvor man kan se hele
vejen rundt inde i bygningen.

LEDELSE

Vores Museum sætter
fokus på oplevelse og
oplysning

Nye museumsråd
for Nationalmuseet
og SMK

Det nationale forsknings- og udviklingsprojekt Vores Museum afholder 17. maj
konference under overskriften ”Enlightenment and Experience: Conflict or
Compatibility?”. Her vil en række danske og udenlandske keynotespeakers
belyse, hvordan opfattelsen af oplevelse over for oplysning har ændret sig
gennem tiderne og påvirket museernes
formidling og samfundsengagement.
Konferencen afholdes på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Kulturminister Mette Bock har nedsat
to museumsråd for Nationalmuseet og
Statens Museum for Kunst. Det sker i
forlængelse af aftalen om ændring af
museumsloven fra 2012 og skal bidrage
med organisatorisk, ledelsesmæssig og
økonomisk sparring til museets daglige
ledelse. De nyudpegede museumsråd
skal ifølge kulturministeren understøtte
museernes ledelser i deres arbejde i
forhold til håndteringen af fremtidens
udfordringer.
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FORNYELSE

Frederikssunds
Museum genåbner med
permant udstilling

Frederikssund Museum har været lukket i halvandet år, men i foråret blev
sløret løftet for museets nye permanente udstilling. Menneske og fjord fortæller historien om menneskets samspil med fjorden og Frederikssunds
egns historie – fra stenalderens brug
af fjorden som naturligt spisekammer
til nutidens ofre for stormflod og klimaforandringer. Museet har desuden
fået nyt indgangsparti, butik og café,
alle med udsigt til den smukke have og
skoven.

K U LT U R M Ø D E R

Designmuseet og Røde
Kors-skolen vil skabe
dialog med design

I kølvandet på flygtningekrisen har
Designmuseum Danmark og Røde
Kors-skolen, Skolen på Bakken, startet
et samarbejde, hvor asylansøgende
børn og unge mødes om design. ”Design er en god indgangsvinkel, for alle
kan tale med og genkende ting fra deres
egen hverdag. Det genkendelige og det,
at man kan bruge flere af sine sanser,
er vigtigt for at fremme dialogen og
de sproglige kompetencer. Det gør, at
eleverne ikke føler sig fremmedgjorte
over for det, vi taler om,” siger Lasse
Larsson, der er leder af Røde Kors-skolen. Direktør for Designmuseum Danmark Anne-Louise Sommer supplerer:
”Vi ønskede at anvende den ekspertise
og de mange gode erfaringer, vi har
gjort os med at bruge museet og vores
moderne værkstedsfaciliteter som et
læringsrum. Tendensen til, at museer
åbner for helt nye tiltag, ses tydeligt
internationalt. Og som et moderne
museum følger vi udviklingen og rækker
ud til flere målgrupper. Også dem, der
ikke nødvendigvis kommer af sig selv.”
Pilotprojektet er blevet en succes, og
de to parter har forlænget samarbejdet
til sommeren 2017.

M O B I LT

Smartphonen
skal på
museum

Foto: Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum indsamler lige
nu smartphones, som skal være med til at
dokumentere danskernes brug af dem i de
seneste 10 år. En del af dem skal bruges i
en ny stor udstilling, som åbner til efteråret, om smartphonen og dens teknologi.
”Smartphonen er i dag blevet en ting, som
mange af os ikke kan forestille os at leve
uden. Den er helt afgørende, når vi skal
holde os opdateret, og når vi skal dele vores liv og oplevelser med venner og familie.
Den har haft stor indflydelse på vores liv og
måde at omgås hinanden på. Derfor er det
vigtigt, at vi allerede nu sikrer, at historien
om smartphonen gemmes for fremtidige
generationer,” siger Jesper Buris Larsen,
direktør på Danmarks Tekniske Museum.
Museet modtager både nyere smartphones,
f.eks. iPhone og Samsung, men også ældre
mobiltelefoner.
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D I G I TA LT

App skal lære skoleelever at observere
verden videnskabeligt
At observere, undersøge og beskrive
den verden, der omgiver os, er grundlæggende færdigheder inden for naturvidenskaben. Færdigheder, som Statens
Naturhistoriske Museum vil lære skoleelever med den nye app Beskriv Verden. “Med videnskabens observerende
blik på verden bliver man i stand til at
stille en masse spændende spørgsmål
til det, man kigger på – og finde svar.
Og skoleelever kan ligesom forskerne
sagtens finde ud af en hel masse 'bare'
ved at observere, undersøge og beskrive en genstand, eksempelvis en sten,
et blad eller et helt landskab,” siger
formidlingschef Pernille Hjort fra Statens Naturhistoriske Museum. App’en
er gratis og kan også bruges til andre
fagdiscipliner, hvor det at observere og
beskrive en genstand er i centrum.

ROMANTISK

Kamma Rahbeks
have genskabt

Haven ved Bakkehuset på Frederiksberg
er blevet genskabt med afsæt i Kamma
Rahbeks oprindelige tanker og passion for
sjældne og smukke planter. Det indbefatter blandt andet et nyopført ottekantet
orangeri. Forsknings- og samlingsansvarlig
på Bakkehusmuseet Gertrud With har
sammen med havearkitekt Charlotte
Skibsted stået i spidsen for projektet.
Hen over sommeren fyldes haven med
blandt andet markedsdage og koncerter,
og i forbindelse med indvielsen åbner en
særudstilling om Rahbeks have, blomstersymbolik og romantikkens blik på naturen.

Kamma Rahbeks have. Tegning af
C.F. Hetsch, 1883. Foto: Bakkehusmuseet

Museerne i Grønland

kan utvivlsomt lære meget
af museer i andre lande,

men det er også vigtigt, at
vi får sat gang i en proces,
hvor vi spørger os selv, om
de grønlandske museers

værdi skal være den samme
som i andre vestlige lande?
Museer i Grønland er en
relativt ny institution,
og det vesteuropæiske

museumsbegreb er meget
genstandsorienteret. I

Grønland har man levet som

VISIONER

Esbjerg
Kunstmuseum
vinder
udstillingspris

nomader, og indsamling af

ting har ikke været en del af
den traditionelle kultur.

Christine Løventoft, formand for NUKAKA,
sammenslutningen af grønlandske museer.
NUKAKA deltog for første gang i søsterorganisationen ODM’s formidlingsseminar i
Aarhus i marts. Kilde: Sermitsiaq.AG

En fysiker, en kunstner og en biolog skal
inddrage deres verden og erfaringer i
hver deres wunderkammer-udstilling.
Med denne idé har Esbjerg Kunstmuseum
vundet Udstillingsprisen Vision 2017. Sammen med prisen modtager museet tre

mio. kr. fra Bikubenfonden til at realisere
idéen, der skal munde ud i en ny måde
at præsentere museets faste samling på.
Publikum kan opleve første wunderkammer i efteråret 2018. Juryens motivation
lyder bl.a.: “Med det vindende projekt
har Esbjerg Kunstmuseum på ambitiøs vis
gentænkt det klassiske wunderkammer
som aktuel udstillingsform. Wunderkammeret er et sted, hvor underfulde
kunstgenstande, forbløffende automater,
eksotiske dyr, planter og mineraler samles
under ét. Med projektet ønsker museet at
skabe et wunderkammer for nutiden, og
de argumenterer for, at wunderkammeret
er en relevant form for vor tids tænkning
og billeddannelser.” De tre wunderkammer-udstillinger vil få tilkoblet et
forskerhold, der skal undersøge, hvordan
udstillingsformaterne hver især påvirker
publikums kunstoplevelse.

What is
brand

How museums are harnessing
the idea of being a brand

and why it
matters

BRANDING: A NEW DEFINITION

Campaign ‘Hvad
er SMK for dig?’.
Photo: Bates Y&R

Jo Marsh
Director and Senior Consultant at brand consultancy Jane Wentworth Associates;
a Trustee of Wysing Arts Centre in the UK and a member of the Advisory Committee for the
‘Communicating the Museum’ conference.

F

or many people – and I’m not just referring to those working in the museum
sector – the word brand means a logo,
a mark that is used to identify and distinguish an organisation and its products in the
marketplace. And for some brands is also seen as
something that firmly belongs in the commercial
sector, negatively perceived as over-corporatization and homogenization, or a cynical ploy just to
sell more products.
If this is a fairly common perception of what
brand means, how can we bring the idea of a
brand together with the idea of a museum, which
conventionally stands for something quite different – knowledge, the integrity of curatorial
expertise, conservation and education? During
the last 10 years, we have seen dramatic change
in the museum sector and in the behaviour and
expectations of the museum audience. Museums
are now embracing the idea of brand and crucially
harnessing it to their advantage.

Brand from the inside out
Let’s start by looking at what a brand really
means. While the logo is a vital part of an organisation’s identity – brand extends far beyond simply being a logo. Brand is about the whole experience of an organisation – from its offer, products
and communications to the way the people of
the organisation behave and the different environments where that organisation exists. A brand
is not only manifested in what we can see on the
outside of an organisation – it’s also how the staff
work together on the inside. If a brand is believed
on the inside then it will be articulated with
clarity and coherence on the outside helping to
build not just a functional connection with audiences and customers, but crucially an emotional
bond which means you can develop loyalty and
conviction for what you do – your services and
products. Brand is about the inside and outside,
and they are built by revealing and articulating a
compelling, shared sense of purpose – or big idea
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on the inside. A purpose that will inspire communications, motivate and unite staff, drive every
decision and ultimately create a powerful and
distinct presence in the minds of its audiences.
Ultimately brand is something very pragmatic, it’s
a guideline, or tool for internal decision-making.
What is a museum?
Now let’s look at a definition of a museum – let’s
start with a co-created definition:
This is the search result for ‘museum’ on Wikipedia: “A museum is an institution that cares for
(conserves) a collection of artifacts and other
objects of artistic, cultural, historical, or scientific
importance and makes them available for public
viewing through exhibits that may be permanent
or temporary.”
This is pretty standard stuff and there are plenty of other similar descriptions residing in dictionaries and the museum statute books. The emphasis is the weight of the “institution” performing
a protective role, taking a position of authority
that decides when the “public” can view the collections it cares for and the exhibitions it curates.
It certainly states part of the vital role of a museum which is to conserve collections, but it also
feels static, didactic and remote and takes little
account of a wider context or world in which the
museum exists or give much time to people who
actually manage and run a museum. It confirms a
perception that is still held by many people that
the museum is an impervious, neoclassical façade,
aloof and irrelevant, uncommunicative and just a
bit boring. That world is anything but static or permanent, but hugely volatile, shifting and uncertain. We’re facing unprecedented changes across
every aspect of our lives – political, financial,
environmental and social – and everything is moving faster and faster with the global connections
and communities enabled by what is no less than
a digital revolution (some of us still remember a
time when we corresponded by fax...!)
So are museums keeping up with the rate of
change? And is this definition still relevant, or
even accurate? And where are the staff in all of
this and the idea of having a brand that helps you
stand out and build loyalty?
Museums of the future
Museums don’t exist in a vacuum (and never did);
they aren’t immune to external influences and
they are undergoing radical change. No longer
hushed cathedrals of knowledge, where the audience must be seen, but not heard, the successful
museum today puts the visitor right at the heart
of all its thinking to create a vibrant focus for
the community. A place where different cultures
collide, where old and young can learn together,

Campaign ‘Hvad
er SMK for dig?’.
Photo: Bates Y&R

where the traditional is juxtaposed with the contemporary, where conventional wisdom is challenged, where collections are given new meaning
and people’s lives are re-imagined and where we
can shop, eat, socialise and have fun!
Successful museums are engaging their audiences in conversation, inviting them to ask questions, to share opinions, to influence the exhibitions they want, even to have a hand in making
them. And they are not just inviting the public to
engage with the collections within the museum,
but to become part of a community without
boundaries, connected by a shared interest and
an emotional engagement with the subject.
Underlying and informing these major shifts
is an increasingly sophisticated understanding
of the need not just to articulate what they do
(as per the Wikipedia definition) but why they do
it – their purpose and impact in the world. Museums today are developing an acute sense of the
benefits of their work, their impact on society,
the experience they offer audiences and the
image and values they want to project – in other
words they are clarifying and expressing their
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brands – and developing a brand is a much more
in-depth and strategic process than designing
a logo. It’s about being able to articulate where
you’re going – what’s your vision for the future?
What you do – what can audiences expect from
you? How you do it – what is your ethos and lastly
why you do it – what is your impact on society
and your purpose, or big idea that can inform and
drive every decision? The process of rethinking
and defining a brand is an in-depth process – requiring committed, strategic leadership and the
opportunity to involve staff in the process so that
they have a sense of ownership of the brand. This
is common sense, if you’ve been involved in making something, you are more likely to feel a sense
of ownership and use it. Successful brands are
developed with the people who deliver the experience – the staff.
To stay relevant and distinctive in a fast changing world, the 21st century museum must think
about and address their brands – what they believe, how they behave on the inside and express
those values and beliefs on the outside in everything they do. They can do this by asking themselves some fundamental questions, which go to
the heart of what they stand for.
Here’s five questions to start with, illustrated
with some examples of what museums are doing
across the globe to express their brands and build
functional and emotional bonds with their audiences:
1. Who are we for?
This is one of the most obvious, most simple and
crucial questions a museum can ask itself.
According to the Wikipedia definition they are
there for the “public” and rightly so as many museums are caring for collections which the public

The Art Institute
of Chicago and Airbnb, devised by Leo
Burnett.
Photo: Courtesy to
Airbnb

From the V&A
exhibition Alexander
McQueen: Savage
Beauty.
Photo: V&A
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actually own. But museums can’t afford to simply
be the guardians of the public’s collections. Today’s audiences want to be part of the conversation, they want to participate and join in. SMK in
Copenhagen – Denmark’s national gallery of art,
asked audiences a very direct question: “What do
we mean to you?” Posed through a playful and experimental dialogue, they asked audiences to fill
in their initials S M K with their own words. There
were some fantastic answers and the audience’s
new definition of their national gallery became
the inspiration and basis for an advertising campaign across Denmark’s capital. The message here
was loud and clear – this is your collection so you
tell us what we are. SMK are enjoying an increase
in audience numbers and demonstrated that if
you create dialogue and excitement around great
work, you’ll be noticed and if you can talk about
it in a language that is relevant, you’ll attract new
audiences.
2. How can we stand out?
Partnerships are a great way of building new audiences, inspiring fresh thinking, creating much
needed income and standing out. The Art Institute of Chicago has teamed up with airbnb to
recreate a real version of one of the most iconic
bedrooms in art history – Van Gogh’s bedroom in
his yellow house in Arles. The room – for rent for
$10 per night – has been created to coincide with
the Institute’s Van Gogh exhibition. It extends
the experience of the exhibition, generates new
opportunities for a museum to connect to new
audiences and customers in surprising ways and
has created a huge amount of media interest.
The V&A has similarly captured our imagination
through immersive, theatrical and beautifully
curated and designed exhibitions, including
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Guides for
the „Multakka
project” – “Treffpunkt Museum“ | ©
Staatliche Museen
Berlin, Museum für
Islamische Kunst,
Photo: Milena
Schlösser

‘David Bowie Is’ and ‘Alexander McQueen: Savage
Beauty’. They stimulate your emotions and then
lead you directly to the shop. And it works. The
V&A shop achieved £3.6million in sales for the
Bowie exhibition. Museums are proving that they
understand that an engaged visitor is a spending
customer by creating memorable exhibitions reflected in a sophisticated retail offer. It extends
the experience for
the audience and allows them to take a little
bit of it home with them.
3. How can we reflect the world?
As guardians of culture, museums are ideally
placed to help us understand a world of shifting
identities and rapid change. One of the global
realities facing us all is the biggest migration
of people since the Second World War, which
is creating significant challenges to the notion
of national identity and culture and what these
mean for displaced populations. In Berlin, a conglomerate of museums, including the German
Historical Museum and the Museum of Islamic
Art, have created with a project called ‘Multaqa’
(meaning ‘meeting point’ in Arabic)1. Refugees
from Iraq and Syria have been trained as museum
tour guides – providing them with much needed
employment, a vital sense of identity and an opportunity to generate empathy between cultures.
These museums are extending way beyond the
function of conservation, they are actively responding to a need, connecting cultures and
generating new ways of working – focused on
creating something new and developing positive
stories of refugees at a time when the world feels
like it is shrinking away from what is a joint responsibility for us all.

Guided tour, as
part of the project
„Multaka: Treffpunkt
Museum“, Deutschen
Historischen Museum | © Staatliche Museen Berlin, Museum
für Islamische Kunst,
Photo: Milena
Schlösser

4. What’s our biggest asset?
The staff. So how are museums going to get the
best out of them, especially when budgets are
tight? By encouraging engagement, the process
by which people who work in an organisation
feel invested in what it’s trying to achieve and
are motivated and empowered to make the right
decisions. Research shows that the more engaged
staff are, the more successful the organisation2.
We fundamentally believe that successful brands
are developed by involving the people who deliver
the experience. In the culture sector, there are
numerous benefits to directly involving staff in
what you are trying to achieve as an organisation
– it can help you build more members; increase
donations; a stronger reputation; and reduce
staff turnover and sickness. Museums are realising
that it’s not just about caring for their collections
in buildings, it’s about their people and ensuring
they make the right decisions for your organisation. It’s not rocket science – if they have been
involved in developing your brand – your vision,
your values then they are more likely to make the
right decisions and choices for you. The Minneapolis Institute of Arts invested in a project which
focused on changing the internal culture of their
organisation and it translated into a 50% increase
in their audience. This project has been about
transforming into a purpose driven organisation,
which aimed to unify staff behind a clear idea –
“to make art and human creativity accessible”.
The staff is using this idea to make the decisions,
that’s living the brand in the day to day and is far
from being a dry mission statement in a corporate
plan that no-one uses.
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5. How can we go beyond our walls?
In an era of digital ubiquity, the physical walls and
buildings of the museum become less important.
Digital technology is providing audiences with
the opportunities to access, share, activate, personalise and own collections in new ways. The
British Museum’s partnership with the Google
Cultural Institute allows us to navigate through
thousands of years of objects and make thematic,
geographic and historic connections that would
be completely impossible as a physical visitor. It
releases the potential of the BM’s collection and
provides new platforms for the museum’s expertise and knowledge. It’s not just about harnessing
digital technology. M+ in West Kowloon, part of
the gigantic cultural offer emerging in Hong Kong,
has built a collection, an audience and a brand
without a building, but with a public programme
of nomadic, pre-opening exhibitions which included British artist Jeremy Deller’s hugely entertaining life-size, inflatable, replica of Stonehenge.
This is all driven by their ambition to explore how
you engage an audience with an idea rather than
a building. And of course we’ve seen the Svendborg Museum which currently doesn’t have a
building doing pop-up projects and exhibitions
and finding new ways to build an audience for its

Sacrilege by Jeremy Deller featured
in Mobile M+, West
Kowloon Cultural
District, Hong Kong
(Group, 2013). Courtesy of the Modern
Institute/Toby Webster Ltd, Glasgow
Photo: Nicholas Tse

Noter
1
http://www.
smb.museum/en/
museums-institutions/
museum-fuer-islamische-kunst/
collection-research/
research-cooperation/
multaka.html
2
http://engageforsuccess.org/the-evidence

work by going out to meet that audience in new
and innovative ways. Museums without walls or
neoclassical pillars to hide behind have to think of
more imaginative ways of engaging an audience.
(Danske Museer 1/2017, red.)
A new definition
The 21st century museum is not there just to care
for and conserve collections. They’re offering us,
the “public”, much more than the passive act of
viewing. They provide us with a space – digital and
physical where we can redefine and immerse ourselves, co-create and co-curate content we can
activate and dynamic environments for shopping,
eating and socialising. They also communicate
their relevance by reflecting the world in which
they exist and involve their staff in the process
of clarifying their position in the world. Museums
are harnessing the power of having a brand, as
a way of focusing decision making internally and
expressing what makes them distinctive externally
in order to build more support and audiences for
their work.
Now that’s starting to look like a more exciting
definition of a museum.
Anyone want to rewrite the Wikipedia entry?
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Museums

”Det nye Tate”.
Fra rebranding af Tate
i 2000.
Foto: Wolff Olins
New Museum i
New York. Branding
fra 2007.
Foto: Wolff Olins
V&A-udstillingen
You Say You Want a
Revolution? Records
and Rebels 1966-1970.
Foto: Victoria and
Albert Museum
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branding
Af Stine Høholt
kunstfaglig chef, ARKEN Museum
for Moderne Kunst

H

vordan vil du ændre mit liv, museum?
En god brandingproces er med til at
sikre, at museet kommunikerer klart i
sine udstillinger, aktiviteter og øvrige
kunstformidling. Den kan skabe nytænkning af
museet. Det handler om at kunne udtrykke og
udvikle museets DNA på en måde, som har relevans og aktualitet for museets brugere.
Det vrimler lige nu med stærke brands, som
museerne kan lære fra. Et af de brands, som har
rigtig godt fat i tidsånden og dermed de kulturforbrugere, som også er museernes, er livsstilsbrandet Kinfolk, som sælger bøger og magasiner
til hele verden. Derfor er de værd at trække frem
her. På få år har de samlet et globalt fællesskab
fra London til Tokyo; det sidste år endda fra en
base i København. Kinfolk beskæftiger sig med
design og kultur, hjem og arbejde. De taler med
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en klar stemme og har slået tonen an for en hel
generation af kulturbevidste instagrammere ud
fra parolen ”langsomt er godt”. Deres æstetik
dyrker den rene, internationale stil med et islæt
af amerikansk folk-tradition og den ny nordiske
designtradition. De gør en dyd ud af ”slow living”,
hvor det handler om at prioritere tid til det i vores
liv, som (ifølge Kinfolk) gør os glade: tid til nærhed, æstetisk erfaring og sociale fællesskaber.
Kinfolk-folkene har godt fat i den rekreative dimension og nærer drømmen om at dyrke familien,
vennerne og meningsfulde æstetiske erfaringer
i fritiden. Alt sammen noget, som fylder mere
og mere i vores kulturforbrug i dag. Derfor kan
firmaet være relevant inspiration i museumssammenhæng, hvis man ønsker at udvikle den del af
museets praksis, som handler om at styrke det
rekreative og interaktive i mødet med gæsten,
eller hvis man simpelthen ønsker inspiration
fra aktuelle kulturelle tendenser. Samtidig er
Kinfolk-eventyret et skoleeksempel på effektiv
branding – eller mediering i en accelererende
digitalkultur. De fik deres succes gennem de sociale medier, hvor de på kort tid fik over en million følgere på Instagram. Tjek det selv ud. Kinfolk
sætter brugerne i centrum; og det er måske det
væsentligste også for museerne, sådan som det
bliver fremhævet af Jo Marsh fra Jane Wentworth
Associates i hendes artikel om branding i dette
nummer af Danske Museer.

Slow living.
Med livsstilsbrandet
Kinfolk har den amerikanske grundlægger
Nathan Williams sat
en ny standard for,
hvordan kreativt tænkende kulturbrugere
i den globale verden
kan leve deres liv
med fokus på sociale
møder, æstetiske
erfaringer, trygge
rammer og genopladning. Deres opbygning og udfoldelse af
Kinfolk-brandet kan
tjene som inspiration
for måder, hvorpå
brugerne kan sættes
i centrum, også når
det gælder aktuelle
museumspraksisser.
Foto: Kinfolk

Branding og museet
Et brand opfattes traditionelt som den identitet,
en given institution eller virksomhed har i offentligheden. Brandet er det, man står for. Men
selvom ordet ’brand’ oprindeligt betyder brændemærke, giver begrebet mest mening, hvis man
tænker det som en proces. En brandingproces er
en anledning til at spørge sig selv om, hvem man
gerne vil være, og hvilken vej man vil gå for at
revitalisere museet. Den kan være med til at styrke museet som kulturel, offentlig og økonomisk
institution. For med et stærkt brand fortæller
man effektivt eksisterende og nye brugere, hvordan man som museum faktisk vil påvirke deres
liv: Man giver et signal om, hvad de vil få med fra
deres besøg. Museet synliggør i kraft sit brand de
indre linjer og værdier; kommunikativt såvel som
gennem de oplevelser, man tilbyder.
Hvis vi kigger på museet i dag, har det mange
funktioner: Museet er for det første en kulturinstitution, som indsamler, bevarer, fortolker og
formidler kulturarven; dvs. museet er et rum for
den frie, nytteløse kunst, for kunstvidenskab og
formidling af æstetiske erfaringer. Dernæst er
museet en offentlig institution; en faglig agent for
det gode liv i et demokratisk samfund, hvor det
bidrager til den kulturelle udvikling og løser en
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demokratisk dannelsesfunktion. Endelig er museet i dag, jo også og nok mere end tidligere, en
økonomisk institution. Det er del af den kreative
industri og skal i stor udstrækning klare sig på
gængse markedsvilkår, placeret i et bredt felt af
fritidstilbud. Med disse forskelligartede funktioner, som kæmper om opmærksomheden in mente, er det i dag, måske endnu mere end tidligere,
vigtigt, at man gennem museets brand taler med
en helstøbt og konsistent stemme.
Eksempler på effektiv museumsbranding
En række nylige eksempler inden for museumsbranchen viser, hvordan effektiv branding kan
skabe positiv forandring for museet. Da New Museum i New York i forbindelse med museets gen-

åbning i 2007 i nye bygninger rebrandede sig selv,
løftede de samtidig deres besøgstal betragteligt.
Flere husker sikkert Tate-museernes markante
branding i begyndelsen af 00’erne – de moderigtige farver og det pixelerede logo – som var med
til at understrege ikke bare en ny identitet for
Tate-familien, men også en ny museumsopfattelse. V&A, museet for design og kunst i London,
er gennem de seneste 10 år lykkedes med en
revitalisering gennem branding, hvor en strategisk
nytænkning af udstillingsprogrammet har været
en nøglefaktor i processen. Moderna Museet i
Stockholm er et andet godt eksempel på museumsbranding. I forbindelse med museets renovering i begyndelsen af 00’erne benyttede man lejligheden til at relancere museet med en ny visuel
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Fra traditionelle
institutioner til interessante destinationer. Under overskriften ”Look again, think
again” var bureauet
Wolff Olins i 2000
med til at brande ”det
nye Tate”. Hensigten
var at skabe et museum for de mange, ikke
for de få, og historien
har vist, at Tate op
gennem 00’erne i høj
grad formåede at skabe forbindelse til en
større offentlighed.
Ét element i det nye
brand var en række
farverige logoer, som
gik ind og ud af fokus
og dermed antydede
museets dynamiske
karakter; altid i forandring, men dog
genkendeligt.
Foto: Wolff Olins
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”Open, fearless and alive”, sådan lyder mantraet for
New Museum i New York. Igen står bureauet Wolff Olins bag
en markant brandingproces. Ambitionen tilbage i 2007 var
at udvikle og redefinere institutionen fra samtidskunstmuseum til kulturel hub. New Museum skulle være førstevalg for
vor tids feterede kulturbruger. De første fire måneder efter
lanceringen af den nye brandidentitet oplevede museet en
stigning i besøgstallet på 600%.
Foto: Wolff Olins
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V&A har de
sidste 10 år gennemgået en omfattende
udvikling og i deres
udstillingsprogram
skabt en række originale kurateringer,
senest udstillingen
You Say You Want a
Revolution? Records
and Rebels 19661970, som satte spot
på rækkevidden af
og påvirkningen
fra sen-tressernes
tidsånd gennem en
udstilling, som var et
kulturhistorisk ’grid’
af musik, performance, mode, film, design
og politisk aktivisme.
Foto: ©Victoria and
Albert Museum

Et logo med rødder i museets værdier
og identitet. Siden
2004 har Moderna
Museets logo været
baseret på Robert
Rauschenbergs håndskrift. Rauschenberg
indtager en central
position i museets
historie og hans
kunstneriske praksis
var afgørende i udviklingen af 1950’ernes
og 1960’erne kunstbegreb.
Foto: Moderna Museet

identitet, som kunne fænge museumsgæsternes
opmærksomhed, fremstå imødekommende og
have appel over for nye brugere. Mest markant i
denne rebranding var lanceringen af museets nye
logo, som er museets navn skrevet med kunstneren Robert Rauschenbergs håndskrift. Logoet
trækker en linje tilbage til museets grundlæggende værdier og det kunstsyn, som museet, der blev
etableret i 1958, er født ud af. Med Rauschenberg-logoet markerer Moderna Museet sin tætte
forbindelse til 1960’ernes popkunst og i særdeleshed Rauschenberg, der blev vist på en række
centrale udstillinger i begyndelsen af 1960’erne.
Branding kan skærpe museumsoplevelsen
For museer er branding ikke kun en måde at tiltrække flere besøgende og yderligere økonomisk
støtte. Det er også en måde at udtrykke museets

indre værdier og dermed forbedre gæsternes
kunstoplevelse. Branding styrker forbindelsen til
museets vision og evnen til at udvikle nye stærke
kunst- og udviklingsprojekter – og samtidig kan
man skabe et tættere fællesskab blandt medarbejderne og publikum omkring realiseringen af
museets opgave. Branding er en langsigtet investering, som ikke bør ses i et snævert perspektiv,
men tværtimod som en mulighed: formidlingsmæssigt, økonomisk og strategisk. De museer,
som lykkes bedst, skærper museets evne til at
skabe rum for betydning og forandring til gavn for
borgerne i et demokratisk, kapitalistisk system.
Kinfolks brand viser os, hvordan de vil styrke vores
livskvalitet gennem sociale møder og et gennemæstetiseret hverdagsliv. Hvad siger dit museums
brand om, hvordan I vil ændre gæsternes liv gennem kunst?

22

DANSKE MUSEER 2 — 2017

Om branding og det nye Brandts

Museet
som fortælling
Af Mads Damsbo, direktør, Brandts

I

På det nye Brandts vil vi bringe publikum til at forstå relationen mellem
billeder og verden omkring os. Men
hvordan gør vi sådan en idé synlig i
brandingen af museet?

Foto og film har
en fremtrædende rolle på Brandts. Her ses
gæster til åbningen af
Trine Søndergaards
udstilling VAKUUM i
januar på Brandts 13.
Foto Brandts
Brandts Museum
for kunst & visuel
kultur.
Foto Kirstine Mengel

2013 blev det nye Brandts – Museum for
kunst og visuel kultur skabt på skuldrene
af det, der førhen hed henholdsvis Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og
Fyns Kunstmuseum. Bag fusionen lå en ambition
i Odense Kommune om et kunstmuseum med
større gennemslagskraft. Ved at lægge de tre
institutioner sammen fik vi med det nye Brandts
mulighed for at udvikle et samlet program med en
entydig profil. Og vi fik mulighed for at målrette
vores kommunikation og øge vores synlighed over
for publikum markant.
Hvis vi i det følgende forstår branding i traditionel forstand som dét at skabe et navn og en
praksis, der skiller sig ud fra andre brands, så er
vi på Brandts aktuelt ved at give vores nye museum en egen form og et eget udtryk. Visionen
for museet er at være blandt Nordens førende på
området for fotografi og levende billeder. Denne
vision fortolker vi på den måde, at vi på Brandts
tør være frontløbere med udstillinger om nye
billedformer som tatoveringer, ’selfies’ og filmede
billeder. Billeder, der måske endnu ikke er kanoniseret som høj kunst, men som har stor indflydelse
på vores begreb om tilværelsen. Bag visionen ligger samtidig en større idé om at få vores gæster
til at forstå relationen mellem billeder og verden
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Fredagsbar i Mit
Brandts Ung med kreativ Disney workshop.
Foto Skovdal Nordic

omkring os. Vi arbejder derfor målrettet på ikke
blot at udvikle et indhold, der kan gøre denne idé
tydelig for publikum, men også på at kommunikere ideen, så den kan skabe lyst og nysgerrighed til
at besøge museet.
Rum og miljø
Jeg hører ofte mig selv sige, at vi på Brandts ikke
leverer formidling, vi er formidling. Vores særlige mulighed og opgave som museum består i at
skabe fantastiske oplevelser med kunsten og billederne. Det vil for vores vedkommende især sige
det 20. århundredes fotografi og levende billeder
suppleret med lejlighedsvise udstillinger af klassisk kunst. Vores styrke som museum består i
autenticiteten af oplevelsen. Ligesom vores kolleger præsenterer vi simpelthen den virkelige vare,
de rigtige billeder og genstande. Og vi gør det i et
fysisk rum, som er vores anden styrke. I forhold til
andre lærings- eller oplevelseshuse, så skaber vi
et immersivt miljø rundt om kunsten. Det vil sige,
vi lader kunsten og billederne fortælle historier
i et sanseligt og fysisk miljø, hvor publikum selv
tager del i fortællingen med deres egen krop. I
en tid, hvor de fleste historier fortælles gennem
skærme, der har vi en række oplagte muligheder
på museet, alene i kraft af vores fysiske rum.
Så hvordan bliver de her forskellige elementer
bragt i spil som branding? Der er jo i hvert fald
to overordnede retninger på kommunikationen –
den interne og den eksterne. Internt har vi brugt
en del kræfter siden fusionen på at ryste os selv
godt og grundigt sammen som hold. Og vi har
brugt kræfter på at finde frem til de fire værdier,
vi mener, er bærende for den offentlige service,
vi tilbyder på Brandts. De fire er: autoritet, mod,
viden og værtskab. I korte træk betyder de, at vi
på Brandts gør tingene ordentligt og med gen-

Undervisningsforløb i den klassiske
samling på Brandts.
Foto Brandts

nemslagskraft. Og hvis vi ikke sætter vores gæster
i centrum, så betyder resten ingenting. For når
gæsterne har en god oplevelse og går opløftede,
tankefulde eller inspirerede hjem, så er sandsynligheden stor for, at de fortæller om Brandts til
deres venner og bekendte.
Mit Brandts – personlig kommunikation
Den eksterne kommunikation af vores værdier og
vores mission er i sagens natur sværere. Vi kan jo
ikke bænke hver eneste gæst og holde en times
foredrag for dem om vores arbejde med kunsten.
Eller kan vi? Vi lever jo i dag midt i en billedrevolution. Især den yngste generation taler i dag
mere i billeder end i ord. Og folk forventer i dag
at kunne kommunikere og interagere både med
hinanden og med de institutioner, som vores samfund hviler på. På Brandts overvejer vi hver dag
forhold som klasse, køn og etnicitet blandt vores
gæster og os selv som afsendere. Og vi oplever,
at når vi møder vores gæsters behov, det være sig
enten blot i form af vores store udstillingsåbninger, der bliver tilrettelagt som små byfester, eller
formiddage for unge mødre med spædbørn, så
kan vi lykkes med at være en autoritet på kunst og
billeder. Senest har vi med loyalitetsprogrammet
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Brandts Museum
for kunst & visuel
kultur.
Foto Kirstine Mengel

Mit Brandts skabt en platform og en app, der kan
sikre størst mulig personlig tilknytning til museet
blandt så bredt et udsnit af vores medborgere
som muligt. Når den personlige kommunikation er
afgørende, så er det, fordi vi oplever, at den skaber mere værdi for den enkelte gæst.
Endelig kommer en ikke uvæsentlig del af
kraften i museet som fortælling i form af vores
bygning:
Den optræder visuelt i meget af vores materiale, og vi vil fremadrettet gøre fabrikken endnu
mere synlig i vores branding af museet. Brandts
Klædefabrik var blandt de første industrikomplekser, der blev ombygget til kulturhus i midten
af 1980’erne. Fabrikken repræsenterer en spek-

takulær historie om en civilisation, der formåede
at løfte sig fra grov produktion til sofistikeret teknologi og indretning af haller til kunsten i de rum,
der før var befolket af svedende arbejdere og
larmende maskiner. Rejsen fra hånd til ånd er en
vigtig del af Brandts’ genius loci, eller stedets ånd
for nu at bruge Louisiana-stifter Knud W. Jensens
ord. Men fabrikken midt i Odense repræsenterer
også en historie om udflytning af arbejdspladser
og om produktion, der blot nu finder sted i andre, fattigere dele af verden. Begge versioner af
historien om klædefabrikken er sande. Og begge
versioner er med hver dag som den historiske
resonansbund under den kunst og de billeder, vi
viser, og den fortælling, vi skaber med museet.
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Den digitale platform på
Ribe Kunstmuseum
Af Rasmus Kjærboe
museumsinspektør, mag.art. og ph.d.
Ribe Kunstmuseum

B R A N D I N G — D I G I TA LT S E T

Ribe Kunstmuseum er et lille museum med
stærk lokal forankring. Placeret i Danmarks
ældste by lige ved Vadehavet er det samtidig et turistmuseum. Museets nye, digitale platform skal komme udenlandske og
danske gæster i møde. Den skal også sikre,
at museets brand – de smukke sale og den
særlige, intime stemning – står så uforstyrret som muligt og fortsat indbyder til en
sansende oplevelse.

P

roblematikken er jo velkendt: Hvordan
formidler man en samling uden at overvælde den? For Ribe Kunstmuseum er
spørgsmålet tæt på. I bygningen, en
nyrenoveret, tidligere pragtvilla fra 1864, er lokalerne selv et vigtigt aktiv. Museumssamlingen
kan faktisk siges at bestå af mere end malerier og
skulpturer; samlingen er også huset og den særlige ramme, det har sat om kunsten i mere end
125 år.
Men i dag forventer alle, både gæster og
museumsfolk, at en samling formidles med ord,
begreber og baggrundsviden. Den skal rammesættes, og den skal gøres forståelig med afsæt i
de besøgendes spørgsmål: Hvad er meningen med
genrescenen? Hvem forestiller portrættet? Hvorfor skal jeg lige interessere mig for Abildgaard og
Eckersberg? Hvorfor har manden på billedet store
fødder?
Typisk er denne udfordring omkring formidling
blevet løst med skiltning i form af overskrifter og
vægtekster og eventuelt en supplerende folder.
Når det fungerer, kan man opleve en glidende
vekselvirkning i brugen af disse ”paratekster”.
Men mere skiltning er ikke en vej, Ribe Kunstmuseum er parat til at slå ind på.
Gentænkning af museets kommunikation
På Ribe Kunstmuseum har vi fokus på de særlige
æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter, der
ligger i museet selv som en samlet ramme om
besøget. Vores brand kan aldrig være at vise hele
Danmarks kunsthistorie, heller ikke at tilbyde uendelig variation eller mange, store særudstillinger.
Vi tilbyder i stedet et helstøbt oplevelsesrum med
en særlig genius loci. Ribe Kunstmuseum er de
smukt farvede vægge, intarsiagulve, enkle møbler,
dejligt lysindfald, vinduer med kig til Ribe Å og
domkirken, stukornamenterede lofter og en overskuelig, appellerende samling.
Af hensyn til samme brand – museets iboende
kvaliteter – må den skriftlige formidling holdes
borte fra rummene selv og komme ned i hænderne på folk. I en årrække har vi udleveret en

På museet ønsker
vi at fastholde en
æstetiseret, oplevelsesbetonet tilgang
til kunsten. Store
vægtekster vil både
skæmme og udfordre
de kvaliteter, vi ser
som en kerneværdi.
Jens Juel: Ung mand i
rød kjole. 1768.
Foto: Anders Sune
Berg

Ribe Kunstmuseum hører til i en
smukt renoveret,
tidligere privatvilla.
Den intime stemning
danner en særlig
ramme om oplevelsen
af kunsten.
Foto: Anders Sune
Berg

mindre folder med tekster om huset, haven og
kunstværkerne. Tiden er dog ved at rinde ud for
den løsning, som både er ufleksibel og kostbar.
Med en bevilling fra A.P. Møllerfonden bliver
det i 2015 muligt at sætte handling bag vores
idéer. Tankerne om at tilbyde enkel formidling
i digital form danner afsæt for at tænke hele
museets kommunikation ind i en digital ramme:
hjemmeside, værkdatabase, nyhedsbreve og formidling samlet på et sted og med samme indgang.
Lidt mere end et år senere er museets digitale
platform en realitet.
En behagelig udviklingsproces
Oncotype er valgt som udvikler af museets nye
platform – en hjemmeside med tilknyttet database over samlingen samt en skabelon for nyhedsbreve. De har vigtig erfaring fra en lignende
opgave for Thorvaldsens Museum og en række
projekter for andre danske museer og kulturaktører, som vi kan høste fordelene af.
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Begrænsningens kunst
De senere år har set kulturinstitutionerne blive
spændt for den digitale vogn. Der er blevet udviklet en del apps, opstillet touchskærme og skabt
dynamiske hjemmesider. Noget har fungeret godt,
andet har ikke. Det hele har været dyrt og krævet
ressourcer. Vi kan derimod drage fordele af ikke
at skulle opfinde et nyt felt. Og en delkonklusion
på to årtier med digital formidling må være, at
unødig kompleksitet og hastig forældelse er fjenden.
Derfor har vi forkastet brugen af alle mulige
nøgleord, kortlægninger og komplicerede strukturer, der folder sig ud eller ind i bekæmpelse af
linearitet og kanon. Skræddersyede løsninger holder op med at være kompatible dagen efter deres
lancering, og museernes kernebrugere er oftest
uinteresserede i at lære nye apps at kende. Ja,
selv de mest velmenende forsøg på rhizomatisk
nytænkning overvurderer som oftest publikums
trang til at ”gå på opdagelse” i flade strukturer.
Ribe Kunstmuseums digitale platform er derfor
baseret på almindelig browserteknologi. Den er
responsiv, hvilket vil sige, at den tilpasser sig efter
størrelsen på tablet, smartphone eller computerskærm. Den kræver ikke særlige plugins og er
ikke afhængig af et bestemt versionsnummer af et
styresystem. I stedet er ambitionen, at så mange
kunstværker som muligt får en kort tekst med på
vejen, og at værkerne henviser til hinanden og til
et antal korte formidlingsfilm.
Besøgende kan finde den digitale platform fra
deres smartphone og iPad eller den tablet, de
låner på museet. Simpelt, ikke-invasivt og forhåbentligt ganske langtidsholdbart.
Det bliver en behagelig udviklingsproces, hvor
det lille bureau leverer det tekniske samt en ”finger på pulsen” i forhold til, hvordan hjemmesider
bedst tager sig ud, når man opererer i kultursektoren. Vi kan fra vores side koncentrere os om at
tænke på indhold. I december 2016 går hjemmeside, værkdatabase og formidling i luften som den
digitale platform. Udviklingen pågår stadig, men
nu i dialog med indhentede erfaringer:
Kan folk finde rundt på siden? Hvor kommer
der flest ”klik”? Hvor nemt er det at lægge nyt
materiale op og udsende nyhedsbreve? Får vi
fortalt det væsentlige?
Et vigtigt led i udviklingen af den digitale platform, fra fondsansøgning over dialog med Oncotype og frem til den daglig brug, er en erkendelse
af begrænsninger. Ud over de fysiske forhold,
der sætter rammer for formidlingen, har museet
begrænsede ressourcer. Vi har ikke kræfter til at
vedligeholde endnu mere. Vi er kommet sent til
den nye udvikling i formidling. Men vores langsomhed og de mange begrænsninger er vendt til en
fordel.

Besøgende
opfordres til at læse
mere eller se korte
film om museet og
dets samling via den
digitale platform.
Foto: Oncotype
Museets samling
er overskuelig og
fuldt tilgængelig på
den digitale platform.
Foto: Oncotype

Det responsive
tema sikrer, at den
digitale platform
tilpasser sig sømløst
til folks personlige
hardware – om det er
en smartphone eller
tablet.
Foto: Oncotype
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Pragtvillaen er i
sig selv blevet en del
af samlingen på Ribe
Kunstmuseum og er
derfor også en del af
vores brand. Parløbet
mellem kunstværker
og bygning går 125 år
tilbage.
Foto: Anders Sune
Berg

Egne erkendelser
Et vist arbejde venter forude. Hvert af de kunstværker, vi ønsker at vise i den permanente samling, skal have kommentarer med på vejen. I skrivende stund er vi oppe på omtrent 40, og snart
skal den første bunke oversættes til engelsk og
tysk, så vi kan komme gæsterne i møde, hvor de
er. Vi skal også vænne dem til at bruge den digitale formidling som en naturlig del af deres besøg.
Udviklingsarbejdet er hermed flyttet over til
det, der må være en kerneopgave for kunstmuseerne – nemlig at understøtte folks fortolkning og
oplevelse af kunstværker. Den oplevelse, vi ønsker
at give, og som kan siges at være en del af vores
brand, er sikret ved at lade lokalerne stå uberørte.
Fortolkningen får nu et kvalificeret afsæt i form af
den digitale platform, som kan vælges til eller fra
med et par tryk på egen telefon eller tablet.
Digitale medier er selvfølgelig i en eller anden
grad altid ”forstyrrende”, men ingen gæst møder
i forvejen et museum helt uden filter. Bare det at
være i et selskab, eller at have én årsag i stedet
for en anden årsag til besøget, vil forme og indramme det samme besøg. Teksten er ikke absolut
ude af udstillingen, fordi den flyttes over til en
selvvalgt, digital platform, men teksten er ikke
længere en obligatorisk og til tider visuelt anmassende del af besøget. Den bliver, i bedste tilfæl-

de, et lag til at lægge ovenover eller ved siden af
tilbuddet om at sanse og opleve museets særlige
atmosfære.
Den digitale platform er som sagt blot et stykke
logistik, der samler kommunikation og formidling,
og dermed lader museets atmosfæriske og oplevelsesmæssige kvaliteter (til dels) intakte. Men
den er også et redskab til vores eget arbejde med
at forstå vores samling. Det hele fungerer meget
mere umiddelbart, da alt kan lægges frem med
det samme. Og redigeres igen og igen. At åbne
samlingerne op og vise samtlige genstande er en
anden måde at gøre museet mere transparent
og tilgængeligt. Flere overvejelser omkring open
access er et næste skridt, eksempelvis i forhold
til billeddeling.
Egentlig er der intet revolutionerende i vores
valg af at tænke kunstsamling, kommunikation,
identitet og brand sammen. At dette resulterer i
en hjemmeside, der samler det hele, er heller ikke
overraskende. Andre museer er der allerede.
Men det er vigtigt at understrege, at teknologien nu er moden og udbredelsen af smartphones og tablets bred. Dermed kan den samme
teknologi træde i baggrunden og lade den intime,
atmosfæriske oplevelse af Ribe Kunstmuseum stå
usvækket i første række.
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fra verden omkring os, men som i høj grad også
skabes indefra.
Det gode museum i dag skal have en knivskarp profil. Det gode museum skal ligge i en

Ensretningen
kan blive museernes
endeligt

(større) by. Det gode museum skal have besøgende fra hele verden. Det gode museum skal tage
del i samfundsdebatten. Det gode museum ligger
i en flot, ny bygning … (fortsæt selv). Museer
af denne type belønnes fra alle sider. Medierne
elsker dem, fondene elsker dem, og bevillingsgiverne elsker dem. Derfor bliver de også fremhævet og hædret på konferencer og seminarer, hvor
museumsfolk bekræfter hinanden i, hvordan

Af Ulla Tofte
direktør, M/S Museet for Søfart

”fremtidens museum” ser ud. Og som en naturlig
konsekvens higer de museer, der endnu ikke kan
sætte hak ved ovennævnte, efter at blive en del
af det gode selskab. Således er vi alle i gang med
at udvikle os til at blive lige rigtige – og lige kedelige. Vi er i færd med at skabe næsten generiske
museer, skabt i et lukket kredsløb mellem omverdenens forventninger (bilder vi os ind) og ønsket
om at imødekomme dem.

D

Kigger vi på andre brancher, findes der maset er nu fem år siden, at den nye mu-

ser af paralleller til denne udvikling. Tænk bare

seumslov blev vedtaget. Siden er de

på fødevaresektoren, der i årtier har haft travlt

danske museer blevet større, mere

med at blive større, bedre og levere mere homo-

professionelt drevne, og mange har

gene produkter ud fra en sikker overbevisning

fået nye, smukke bygninger. Men stik imod in-

om, at det var dét, forbrugerne ville have. Men

tentionerne er danske museer også i færd med at

i dag er mange blevet trætte af ensartede meje-

blive meget mere ens. Ikke deres samlinger eller

riprodukter, pålæg og brød, for slet ikke at tale

fokusområder. Men i selve tilgangen til hvad det

om bryggeriernes gennem-brandede øl. Bevares,

gode museum er.
Ensretningen skabes ikke kun gennem lovgivningen. Målinger og kontroller skal vi – som
alle andre steder i samfundet – naturligvis kunne

kvaliteten er i top, men det er forudsigeligheden
Ulla Tofte
Foto: M/S Museet for
Søfart

også. Og hverken gigantiske reklamebudgetter
eller strømlinede besøgscentre har kunnet fastholde kundernes loyalitet – snarere tværtimod.

håndtere og derigennem få adgang til vigtige

Pludselig pibler mikrobryggerier, gårdmejerier

datakilder, som bidrager til vores udvikling.

og hjemmeavlere frem fra alle kanter – ofte langt

Problemet er hverken kvalitetsvurderinger,

fra de store byer og med produkter, der mildt

nationale brugerundersøgelser eller danske mu-

sagt svinger i smag og kvalitet. Men pyt med

seer i tal. Problemet er, at der er ved at udvikle

kiksede etiketter og elendige distributionsaftaler.

sig en (kollektiv) forventning til, hvad det gode

For i dag sætter vi entusiasme, skabertrang og

museum er. En forventning, der både kommer

fortællelyst over strømlinede superbrands. Egenskaber, som netop var kimen til de første danske
museer, men som i dag er erstattet af topprofessionelle organisationer med HR-afdelinger og
internationale partnere.
Så inden vi endegyldigt har kvalt det sidste
skæve, håndholdte og entusiast-drevne museum, skal vi måske lige minde os selv om, at om

MUSEUMSSTAFE T TEN

få år er det formentlig nøjagtigt dét, publikum

Museumsstafetten er skrevet af og givet videre til skiftende
skribenter, der har at gøre med museernes virke. Formålet
er at nå ud i alle afkroge af museumslandskabet, belyse
vidt forskellige emner og få nye stemmer ind i debatten.
Indlæggene tager fat i alt fra konservering, undervisning og
formidling til kulturpolitik og forskning. Læs alle indlæg på
danskemuseer.dk/museumsstafetten

os selv til døde skal vi holde fast i det uperfekte.

vil efterspørge. Og frem for at professionalisere
Ikke som en underskov eller lillebror, der bare
venter på at blive som de store, men som en sten
i skoen. En sten, der kan minde os om, at kun det
vildtvoksende og uforudsigelige for alvor skaber
forandring og udvikling – og dermed i længden
sikrer museernes overlevelse.
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kulturarven og understøtte et livslangt ejerskab til
den lokale kulturarv.

Bæredygtige
partnerskaber
Af Kathrine Noes Sørensen
undervisnings- og udviklings-ansvarlig, Skoletjenesten,
Jesse-Lee Costa Dollerup
museumsformidler, Museum Vestsjælland og
Martin Hoffmann
ph.d.-studerende, Roskilde Universitet

I foråret 2015 indgik University College Sjælland
(UCSJ), pædagoguddannelsen i Slagelse og
Museum Vestsjælland (MVE) et partnerskab om
undersøgelse af museet som læringsrum for pædagogstuderende i deres fremtidige arbejde med
daginstitutionsbørn – en værdifuld erfaringsudveksling i en lokalhistorisk kontekst. Slagelse
Museum og Holbæk Museum, begge en del af
Museum Vestsjælland, har indtil nu dannet rammerne om et samarbejde, der i dag er formaliseret i en konkret partnerskabsaftale.

E

n fælles platform
I 2013 modtog Museum Vestsjælland
midler af Slots- og Kulturstyrelsen til at
udvikle én samlet undervisningsafdeling.
En af opgaverne er at udforske og etablere nye
samarbejdsformer og partnerskaber med lokale
grundskoler, uddannelses- og daginstitutioner.
Fokus på partnerskabsbegrebet har siden den nye
skolereform været udforsket i forskellige samarbejdsprojekter. Særligt erfaringerne fra det landsdækkende projekt Learning Museum har været til
inspiration for udformningen af det pågældende
samarbejde. Learning Museum fokuserede på
lærerstuderendes inddragelse af museerne som
et led i deres uddannelse. Foreliggende samarbejde fokuserer derimod på pædagogstuderende, og
på hvordan museet kan virke som en pædagogisk
platform for daginstitutioner, skolefritidsordninger og skoler. Et af formålene er at opkvalificere
de fremtidige pædagogers kendskab til museet
og integrere det som en del af læreplanstemaer
jf. dagtilbudsloven. Det mere overordnede fokusområde for samarbejdet er livslang læring,
og hvordan børnene fra en tidlig alder kan møde

Hands-on. Pædagogstuderende fra
UCSJ skulle udvikle
læringsaktiviteter
med udgangspunkt i
forskellige tematiske
aktivitetskasser på
Slagelse Museum.
Her afprøver ”værktøjsgruppen” deres
læringsaktivitet med
børnehavebørn på
Slagelse Museum.

Baggrund for samarbejdet
Det aktuelle partnerskabsforløb Social intervention og pædagogiske metoder på museet opstod
ud fra en idé om, at pædagogstuderende sammen
med førskolebørn, deres underviser og en museumsunderviser fra MVE skulle udvikle sansebaserede ”aktivitetskasser” på Slagelse Museum. Det
indledende samarbejde mundede ud i forløbet På
opdagelse i gamle dage med tilhørende materialer. Igennem hverdagstemaerne ”værkstedet”,
”hos købmanden”, ”mad og hjemmet i gamle
dage” og ”skoleliv i gamle dage” får børnene
igennem leg og øvelser mulighed for at afprøve
og undersøge genstande, redskaber, legetøj m.m.
relateret til udstillingerne. Forløbets materialer,
målrettet pædagoger, kontekstualiserer temaerne
og giver forslag til, hvordan man forbereder og
efterbearbejder museumsbesøget. Denne samarbejdskonstellation viste sig at være særdeles
frugtbar og har skabt det videre grundlag for det
aktuelle partnerskab.
Understøttelse af praksisnær undervisning
I 2014 opstod der med den ny pædagoguddannelse et øget behov for at skærpe studerendes
professionskompetencer, herunder kompetencer
inden for tilrettelægning, gennemførelse og evaluering af egne og andres pædagogiske indsatser.
I Bekendtgørelsens § 1 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog står beskrevet:
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udstillingerne på mange forskellige måder, herunder i form af historiske rollespil, dialogisk læsning,
sansebaserede associations-aktiviteter, historiske
lege, hands-on-værksteder m.m.
Partnerskabet på museet er nu en integreret
del af pædagoguddannelsens grundfaglige modul
Social Intervention og pædagogiske metoder. Det
betyder, at alle studerende uanset senere specialiseringer har kendskab til museets læringspotentialer. I foråret 2017 går det aktuelle partnerskabssamarbejde ind i sin 5. sæson – og afholdes
på Holbæk Museum.

”§ 1. […] at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve,
udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv.”
For at styrke disse områder hos de studerende blev det vigtigt at udvikle og fokusere på den
praksisnære undervisning. Dette for at underbygge og forny deres professionskompetencer.
Fremtidens pædagogers behov for kompetencer
i æstetisk læring er ikke alene beskrevet i dagtilbudsloven. Der er også et stigende behov for,
at daginstitutionerne agerer som kerneaktører i
forhold til tidens fokus på tidlige sprogindsatser,
integration af børn med anden baggrund end
dansk, børns kendskab til differentierede kulturelle værdier mv. I lyset af bekendtgørelsens nuværende fokus bød et samarbejde med Museum
Vestsjælland på oplagte muligheder for at understøtte de studerendes faglige udvikling inden for
disse områder.
Under forløbet fungerer museet som et åbent
eksperimenterende værksted, hvor de studerende arbejder med kreativ produktion og æstetiske
læreprocesser. Med veksling mellem oplæg, dialog
og gruppearbejde i museets udstillinger får de
studerende inspiration til, hvordan man arbejder
med sanselighed, genstandsbaseret læring og
aktivering af historiske miljøer i læringssammenhæng. I udstillingerne skal de studerende udvikle
en læringsaktivitet, som understøtter de pædagogiske lærerplanstemaer. Forløbet kulminerer med,
at de studerende afprøver de udviklede aktiviteter af på lokale børnehaver, SFO og indskolingsklasser på museet.
Evalueringerne har vist, at muligheden for at
arbejde med børn i autentiske læringssituationer
frem for iscenesatte har haft stor betydning for
de studerendes læring. De har valgt at aktivere

Rollespil. De
pædagogstuderende
gør børnehavebørnene klar til at hjælpe
1940’ernes arbejderfamilie med opvasken
foran Holbæk Museums historiske arbejderlejlighed.
Foto: Museum Vestsjælland
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Nogle gange
koster samarbejde
penge
– og det er det hele
værd!
Af Mette Broch Jacobsen
museumsinspektør, Øhavsmuseet
Faaborg

Bygningen til højre er det tidligere rådhus, der vender ud
mod Torvet i Faaborg. På bagsiden af bygningen ligger Arresten.
Foto: Geir Haukursson

At droppe den årlige særudstilling og i stedet skrue op for ambitioner og budget til en
længerevarende udstilling har givet gode
resultater i Arresten på Øhavsmuseet.

P

å mange af de mindre og mellemstore
museer lever vi i en virkelighed, hvor
alle har mange kasketter på. Det gælder
særligt i arbejdet med udstillinger, hvor
vi som fagfolk, i vores iver efter at lave vedkommende udstillinger, også tager roller på os som
kunstnere, lydmænd eller filmfolk. Hvor svært
kan det være! Vi kan vel lære lidt på Youtube
eller låne noget udstyr, og så er vi næsten i mål
og har sparet de penge, der ikke var. Men hvad
med kvaliteten? Drukner det faglige indhold, hvis
det er ”gemt” bag dårligt optaget lyd eller ringe
belysning? I Øhavsmuseets udstillingssted Arresten åbnede vi i efteråret 2012 en ny permanent
udstilling i den del af museet, der faktisk huser en
gammel arrest. Arresten lukkede i 1989. Siden da
har vi på dette udstillingssted fortalt om det store
hus på byens torv, der rummede både rådhus,
byret, arrest og politistation, og om livet blandt
indsatte og ansatte i både nutidige og ældre arrester. Der er ingen tvivl om, at bygningen i sig selv
er museets absolut bedste genstand i formidlingen af både fortid og nutid. Alle kan se, at det er
en bygning med en helt særlig funktion, og reagerer stærkt på den.
Publikum viser vejen
I efteråret 2014 begyndte vi arbejdet med at følge
op på den generelle udstilling i Arresten. Ud over
den tidligere byret, der allerede ved hjælp af sin
indretning fortæller om dens brug, havde vi en
tom kælder at gøre godt med. Her stod vi i en
helt anden situation end i arrest og retssal med rå
rum, der ikke i sig selv fortalte en historie. Reaktionerne på udstillingen i Arresten havde allerede
vist os vejen: Publikum ville høre mere om enkelte
skæbner fra ældre tid, og de ville helst have det
i form af den levende fortælling. I Faaborg byfogeds arkiv fandt vi blandt straffeakterne fra 1906
historien om Janus: Kort fortalt er det historien
om en ung mand på 17 år, der den 2. december
1905 bliver varetægtsfængslet og sat i Faaborg Arrest. Han har i kort tid været karl på en gård, men
bliver grebet af en frygtelig hjemve. Da han en
aften låner staldlygten, får han den idé at brænde
en af gårdens længer af. Janus starter en ildebrand, der ender med at brænde hele gården ned
med dyr og indbo. Senere dør familiens 14-årige
datter, Sofie, af sine brandsår. En ung mand med
hjemve står nu anklaget for brandstiftelse.
De detaljerede dokumenter vidnede om det
grundige arbejde, der går forud for, at man idøm-

SAMSPIL

mer strenge straffe. Fortællingen greb publikum,
og vi dedikerede derfor hele kælderen til Janus’
fortælling.
Fortælleren som samarbejdspartner
Forholdene i kælderen med bl.a. høj luftfugtighed
havde dikteret, at vi skulle arbejde uden om traditionelle museumsgenstande. Til gengæld optog en
enkelt kriminels skæbne pladsen – som den absolut bedste ”genstand”. Vi indledte til formålet
et samarbejde med historiefortæller og kunstner
Maria Junghans. Maria arbejder meget detaljeorienteret, når hun skaber historier, og vi brugte
dette blik til at skabe en historiefortællende
scenografi, som vi kalder det fysiske narrativ. Det
betød, at museumsinspektøren og historiefortælleren begge lagde den mundtlige fortælling lidt til
side og i stedet for arbejdede med at fortælle ved
hjælp af billeder, lyd, installationer og genstande
– og ved at arbejde med, hvordan det er muligt at
aktivere publikum, så de går på opdagelse og skaber deres egne forestillinger.
Behovet for flere samarbejdspartnere
Den fysiske indretning af rummene spillede en
afgørende rolle, hvis vi skulle hive publikum med
tilbage til december 1905. På den måde endte
det med at blive en fordel ikke at bruge museumsgenstande, da det var nødvendigt at lade
publikum ”røre og gøre” mest muligt. Det gav os
muligheden for at skabe et fysisk narrativ, som vi
kunne invitere publikum til at interagere med.
Vores udgangspunkt var, at oplevelsen ikke skulle overdøves af moderne teknik, men samtidig
ønskede vi at holde fast i fortællingen frem for
skriftsproget. Vi fik brug for flere samarbejdspartnere, bl.a. firmaet No Parking, som har speciale i
specialdesignede digitale løsninger.

Gæsterne hjælper byfogeden med
at få de sidste ting
på plads, så der kan
fældes dom i sagen
mod Janus.
Foto: Geir Haukursson

Historien bliver
meget nærværende,
når ilden buldrer, og
flammerne slikker op
ad bindingsværket.
Foto: Geir Haukursson
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Hvordan får vi teknikken til at understrege
materialiteten?
Udfordringen var at undgå at erstatte sanseligheden med knapper og skærme. Det krævede en
viden om teknik, som vi ikke selv besad. Et eksempel er ildebranden: Den er voldsom og overrumpler både Janus og beboerne på gården – den
oplevelse skulle gæsterne også have. Selv om vi
havde et rum, der var langt mindre end en gårdsplads, brolagde vi gulvet med piksten. Vi byggede to fag bindingsværk af gedigent egetømmer.
Bagefter brændte vi det, skar i det og malede
det og lagde LED-lys ind i sprækkerne, der kunne
agere ulmende gløder. No Parking producerede
en film af gården i flammer og Janus, der kommer
løbende for at vække beboerne. Både billeder, lys
og lyd vækkes til live, når gæsterne træder ind i
rummet.
Denne form for historiefortælling kan lade sig
gøre i et samspil mellem museumsinspektøren,
der finder frem til de detaljerede kilder, historiefortælleren, der er skarp på, hvordan mennesker
automatisk skaber mening og sammenhæng i de
indtryk, de får – og teknikeren, der sætter gang i
billede og lyd.
Udstillingen Savn & brand har nu etårsjubilæum. Det har været et år med 40% fremgang i
besøgstallet og mange glade gæster. Det kan vi se
på Gallups brugerundersøgelse, hvor den samlede
vurdering af Arresten nu er helt oppe på 9,2.
Der er ingen tvivl om, at det er samarbejdet
mellem museumsinspektør, historiefortæller, tekniknørder, håndværkere, skuespillere m.m., der
har løftet udstillingen. Det er lykkedes at transformere en gribende historie til en udstilling, der
er vedkommende for et meget bredt publikum.
Det er ikke sidste gang, vi satser på denne slags
samarbejder. I denne omgang blev det muliggjort
af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
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I tidens tog

Skal vi altid se frem, når vi formidler fortiden? Måske skulle
man i formidlingen gøre som mennesket og se tilbage på den
fælles samfundsmæssige fortid?
Af Kim Furdal
museumsleder, ph.d., Ærø Museum

ET CAUSERI

T
Med døden
bliver tiden til. Dermed konstrueres
tiden ved hjælp af
vore erindringer og
bevidstheden om, at
vi alle skal dø. En af
de kunstnere, der har
formået at fastholde
det moderne menneskets forhold til
tiden er Jais Nielsen
(1885-1961) i maleriet
”Afgang!” fra 1918.
Foto: Fuglsang Kunstmuseum / Ole Akhøj.

id er en underlig størrelse og med K.E.
Løgstrups ord det mest tomme af alle
begreber. Måske er det derfor, at tiden
ofte karakteriseres med udtryk hentet
fra kroppens bevægelse i rummet. ”Tiden går”,
hvis den da ikke ”løber” eller ligefrem ”flyver” af
sted i godt selskab. På den anden side kan den
også ”snegle” sig af sted, hvis man venter på kæresten på en mennesketom station i provinsen.
Ser man på historieforskningen, er det tankevækkende, at videnskaben om fortiden ser frem,
mens mennesket ser tilbage på fortiden. Selv om
der er et opbrud på vej, så holder Clios disciple
fast ved den kronologiske tid, hvor man starter i
Arilds tid, ved det ældste spor af mennesker, for
at arbejde sig frem til nutiden, som altid er blevet
fortid, når teksten er skrevet. Årstal og dateringer
optræder som trædesten i en flod kun bundet
sammen af netop tiden. Så kan man glæde sig
over, vi altid formår at vælge tid og sted i fortiden, så fortællingen altid slutter det rette tid og
sted i nutiden.
Noget anderledes forholder det sig med menneskets tid. Mennesket befinder sig hele tiden
i nutiden, hvor det konstant tager bestik af de
muligheder, fremtiden byder ind med, ud fra den
bagage mennesket har med fra fortiden. Den
nyudklækkede student vil se ud over en prærie af
muligheder i fremtiden og på den lille vandpyt af
erfaringer fra fortiden for at træffe sine valg. Senere i livet er prærien blevet reduceret til en parcelhushave og erfaringerne vokset til et brusende
ocean. I det perspektiv er historie som erindringer, selvbiografi heller ikke en konstant størrelse.
De fænomener, der hentes ud af glemslen og
sættes sammen som en fortælling om fortiden, er
hele tiden tilpasset fremtiden og nutiden, så de
giver et sammenhængende hele. I den forstand er
historien dikteret af fremtiden. Studenten vil skue
tilbage på de formative år, den første forelskelse
og undervisningen. Senere i livet vil de svinde i
betydning til fordel for andre begivenheder i livet,
som f.eks. børn, familielivet og karrieren. Og desto nærmere vi kommer vores tilintetgørelse, må
vi erkende, at det ikke er man, der skal dø, men
jeg, som skal dø. Desto mere vil vi vende blikket
mod fortiden for at fornægte gravens faktum.
Det betyder, at mennesket har ganske svært
ved at forholde sig til den kronologiske tid, hvis
man ikke hører til en eksklusiv kreds af historisk
interesserede, journalister eller andre, som har
den kronologiske tid tæt inde på livet. Ser man på
de artikler, som skrives i de lokalhistoriske årbøger af lægmand, så tager en stor del ikke afsæt
i den kronologiske tid. Ja, faktisk kan man læse
artikler, hvor det kan være yderst vanskeligt at
tidsfæste historien. I stedet tager fortællingerne
afsæt i menneskets tid, så fortiden ses som en
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forskydning af nuet til et stort da. Husker du den
gang da? Det skete den gang da osv. Mennesket
har ikke brug for at måle tiden med en målestok.
Lige som vi ikke måler møblernes placering i en
stue for at danne os et billede af stuen, måler vi
heller ikke fortiden med tidens tommestok. Vi har
livet igennem en sikker fornemmelse af forholdet mellem de fænomener, som vi kalder frem af
glemslen fra fortiden for at skabe en sammenhængende fortælling om vores liv.
Den tilgang ser vi i udpræget grad praktiseret
i de mange Facebook-grupper om f.eks. gamle
Århus, Haderslev og Aabenraa. Det er ikke historikernes kronologiske tid, som præger mange af
disse grupper. Især billedmediet bliver anvendt
som container, der fyldes op med betydninger ud
fra menneskets tid som et ”dengang da”.
Mennesket ”ser tilbage på sit liv”. I en formidlingsmæssig sammenhæng var det måske en idé at
bryde med kronologien som den evindelige målestok i alle historiske sammenhænge? Hvorfor skal
så mange kulturhistoriske museers permanente
udstillinger starte med de første mennesker og
den første bebyggelse for at slutte med den nærmeste fortid? Det var måske en idé at gøre som
mennesket og tage afsæt i de besøgendes tid og
sted for at følge trådene tilbage i fortiden.
Lige som Bernhard Olsen tog afsæt i forlystelsesstederne og de nye stormagasiners udstilling,
da han skabte Frilandsmuseet, var det i dag måske
en idé at hente inspiration i filmbranchen, hvor
det er et velkendt kneb at starte filmen med en
prolog i nutiden, som afsæt for en fortælling om
fortiden. Lars von Trier har meget direkte brugt
det i filmen Europa fra 1991, hvor publikum bliver
bragt på en tidsrejse i et tog tilbage til Tyskland
i månederne umiddelbart efter 2. verdenskrigs
afslutning, undervejs ledsaget af en monoton
suggestiv speak.
Fiktion? Tja! Men fiktionen ligger også kun få
centimeter under overfladen, når vi hævder, at
vi fra nutiden kan præsentere historien som en
fremadskridende bevægelse mod nutiden.
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I skal gøre jer
lækre!
sagde Hella Joof
til museerne på
dette års
formidlingsseminar
Af Annesofie Becker
kurator

Organisationen Danske museers formidlingsseminar 2017, afholdt i en ubrudt række
siden 1976, havde denne gang temaet ”Hvad
er vi værd?”. Mødet, som var arrangeret af
ODM i samarbejde med MiD (Museumsformidlere i Danmark), blev holdt på Comwell
Hotel i Aarhus. Arrangementet blev igen i
år gennemført uden nogen form for statslige tilskud, fortalte ODM’s direktør, Nils M.
Jensen, til de omkring 250 deltagere.

J

a, hvad er museerne værd? Det samme spørgsmål var næppe blevet stillet
under et af de første, spæde formidlingsmøder dengang i 1970’erne, hvor
hverken postvæsenet, DSB eller museerne var
noget, man prissatte, men noget man værdsatte,
institutioner, man satte pris på, fordi de forbandt
os med hinanden, med historien og med verden.
I dag, 46 år senere, befinder museerne sig
i den paradoksale situation, at de på den ene
side aldrig før har haft så mange ansatte eller så
mange besøgende som i dag – sidste år 16 mil-

lioner. På den anden side regnes de ikke for en
økonomisk gevinst i regeringens, under mødet
kaldet grønthøsterens, maskinrum. I opgangstider
investerer staten, også i kultur, og som investor
vil den have noget for pengene. Så når nu staten
skærer sine bevillinger ind til benet, fordi man
fortsat regner museerne for en udgift, giver det
måske også mening, at museerne selv sætter tal
på værdierne. Man må jo svare for sig.
ODM arbejder bl.a. på at få museerne til at
fylde mere i landets turismestrategier, for udvidede åbningstider og bedre skiltning. Men det fælles
er under pres, sagde Nils M. Jensen. ”Med statens
vigende engagement og den ny kulturministers
kærlighed til eliten må dem i midten føle sig truet”. Dem i midten var der også flest af på mødet,
hvor de store museer glimrede ved deres fravær.
Sådan plejer det at være. De museer, der modtager den største offentlige støtte optræder helst
kun på scenen. Til gengæld blev der givet taletid
til dygtige museumsfolk for hvem, det er lykkedes
at skabe gode projekter i samarbejde med private
sponsorer. Tidligere direktør for J.F. Willumsen
Museum, i dag direktør for Thorvaldsens Museum,
Annette Johansen, har f.eks. lavet et i særklasse
interessant projekt i et erhvervspartnerskab med
Flügger Farver, nemlig udstillingen Farvefeber. Her
har museet og malerfirmaet sammen udviklet nye
farver ud fra Willumsens billeder.
Dagordenen for formidlingsmødet stod bøjet i
neon: Kun gennem flere besøgende kan staten se,
at den får noget for sine kulturpenge. Museerne
må derfor blive endnu dygtigere til at formidle,
lave endnu flere projekter, komme endnu længere
uden for murene – og ikke mindst skaffe endnu
flere penge til aktiviteterne.
Men gør det for guds skyld med et smil, venner. For, som indpiskeren ved mødet, skuespilleren og livsstilforfatteren Hella Joof, sagde: ”Ingen
gider de sure!”.
De mange museumsformidlere måtte føle sig
bekræftet i deres gerning: ”Jeg ved godt, at I har
noget nede i nogle mørke kældre, som I gemmer
på, men formidling er det vigtigste af alt, og jo
flere, der kommer ind i butikken, jo bedre,” sagde
Joof i sin indledende peptalk. ”Det er jo jer, der
ved, hvor vi kommer fra. Det skal I have ros for.
Museerne er livsvigtige for den demokratiske proces. I kan skabe kulturel lighed. I kan skabe bedre
samfundsborgere. Derfor skal I også tro på jer
selv. Lov mig bare, at ikke blive mopsede. Ingen
gider de mopsede. Hvis I mangler penge, så tal
med dem, der har dem. Få jer nogle fondsvenner.
Det koster kun et smil og lidt begejstring”.
Man måtte forstå på Hella Joof, at museerne er
det hele værd. Om de tilstedeværende museumsformidlere nåede at få sig nogle fondsvenner ved
denne lejlighed, skal jeg lade være usagt.

39

FORMIDLINGSMØDE

De fik i hvert fald lejlighed til at høre, hvad
ledende repræsentanter for tre stor-fonde, Bikuben, Velux og Nordea, kunne fortælle om deres
formål og strategier. Også fondene heppede på
museerne: ”I har potentialet, I er gode!”
Skal formidlingen redde museerne?
Men – og sådan et måtte jo komme: Er en forstærket, ja, næsten selvforstærkende indsats på
formidlingssiden fortsat den rigtige vej at gå for
museerne? Er det fortsat her, de fleste ressourcer skal sættes ind? Skal argumentet ’jo flere, jo
bedre’ fortsat dominere den politiske debat? Skal
museerne fortsat prioritere formidlere og kommunikatører fremfor konservatorer og forskere,
for ikke at nævne alle dem, der udfører det daglige, nødvendige arbejde i museet?
Naturligvis tales der formidling under et formidlingsmøde. Men spørgsmålet om, hvad det i
det lange løb koster samfundet at give formidlingen rollen som den, der skal redde museerne,
kom man ikke ind på. Selvrefleksion har aldrig
været museernes stærkeste side.
For der er jo lige det der med de mørke kældre, hvor museerne gemmer tingene, og måske
også risikerer at glemme dem: Det er än så länge,
ifølge loven, museernes ansvar at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle. I det mandat
ligger en forpligtigelse til at give museerne og al
deres væsen videre til eftertiden, til at bevare.
Museerne er, ligegyldigt hvor meget vi forsøger at
fortrænge det, arkiver for ting. Og det eneste, vi
med sikkerhed ved, er, at kommende generationer vil se andeledes på tingene og historien end
os. Deres historieskrivning vil være en anden.
Museerne lever i dag med det paradoks, at de
samme politikere, der skærer museernes økonomi
ind til benet, vil have os til at tænke på vores børn
og børnebørn, på eftertiden. Alt andet anses for
umoralsk. Det er derfor, de sparer, siger de. Samtidig opfatter de det gode, demokratiske museum
som værende dét med de fleste besøg. Altså ender vi igen ved formidlingen, af flertallet opfattet
som museernes vigtigste opgave; det til trods for
dens flygtige natur, bundet som den er af sin egen
tid. Derved risikerer vi også, at eftertiden, når
den låser dørene til kældrene op, vil blive mødt af
råd og svamp.
Det bliver ikke kønt.
”Fordi vi er fattige, behøver vi ikke
være dumme”*
Hella Joof spurgte forsamlingen, om der mon
er ”et fællesskab i den her branche, eller er det
alle mod alle som i for eksempel min egen?”. Det
udmærkede spørgsmål kom til at hænge i luften.
Men var måske det allervigtigste at stille: Tænk,
hvis museerne over en kam i fællesskab beslut-

tede, at de for en tid ville koncentrere sig om
andet end formidling; og i forlængelse af dette
meddelte fondene, at de ikke længere vil ansøge
om penge til formidling, men derimod til langsigtede projekter inden for bevaring, registrering og
forskning. Velux-fonden åbnede en dør på klem
for en sådan løsning: ”For Velux er forskning og
formidling lige vigtige”, sagde fondsrådgiver Rikke
Helverskov Jacobsen.
Nationalmuseet har efter mange år indtaget sin
naturlige lederplads ved at lukke for særudstillinger, fordi museet ikke længere kan indfri sine
andre forpligtigelser. Trist, at Egmontsalen står
tom, men respekt for museets protest. Museumsformidling i alle dens former er vital for museets
forankring i sine omgivelser og sin tid. Men hvis
ikke formidlingen er forbundet med museets
andre opgaver og kun er formidling for formidlingens egen skyld, hvis ikke samlingerne, bevaringen
og forskningen skaber afsættet for formidlingen,
svigter museet sit formål. Så falder museernes
rigtige værdi, så er der ikke længere noget at
sætte pris på.

*Som kronprins
og formand for
Akademiet, senere
Frederik d. 6, sagde,
let omskrevet, efter at
landet I 1813 var gået
bankerot.
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Udstillinger
Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. Følg med på
danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

MUSEUM SØNDERJYLL AND

TRO!
Reformation i
Sønderjylland

Det er 500 år siden, Reformationen begyndte i Wittenberg med Luthers 95 teser på kirkedøren. Reformationen blev officielt indført i kongeriget
i 1536, mens den i Sønderjylland, dvs.
hertugdømmerne, allerede holdt sit
indtog i 1525. Museum Sønderjylland
fejrer jubilæet med en udstilling, der
bringer publikum på en tidsrejse fra
den senkatolske tid med bøn til helgener og køb af afladsbreve for sjælefrelsens skyld, via kampen for Luthers
”rette tro”, som den foregik i Haderslev
og Sønderjylland, og frem til den protestantiske tid, hvor sjælens frelse afhang
af den enkeltes personlige tro.
8.4.17-10.1.18

Foto: Levon Biss

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

Microsculpture

Foto: Museum Sønderjylland

Når et insekt fotograferes gennem et
mikroskop, kan der kun stilles skarpt på
en meget lille del af dyret. Men er man
tålmodig og dedikeret som den britiske
fotograf Levon Biss, kan flere tusinde af

sådanne mikroskop-billeder samles til
ét fotografi, hvor hele insektets krop er
i knivskarpt fokus. Hvert af de 30 kæmpestore insektportrætter i udstillingen
Microsculpture er skabt ud fra ca. 8.000
individuelle fotografier. Kombineret med
en præcis og ofte individuel belysning af
hvert enkelt billede giver det et helt unikt
indblik i insekters kompleksitet og skjulte
skønhed.
18.5-19.11.17
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Illustration: Tove Jansson
KUNSTFORENINGEN GL. STRAND

Tove Jansson
Kunst, kærlighed
og mumitrolde
Tolerance, nysgerrighed og livsglæde
er samlende karakteristika for den
finske modernist, maler, forfatter og
tegner Tove Janssons (1914-2001) virke,
samtidig med at det dunkle og modsætningsfyldte også har sin plads. Frihedstrangen og hendes gennemgående
positive livssyn fik også Jansson til at gå
i opposition til samfundets normer, og
med sin skarpe pen i skrift og billede
blotlagde hun samfundets intolerance
og snæversyn. Udstillingen præsenterer
et udpluk af hendes mangeartede værker fra de tidlige surrealistiske malerier
fra 1930’erne til satiriske anti-krigsillustrationer og ikke mindst storværket
om Mumitroldene.
10.6-3.9.17

ARBEJDERMUSEET

D AV I D S S A M L I N G

Impasse Hotel Syria
Fotografier af
Krass Clement

Foto: Arbejdermuseet

Fotografen Krass Clement er blandt
andet kendt for sine nærbilleder af det
ensomme, melankolske liv, ofte taget fra
skæve vinkler, i kroge og mørke gyder. I

2001 rejste han til Syrien, hvor han tog en
serie sort-hvide fotografier. Dels i Aleppo,
hvor blandt andet det gamle, agtværdige
Hotel Baron er centrum, dels i Damaskus,
Palmyra, Deir Ez-Zur og Homs. 16 år senere virker disse billeder som historiske
dokumenter, men også som følelsesladede, smukke minder om det forgangne, i
fastfrosne øjebliksbilleder fra et liv, som
ender i en blindgyde – på fransk ”impasse”.
3.5-22.10.17

Stop slaveri!
Arbejdermuseet benytter 100-års-jubilæet for Danmarks salg af De Vestindiske Øer som anledning til at skabe
opmærksomhed om nutidens slaveri
– og modstanden imod det. Udstillingen består af både en historisk, en nutidig og en aktivistisk del samt en undervisningsdel. Den vil vise forandringen i
menneskers status, når de blev gjort til
slaver, og sætter især fokus på den konstante modstand mod slaveriet gennem
flugt, oprør og i sidste instans selvmord.
I løbet af det år, udstillingen bliver vist,
vil der være fire mindre udstillinger,
hvor organisationer, der arbejder mod
slaveri, kommer og laver udstilling og
fortæller om deres aktiviteter.
31.3-31.12.17
Foto: Krass Clement
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Min vestindiske arv
Mange mennesker fra Vejle og omegn
tog den lange og usikre rejse til øerne
St. Thomas, St. Jan og St. Croix gennem
de næsten 250 år, Danmark ejede De
Vestindiske Øer. I udstillingen møder
publikum fortællinger fra lokale, hvis
slægtninge har været udstationeret
eller på anden vis haft berøring med
øerne. Udstillingen er blevet til i tæt
samarbejde med lokale bidragsydere,
der har genfortalt de personlige beretninger og udlånt gemte fotos og genstande. En del af udstillingen er også
St. Thomas Apotek, der efter salget af
øerne i 1917 blev sendt til Danmark og
fik nyt liv i Vejle.
2.3-13.8.17
Foto: Vejlemuseerne

M U S E E T PÅ KO L D I N G H U S

Foto: Poul Buchard / Louisiana
Foto: Noam Griegst / Louisiana

Beyond Icons
Nye perspektiver på design

Nok er Tal R’s kunst tydeligt bundet
til materiale og stof, men også som
fortæller har han helt fra starten haft
et engagement og et særligt øje for
oversete, skjulte og fortrængte rum
og for mennesker i det moderne liv.
Alt, hvad der går imod ensretning, har
hans interesse og er en ressource for
hans tænkning og fantasi. Der er ifølge
Tal R ingen lige vej frem gennem livet
i forhold til kunstnerisk erkendelse og
et personligt udtryk. ”Livets akademi”
sætter sporene, og vi finder dem på
udstillingen i 1990’ernes tegninger fra
”Baghaven” og frem til de tomme butiksfacader i de helt nye værker.

50 danske og internationale designere,
politikere, kunstnere, videnskabs- og
erhvervsfolk har peget på design, som
gør en forskel – enten for mennesker,
miljøet eller en branche. Arkitekt og
tv-vært Ane Cortzen har for eksempel
nomineret de blå cykelbaner, fordi de
”er et eminent eksempel på vellykket
design, som udfylder en helt enkel
funktion uden at larme unødigt”, mens
professor i psykologi Svend Brinkmann
har valgt den uopslidelige trøje med
boblemønsteret fra fabrikant S.N.S. i
fødebyen Herning. Udstillingen vil sætte designbegrebet til debat ved at vise,
at design er meget mere end ikoner på
magasinernes glittede forsider. Design
er også en disciplin, hvor man finder
løsninger på problemer sammen med
brugerne. Udstillingen vises i anledning
af Designskolen Koldings 50 års jubilæum.

20.5-10.9.17

1.6-22.10.17

LO U I S I A N A

Academy of Tal R
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GREVE MUSEUM

Nøøj, det’ for børn!
En kavalkade af tv-klip, dukker, rekvisitter og kostumer fra mere end 60 års
børne-tv-historie. Det kan man opleve
i denne udstilling, som er produceret
af Danmarks Radio. De besøgende kan
selv sætte musik og tv-klip i gang i Bullerfnis-tv’et, de kan se og høre Lillebror
spille klaver, tage et kig ind i Bamses
hus og møde både Anna og Lotte og
nogle af de mange populære figurer
fra Ramasjang. Børn må lege, røre og
selv gå på opdagelse, mens de voksne
kan dykke ned i både deres egen og
deres børn eller børnebørns bedste
tv-minder.
14.2-30.8.17

HERNINGSHOLM MUSEUM

Når trådene bindes
fra kriger til kræmmer
Museum Midtjylland stiller skarpt på
fire af Herningsholms markante ejere,
der hver især førte nye idéer og tanker til området. I udstillingen møder
man herregårdens skiftende ejere i de
autentiske rum, hvor de med deres
familier og ansatte har opholdt sig. I
lyd og billeder kommer man tæt på
deres tanker, bekymringer og hverdag. Oprindelige genstande, genskabte
klædningsdragter og strafferedskaber
sætter scenen om Herningsholm som
et økonomisk og kulturelt brændpunkt
i Midtjylland. Som et sted, der ikke var
for småt til et forsvarsanlæg med egen
hær, til systematisk uldproduktion efter
tysk forbillede eller til international
handel og eksport.
AROS

The Past
Med udstillingen The Past slår Aros dørene op til den første del af triennalen The
Garden – End of Times, Beginning of Times. Triennalen tematiserer menneskets
sameksistens med og syn på naturen og
peger på, hvordan forskellige verdensanskuelser (religiøse, politiske, ideologiske,
kulturelle eller videnskabelige) på forskellige måder har behandlet naturen i
kunsten. The Past rummer over 100 vær-

ker (malerier, installationer, videokunst
og skulpturer) af kunstnere som René
Magritte, Nicolas Poussin, Paul Gauguin,
Edvard Munch, Robert Smithson og Meg
Webster. Værkerne illustrerer forskellige
tiders forhold til natur: fra barokhavens
magtfulde iscenesættelse over den monumentale brug af natur i land art-projekter til samtidskunstens skildring af
det moderne menneskes påvirkning af
naturen.

24.3-31.12.17

8.4-10.9.17
Meg Webster: Solar Grow Room, 2016.
Foto: Steven Probert.

Foto: Museum Midtjylland
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

Axel Salto
Stentøjsmesteren

Den gule by bag
skoven
Den sindssyge kvindelige
snedkermester, der lavede
folketingets talerstol, opholdt
sig i Den gule by bag skoven
– et andet navn for Sindssygehospitalet i Nykøbing Sj.
Hende og andre beboere kan
man læse om i denne antologi,
som er en blanding af faglige
artikler, historiske dokumenter og personlige erindringer,
billeder, breve, digte, sange,
avisudklip, anekdoter og samtaler. Bogen fortæller også
om, hvordan det er at vokse
op på et sindssygehospital i
1950’erne, om et tvunget ophold på Sikringen beskrevet
med patientens egne ord,
om hospitalets vedvarende
betydning for egnen og meget mere. Bidragene kommer
fra bl.a. landskabsarkæolog
Tim Flohr Sørensen, kunstner
Kjeld Heltoft og lokalhistorikerne Kurt Sørensen og Claus
Marcussen.
Red.: Jessica Grant Jørgensen og
Thure Jørgensen
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum

Axel Salto (1889-1961) regnes
for én af det 20. århundredes
største kunstnerkeramikere,
og hans keramik har i dag
næsten kultagtig status. I
bogen sætter en række skribenter Saltos virke og betydning for kunstlivet, keramikken
og dansk designhistorie i
perspektiv. Blandt forfatterne er kunsthistoriker Mikael
Wivel, der beskriver Saltos
position i den tidlige danske
modernisme. Professor Anders
V. Munch redegør for Saltos
rolle i 50’ernes internationale
lancering af dansk design og
kunsthåndværk under overskriften Danish Modern, mens
kunsthistoriker Lulu Salto
Stephensen analyserer to af
Saltos værker. Kunsthistoriker

Susanne Bruhn kortlægger i
sin artikel Saltos tilknytning
til f.eks. Saxbo og Den Kgl.
Porcelænsfabrik. Bogen udkommer i forbindelse med en
udstilling på CLAY Keramikmuseum.
Red.: Susanne Bruhn
CLAY Keramikmuseum Danmark

Fajancer fra Holland,
Frankrig og Tyskland
1600-1800
Fajancens kulturhistorie fortæller om ændret levevis,
stil og smag især i perioden
1600-1800. Før porcelæn
for alvor blev almindeligt,
var fajance i en periode det
fortrukne materiale til boligen. Fajancens storhedstid
var i 1700-tallet, hvor der var
over 300 produktionssteder
rundt om i Europa, men ved

Axel Salto 1954. Foto: Allan Moe / Scanpix

århundredets slutning var
fajancen næsten udkonkurreret af kinesisk og europæisk
porcelæn og af prisbilligt
engelsk stengods. Bogen har
særligt fokus på fajancefremstilling i Holland, Frankrig og
Tyskland. Beskrivelsen tager
udgangspunkt i Designmuseum
Danmarks righoldige fajancesamling og fortæller blandt
andet i detaljer om, hvordan
fajancer blev fremstillet og
dekoreret med alt fra naturalistiske blomsterdekorationer til
blå dekorationer inspireret af
kinesisk porcelæn.
Ulla Houkjær
Designmuseum Danmark

Smykkeskrinet.
Dansk Smykkekunst
1900-2000
De tyske samlere Marion og
Jörg Schwandt har over 40 år
opbygget en unik samling på
næsten 1.000 danske smykker
fra det 20. århundrede gennem nøje planlagte opkøb i
Danmark og udlandet. Samlingen er en sammenfatning af
det 20. århundredes rige danske smykketraditioner. I 2013
købte Den Gamle By samlingen, og den indgår nu i den
permanente udstilling Smykkeskrinet. Forfatteren giver i bogen et indblik i udviklingen af
de mest indflydelsesrige stilarter, som skønvirke, art déco,
funktionalisme og efterkrigstidens modernisme, gennem
35 særligt repræsentative og
udsøgte mesterværker.
Jens Ingvordsen
Strandberg Publishing og Den
Gamle By

P U B L I K AT I O N E R
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By looking down
I see up. By looking
up I see down

Fotografen Nicolai Howalt
afbilder i sine værker usynlige
lysstråler, kremeringsasker og
resultater af kemiske grundstoffers legeringsprocesser
på metalplader. Det æstetiske
forenes med det naturvidenskabelige i hans udforskning af
eksponering, skrøbelighed og
foranderlighed. I forbindelse
med en udstilling af Howalt
på Bornholms Kunstmuseum
i foråret udgav museet og
kunstneren denne publikation
med værkerne og med tekster
af astrofysiker Anja C. Andersen og museumsdirektør Lars
Kærulf Møller.
Nicolai Howalt, Anja C. Andersen og
Lars Kærulf Møller
Fabrik Books

Money Matters: The
Economic Value of
Museums
Museer er en integreret del
af den økonomiske verden,
men på nogle helt særlige
præmisser. Det skriver NEMO’s
formand, David Vuillaume,
i introduktionen til denne
publikation: “They are a part
of the leisure society, but
cannot be compared to theme
parks. They have an impact
on tourism, but are not simply
marketing instruments for a
region or a city. They create
work and wealth, but not
in the same way as private
companies.” Bogen byder på

Foto: Nicolai Howalt

synspunkter og eksempler fra
den europæiske kulturelle og
økonomiske sektor om profit,
partnerskaber og finansielle
strategier. Udgangspunktet er
at demonstrere, at museerne
har en vigtig økonomisk værdi – ud over deres samlingers
værdi og deres sociale og uddannelsesmæssige rolle. Publikationen udgives i forlængelse
af en konference af samme
navn afholdt i november 2016 i
Karlsruhe, Tyskland.
Red.: Julia Pagel, Mareen Maaß og
Geraldine Kendall Adams
NEMO – The Network of European
Museum Organisations
Publikationen kan downloades på
ne-mo.org

Vilhelm Lundstrøm og
den gode smag
Kunstneren Vilhelm Lundstrøms værker er over årene
blevet indskrevet i en diskurs
om “den gode smag”. Dette
receptionshistoriske perspektiv udfoldes gennem fem
fagfællebedømte artikler, som
kaster hvert deres nye blik på
Lundstrøm. Kunsthistoriker
Ellen Egemose fra Brandts belyser, hvordan møbelarkitekten Finn Juhl fra omkring 1940
finder stor inspiration i Lundstrøms værker og bidrager til
at indskrive Lundstrøm i en
fortælling om eksklusivt dansk
design og god smag. Og i bo-

gens afrundende artikel forbinder kunsthistoriker og ph.d.
Kristian Handberg Lundstrøm
med vor tids nostalgi omkring
det klassisk moderne. Bogen
rummer også interview, hvor
fire personer fortæller om
deres forhold til Lundstrøm
– maleren Jesper Christiansen, designeren Nicholai Wiig
Hansen, indretningseksperten
Jannik Martensen-Larsen og
Lundstrøms barnebarn, kunstneren Jens Thegler.
Red.: Ellen Egemose, Gitte Ørskou
og Caroline Nymark Zachariassen
Brandts – Museum for kunst & visuel
kultur og Kunsten – Museum of
Modern Art Aalborg
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To stay relevant and distinctive in
a fast changing world, the 21st century
museum must think about and address
their brands ‒ what they believe,
how they behave on the inside and
express those values and beliefs on the
outside in everything they do.
Jo Marsh, director & senior consultant
i brandingbureauet Jane Wentworth Associates.
Læs s. 10
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