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Af Michael Gyldendal, formand for Museumsformidlere i 
Danmark (MiD), mg@tekniskmuseum.dk.

i dette nr. af MiD magasin beskæftiger vi os med at 
komme udenfor murerne. udenfor de nogle gange snæ-
rende bånd, der kan omklamre et museum eller en kultur-
institution. kan det simpelthen blive for støvet og lummert 
indenfor, så det giver bedre mening at komme udenfor mu-
rerne? nogle gange er det simpel pladsmangel, der lokker 
os udenfor, andre gange giver det bare så god mening at 
komme ud i den ”rigtige verden” og mødes med mennesker, 
der normalt ikke ville begive sig indenfor murerne.

Mure er normalt noget man bygger for at holde nogen 
udenfor. tænk bare på Den kolde krigs berlin-mur eller den 
mur som trump planlægger at bygge mellem usa og Me-
xico. Men mure er også, som i Pink floyds hovedværk the 
Wall, noget, der kan rives ned og skabe nye sammenhænge 
og åbne op for nye forståelser.

Derfor kan du i denne udgave læse om, hvordan kulturhi-
storiske bymuseer bruger byen i deres formidling. Hvorfor 
det er vigtigt at formidle, der hvor historiske begivenheder 
skete, og hvordan det føles for skoleelever at tage med 
ud på et rigtigt dampskib på havet. Hvordan et kunstmu-
seum kan være med til at få borgere til at genopdage den 
”skjulte” kunst i den offentlige rum, eller hvilke udfordrin-
ger, der er, når det handler om ”snorkel-formidling”.
Du kan læse om, hvordan Museum ovartaci etablerede 

samarbejder, ”hvor der indledende var langt mellem de to 
verdner”, men hvor dialog og åbenhed skabte nye og over-
raskende fællesskaber.” 

Vi er også rigtigt glade for, at vi denne gang kan bringe 
et bidrag fra et af vores grønlandske medlemmer. MiD 
har faktisk flere grønlandske medlemmer, men her har 
afstanden til den nordatlantiske ø, været den mur, der har 
besværligg jort, at vi kan trække dem tættere på vores 
aktiviteter. Men her kan du læse om, hvordan Qasigiann-
guit Museum har arbejdet med levendeliggørelsen af en 
historisk boplads. 

omvendt har vi også valgt at bringe et bidrag fra nogle 
udenfor, der leverer formidling indenfor vores mure. Du 
kan læse om Mystery Makers arbejde med at lave skatte-
jagter på kulturinstitutioner, og hvordan det kan supplere 
stedets formidling. 

formidling handler om at bryde barriere ned, og få flere til 
at interesse sig for vores tilbud og kulturarv. Det vigtigste 
for vores kulturinstitutioner er, at alle, eller flest mulige, 
har lige og fri adgang til vores formidling, og så er det 
faktisk underordnet, hvor det sker.

god læselyst, med den amerikanske præsident ronald 
reagans berømte citat fra 1987: ” tear down this wall”
Ps. og så håber jeg, at i ikke har en sproglig barriere med 
at læse en artikel på svensk.

udenfor murerne
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Museumsleder og projektansvarlig Anne Mette Olsvig, 
Qasigiannguit Museum, qasmus@qeqertalik.gl.

Projekt levende boplads i Qasigiannguit er et historisk 
levendegørelsesprojekt, der arbejder med og formidler 
16-1700-tallets sommerhverdag i Diskobugten, Vestgrøn-
land
Projektet startede som et ideoplæg i slutningen af 
1990’erne inspireret af historiske levendegørelsesprojek-
ter i skandinavien.

Projekt levende boplads i Qasigiannguit er fagligt fun-
deret i Qasigiannguit Museum, og museet har siden 
efteråret 2008 haft ansvaret for research og værk-
stedsarbejde bag projektet. Den museale fundering sikrer 
en dokumentation af arbejdet, og at såvel materiel som 
immateriel kulturarv fra Diskobugtens sene thulekultur 
indsamles, og bevares. Museet samarbejder i sin research 
både med sit faglige bagland og med ressourcepersoner 
i lokalsamfundet – et særligt felt med interaktion mellem 
den videnskabsbaserede viden og den lokale og traditio-
nelt videreførte viden.

Projekt levende boplads i Qasigiannguit
– et historisk levendegørelsesprojekt under stadig opbygning 

Projektet tilbyder i sin formidling en enestående mulig-
hed for aktiv deltagelse – såvel gennem vinterens værk-
stedsarbejde, kurser og workshops med skindarbejde, snit 
og syning, træarbejde og leg og underholdning, som ved 
sommerens åbne oplæringstilbud omkring kajakroning 
og bueskydning og levendegørelser i friland, hvor frivil-
lige gengiver livet på en sommer overnatningsplads under 
konebåd i Diskobugten i 16-1700-tallet.

som en historisk levendegørelse med tilknyttet værk-
stedsarbejde tilbyder projektet således nutidsmennesket 
indlevelse i forfædrenes hverdagsliv liv og levevilkår og 

åbner mulighed for at fastholde og videreudvikle ældgamle 
kulturteknikker og traditioner, der samtidig genoplæres og 
dermed videreføres.

Målet med Projekt levende boplads er at nå en stadig 
højere grad af autentisitet i gengivelserne af 16-1700-tal-
lets hverdag og projektet forventer en lang proces af 
undersøgelser, afprøvninger og forsøg. samtidig arbejder 
projektet med at udvikle levendegørelsens ganske særlige 
formidlingspotentialer til spændende og lærerige oplevel-
ser for såvel indenlandske som udenlandske gæster.

Mange frivillige i Qasigiannguit deltager i arbejdet om-

kring projekt levende boplads. De frivillige har dannet 

støttegruppen aarnuat/amuletterne.

foto / inge Marie rosing, 2009 ©

 Projekt levende boplads lægger vægt på autenti-

sitet og dokumentation. bag levendegørelser ligger 

et stort research og oplæringsarbejde – ikke mindst 

omkring datidens mange former for skindarbejde, – 

bl.a. renses og tørres tarme fra remmesæl til brug 

for teltforhæng og dragtdele. 

foto / Qasigiannguit Museum, 2009 ©

Projekt levende boplads i Qasigiannguit
er et historisk levendegørelsesprojekt, der i samar-
bejde med lokalbefolkningen gennem værksteds- og 
frilandsaktiviteter, opbygger og udvikler en interak-
tiv formidling af sen thulekultur i Diskobugten.

 foto / olrika s. lange 
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”skal vi virkelig ud på et ægte dampskib?”

Af leder af M/S Undervisning Maiken Bjørnholt fra M/S 
Museet for Søfart, mbj@mfs.dk.

undervisningsforløbet med titlen ”livet på et dampskib 
i 1930” giver alle 5. klasser muligheden for at tage på en 
tidsrejse tilbage til 1930`erne. Dengang var der krisetider 
i Danmark. krisen startede i 1929 i usa og herfra bredte 
den sig til resten af verden. Mange virksomheder måtte 
lukke eller fyre folk. På landet gik det ikke bedre. Her havde 
bønderne svært ved at få solgt deres korn, smør og kød. 
rigtig mange mennesker mistede deres arbejde. i 1932 
havde hver tredje i Danmark ikke noget arbejde. uden 
arbejde kneb det med at få penge til husleje, mad, varme 
og tøj. nogle var medlemmer af en arbejdsløshedskasse, 
og fra den kunne man få 3-4 kroner om dagen. Det var ikke 

meget for en, som plejede at tjene 12 kr. 

Børn skal ses, men ikke høres 
Der var stor forskel på børns liv i 1930`erne. nogle børn 
var rige, andre fattige. nogle levede på landet, og andre 
i byer. fælles for børnene var, ”at de skulle ses, men ikke 
høres”. i 1930 talte man ikke så meget om børn. Mange 
familier havde mange børn, men i de fine familier nøjedes 
man med færre. De fleste børn blev passet hjemme af 
deres mor. Vuggestuer og børnehaver fandtes der ikke 
mange af. 

Pligter og ikke så meget leg
i 1930 havde de fleste børn pligter. De skulle løbe ærinder, 
hente kul, vogte dyr, passe børn, vaske tøj og meget andet. 

De færreste børn havde sit eget værelse. børn legede ude 
på gaden og i gården. legepladser var der ikke mange af, 
og i baggårdene måtte de ikke lege, som de havde lyst til. 
Viceværterne satte skilte op med ”boldspil forbudt”, fordi 
boldspil larmede for meget. når børn blev konfirmeret, var 
de voksne. nogle fortsatte med at gå i skole, andre kom ud 
at tjene. 

Børn tjener penge på havnen
i 1930 var havnen et spændende sted for børn at opholde 
sig. Dengang var der ikke sfo`er og klubber, der sørgede 
for børns fritid som i dag. På havnene skete der altid no-
get spændende og nyt. Mange børn drømte om at komme 
ud og sejle. De kunne få udlængsel, når et skib stævnede 
ud mod ukendt land. engang imellem fik større børn lov til 
at hjælpe sømændene på havnen med laste- og lossear-
bejdet. Det hændte, at kaptajnerne på de anløbne skibe 
havde brug for ekstra hænder om bord. På den måde kom 
store børn ud og tjente penge om bord på skibe. De kunne 
være væk i flere måneder. Men i den periode var de til 
gengæld gratis for familien i kost samtidig med, at de kom 
hjem med penge til den fælles husholdning.

Undervisning uden for museets mure
undervisningsforløbet på dampskibet s/s bJørn giver 
skolebørn muligheden for at opleve en anden tid end deres 
egen. skolebørnene vil hurtigt opdage, at barndommen i 
1930 på visse punkter var markant anderledes end barn-
dommen i dag. Denne forskellighed giver skolebørn en unik 
mulighed for at reflektere over eget liv i dag. 
undervisningsforløbet er struktureret som et rollespil, og 
som en fortælling der starter idet et barn får hyre på et 
skib. skolebørnene møder forskellige aktører, der spiller 
rollerne; kaptajn, 1. styrmand, fyrbøder, matros og mes-
sedreng. aktørerne sørger for, at sproget, adfærden og 
stemningen om bord afspejler tiden 1930. skolebørnene 
bliver i disse omgivelser og med de rette aktører sluset 
ind i en historisk arena. 

om bord skal der arbejdes, og skolebørnene – eller rettere 
nu sømændene – får naturligvis udleveret en søfartsbog 
som bevis på deres ansættelse på kaptajnens skib. 
når undervisningsforløbet er nået til ende, får skole-
børnene et stempel i søfartsbogen, samt ros og tak fra 
kaptajnen for det gode arbejde om bord. Derfra går skole-
børnene over landgangsbroen og ud af historiens vingesus, 
tilbage til 2018. 

Hvad får skolebørn ud af undervisningsforløbet? 
skolebørn skulle gerne få rigtig meget ud af under-
visningsforløbet – både socialt, fagligt og personligt. 
undervisningsforløbet er tilrettelagt, så skolebørn får 
undervisning, der tilgodeser kravene om den åbne skole og 
eksterne læringsmiljøer. Der er faglige mål i forløbet fra 
både danskfaget og historiefaget for 5. klassetrin. 
overordnet er ambitionen med undervisningsforløbet: 
•  at skolebørn oplever en undervisningsform med højt 

læringspotentiale, hvor alle kan være med.
•  at skolebørn på egen krop får afprøvet livet om bord på 

et autentisk dampskib fra 1930’erne.
•  at skolebørn får redskaber til at kunne sammenligne 

sømændenes levevilkår om bord på skibe med skolebør-
nenes levevilkår i dag.

•  at skolebørn får afprøvet klassisk maritimt håndværk.
•  at give skolebørn mulighed for at spille en rolle som sø-

mand og være en anden end sig selv.
•  at skolebørnene får en god fælles klasseoplevelse.

undervisningsforløbet blev udviklet af M/s undervisning 
i 2016 og afvikles altid i et tæt samarbejde med veteran-
skibsklubben s/s bJørn som primært er pensionerede 
håndværkere og sømænd. Dette samarbejde er noget helt 
særligt, da veteranerne tilfører undervisningen autenti-
citet med fx korrekt sprogbrug og adfærd om bord på et 
skib. M/s Museet for søfart ser derfor frem til det videre 
gode samarbejde med veteranskibsklubben s/s bJørn.

Messedrengene hjælper kokken i kabyssen og i mes-

sen. Men vigtigst er det at holde godt fast i brænde-

vinsflasken.

”skal vi virkelig ud på et ægte dampskib?”. sådan 
spurgte en begejstret elev i forbindelse med et 
undervisningsforløb på dampskibet s/s bJørn. 
spørgsmålet giver os et godt indblik i, at dette 
undervisningsforløb overgår elevernes vildeste 
forventning til et museumsbesøg, fordi ”Ja, vi skal 
ud på et ægte dampskib!”
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Citizen science for forskning, formidling 
og indsamling

Af Julie Koch Sheard, Ph.d.-studerende,  
julie.sheard@snm.ku.dk og Anders P. Tøttrup, lektor og 
undervisningschef, aptottrup@snm.ku.dk, Center for 
Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske 
Museum, Københavns Universitet.

i en sommerhushave på fanø har en familie travlt med at 
lægge forskellig slags mad ud på papkort. På fyn noterer 
en klasse vejrforhold og diskuterer levesteder for myrer. i 
nordjylland fortæller en naturvejleder en gruppe familier 
om myrers fantastiske verden og forunderlige levevis. På 
et kontor på Center for Makroøkologi, evolution og klima i 
københavn sidder en ph.d.-studerende og kigger på myrer 
indsamlet fra hele Danmark og prøver at forstå, hvordan 
myrer påvirkes af blandt andet temperatur og miljø. De er 
alle deltagere i Myrejagten ( HYPerlink ”http://www.myre-
jagten.dk” www.myrejagten.dk) – et Citizen science projekt 
om myrers udbredelse og levevis i Danmark. 

i Myrejagten opsætter familier et eksperiment og ind-
samler myrer, som de sender til museet. formålet er at 
undersøge, hvordan myrers aktivitet og fødevalg påvirkes 
af temperatur, habitat, tilstedeværelsen af andre arter 
og om nærtbeslægtede arter overlapper i fødepræferen-
cer. således har ca. 450 familier og skoler bidraget med 
over 600 eksperimenter og indsamlet over 16.000 myrer 
fordelt på 25 arter fra hele Danmark. en udførelig ind-
samling af historisk myredata viste, at der de sidste 18 år 
kun var registreret 93 observationer af myrer, herunder 
nul observationer fra naturhistorisk Museum Århus og 
11 observationer fra statens naturhistoriske Museum. til 
sammenligning havde deltagere i Myrejagten registreret 
508 observationer af myrer (figur 1). 
 
Citizen science er et forholdsvist nyt begreb for en 
gammel ide: frivillige indsamler og analyserer data for at 
besvare videnskabelige spørgsmål. i dag defineres Citizen 
science-projekter mere bredt som projekter der aktivt 

gennem Citizen science projektet Myrejagten har familier og 
skoler i hele Danmark bidraget til statens naturhistoriske Muse-
ums viden om og indsamling af myrer. samtidig har de interage-
ret med forskere og formidlere fra museet og fået en inspire-
rende oplevelse af, og forståelse for, hvad det vil sige at lave 
forskning, hvad museet bruger sine samlinger til og hvilke myrer 
der lever i deres have eller nærmiljø. 

involverer borgere i forskningsprojekter. kernen er, at 
borgere bidrager meningsfuldt til projektet, fx ved at 
bidrage med data. essentielt er det, at deltagerne føler de 
får noget ud af at bidrage. Myrejagten blev skabt ud fra 
et ønske om at inspirere, engagere og give alle mulighed 
for at nyde, forstå og passe på naturens mangfoldighed – 
også dem der måske ikke, eller sjældent, har mulighed for 
at besøge museet fysisk. 
Vi mener Citizen science kan implementeres på de fleste 
museer og kan hjælpe museer med at møde museumslo-
vens fem søjler (indsamling, registrering, bevaring, for-
midling og forskning). borgere hjælper med indsamling 
og registrering af materiale som kan bidrage til museets 
forskning og ajourfører samlinger. Desuden giver Citizen 
science projekter mulighed for formidling af museets 
samlinger på en ny og interaktiv måde: Deltagere får en 
autentisk oplevelse af, hvad forskning vil sige, hvorfor (na-
turhistoriske) museumssamlinger er vigtige og en inspire-
rende oplevelse som de kan snakke længe om. 

således har en evaluering af første sæson af Myrejagten, 
udført af naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter, 
vist, at deltagerne er begejstrede ved muligheden for at 
snakke om naturvidenskab i hjemmet og lave et projekt 
sammen i familien. forældre greb muligheden for en sjov 
aktivitet med deres børn og for at vise dem, hvad det vil 
sige at lave forskning. Det havde ekstra værdi, at de havde 
kontakt med forskerne bag projektet og kunne se, at 
deres resultater blev brugt til noget. en deltager sagde ”i 
det område vi kommer fra er der ikke mange forskere og 
jeg synes det er dejligt at kunne fortælle samt fremvise 
det billede i sendte hvor Julie sad med et mikroskop og 
kiggede på myrer. Det giver aha oplevelser hos børnene; 
ok... kan man arbejde med det? var der en som sagde.” en 
anden sagde ”Det var vigtigt for os at have set forskeren 
selv. så oplever man, at man hjælper et rigtigt menneske. 
og forskeren blev også til et forbillede – hende på 9 vil 
være biolog.” 

Myrejagten genererer store mængder af data, som vi 

ellers ikke ville have fået. 

indsamling af myrer fra Danmark gennem Myrejagten 

år 2017 og 2018 (508 observationer).

traditionel indsamling af myrer fra Danmark år 2000-

2018 (93 observationer). 

Myrejagten er en sjov aktivitet for børn og viser dem, 

hvad det vil sige at indsamle data til et rigtigt forsk-

ningsprojekt. gaïa på 7 år laver myrejagt. foto taget 

af gaïas mor.
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Af Museumsinspektør Julie Horne Møller,  
jhmo@horsens.dk.

i forlængelse af arbejdet med Horsens kommunes skulp-
tur – og street art guide tog kultur- og eventafdelingen 
Horsens kommune og Horsens kunstmuseum initiativ til 
projektet byens glemte kunstskatte i efteråret 2017. Her 
blev en række af midtbyens skulpturer iscenesat gennem 
lys, lyd og performance og tre nyproducerede steds-
specifikke kunstværker blev skabt af kunstnerne lærke 
lauta, Julie stavad og Jacob o. Henry. komediehuset og 
billedskolen Horsens deltog også i projektet og aktiverede 
ligeledes en række af byens skulpturer. 

Projektet tog udgangspunkt i tesen om at vi egentligt ikke 
ser byens skulpturer, selvom de er lige foran næsen på os. 
Horsensianerne skulle have mulighed for at (gen)opdage 
og opleve skulpturerne ved hjælp af forskellige kunstne-
riske virkemidler og greb, der aktualiserede og aktiverede 
byrummets værker på ny. Horsens kunstmuseum invite-
rede perioden igennem til tre byvandringer rundt til de 
udvalgte skulpturer, ligesom komediehuset inviterede til 
performance og happening ved et par af skulpturerne 
mens billedskolen skabte en række street art-værker til 
byens rum. 

Tre stedsspecifikke kunstværker i dialog med byens skulp-
turer 
lærke lautas bidrag, Vogteren (artemis), tog udgangs-
punkt i bronzeskulpturen artemis rider foraaret ind. 
skulpturen blev i forbindelse med projektet iklædt et ko-
stume, hvor hovedet tog form som en ulv, med hår der kom 
ud af munden og en kappe, der mindede om formen på en 
præsts messehagel. kostumet forandrede artemis fra at 
være en ung, smuk, nøgen og menneskelig figur til en mere 
ambivalent karakter – ligesom artemis var i fortællingerne 
om hende. Med kostumet blev hun til en mellemting af et 
menneske og et vildt dyr. skulpturen er placeret i Caroline 
amalie lunden nær Horsens kunstmuseum. 

Julie stavad arbejdede med gerhard Hennings bron-
zeskulptur siddende pige fra 1937-38 placeret i Vitus 
beringsparken. Hendes kunstneriske bidrag var værkerne 
idéen findes i baghovedet og Headrest. Julie stavad ud-
talte selv i forbindelse med projektet: ”Jeg beundrer Vitus 
beringsparken, der er så fint indrettet med geometriske 
stier i rødlige teglsten, simple skråninger og en større 
mængde organiske vækster; på ét årligt tidspunkt bugner 
parken af blomstrende lyse lilla rododendron. gerhard 
Hennings skulptur i bronze changerer i farverne grøn, blå, 
grå og brun. 

byens glemte kunstskatte 

i efteråret 2017 skabte Horsens kunstmu-
seum, sammen med kultur og eventafdelin-
gen i Horsens kommune, et skulpturprojekt 
i og omkring Horsens midtby. Dette skete i 
forlængelse af den skulpturguide som mu-
seet og kommunen publicerede i sommeren 
2017. Projektet tog afsæt i en række af byen 
”glemte” skulpturer, der blev sat fokus på 
ved hjælp af lys, lyd og iscenesættelse. i den 
forbindelse inviterede museet til en række 
byvandringer, happenings og performances 
ved de udvalgte værker. 

lærke lauta, Vogteren (artemis) 2017, skabt i forbin-

delse med projektet byens glemte kunstskatte. 

foto / Julie Horne Møller.

De fleste overflader i parken skifter med vejret. i fascina-
tion af, og med udgangspunkt i siddende piges frisure, har 
jeg lavet to nye skulpturer til det trekantede areal, hvor 
bronzeskulpturen er permanent placeret. Pigens hår er 
oprindelig modelleret og derefter støbt. frisuren er opsat 
og voluminøs. Den er fyldt med struktur og besidder en ret 
konkret form; to bundne former – en større og en mindre. 
Jeg ønskede hurtigt at løsrive den fra resten af skulptu-
ren/kroppen”. 

Jacob o. Henry havde valgt Mathilius schack elos (1887-
1948): triton fra 1923-32, på andreas steenbergs Plads. 
en plads der, i forbindelse med projektet, var under reno-
vering. skulpturen efter tusind ord bestod af to støbte 
halefinner, fra en udefinerlig fisk, der var på vej ned i dybet 
og en stor siddesten. Der blev skabt et interessant sam-
spil mellem beskueren, triton skulpturen og kunstneren 
selv. Værket skabte en dialog mellem den græskmytologi-
ske historie, samtiden og den nye plads. 

Komediehuset og Billedskolen i dialog med byens skulptu-
rer
komediehuset inviterede til performance ved to af byens 
skulpturer: Christian lemmerz skulptur Madonna (Dafur) 
og kirsten ortweds beringsøen. Her performede de ved og 

på skulpturerne for byens forbipasserende og handlende. 
komediehusets medvirkende skuespillere/performere var: 
anna Penati, rikke sell, linda lykke og Marco Zavarise. 

skulpturprojektet vakte stor opsigt i midtbyen, og det 
var interessant at se, hvordan horsensianerne på ny gik i 
dialog med værkerne. Holger Christensens skulptur Pigen 
med guldhornet fra 1942 var om aftenen og natten oplyst 
af en spotlampe, til beboerne i områdets store begej-
string og flere ytrede efter projektet, at de var kede af at 
belysningen ikke var en permanent løsning. byvandringerne 
var i perioden også meget populære og må i høj grad siges 
at have fået horsensianerne til at få øjnene op for byens 
glemte kunstskatte. 

byens glemte kunstskatte, samarbejde mellem kultur og 
eventafdelingen Horsens kommune og Horsens kunst-
museum efteråret 2017, hvor omkring 250 nysgerrige 
Horsensianere deltog i de planlagte byvandringer.

læs mere på www.horsenskunstmuseum.dk 
Projektet var støttet af: Projektet er støttet af kultur-
region østjysk Vækstbånd og skabt i et samarbejde mellem 
kultur- og eventafdelingen Horsens kommune og Horsens 
kunstmuseum.

Julie stavads skulpturer idéen findes i baghovedet 

og Headrest, 2017. Med udgangspunkt i gerhard Hen-

nings bronzeskulptur siddende pige fra 1937-38.  

foto / Julie Horne Møller.

Jacob o. Henry efter tusind ord 2017. Med udgangs-

punkt i Mathilius schack elos skulptur triton fra 

1923-32.  

foto / Julie Horne Møller.
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i Vesthimmerland er kulturarven 
blevet folkeeje

Af museumsinspektør Maria Clement Hagstrup, Vesthim-
merlands Museum, mch@vmus.dk.

Vesthimmerland er velforsynet med enestående fortids-
minder, herregårde, kirker, klosterlevn, kulturlandskaber 
og dermed et hav af spændende fortællinger og historier 
spredt ud over hele kommunen. i juni sættes der med 
kulturarvsmåneden fokus på netop disse stedbundne for-
tællinger, når lokale foreninger, arkiver, museer og andre 
ildsjæle i hele kommunen i fællesskab formidler den lokale 
kulturarv. et initiativ der har sine rødder på Vesthimmer-
lands Museum, som siden 2009 har arbejdet målrettet 
med borgerinddragelse. Herfra koordineres de mange ar-
rangementer ud fra en forudgående åben invitation til alle 
kulturarvsaktører i kommunen om at tage del og bidrage 
med den store viden, som findes helt lokalt. 

Megalitsafari, spadseretur i Per kirkebys verdenskunst, 
solhverv i storstensgraven og fortællingen om stjerne-

arkitekten Hans J. Wegners tætte samarbejde med en af 
Vesthimmerlands ældste virksomheder er blot nogle få af 
de arrangementer, der de seneste år har været program-
sat i forbindelse med kulturarvsmåneden. Det levende ord 
og de gode fortællinger udgør selve essensen af fejringen 
i juni måned og med mere end 2000 deltagere, 40 forskel-
lige aktører og 43 arrangementer, så var kulturarvsmå-
neden i Vesthimmerland 2018 for fjerde år i træk en stor 
succes. 

at det overhovedet er muligt at samle så mange menne-
sker omkring et fælles initiativ skyldes en meget be-
vidst satsning fra Vesthimmerlands Museums side, hvor 
åbenhed, udadvendt virksomhed og samarbejder på tværs 
af lokale organisationer, foreninger og institutioner over 
årene har medvirket til at skabe synlighed omkring muse-
umsarbejdet og dermed debat om selve kulturarvsbegre-
bet. fra at være et for mange måske lidt ”tørt” og diffust 
begreb, så er der med kulturarvsmåneden helt konkret og 

fysisk sat fokus på begrebets mange facetter, og dermed 
har det fået et folkeligt udtryk, som er ganske væsentligt. 
Der er skabt en klar bevidsthed om, at kulturarv er meget 
mere end de talrige genstande, der ligger i museets mon-
trer og magasiner. kulturarven er at finde i alle afkroge af 
Vesthimmerland og kan med fordel formidles af eksper-
terne på området: de lokale borgere.

Målet med kulturarvsmåneden er i fællesskab at skabe 
gode oplevelser og anderledes møder med den lokale 
kulturarv. fortællingen om Hans J. Wegners samarbejde 
med møbelfabrikken getama i gedsted kunne fortælles i 
et hvilket som helst foredragslokale, men fremstår endnu 
stærkere og mere relevant, når den levende formidles i 
virksomhedens gamle industrilokaler, ligesom det er en 
ganske særlig og sanselig oplevelse at træde gennem den 
massive jerndør, der fører ind i en underjordisk koldkrigs-
bunker, hvor tidligere tiders frygt og forholdsregler bliver 
ganske nærværende. Ved at komme ”uden for murerne” og 

koble den gode fortælling med det rigtige fortællerum, så 
forstærkes oplevelsen og vækker undren og opfordrer til 
dialog.

Hele nytænkningen af kulturarvsformidlingen har fået en 
stor værdi som løftestang for de lokale fællesskaber, men 
er samtidig også med til at markedsføre Vesthimmerland 
som en attraktiv kommune, hvor der er fokus på identitet 
og udvikling. kulturarvsmånedens mangfoldige program til-
trækker både lokale borgere, men i høj grad også turister, 
som værdsætter de autentiske oplevelser, der er g jort let 
tilgængelige i form af et både fysisk og online program-
hæfte, som markedsføres af både turistorganisationer og 
kommunen.

i Vesthimmerland har kulturarven ved en stor fælles ind-
sats og en målrettet strategi fået sin helt egen festival, 
som i juni 2019 for femte år vil byde på et program, der 
både forener og forhåbentligt fortsat forundrer.

Den internationalt kendte kunstner Per kirkeby har 

siden 1970’erne sat sit præg på aars. i kulturarvsmå-

neden var der inviteret til spadseretur i verdenskunst.

Hvert år i juni sættes alle sejl til for at 
åbne Vesthimmerlands store skatteki-
ste af kulturarvsoplevelser, når arkiver, 
museer, foreninger og frivillige ildsjæle i 
fællesskab over en hel måned formidler 
en perlerække af de seværdigheder, som 
snor sig gennem kommunen. kulturarvs-
måneden i Vesthimmerland er på lands-
plan stadig den eneste af sin art.
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familien Danmark på Hjul

Museumschef Brian Wiborg, Viborg Museum,  
brwi@viborg.dk og Museumschef Anja Olsen, Forstadsmu-
seet, nja@hvidovre.dk.

Hvordan udstiller man 50 biler og 50 års Danmarkshisto-
rie?
Det hele begyndte, da den ene af denne artikels forfattere 
i 2009 så et billede i avisen. På billedet kunne man se en 
opstilling af samtlige 40 biler, der år for år var kåret som 
Årets bil i Danmark siden 1969. 

billedet skabte en ide. Disse mange biler visualiserer den 
teknologiske og designmæssige udvikling gennem flere 
årtier lige fra en ford Capri over en Citroën gs til en opel 
kadet og en fiat Multipla. bilerne er samtidig et interes-
sant prisme at betragte Danmarkshistorien igennem. Det 
gælder f.eks. temaer som miljø, velfærd, bilisme, familie-
mønstre og turisme. og så er bilerne helt almindelige biler, 
som de fleste danskere har en erindring om og en per-
sonlig relation til. idéen til en sjov, spændende og relevant 
udstilling for en meget bred målgruppe var klar. 

nu, 10 år senere, realiseres ideen. Det sker med udstil-
lingen ”familien Danmark på Hjul. Årets bil 1969-2019”, 
som Viborg Museum og forstadsmuseet i en nyskabende 
samarbejdsform mellem to museer udvikler og producerer. 
udstillingen er mere end blot en god idé. Den opfylder 
flere strategier på én gang. både Viborg Museum og 
forstadsmuseet har ikke en museumsbygning at udstille 
i. Viborg Museum lukkede sin udstillingsbygning i 2017 for 
de følgende fem år at skabe et helt nyt museum i Viborgs 
domkirkekvarter. forstadsmuseet er ”født” uden bygning 
og orienterer sig derfor til stadighed mod at formidle 
kulturhistorie på andre platforme. 

På den baggrund arbejder begge museer ud fra en stra-
tegi om at formidle kulturhistorie i byens rum og skabe 
udstillinger på anderledes lokationer. ligeledes har begge 
museer en ambition om at nå ud til de segmenter, som 
sjældent ses på de danske museer. Det skal bl.a. ske ved 
at formidle temaer, der tager udgangspunkt i netop deres 
interesser og tilværelse, og ved at formidle historien, hvor 
de færdes i det daglige. 

Hvert år siden 1969 er Årets bil ble-
vet kåret i Danmark. Viborg Museum 
og forstadsmuseet skaber sammen 
en udstilling med og om de 50 kå-
rede biler og den Danmarkshistorie, 
bilerne er et spejl af. udstillingen 
placeres i haller til erhvervsformål i 
henholdsvis Viborg og Hvidovre. Den 
uvante placering og de vide rammer 
giver spændende muligheder for at 
arbejde i meget store formater og 
for at henvende sig til en målgrup-
pe, som mange museer normalt ikke 
er i kontakt med.

Årets bil 1969-2019

udover at opfylde sammenfaldende strategier på de to 
museer, skaber udstillingen også en række andre spæn-
dende muligheder – og udfordringer.

for det første er der vel ingen museer, der har 1.200 m2 til 
rådighed, hvor man kan samle 50 biler i en udstilling. idéen 
fordrer, at man finder et andet sted at placere udstil-
lingen. i både Viborg og Hvidovre er det lykkedes at finde 
ledige haller. i disse omgivelser er der rigtig gode mulig-
heder for at arbejde med meget store formater. bilerne 
er store objekter at udstille, men man kan også lege med 
scenografiske miljøer i store rum og ikke mindst anvende 
videoprojektioner på meget store flader. til gengæld rum-
mer en fabrikshal naturligvis den udfordring, at den skal 
tilføres udstillingslys, gæstefaciliteter, flugtveje, varslings-
anlæg og meget mere. Det er dyrt og besværligt, men den 
nødvendige pris for at realisere idéen. 

for det andet giver det rigtig god mening at formidle kul-
turhistorie i et bymiljø, der har samme klangbund som den 
historie, man gerne vil fortælle. Hvidovre er som forstad 
til københavn nærmest indbegrebet af den danmarkshi-
storie, de 50 biler er med til at fortælle. Det er velfærds-
samfundets udvikling, urbanisering, bilisme, infrastruktur 
og meget mere. og i Viborg vil gæsterne kunne opleve 
udstillingen i en lagerhal, der ligger midt i et af byens 
store handels- og erhvervsområder, der er skudt op siden 

1960’erne. i området finder man adskillige bilforhandlere, 
byggemarkeder og box-butikker med alverdens gode varer 
på paller. Det er samtidig et område uden fortove. Man 
kører rundt i sin bil. 

for det tredje signalerer en lagerbygning i et erhvervs-
område noget helt andet, end det er tilfældet med en 
monstrøs museumsbygning, der måske endda er skabt af 
en verdenskendt arkitekt. Den mentale tærskel, man skal 
passere for at entrere en lagerbygning er meget lav, mens 
den for mange af vores potentielle museumsgæster kan 
være høj i en klassisk museumsbygning. Vores formodning 
er, at en biludstilling i en lagerhal ved siden af et bygge-
marked tiltaler mange af dem, som vi ellers sjældent ser 
på museerne i Danmark. 

sidst, men ikke mindst, giver det en interessant mulighed, 
at vi ikke ejer udstillingsgenstandene, men låner dem af 
passionerede bilsamlere. De bidrager med et vidensniveau, 
som vi selv vil have vanskeligt ved at researche os til. sam-
men med dem kan vi derfor skabe en mere differentieret 
formidling, der også tilgodeser de bilentusiaster blandt 
gæsterne, som allerede er meget vidende om emnet. 
Hvorvidt udstillingen bliver en succes, ved vi ikke endnu. 
Men at undgå vanetænkning og i stedet udvikle alternative 
løsninger for at realisere den gode ide skaber altid suc-
cesfulde erfaringer. 

udstillingen om Årets bil 1969-2019 placeres i en tidli-

gere kombineret box-butik og lagerhal i Viborg, som 

ses på billedet, mens en hal i filmbyen anvendes, når 

udstillingen rammer Hvidovre i 2019.

oliekrisen i 1970’erne skabte et behov for mindre og 

mere økonomiske biler. Her er det en fiat 126, der blev 

kåret som Årets bil i 1974. 

Hvor mange danske familier har ikke kørt på sommer-

ferie i en ford sierra i 1980’erne? Den populære bil 

blev kåret som Årets bil i 1983.
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Sidsel Kirk, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Køben-
havns Museum. Benedicta Pécseli, etnolog og museolog, 
tidligere lektor ved Københavns Professionshøjskole (tidl. 
UCC), nu freelancer. Mia Toftdal, arkæolog og museumsin-
spektør, Københavns Museum.
 
Arkæopædagogik på Københavns Museum
 københavns Professionshøjskole (tidligere uCC) og kø-
benhavns Museum gennemførte i 2015-2017 det fælles 
projekt ”for gamle dage siden”, hvis mål var at under-
støtte, at fremtidens pædagoger besøger museer med 
0-5-årige. 

københavns Museum var i hele projektperioden lukket 
for offentligheden på grund af flytning af museet, og en 
væsentlig del af samarbejdet drejede sig derfor primært 
om at møde projektets nye målgrupper udenfor museets 
mure. Dette benspænd gav anledning til at tænke nyt i 
forhold til at gøre museets genstandsfelt mobilt og bygge 
projektet op omkring de pædagogstuderendes faglighed 
og virkelighed, som henholdsvis studerende på en pro-
fessionshøjskole og, som praktikanter i børnehaver og 
vuggestuer. Museet skulle således dele sit genstandsfelt 

og sit værtskab med en masse aktører: undervisere på 
pædagoguddannelsen, studerende, børn og pædagoger og 
vejledere i de studerendes praktikinstitutioner. 

Projektet blev støttet af slots- og kulturstyrelsen med 
354.000 kr. omkring 75 pædagogstuderende involverede 
sig i projektet og blev undervist på museet og på profes-
sionshøjskolen. en netværksgruppe med 8 uddannede pæ-
dagoger blev etableret, og fulgte projektet i et aktionslæ-
ringsinspireret forløb, som kørte parallelt med og som en 
del af udviklingsprojektet. 

Arkæologien på tur
i projektet brugte vi arkæologien som det museumsfaglige 
afsæt. Dels fordi vi i tidligere projekter har observeret 
et potentiale i at lade børn og voksne stifte bekendtskab 
med museumsverdenen og kulturarven gennem direkte 
sanselige møder med arkæologiske fund. Dels fordi vi 
med museets studiesamling med mange løsfund fra bl.a. 
metroudgravningerne, kunne bringe museets materialitet i 
spil på andre måder end vanligt på museet, hvor genstan-
de er gemt forsvarligt i montrer. 

”for gamle dage siden” 

De studerende fik derfor mulighed for at tage arkæolo-
giske fund med sig ud i børnehaver og vuggestuer i deres 
praktikperiode. Her blev mere end 600 børn præsenteret 
for arkæologi og historie. De studerende fik mulighed for 
at låne en ”arkæologisk kuffert” og de fik selv mulighed for 
at præge og kvalificere kufferternes indhold. i kufferten 
lå de arkæologiske fund. Dertil kom handsker, fundposer, 
luppe, dokumentationsredskaber, gule veste og andet re-
levant materiale til udforskning af museets fund såvel som 
børnenes egne fund. 

De arkæologiske fund var vigtige for kufferten, men også 
arkæologens metoder og arbejdsredskaber spillede en 
stor rolle i de studerendes udforskende arbejde med 
børnene. børnene trådte overraskende nemt ind i rollen 
som arkæolog når de iførte sig de gule veste med museets 
logo. De hvide bomuldshandsker skabte andægtighed og 
forsigtighed i forhold til de 3-400 år gamle fund. 
Med fundposer og skovle, nysgerrighed og fantasi gik bør-
nene på jagt efter fortiden – både i kufferten og i skove, 
på legepladser eller i bunden af børnenes garderobeskabe. 
for arkæologien kan bruges overalt, og den har et mæg-
tigt pædagogisk potentiale, både i forhold til børnenes 
læring og til leg. Desuden gav arkæologen som rollemodel 
både batman, superman, politimænd og brandmænd kamp 
til stregen som forbilleder blandt børnene. 

Børn som museumsdirektører i eget liv
Med ”for gamle dage siden” bragte de studerende ikke 
blot arkæologien i spil uden for museets mure, men tog 
også museumstænkning og museumslovens søjler med 
ud i daginstitutionerne. som små museumsdirektører i 
egne liv og hverdagsverdner, skabte børnene samlinger 
og udstillinger, g jorde fund og håndterede genstande. De 
studerende besøgte museer i forbindelse med opgave-
skrivning og sammen med børnegrupper. flere studerende 

konkluderede i deres afsluttende rapporter, at projektet 
støttede dem i at se og anerkende børn som samlere. 
flere af de studerende lykkedes endda med at inddrage 
børnenes forældre i projektet, så også børnenes nærme-
ste fik et fornyet blik på at grene, sten, ridsede perler og 
andre fund, som børn gør, har værdi som samlinger. 

samarbejdet med pædagoguddannelsen bidrog til nye 
forståelser af pædagogisk handlerum. De studerende op-
levede gennem projektet et medejerskab af den museale 
verden og museet fik cementeret, at førskolebørn – også 
de helt små i vuggestuerne – er vigtige museumsgæster 
på københavns Museum. Ved at lytte til, og dvæle ved, de 
mange magiske møder mellem 400 år gamle kokæber og 
kridtpibestumper og små bomuldshandskeklædte børne-
hænder, blev det mere og mere klart, at pædagogfaget 
i meget høj grad er et centralt element i en moderne 
velfærdsstat og museet som samfundsinstitution også 
kan spille en rolle i dette. ikke udelukkende for at ”klargøre” 
børn til at gå i skole ved at udvikle deres færdigheder, men 
også for i fællesskab at være nysgerrige og spørgende i 
forhold til verden.

et nyt projekt har taget sin begyndelse på københavns 
Museum: i projektet ”Historiens Have”, samarbejder arkæ-
ologer, en arkæobotaniker, en kunstnergruppe og museets 
undervisningsansvarlig med børn og voksne fra en lokal 
vuggestue og børnehave om, at opbygge og dyrke en have 
foran det nye museum i stormgade. Haven kurateres på 
baggrund af artslister fra en arkæologisk udgravning af 
en latrin i Pilestræde i indre københavn fra 1600-tallet. 

Med arkæologien og dagtilbudspædagogikken – og snart 
også et åbent museum – bevæger vi os nu mere hjem-
mevant både indenfor og udenfor murene på museet og i 
børnehaver og vuggestuer.

fund skal håndteres forsvarligt.

arkæoogi i børnehaven.

foto / københavns Museum
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Midtbydetektiverne

Karina Rask Nordtorp, projekt- og kommunikationsmedar-
bejder på Børnekulturhuset i Aarhus, nkara@aarhus.dk.

Hukommelsesspor på nethinden og kameraet
eleverne fra 7. klasse står samlet i krydset ved sydhavns-
gade og Jægergårdsgade. Pernille beder dem om at lukke 
øjnene et øjeblik og lytte til lydene omkring sig. Mågerne 
skriger, et skib tuder i hornet og pludselig kommer et 
godstog buldrende. alle åbner øjnene. Det strækker sig ud 
i det uendelige. Det bare fortsætter og fortsætter… Det 
hele sætter spor. spor i hukommelsen.

næste stop er det gamle slagteri. Ja, hvem troede lige, at 
der stadig var et slagteri midt inde i aarhus C.? først får 
eleverne et par fortælleringer fra gamle dage. Pernille har 
billeder med for at alle bedre kan forstille sig, hvordan det 
var dengang. De går ind i stalden, hvor duften af halm er 
rammende. igen indfanges rummet på nethinden ved at 
lukke øjnene, tage en dyb indånding og lytte til rummet.
eleverne skal selv registrere på den fortsatte opdagel-
sesrejse. De skal tage billeder til hukommelsen, derfor 

introduceres de til digitalkameraer, som de skal bruge to 
og to. Det er ret oldfashion og mange har lidt svært ved 
at bruge dette redskab. Hvorfor kan vi ikke bare bruge 
mobiltelefonen? Vi bruger ikke mobiltelefonen, fordi det 
flytter fokus.

rejsen fortsætter op ad Jægergårdsgade; på plastikfa-
brikken, til kulbroen, op i højhuset, til det nye beboelses-
område frederiks Plads og slutter på Hall sti, hvor grup-
pen studerer en graffitivæg. De snakker om æstetikken.  
er det pæn eller grimt? er det overhovedet lovligt? alle 
får en ”hindbærmandel” – ikke til at spise, i første omgang 
– men til at tage med på opdagelse. findes denne meget 
lyserøde farve i værket. for et værk er det vel uanset 
om det er pænt eller lovligt? til sidst lukker alle øjnene og 
smager på den både syrlige og søde mandel. De fæstner 
øjeblikket og stedet for sidste gang på denne vandring.

I arkitektens værksted
sollyset strømmer i en smal kileform ind gennem et lille 
glasvindue øverst i en arkitekts værksted i rå lokaler i de 

oplevelse, udforskning og refleksion med alle sanser

gamle pålægsfabrikslokaler på sydhavnen.
klassen er samlet igen præcis en uge efter de var på 
vandring op ad Jægergårdsgade. i stilhed med lukkede øjne 
vender de tilbage til vandringen. Da det hele igen står pre-
sent, introducerer arkitekt sidsel effersøe til en arkitekts 
arbejdsmetoder. Hun fortæller om materialer, form og lys; 
om forskellige typer steder og deres funktioner; og om 
visioner. Metoder som eleverne nu selv skal i gang med at 
bruge i dagens workshop. 

eleverne skal skabe deres egne visioner. De skal byg-
get noget nyt til Jægergårdsgade; noget som de synes 
mangler. alle de registreringsbilleder, som blev taget på 
vandringen ligger printet på et bord. fra bunken skal hver 
gruppe vælge ét sted, hvor de vil bygge et nyt projekt. 
efter at have drøftet funktionalitet, materiale, form og 
lys, tegnes der skitser. De skal forberede sig så godt som 
muligt, inden de går i gang med at bygge deres model.
eleverne var virkelig kreative. Der blev bygget et herberg 
for de hjemløse i slagteriets kælderetage; den gamle 
kulbro blev indtaget som rekreativt område med park på 

toppen og gynger under broen; der blev bygget en børne-
have ved siden af slagteriet, så børnene kunne kigge på 
køerne, og der blev skab en skulptur som skulle være et 
evigt minde om slagteriet i centrum af aarhus.

alle de klasser som deltog i forløbene blev inviteret til en 
fernisering på arkitekturens Dag. Her havde sidsel ef-
fersøe og Pernille Helberg stentoft indrettet en udstilling 
blandt halmballerne i slagteriets staldbygninger. udstillin-
gen blev åbnet af stadsarkitekt stephen Willacy som var 
oprigtigt rørt over elevernes kreativitet og skæve tanker 
og over deres præcision i udformningen af værkerne.

gode råd
•  indfang øjeblikket – sæt hukommelsesspor
•  bruge digitalkamera i stedet for mobiltelefon
•  tag udgangspunkt i virkeligheden for at forankre work-

shoppen
•  se en video fra Midtbydetektiverne her:  

https://youtu.be/m6-oCoC3oec

eleverne skal først forholde sig til arkitektens metoder 

og skitsere deres projekt inden de begynder at bygge.

eleverne registrer området på digitalkameraer. billeder, 

som skal bruges i den efterfølgende arkitekturworkshop.

en af modellerne, som blev lavet i denne workshop.

  

når børnekulturhuset inviterer skole-
klasser til Midtbydetektiverne, får de 
ikke bare en lokalhistorisk oplevelse 
gennem Jægergårdsgade. De får me-
toder til at se byen og dens arkitektur 
på en helt ny måde. alle sanser sættes 
i spil, når kulturformidler Pernille Hel-
berg stentoft leder eleverne gennem 
et velkendt område – men med helt nye 
briller og ind i helt ukendte kroge og 
mellemrum.
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 ”Pow Wow”

Diana Boholm, projektfacilitator, pædagog og kunstfor-
midler, dianaboholm@icloud.com og Birgitte Ørom, pro-
jektleder og museumsinspektør, Esbjerg Kunstmuseum, 
boe@eskum.dk.

”et museumsbesøg er en oplevelse for den lille gruppe 
af børn, der deltager. når museet rykker ud, som i dette 
projekt, løfter det hele daginstitutionen.”

sådan siger en af de deltagende områdeledere om den nye 
struktur for samarbejde, som projektet har haft til formål 
at udvikle: at skabe naturlighed omkring brugen af kunst 
i dagtilbud, ved at flytte en stor del af samarbejdet ud i 
daginstitutionerne og integrere det i deres hverdag. 
og hvorfor så mere kunst i dagtilbud?

børn forsynet med store ruller snor er ved at forvandle et 
stykke skov. De trækker snore mellem træerne, laver rum, 
bygger huler, kravler over og under og oplever, hvordan 
velkendte omgivelser forvandler sig. et barn udbryder: ”se, 
jeg tegner solstråler!”

aktiviteten er udsprunget af et besøg på esbjerg kunst-
museum, hvor børn fra børnehaven farveladen har oplevet 
kirstine roepstorffs installation ”My World Does not 
exist” sammen med pædagog og kunstformidler Diana bo-
holm. Værket er skabt af hvid snor, der tegner knapt syn-
lige konturer af hjemlige elementer på væggene. børnene 

har taget fornemmelsen af rum og snor med sig hjem, og 
de efterfølgende dage bliver deres oplevelser med kunst-
værket omsat til skabende processer og lege i børneha-
vens nærmiljø – også sammen med kunstformidleren.
eksemplet rummer kernen i projekt børn, kunst & 
kontinuitet. alle forløb tager udgangspunkt i mødet med 
den professionelle billedkunst. børn og pædagoger har 
sammen med kunstformidleren besøgt et af de to kunst-
museer og oplevet udvalgte værker ud fra deres egen 
erfaringsverden. På kunstmuseerne er der ingen rigtige 
eller forkerte svar, og derved er børn og voksne på lige fod. 
De kan gå på opdagelse med fælles nysgerrighed og har 
oplevet, at alle udsagn er lige værdifulde.

efterfølgende har kunstformidleren ladet børnenes tanker 
om værket danne grundlag for de vidtfavnende processer 
hjemme i dagtilbuddene. Hun har medbragt materialer og 
stillet dem til rådighed, men aldrig defineret et færdigt re-
sultat. sammen med pædagogerne har hun fulgt, udfoldet 
og kvalificeret de idéer, børnene har fået undervejs, hvilket 
har ledt til nye aktiviteter de efterfølgende dage. Materia-
leværkstedet har desuden været åbent for de andre børn 
i dagtilbuddene.

i projektet er det altså blevet taget alvorligt at følge bar-
nets spor – en positiv udfordring for både børn og pæda-
goger. børnene er blevet udfordrede i at skulle formulere 
egne idéer samt rent praktisk at forfølge dem i kreative 

børn, kunst & kontinuitet

artiklen fremlægger erfaringer fra projekt børn, kunst & kon-
tinuitet, hvor børn og pædagoger oplever, at museumsbesøg 
kan give råstof til vidtrækkende aktiviteter og kreative proces-
ser hjemme i daginstitutionerne faciliteret af en pædagog og 
kunstformidler. 
børn, kunst & kontinuitet er et to-årigt udviklingsprojekt 
(2016 – 2018) finansieret af slots- og kulturstyrelsen og esbjerg 
kommune. Projektet er initieret af esbjerg kunstmuseum og 
foregår i samarbejde med ribe kunstmuseum, tre dagtilbudsom-
råder i esbjerg kommune samt pædagog og kulturformidler Diana 
boholm. 

eksperimenter med linier, lys og farver i daginstitution. 

foto / esbjerg kunstmuseum

børn trækker snore i skoven.

foto / esbjerg kunstmuseum

børn i ruth Campaus installation ”the Well” på  

esbjerg kunstmuseum.  

foto / esbjerg kunstmuseum

processer og i leg. Pædagogerne er blevet udfordrede i at 
fokusere på processen, at slippe al kaosangst og opleve, at 
det ender et frugtbart sted. 

børn, kunst & kontinuitet har givet overordentligt 
gode resultater. forløbet er blevet fulgt af en ekstern 
evalueringskonsulent, som pointerer, at det er lykkedes at 
skabe et meget vellykket gensidigt samarbejde, hvor insti-
tutionerne beriger hinanden. Det afgørende for de gode 
resultater kunstformidlerens evne til at indgå som en 
ressource både på museerne og i dagtilbuddene. og med 
en baggrund som pædagog at kunne arbejde tilpasnings-
orienteret og fleksibelt ind i institutionernes hverdag.
børnene har oplevet, at kunstmuseerne er mulighedsrum, 
hvor man ikke kan fejle, og hvor det handler om at under-
søge og at undre sig. forløbet har givet børnene selvtillid, 
mulighed for fordybelse, skærpet deres nysgerrighed og 
givet dem mere lyst til at undersøge og gribe verden. og 
så har det været stærkt lystfyldt og inkluderende for alle 
børn at deltage. 

Pædagogerne har oplevet, at både selve arbejdsformen 
og billedkunsten giver reel inspiration og sunde vanebrud. 
De inspireres til brug af nye materialer og til en arbejds-
form, hvor processen fremfor resultatet er i fokus. De får 
desuden rum til se børnene på nye måder.

for både børn og pædagoger er kunstmuseerne kommet 
ind i bevidstheden, som institutioner i nærområdet, der er 
vedkommende for dem. 

Projektet rummer interessante perspektiver ved eksem-
pelvis at være i stærk overensstemmelse med udvalgte 
formuleringer i de styrkede pædagogiske læreplaner. Pro-
jektets arbejdsform kan således fungere som én af mange 
veje i arbejdet med at implementere planerne. 
På den måde er det ikke blot et projekt om kunst. Det 
handler om en måde at se verden på, om børns leg, læring 
og livslyst, om vanebrud og ny inspiration, der supplerer alt 
det gode arbejde, der i forvejen foregår i dagtilbuddene.
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Af Maria Jiborn, Trelleborg, maria.Jiborn@Trelleborg.se.

i skåne finns nätverket uppsökarna. Det samlar pedagoger 
från ett tiotal kulturarvsinstitutioner, som gemensamt 
och kostnadsfritt erbjuder lärarfortbildningar i hela re-
gionen. fortbildningen hålls i skolans närhet, och platsens 
historia och förutsättningar kopplas med hjälp av exempel 
på praktiska övningar till läroplanens mål och innehåll. 
”Många av oss är arkeologer, förutom att vi är pedagoger, 
och ganska ensamma i vår roll på respektive institution” 
berättar Maria Jiborn, museipedagog på trelleborgs mu-
seer. ”Men så började vi diskutera att vi borde dra nytta av 
varandras kompetenser. Dessutom är det mycket lättare 
att arrangera praktiska fortbildningar när man är många” 
nätverket har sedan dess växt och de institutioner som 
ingår idag är glimmingehus, fredriksdals museer och träd-
gårdar, Malmö museer, skånes hembygdsförbund, Hovdala 
slott, trelleborgs museer, uppåkra arkeologiska Center, 
Österlens museum, regionmuseet kristianstad och livets 
museum. Men grundtanken är fortfarande densamma – att 
man samarbetar och bidrar med olika kompetenser. Vid 
varje fortbildningstillfälle deltar de uppsökare som har 
möjlighet, så sammansättningen kan variera från gång till 
gång. 

”när vi förbereder en fortbildning, och åker ut och tittar 
på platsen där vi skall vara, så ser vi alltid olika saker som 
kan ingå i en pedagogisk övning” berättar sara Williams-
son, kulturpedagog på skånes hembygdsförbund. ”någon 
ser en spännande tegelbyggnad och föreslår en station 
som fokuserar på matematik – hur många lass tegel har 
gått åt till att bygga huset? kan man öva skala genom 
att mäta in och rita av en vägg? någon annan ser gamla 
trädgårdsväxter i skogsdunge – hur kan man använda 
historiska kartor för att ta reda på om det funnits ett hus 
där? går det att hitta fler spår efter byggnader på plat-
sen? tillsammans skapar vi en fortbildning som ger lärarna 
många olika verktyg till landskapet de har nära skolan.” 

I grevens tid 
oftast handlar det om att en skola bokar in en fortbildning 
som utgår från vad som finns i just deras närmiljö. Då bör-
jar dagen inomhus, med en genomgång av alla de digitala 
källor som finns att tillgå för den som vill lära sig mer om 
en plats historia. De flesta lärare vet t.ex. inte om att 
historiskt kartmaterial och information om fornlämningar 
finns att hitta på nätet. Därefter får lärarna cirkulera i 
gruppen mellan olika stationer utomhus. ibland har också 
uppsökarna fortbildningsdagar som är öppna för alla lära-
re intresserade av ett visst tema. Vid ett fortbildningstill-
fälle i Malmö var temat ”i grevens tid” – på upptäcktsfärd i 
den danske byen Malmö som handlade om hur man i staden 
kan se spår efter tiden kring reformationen och den s.k. 
grevefejden 1534-1536. 
lärarna växlade mellan följande stationer:
•  Matematik på stortorget. Hur mätte man förr? att 

använda torget för att prova på olika kroppsbaserade 
mått samt räkna på resursanvändning.

•  arkitektur på Västergatan. att teckna av kockska huset 
och rosenvingeska huset, byggnader som skiljer 10 år i 
tiden men har två helt olika stilar.  

•  Journalistik i kvarteret s:ta gertrud. Deltagarna fick 
skapa en reportagefilm utifrån en känd händelse under 
grevefejden.

•  spår efter social status kring kyrkan s:t Petri. Hur kan 
man läsa historiens sociala strukturer i och omkring en 
kyrka? 

Dagen avslutades med att alla samlades igen, fick äldre 
kartor även Malmö och uppdraget att leta upp stadens 
medeltida centrum. 

På denna plats – Äldre och yngre utforskar tillsammans.
tack vare nätverket har även mindre samarbeten uppstått 
kring olika pedagogiska projekt. Vid stora arkeologiska 
exploateringsgrävningar finns ofta ett krav från läns-
styrelsen om pedagogisk förmedling. Här har uppsökarna 
stora möjligheter att kopplas in, då flera av de medver-

uppsökarna 
– ett gäng museipedagoger till skolans tjänst

kande pedagogerna dessutom är utbildade arkeologer. De 
arkeologiska företagen har dessutom sällan den kontinui-
tet på platsen som kulturarvsinstitutionerna kan ha. Det 
kan t.ex. redan finnas upparbetade kontakter med den 
lokala skolan och föreningslivet. ett exempel på samarbete 
var ett projekt som trelleborgs museer och skånes hem-
bygdsförbund drev 2017 ”På denna plats – Äldre och yngre 
utforskar tillsammans.” i samband med en stor exploate-
ringsgrävning i Västra ingelstad, sydvästra skåne, skulle 
skola och föreningsliv engageras och få tillfälle att besöka 
utgrävningsplatsen, men även att lära sig mer om ortens 
historia. 

”Vi hade en idé om att eleverna inte bara skulle få ta del av 
utgrävningen, utan även platsens senare historia” berät-
tar sara Williamsson. ”tanken var att på så vis knyta ihop 
den avlägsna järnåldern som arkeologerna grävt fram med 
Västra ingelstads nyare historia. Vår medlemsförening 
oxie härads hembygdsförening har bra koll på just denna 
modernare historia, och genom att involvera dem hade 
vi också en förhoppning att projektet skulle bidra till att 

unga och gamla i byn skulle lära känna varandra lite bättre” 
efter förberedande besök på skolan och hos hembygds-
föreningen träffades de båda grupperna på utgrävnin-
gen. Då fick eleverna visa vad de grävt fram, och hur det 
gick till. Därefter bjöd föreningen skolan på en rundtur i 
byn där föreningsmedlemmar visade och berättade. som 
avslutning planerade eleverna en egen rundvandring för 
sina föräldrar och syskon och bemannade de olika statio-
nerna, inklusive utgrävningsplatsen. familjeaktiviteten blev 
mycket uppskattad och välbesökt, och hembygdsförenin-
gen tyckte att det var väldigt intressant och roligt att 
höra vad eleverna hade fastnat för och valt att berätta 
om. 

att nätverket fungerar bra beror till stor del på att alla 
medverkande är medvetna om att det är ett givande och 
tagande. att även om man ger av sin tid till en fortbildning  
för lärare på andra sidan skåne, så kan nästa fortbild-
ningstillfälle komma att hållas hos en själv. och då har man 
ett antal extra kollegor som gladeligen ställer upp.

elever gräver i projektet På denna plats.lärarfortbildning Hovdala.
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Mystery Makers

Af Signe Thorhauge Lundgren, PR & Kommunikation, My-
stery Makers, signe@mysterymakers.dk.

Hvad sker der, når man lukker en flok mysteriejægere og 
kodeknækkere inden for murene?
både nationalmuseet, slots- og kulturstyrelsen og kom-
mandantskabet i kastellet har lukket Mystery Makers 
indenfor og ladet Mystery Hunt oplevelser være en del af 
attraktionernes tilbud. 

Du står midt i dansesalen på kronborg slot. i hånden har 
du en gylden konvolut, rundt om dig står resten af dit hold 
og på det skakternede gulv ligger noget, der bedst kan 
beskrives som en “danse-kode” – en håndtegnet dansein-
struktion, som skal føre jer igennem et gammelt danse-
trin og give jer den kode, som vil føre jer videre gennem 
slottets sale og ned i de dunkle kasematter under slottet, 
hvor der skal løses flere koder i olielampernes skær. 

Fra passion til virksomhed
bag skattejagten står Mystery Makers, et spil- og event-
firma fra københavn. Mystery Makers startede i 2010, 
da to gode kammerater skulle finde på en polterabend 
til nogle fælles venner, der skulle giftes. Da udbuddet af 
intelligent underholdning ikke var prangende, fandt de selv 
på en skattejagt, hvor deltagerne selv er i centrum for 
oplevelsen, og hvor der tales til både hjertet og hjernen. 
reaktionen på denne første Mystery Hunt var så positiv 
at skattejagts-passionen gik fra at være et hobbyprojekt 
til et iværksætterfirma. i dag har en af de to gode venner, 
direktør Mads lind, taget Mystery Makers til et nyt niveau 
og udviklet Mystery Hunt oplevelser til kastellet, kongens 
Have, Christiansborg slot og kronborg slot. 

Skattejagt på egen hånd
skattejagterne er pakket i gyldne konvolutter fyldt med 
skattekort, kodehjul, kryptogrammer og andre spor – alt 
hvad en gruppe har brug for, for på egen hånd at kunne 
tage på en kulturel skattejagt i en historisk setting. 
skattejagten er fyldt med opgaver, der udfordrer intel-
lektet, samtidig med at den fremmer og styrker personlige 
relationer.
oplevelsen er udviklet af Mystery Makers’ team af spil-
designere, historikere, manuskriptforfattere, arkitekter, 
kunstnere og antropologer – og endda en enkelt kriminal-
efterforsker.

At high five med Christian 4.
Men hvorfor lave skattejagter på steder, hvor man er af-
hængig af åbningstider og begrænset af deltagerantal og 
eventuelle restriktioner i forhold til fysisk udfoldelse?
Christian irgens er vicedirektør hos Mystery Makers, men 
har en fortid som kommunikationschef hos Museum syd-
østdanmark. Han forklarer:
“De kulturhistoriske lokationer er den ægte vare. Det er 
her historien har fundet sted og det gør det muligt for 
os at knytte historien og spillet meget tæt sammen – og 
det kan deltagerne mærke. Det giver en oplevelse, der er 
autentisk og nærværende. som en gæst sagde efter at 
have spillet Mystery Hunt på Christiansborg; “Det føles 
som at high five med Christian 4.” gæsterne fremhæver at 
de ser slotte og parker på en helt ny måde, og at de får en 
relation til historien og lokationen, som de aldrig har haft 
før. Mange har ikke været på lokationen siden deres skole-
tid, og de får en wauw følelse over at opleve slotte, parker 
og fæstningsanlæg i en autentisk historisk kontekst.”

Hvad sker der, når man lukker en flok mysteriejæge-
re inden for murene? Mystery Makers har speciali-
seret sig i at lave inddragende skattejagter på kul-
turinstitutioner, hvor der både skal knækkes koder, 
danses og formidles danmarkshistorie. og resulta-
tet har vist sig at være et fantastisk supplement til 
både formidling og økonomi på institutionerne.

Tæt samarbejde
alle Mystery Hunt spillene bliver til i samarbejde med kul-
turinstitutionen. Mystery Makers investerer i udviklingen, 
produktionen og markedsføringen af en Mystery Hunt – 
selve attraktionen har ikke nogen udgifter. til gengæld tje-
ner kulturinstitutionen penge i forbindelse med det øgede 
publikumstal, som både betyder en større entreindtægt 
samt salg af yderligere services i fx museumsshop og café. 
i 2017 besøgte 8.000 Mystery Hunt gæster Christiansborg 
slot. De betalte ca. 520.000 kr. i entre til slottet.

Mystery Makers indkomst kommer gennem salg af selve 
skattejagten til deres gæster, som primært består af 
teambuildinggrupper fra størrer virksomheder. i 2017 
valgte mere end 15.000 betalende gæster at prøve en My-
stery Hunt på de fire forskellige kulturhistoriske lokationer 
Christiansborg slot, kastellet, kongens Have og kronborg 
slot. og det er en oplevelse, der appellerer til flere og 
flere folk; antallet af gæster, der har været på en Mystery 
Hunt fra januar til og med juli i 2018 er steget med 20 % i 
forhold til samme periode sidste år. 

Supplement til både formidling og økonomi
når man på den måde lukker en samarbejdspartner helt 
inden for murene, kan det supplere til kulturinstitutionen 
på flere måder. Direktør for nationalmuseet, rane Wil-
lerslev uddyber:
”samarbejdet med Mystery Makers er et godt ekstra sup-
plement til slottenes øvrige formidling og tilbud. og det er 
en fed måde at kommunikere kulturarv på, hvor man selv 

er aktivt med. Derudover giver det også et godt bidrag til 
økonomien, hvilket jo er vigtigt i kulturens verden i dag.”
ud over det økonomiske supplement, så giver samarbejdet 
også mulighed for at attraktionerne kan tilbyde oplevelser, 
som appellerer til nogle andre målgrupper, end dem, at-
traktionerne selv har mulighed for at udvikle tilbud til. og 
det betyder ikke at attraktionerne ikke allerede er bevid-
ste om de målgrupper, som Mystery Makers kan trække til. 
Men i en tid med presset økonomi, er det et spørgsmål om 
benhård prioritering af målgrupper. 

Christian irgens fortæller:
“kulturinstitutionerne er meget bevidste om målgrup-
per og det optager dem at tilbyde forskellige former for 
formidling. Der passer Mystery Makers perfekt ind, da vi 
tiltrækker et publikum, som måske ikke kommer så ofte på 
museerne. som lars l. friis, slotsgartner i kongens Have 
siger: ”Mystery Makers’ eventtilbud “kongens Hemmelig-
hed”, er et væsentligt tilskud til formidlingen af det histo-
riske haveanlæg kongens Have. Det er en let tilgængelig 
og meget underholdende måde at formidle haven på, og 
det er tydeligt, at der er stort efterspørgsel på historisk 
formidling igennem leg og konkurrence”.”

netop efterspørgslen på formidling gennem leg, kon-
kurrence og inddragelse er også noget de kan mærke i 
udlandet. i midten af oktober lancerer Mystery Makers 
en Mystery Hunt på kunsthistorische Museum i Wien, og 
næste år åbner endnu en på albertina Museet også i Wien. 

“samarbejdet med Mystery Makers er et godt ekstra 

supplement til slottenes øvrige formidling og tilbud. 

og det er en fed måde at kommunikere kulturarv på, 

hvor man selv er aktivt med.” – rane Willerslev, direk-

tør for nationalmuseet. 

foto / kim Wendt 
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Mie Ellekilde, projektleder i MMEx – Museernes videncen-
ter for digital formidling, www.mmex.dk.

retHink MuseuMs blev udviklet af MMex i tæt samar-
bejde med museerne i region Midtjylland og CaVi v. aarhus 
universitet. Projektet var en del af aarhus 2017 og fik 
støtte både fra fonden aarhus 2017 og region Midtjylland. 

Toget fortæller
Der var flere idéer på bordet i retHink MuseuMs. Det 
første projekt, der gik igennem nåleøjet, havde arbejds-
titlen ”at rejse gennem tid og sted”. idéen var at fortælle 
togrejsende om den lokale kulturhistorie, mens de kørte 
forbi den. som udgangspunkt var det ønsket at arbejde 
med flere forskellige strækninger, men efter trykprøv-
ning hos arriva, der har ansvaret for de lokale togruter, 
valgtes strækningen aarhus struer t/r. ruten var oplagt, 
fordi toget kører igennem hele fem museers geografiske 
ansvarsområde: Museum østjylland, Moesgaard, Viborg 
Museum, skive Museum og struer Museum. 

Den tekniske løsning
næste skridt var mulige, tekniske løsninger. Vi havde fra 
begyndelsen et ønske om at gøre løsningen så generisk 
som muligt, så andre museer ville kunne gøre brug af den. 

Derfor gik vi hurtigt væk fra interaktive vinduer og høre-
telefoner og endte med at arbejde med de informations-
platforme, der normal findes i offentlig transport: lyd fra 
højtalersystemer og tekst i form af lysavis-displays – der, 
hvor der normalt står ”næste station er …”.

Fortællingerne
nu kunne CaVi gå i gang med at lave den tekniske løsning, 
der skulle sikkerhedsgodkendes. imellem tiden allierede 
MMex og museerne sig med teater katapult og arbejdede 
strategisk med, hvordan omfattende fortællinger (alt fra 
vikingeslag til fødende herregårdsfruer) kunne tilpasses et 
let format som lysavis og lyd. formatet blev en blanding af 
tanker, prosa og hårde data som årstal og steder – under-
støttet af et soundtrack af stemmer, musik, eksplosioner 
og hvad der ellers måtte underbygge fortællingerne. Mu-
sikken blev komponeret af Henrik Munck fra sorten Muld. 

”toget fortæller” kørte 4 dage i juli 2017 og blev modtaget 
med begejstring af de mange passagerer, der opsøgte det 
fortællende tog. 

Stedets ånd
Hvor ”toget fortæller” tog sine brugere ud på en rejse 
gennem det kulturhistoriske landskab, fokuserede delpro-

rethink Museums

Den lange vej ned til det isolerede fjordbjerg Dysbjerg. 

Heldigvis har glud Museum et godt samarbejde med 

lodsejeren, der gik med til at lade folk passerer sin 

grund i efterårsferien.

et skilt var den eneste visuelle hjælp til at opsøge den 

immersive oplevelse på Dysbjerg.

foto / Mie ellekilde

jektet ”stedets ånd” på at fortælle historier dér, hvor man 
mindst venter det. Med udgangspunkt i det smukke, men 
isolerede Dysbjerg ved Horsens fjord, afholdtes en stor 
udviklingsevent, med støtte fra Hedensted kommune og 
insero Horsens. 

Udviklingsevent
30 deltagere havde en blanding af teknologiske, innovative 
og kreative baggrunde – alt fra 3D eksperter, historiefor-
tællere, Via og oplevelsesøkonomistuderende til gar-
vede skuespillere og byrumsarkitekter. Der blev arbejdet 
intenst i fem grupper, sammensat på tværs af erfaring og 
kompetencer. 
 
Mange spændende koncepter blev præsenteret. en grup-
pe skabte en rute gennem Dysbjerg, hvor skjult sensorak-
tiveret lys, projektion og lyd skulle sætte fokus på detaljer 
i naturen og historien. 
en anden gruppe foreslog en sneglehusformet gennem-
sigtig skærmkonstruktion, man kunne træde ind i, og som 
gennem brug af augmentet reality bl.a. ville vise landska-
bets forandring fra istiden og frem til i dag. Der var idéer 
om interaktive skattejagter for børn, og historiske rekvi-
sitter, der skulle placeres i området og gennem berøring 
aktivere fortællinger fra Dysbjerg.

Den endelige løsning
i tiden efter eventet efterbehandledes de mange gode 
idéer og det endelig valg faldt på en simpel lydløsning, der 
dog kunne bredes ud til et stort område. glud Museum 
skrev manuskripter, siden tilpasset af dramatiker og san-
gerinde Cathrine lervig. CaVi stod igen for den tekniske 
løsning, der havde hovedfokus på langtidsholdbare bat-
terier og højtalere, der kunne modstå regn og vind. 

Lancering
Det var nødvendigt at oplade batterier hver aften (og de 
skulle først tages ned!). Derfor kørte ”stedets ånd” kun i 
efterårsferien 2017. 
På trods af den isolerede beliggenhed og virkeligt dårligt 
vejr, fandt over 250 besøgende vej til det smukke bjerg og 
oplevede på egen krop, hvordan natur og en menneske-
skabt lydkulisse kan gå hånd i hånd. 
i den ene ende af Dysbjerg hørtes lyden af glade stemmer 
og brudstykker af midsommertaler. i den anden ende hørte 
man usynlige alfer og troldfolk og fik fortællingerne om 
kællingen fra gyllingenæs og bjergkonen.

find mere information om retHink MuseuMs på https://
mmexrethinkmuseums.wordpress.com/

lysavisen fortæller de historier man passerer 
forbi, understøttet af en surroundsound af 
lydkulisse.

 



Med fokus på udvikling, skabte et tvær-
faglig konsortium to projekter, der hver 
især viser vejen for, hvordan kulturhisto-
risk formidling kan foregå i det offentlige 
rum.
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Af Anne Bay Noer, formidlingsudvikler på Kunsten,  
abno@kunsten.dk, og Peter Juul, undervisnings- og udvik-
lingsansvarlig på Kunsten, pj j@kunsten.dk.

At være museum for nogen
efter genåbningen af museet og i skrivende stund lever 
to go-ånden videre og er i dag en central og naturlig del 
af museets Dna og formidlingspraksis. flere gange årligt 
pakker formidlingsafdelingen museumsbilen – eller lad-
cyklen – med materialer og kunstværker og tager to go 
med workshops på skoler, i børnehaver, på hospitaler, til 
festivaler og på byens pladser og torve. 

Motivationen er at udfordre det traditionelle museum som 
videns- og dannelsesinstitution ved at møde publikum, 
dér hvor de er i forvejen. begejstringen er stor, når nye 
og kendte gæster møder museet i uvante omgivelser, og 
kunstværkerne sættes i spil på en ny og anderledes måde. 
Hermed indskriver kunsten to go sig i en nyere type al-
ternativ og inkluderende museumspraksis, som af Casper 
Hvenegaard rasmussen, lektor ved institut for informa-
tionsstudier ved københavns universitet, betegnes som 
en bevægelse fra at være ”museum om noget” til at være 
”museum for nogen”.

Nye udstillings- og formidlingsplatforme
Da kunsten var lukket under renoveringen af muse-
umsbygningen, var det et mål – og reelt behov – at finde 

nye platforme at formidle og udstille i. erfaringerne fra 
kunsten to go’s første leveår har lært museet, at udflyt-
ningen ikke er et mål eller et statement, men derimod et 
middel til at repositionere museet i forhold til publikum og 
gøre museet mere tilgængeligt. 

erfaringerne viser, at når formidlingspraksissen og kun-
sten rykker ud, er det ikke alene med til at udviske ram-
merne mellem kunst og beskuer i fysisk forstand, men 
også mentalt. Ved at fjerne værkerne fra den institu-
tionelle ramme – eller den hvide kube, som kunstkritiker 
brian o’Doherty betegner det modernistiske museumsrum 
– skabes en ny fortælling om værkerne, som sættes i tæt-
tere kontakt med omgivelserne og gæsterne. et kunst-
værk er ikke en isoleret størrelse, men lader sig påvirke af 
de omgivelser, det indskrives i, og derfor åbner kunsten to 
go op for nye forståelser af værkerne. 

når kunsten rykker ud, skabes en tydelig ramme på den 
nye location, hvad end det er på et hospital, i en skole, i 
en zoologisk have eller på en havnefront. Med pavilloner, 
afspærringsplastik, skiltning og et væld af inspirerende 
materialer tydeliggør museet, at her er et rum for kunst 
og kreativitet, som adskiller sig fra rummets normale 
funktion. Det tydelige formidlingsrum er med til at skabe 
en tryg ramme for publikum, der hurtigt kan aflæse afsen-
der og indhold. 

når kunsten rykker ud med kunsten 

Da kunsten Museum of Modern 
art aalborg i 2014-16 var lukket 
ned pga. renovering og revitali-
sering valgte museet at være to 
go. Hele Danmark var vidne til, at 
et kunstmuseum kan gå uden for 
de vante rammer og aktualiseres 
i mødet med nye målgrupper og 
samarbejdspartnere. effekten 
af at forlade den ellers ikoniske 
museumsbygning og skabe et ”mu-
seum uden vægge” på festivaler, i 
private hjem og på skoler var stor. 

Det nære møde 
Det er et mål, at gæsterne skal møde rigtige kunstværker, 
når museet er to go. Derfor har kunsten i samarbejde 
med kunstkonservatorer skabt særlige transportkas-
ser til værkerne, således at de forsvarligt kan rykke ud i 
uvante omgivelser. i transportkassen er maleriet, skulp-
turen eller installationen monteret sikkert bag plexiglas, 
så fedtede fingre og skarpe genstande ikke ødelægger. 
Plexiglasset kan i særlige situationer fjernes, så gæsten 
kan komme helt nært og med øjnene undersøge værkets 
materialer, farver og overflader. 

Museet ønsker samtidig at skabe uformelle tilgange til 
kunsten gennem kropslige, sansebårne og kreative formid-
lingsaktiviteter. når kunsten rykker ud, bliver gæsterne 
mødt af kunstformidlere og kunstnere, der har fokus på 
det menneskelige nærvær og den dialogiske samtale. 

kunsten ruller videre ud med kunsten kreativitarium 
Med erfaringerne fra kunsten to go i ryggen har kunsten 

netop søsat et storstilet formidlingsprojekt, kunsten 
kreativitarium. Det 3-årige projekt er støttet af nordea-
fonden og sigter mod fortsat at møde gæsterne i uvante 
og overraskende rammer. 

kunsten etablerer partnerskaber med 15 byer i region 
nordjylland og tager to go med mere end 120 workshops 
på skoler, i børnehaver og på byens torve eller kulturhuse, 
hvor elever, lærere, pædagoger og familier møder vær-
ker fra museets samling og anderledes workshops med 
kunstnere. 

i kreativitarium-projektet forskes der i kreativitet som 
platform for børns dannelse og læring, og den nye viden 
deles med lærere, pædagoger og museumsansatte i to 
go-workshops lokalt, regionalt og nationalt. Museet glæ-
der sig til at sætte værker fra samlingen, kunstnere og en 
god portion nærvær i spil, når der skabes nye møder, dér 
hvor gæsterne er. 

når kunsten er to go kan museets cykler definere 

tydelige rammer for workshoppen. Her skaber en 5. 

klasse et stort fællesværk af malertape på kulturmø-

det på Mors.

kunsten er to go og laver workshop på børneafdelin-

gen på universitetshospitalet i aalborg. 

når formidlingspraksissen og kunsten rykker ud, som 

f.eks. til regatta på aalborg Havnefront, er det ikke 

alene med til at udviske rammerne mellem kunst og 

beskuer i fysisk forstand, men også mentalt.
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Af Trine Wiltoft Brander, Ribe/Sydvestjyske museer, 
wb@sydvestjyskemuseer.dk.

Hvad er læseteater?
læseteater er et læringstilbud som tager udgangspunkt 
i renæssancen og henvender sig til 5.-6. klasse. Det kan 
sammenlignes med at eleverne fremfører et teaterstykke, 
men i stedet for at lære det udenad, læser de deres 
replikker op undervejs på en tur igennem ribe midtby. 
inden besøget får læreren tilsendt et baggrundsmate-
riale indeholdende fire læseteaterstykker, personoversigt, 
resumé og lærerbrev. læreren tildeler hver elev en rolle i 
stykkerne. alle samfundslag er repræsenteret i stykkerne 
– lige fra fiskekonen anne, jordemoderen Marthe, solda-
ten grobrian og til Doktor Martinus og den fine frue fra 
riberhus, ida gyldenstjerne. gennem de fire små stykker 
får eleverne indblik i hverdagslivet i renæssancen. Det er 
vigtigt, at alle elever får en god oplevelse, og derfor er der 
små og store roller, så både de læsesvage og de læse-
stærke bliver udfordret.

Brug af byen
omdrejningspunktet for stykkerne er, hvordan det var at 
være barn og voksen i perioden – det levede hverdagsliv. 
Med dette fokus kan eleverne identificere sig med deres 
rolle og bliver selv en del af historien. i forhold til elevernes 
virtuelle verden er det her det virkelige liv, der bliver sat 
i spil. samtidig er teksterne koblet op på steder i byrum-

met, som er relevante. bygningerne i sig selv fortæller 
således også noget af historien. stykket skibbroen spilles 
på skibbroen, hvor det maritime liv levedes, og som på det 
tidspunkt var et markant knudepunkt for handlen i byen. 
sygdom og hygiejne spilles foran det gamle apotek, hvor 
apotekeren og hans folk fandt ud af mange interessante 
ting – for eksempel hvordan et afkog af enhjørningepulver 
kunne afhjælpe ørepine og reformationen spilles ved ta-
arnborg, hvor den sidste katolske biskop ivar Munk boede. 

Bygningerne fortæller
Mellem stykkerne fortælles der om stort og småt fra det 
levede liv i ribe under renæssancen. forløbet starter ved 
nørreport, som i dag kun ses ved mørkere brosten i gå-
gadens belægning. turen fra Quedens gaard til nørreport 
er lang. Men vi bruger den til at eleverne falder ind i rollen, 
får fniset af og vænnet sig til, at mange turister foreviger 
dem på billeder. efter at eleverne er blevet ”lukket ind” ind 
ad byporten, bevæger vi os ned til skibbroen og spiller vo-
res første stykke. turen fortsætter rundt i byen til blandt 
andet kapellanboligen, som overlevede branden i 1580. Det 
er en meget smuk bygning, hvor fag, tavl og ribeknægte 
er meget tydelige. Her kunne præsten, repræsenteret ved 
læseteatrets Hr. engelbrecht, holde øje med, om pøbelen 
nu passede deres kirkegang. 

i domkirken hører eleverne om tiden før og efter refor-
mationen. albert skeels kapel fortæller blandt andet 

renæssancen bliver lyslevende for 
skolelever i ribe

om moden, herunder pibekraven, som nu kun kendes fra 
præsten. På vej tilbage til Quedens gaard kommer vi forbi 
turistkontoret, hvor købmandsgården Porsborg tidligere 
lå. Det var her, den store bybrand i 1580 opstod. branden 
var skyld i, at over 200 huse nedbrændte. eleverne skal 
”slukke” branden. De stiller op på en lang række i kølholt 
slippe. Det barn, der står tættest på åen, får en træs-
pand i hånden og kaster den ud og hiver den op. spanden 
sendes op ad rækken og forhåbentlig er der vand tilbage, 
når den når til den sidste mand, og vandet kastes på ”den 
brændende bygning”. 

turen rundt i byen sammen med den afsluttende ”slukning” 
giver eleverne en tydelig og klar fornemmelse af, hvorfor 
og hvordan det kunne gå så galt under den store bybrand, 
da de nu med egne øjne har set, hvor meget træ, der er i 
bygningerne, sammenholdt med en ny viden om, at tagene 
var stråtækte.

Hvad betyder læseteatret for eleverne? 
Den identifikation med mennesker, der levede i en anden 
tid, er vigtig for elevernes indlevelse. Det at hver især 
påtager sig en rolle og får et kortvarigt indblik i en anden 
persons liv, i en anden tid, giver dem mulighed for at sætte 
deres eget liv i perspektiv. i forløbet er der plads til alle – 

svage og stærke læsere, den stille og den livlige; alle har 
en rolle, og alle er afhængige af hinanden.
Hoved og krop hænger sammen i et læringsforløb. Det er 
vigtigt at få fysiske oplevelser af historien med – at skabe 
forståelsen af, at det var lige her, det skete. Den fysiske 
oplevelse af at gå på toppede brosten, opleve, røre og 
lugte i de smalle gader huskes af kroppen på en anden 
måde, end når oplevelsen kun foregår i hovedet. efterføl-
gende hjælper de fysiske oplevelser mange børn med at 
få åbnet det skrevne ord hjemme i klasselokalet. Vi ved, at 
børn lærer forskelligt. Det er lettere at inkludere en urolig 
elev i et åbent læringsmiljø med fysisk højt til loftet end på 
en stol i et klasseværelse. 
elevernes øjne åbnes for detaljer, som de ikke lagde mærke 
til før besøget. bygningerne og byrummet får et helt 
andet liv. lur mig om ikke de fleste af eleverne kigger på de 
gamle renæssancebjælker i ”isvaflens” loft, når de køber is 
efter besøget – dem havde de ikke skænket mange tanker 
før.

læseteatret er i denne sammenhæng en måde at bruge 
byrummet og bygningskulturarven aktivt på, som en del af 
en sanseoplevelse, der hjælper til at anskueliggøre histo-
rien. en lille del af historien invaderer elevernes nutid og 
bygger en formidlingsmæssig bro til fortiden.

elever ved skibbroen. Præsten holder øje med pøblen.

 

i skoletjenesten på Quedens gaard i ribe oplever og mærker skole-
eleverne historien på egen krop. i de historiske værksteder arbej-
der eleverne med henholdsvis renæssancen og 1800-tallet. et af 
læringstilbuddene er læseteater. læseteatret er med til at styrke 
elevernes historiske bevidsthed og identitet. kombinationen af tea-
terstykkerne og de virkelige bygninger giver dem en indsigt i, hvordan 
de selv og deres livsvilkår er historieskabte, og det giver dem nye 
forudsætninger for at forstå deres samtid. 
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Mette Broch Jacobsen, museumsinspektør Øhavsmuseet 
Faaborg, mbj@ohavsmuseet.dk.

øhavsmuseet faaborg har flere forskellige afdelinger på 
forskellige adresser, men en af museets store satsninger 
er uden adresse – det er nemlig ude i landskabet. Her har 
vi folk med på gåture, rideture, cykelture og løbeture og 
som noget ganske særligt; snorkelture. for alle tilbuddene 
gælder det om at tage museumsgæsterne med derud 
hvor kulturhistorien kan opleves ”on site”.  

i forbindelse med genstande påtager museer sig at be-
vare og formidle de ”ægte” genstande – de ting der har 
været brugt af mennesker tilbage i historien. Vi kan blive 
fascinerede af at fornemme fortidens mennesker, gen-
nem genstandens slid, dekorationer eller andre personlige 
præg. Det samme kan være tilfældet med landskabet, og 
så er der den store fordel, at det er tilgængeligt for alle 
på alle tidspunkter. Man kunne kalde det et af de mest 
demokratiske museumsrum med de bedste åbningstider! 
for mange kræver det dog lidt hjælp til at vide, hvad det er 
man skal kigge efter.

når man beslutter at tage gæsterne med på tur under 
vandet, så kræver det selvfølgelig lidt ekstra forberedelse. 
i foråret 2017 var vi derfor fire inspektører på snorkelkur-
sus for ikke alene at kunne varetage den faglige del, men 
også den praktiske dimension det fordrer. Derudover mu-
ligg jorde en donation fra erhvervsstyrelsen at vi kunne få 
bygget vores helt egen snorkeltrailer og fylde den med det 
nødvendige udstyr til både instruktører og gæster. som 
museumsgæst behøver man ikke medbringe andet end 
håndklæde og badetøj, da vi både har våddragter, finner, 
dykkermasker, snorkler, handsker og kameraer.

gæsterne booker turen på forhånd, enten som et særar-
rangement for en gruppe, eller de tager med på vores fa-
ste fyraftensdyk og weekenddyk. inden vi gik i gang havde 
vi snakket om hvorvidt snorkel-formidlingen ville tiltrække 
nye museumsgæster pga. den særlige form. Det viste sig 
at vi havde ret – men langt fra så ensidigt som vi havde 
forventet. Vi havde ret i at vi nu har fået fat i flere mænd 
mellem 20-50 år, men der viste sig et langt bredere billede. 
Vi har f.eks. haft besøg af surferen med hans voksne søn, 
af den kvindelige præst med sin mand og af den ældre 
herre der sejler jolle i området – og mange flere. arrange-
mentet tager i alt 3 timer og vi har max 10 gæster med. 
Vi starter med at fortælle om den kulturhistorie vi skal 
ud og opdage med egne øjne – levn fra jægerstenalderen, 
der ligger bevaret ude under vandet. fortællingen om at 
det, der i dag er Det sydfynske øhav, engang var et stort 
sammenhængende landområde der blev oversvømmet. Det 
betød blandt andet at menneskene gradvist måtte flytte 
sig, og det er levn efter dem vi kan finde. 

På alle vores dyk er der en af vores arkæologer med og så 
en assisterende instruktør. som museumsinspektør med 
specielt fokus på museets formidling er jeg også blevet 
uddannet til at kunne varetage rollen som snorkelinstruk-
tør. På vores første prøvedyk var jeg spændt på at se om 
jeg kunne finde flint, bearbejdet af mennesker for ca. 6000 
år siden. Hvordan skulle jeg kunne skelne kulturflinten 
fra alt det andet der er på havbunden? Det kunne jeg! og 
det kan alle vores gæster. alt flinten er fredet og må ikke 
fjernes fra havbunden. Vi tager det derfor op og kigger på 
det, og lægger det så tilbage igen. Vi har små flåder med 
ud på vandet af sikkerhedsmæssige grunde, men også 
fordi de udgør en flydende formidlingsplatform. Her kan vi 
samles og snakke om det der bliver fundet. Det er en helt 
unik form for direkte formidling, hvor gæsterne selv finder 
sporene fra fortiden og med det samme kan få arkæolo-

en ting er at fortælle, at Det sydfynske øhav 
engang har været beboet land – noget andet er at 
opdage det med egne øjne. Det er hvad vi tilbyder 
vores gæster, når øhavsmuseet faaborg inviterer 
publikum med på snorkelture i det oversvømmede 
stenalderlandskab.

kom med museet under vandet!

gens fortælling om hvad det er de har fundet. oplevelsen 
under vandet kan deles op i to meget forskellige elemen-
ter. Den ene del handler om genstandenes aura, som de 
ligger der under vandet hvor de har ligget i ca. 6000 år. 
Den anden del, er at det er en oplevelse der involverer 
hele kroppen. for de mange gæster der ikke er vant til at 
snorkle, fylder den kropslige oplevelse med udstyret og 
vandet umiddelbart meget. som instruktører har vi derfor 

en meget vigtig opgave med at gøre gæsterne trygge. 
Dette giver nogle meget tætte oplevelser med gæsterne, 
som vi slet ikke er vant til at have i de indendørs udstil-
linger. Herefter er det fantastisk at følge den begejstring 
der opstår når de oplever selv at finde flint forarbejdet 
af stenalderens mennesker. De cirka halvanden time vi er 
i vandet er fyldt med begejstring og magi – lige som jeg 
forestiller mig en rigtig skattejagt!

Par på fyraftensdyk. gæsterne låner kameraer til at 

tage billeder både over og under vandet. 

foto / øhavsmuseet

så er vi klar til dyk! alle har fundet udstyr der passer. 

foto / øhavsmuseet
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Af Julie Lejsgaard Christensen, Martha Marie Wagner og 
Nanna Holdgaard.

i særudstillingen, ”Crustumerium. Død og efterliv på 
tærsklen til rom” (2016), eksperimenterede glyptoteket 
med to nye formidlingsgreb med det formål at skabe en 
direkte forbindelse til igangværende arkæologiske ud-
gravninger og, at inddrage publikum i refleksioner over den 
proces, som ligger forud for en arkæologisk genstands 
transformation til museumsobjekt.

Laboratorium og livestreaming
særudstillingen viste et stort antal indlånte gravfund fra 
oldtidsbyen Crustumerium, der ligger nær rom. i udstillin-
gen var to nye, eksperimenterende formidlingstiltag: et ar-
kæologisk laboratorium samt livestreaming fra de aktuelle 
italienske udgravninger af Crustumerium. 

i det arkæologiske laboratorium, som var åbent hver 
dag i udstillingsperioden, kunne de besøgende overvære 
konservatorernes udgravninger af jordblokke udtaget fra 
Crustumeriums grave, som var transporteret til køben-
havn. Det var muligt at stille spørgsmål til konservatorer-
ne og indgå i dialog om deres arbejde med de arkæologiske 
genstande. udover selve udgravningen kunne publikum 
følge, hvordan arkæologiske fund behandles, bevares, ana-
lyseres og fortolkes. ambitionen var at etablere så auten-
tisk en udgravningssituation som muligt og, give udstillin-
gens besøgende et førstehåndsindblik i den arkæologiske 
proces og de fortolkningsmæssige variationer af genstan-
dene. Hermed udg jorde laboratoriet et alternativ til den 
færdigprocesserede præsentation som selve udstillingen 
tilbød og som udstillingsgæster traditionelt møder. 
laboratoriet var placeret i udstillingens sidste sektion 
således at de besøgende via udstillingens formidling blev 
præsenteret for genstandenes overordnede historiske 
kontekst inden besøget i laboratoriet. Hermed forsøgtes 

udstilling – udgravning: tur/retur

det at give de besøgende den bedst mulige forståelses-
ramme og, at vække deres nysgerrighed og lyst til at indgå 
i dialog med de arbejdende konservatorer. 

i udstillingsperioden faciliterede udstillingens kuratorer 
ni livestreaming-sessioner fra Crustumerium-udgrav-
ningerne på en storskærm i laboratoriet. formålet med 
livestreamingen var at bringe udgravningen ind i udstil-
lingen og at sætte de nyeste fund fra lokaliteten i relation 
til laboratoriets nyeste resultater – så at sige, at udvide 
udstillingen for øjnene af de besøgende. Museet havde ud-
sendt en studentermedarbejder, som deltog i de aktuelle 
udgravninger i Crustumerium og som præsenterede de 
seneste fund og den nyeste udvikling direkte fra udgrav-
ningen. til hver session stillede en af de gravende arkæo-
loger på sitet sig til rådighed for en samtale om fundene, 
ligesom udstillingens besøgende havde mulighed for at 
stille spørgsmål til de gravende arkæologer faciliteret af 
udstillingens kuratorer. 

At turde stille spørgsmål 
udstillingens kuratorer fungerede som det fysiske forbin-
delses- og forståelsesled mellem de museumsbesøgende 
og udgravningen og, spillede en vigtig rolle i gennemførel-
sen af livestreaming-sessionerne. kuratorerne oversatte 
og indrammede den arkæologiske fag jargon, hvilket var 
vigtigt, da lysten til at spørge og interagere direkte med 
museets udsendte medarbejder var begrænset blandt de 
besøgende. selvom livestreamingen bevirkede at de besø-

gende fik adgang til, og indblik i, udgravningen, processen 
og de nye fund, udg jorde livestreamingens set-up og den 
medierede samtale tydeligvis en barriere for en direkte 
dialog mellem museumsbesøgende og arkæologer på 
udgravningen. ulysten til at stille spørgsmål til et relativt 
fremmed emne i en større forsamling har antageligvis 
også spillet ind, for i efterfølgende individuelle samtaler 
med konservatorerne i laboratoriet eller med kuratorerne, 
viste spørgelysten sig langt større, og her foldede dialo-
gen sig helt anderledes ud. 

Dårlig forbindelse, god stemning
På trods af adskillige tests var livestreaming-sessionerne 
teknisk udfordret af en ofte dårlig og langsom inter-
netforbindelse til Crustumerium, hvilket betød dårlig lyd, 
afbrydelser og en forskydning i interaktionen mellem mu-
seets udsendte udgravningsmedarbejder og udstillings-
besøgende. selvom dette ikke var hensigten, havde den 
dårlige forbindelse en afvæbnende effekt, der tog luften 
ud af museumshøjstemtheden og løste op for stemningen 
blandt de besøgende. De tekniske udfordringer g jorde 
situationen mere velkendt og hverdagsagtig og skabte en 
fælles præmis og et fælles rum mellem museumsansat og 
besøgende.

Rammernes betydning
glyptotekets eksperiment med livestreamingen og det 
arkæologiske laboratorium viste, hvor stort potentiale, 
der ligger i at udvide udstillingsformatet ved at bringe den 
arkæologiske udgravning helt ind i museets udstillings-
rum. særligt i laboratoriet, der bevidst brød med udstil-
lingsscenografien for at skabe en mere uformel situa-
tion, lykkedes det at etablere en autentisk dialog mellem 
konservator og udstillingens besøgende, som højnede de 
besøgendes interesse for det arkæologiske materiale og 
den videnskabelige proces. 

De to formidlingssituationer handlede begge om at skabe 
dialog med udgangspunkt i en arkæologisk kontekst, men 
at dette i langt højere grad lykkedes i det arkæologiske 
laboratorium end i livestreamingen, viser, hvor afgørende 
rammerne er for de besøgendes lyst til at deltage.
samtidigt pegede formidlingseksperimenterne også på, 
hvor megen facilitering det kræver, hvis graden af bruger-
inddragelse og interaktion skal stå mål med den massive 
planlægning og koordinering, som et sådant tiltag kræver, 
både på museet og i udgravningen. 

udstillingen var støttet af:
aage og Johanne louis-Hansens fond 
knud Højgaards fond
Det arkæologiske laboratorium blev til med støtte fra:
beckett-fonden

billedtekst:

2: 

3: 

4: livestreaming

foto / gert van oortmerssen

udstillingen.  

foto / Martha Wagner

arbejdende konservator.  

foto / gert van oortmerssen

skilt i laboratoriet.  

foto / ana Cecilia gonzalez
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Museumsinspektør: Ingrid Vatne, Museum Vestfyn,  
iv@museumvestfyn.dk og projektmedarbejder Ena Wiig, 
Danmarks Forsorgsmuseum, enawiig@gmail.com.

som del af den nationale satsning Historier om Danmark 
i 2017, udviklede Museum Vestfyn et familieforløb, som 
aktiverer familier i byrummet i den gamle købstadskerne. 
Projektet var del af samarbejdet omkring dilemmaformid-
ling, et samarbejde mellem Museum Vestfyn, Den gamle 
by, arbejdermuseet, Danmarks forsorgsmuseum, struer 
Museum og Museum sønderjylland Projektet blev støttet 
af nordeafonden. 

forløbet tager afsæt i industrialiseringen sidst i 1800-tal-
let, hvor behovet for arbejdskraft var stort, og hvor også 
børn var vigtige ressourcer, for at få samfundets hjul til 
at køre rundt. Herunder behandles børns rettigheder, le-
vevilkår og muligheder, kønsroller samt en perspektivering 
af livet før og nu. forløbet giver indblik i en 11-årig drengs 
hverdag som børnearbejder på den lokale tobaksfabrik 
anno 1896, og nogle af de dilemmaer, han kunne blive udsat 
for. Den pågældende skrådrengs identitet er bygget op 
af henholdsvis erindringer fra børnearbejdere fra køben-
havn samt flere fotografier som er stykket sammen til en 
person. som skrådreng skulle man dyppe rester af tobaks-
blade ned i en sovs af forskellige krydderier. Med de bare 
hænder tog drengene stumperne op af sovsen og ”tryk-
kede dem af”, ligesom man former en snebold. bladene blev 
derefter lagt til tørring på en rist i et ophedet rum og blev 
til bindegods – det inderste lag i skrårullerne. Det be-

skrives som et meget ubehageligt arbejde, som gik hårdt 
ud over hænderne og en gang imellem også øjnene, hvis 
man fik sovs i øjet under arbejdet. især vinteren var slem 
på tobaksfabrikken, idet sovsen frøs til grødis og derfor 
var særlig hård ved hænderne. forløbet giver indblik i en 
hverdag, vi på lokalt plan ikke kender direkte, da der ingen 
erindringer eller fortællinger er bevaret, som omhand-
ler fabriksbørnenes hverdag ved assens tobaksfabrik. 
kilderne er derfor erindringer fra fabriksbørn i københavn, 
fabrikslovens bestemmelser fra 1873 samt straffeloven 
fra 1866, som tilsammen tegner et godt tidsbillede. På 
denne måde skabes samtidig en stemme, som ikke ellers 
bliver hørt. 

familierne eller grupperne som deltager, får ved Museum 
Vestfyns udstillingssted udleveret et materialesæt med 
fem dilemmakort og et bykort med billede af de steder, 
som de skal opsøge. stederne er nummererede, men kan 
besøges i vilkårlig rækkefølge. når en gruppe står ved 
det pågældende sted, skal kuverten med samme num-
mer åbnes. i kuverten er der et kort: Den ene side knyt-
ter tobaksdrengens hverdag til det sted, hvor deltagerne 
befinder sig – eksempelvis en arbejderbolig i købstadens 
fattigste kvarter. Den anden side opstiller et for tobaks-
drengen problematisk dilemma, hvor han beder om hjælp. 
Deltagerne diskuterer de muligheder, skrådrengen har for 
at løse situationen, ud fra de vilkår, som var gældende på 
skrådrengens tid. Her behandles også de konsekvenser, 
de forskellige valg kan have for skrådrengen. således får 
deltagerne skabt en historisk relateret erfaring til deres 

Historien vækkes til live og lader byens forskellige 
rum med betydning, når deltagere, gennem det 
selvguidede dilemmaforløb, udforsker den gamle 
købstadskerne ud fra en 11 år gammel tobaksar-
bejders hverdag anno 1896.

i skrådrengens fodspor 
– et selvguidet familieforløb i assens’ gader

oplevelse af byen. Hovedpointen er, at deltagerne disku-
terer skrådrengens vilkår og de muligheder, som knytter 
sig til det sted, hvor dilemmaet aktiveres. På den måde 
får deltagerne et indblik i en livshistorie fra en tidligere 
periode i de samme gader, som vi måske færdes i til daglig. 
(fig.1: Mulepose med fem dilemmakort, et bykort og et 
personkort. foto: Museum Vestfyn.)

foruden at skubbe til den historiske bevidsthed hos delta-
gerne i forhold til deres egen hverdag, er det en intention, 
at forløbet skal bidrage til, at flere oplever assens på 
en anderledes måde, hvor kulturmiljøerne bliver bragt i 
spil og ladet med historisk betydning. inden for litterære 
stedsteorier kan man betegne et sted som mere end blot 
et fysisk rum i tid. Det er også en mental tilstand. stedet 
er noget vi træder i forhold til med vores krop og sanser, 
vores viden og kunnen, vores erindring, forestillingsevne 
og sprog. (ibid., s. 36). Ved at aktivere deltagernes forestil-
lingsevne gennem opstillede dilemmaer, ønsker museet 
at øge opmærksomheden på byens levede liv og således 
skabe en øget forståelse af byens forskellige elementer og 
den betydning, de har haft for de mennesker, der tidligere 
har levet i byen. 

Ved aflevering af materialet samt udlevering af en lille 
belønning for indsatsen, høstede museet mundtlige og 

skriftlige (spørgeskema) tilbagemeldinger fra deltagerne. 
i alt 40 mennesker deltog fordelt på 10 grupper. om det 
indholdsmæssige var tilbagemeldingen, at diskussionerne, 
som fandt sted på de udvalgte steder i byen, formåede at 
skabe en ny viden og en ny oplevelse af et sted og en gade, 
som deltagerne kendte godt i forvejen. På det formmæs-
sige plan fik museet tilbagemelding om, at den selvguidede 
form skabte en ligeværdighed blandt gruppens deltagere 
– ingen havde patent på den ”rigtige” historie, idet der 
ikke var ét facit. formen rummede endvidere mulighed for 
at holde pause og spise frokost undervejs, eller afbryde 
tidligere og alligevel få en dybdegående og oplevelsesrig 
erfaring.

litteratur
almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866. 
Christian Christensen om børnearbejde på tobaksfabrik i 
1890’erne. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/
vis/materiale/christian-christensen-om-boernearbejde-
paa-tobaksfabrik-i-1890erne/
lov om børns og unge Menneskers arbejde i fabrikker og 
fabriksmæssig drevne Værksteder samt det offentlige 
tilsyn med disse, 1873
ringgaard, Dan: nordbrandt, aarhus universitetsforlag, 
2005

Dilemma knyttes til kulturmiljøet ved tobaksgården. 

foto / Marina eskelund
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Af Amalie Vilslev Juelsgaard, visuel antropolog og ansat 
ved Museum Ovartaci, amalievilslevju@gmail.com.

Meget ændrer sig når et museum rykker ud fra de vante 
mure. Murene, der forlades i denne artikel, tilhører de 
smukke guldalderbygninger, der udgør Psykiatrisk Hospi-
tal i aarhus. Her ligger Museum ovartaci, som formidler 
aftabuisering af psykisk sygdom gennem kunstværker og 
psykiatrihistoriske genstande. i 2017 indledte museet et 
samarbejde med foreningen business Park skejby, om at 
skabe midlertidige udstillinger i 10 virksomheder. udstil-
lingskonceptet fik navnet ”ovartaci fields” og bestod af 
værker fra museets arkiver blandet med nye værker, skabt 
til lejligheden.

Museum ovartaci har en lang tradition for at skabe 
udstillinger udenfor huset, men det nye i dette ambitiøse 
projekt, var erhvervslivet som medaktør og at der var 
ressourcer til at dokumentere og evaluere processen. at 
følge projektet tæt gav indsigt i nogle af de temaer, der 
kan gøre sig gældende for et museum som befinder sig 
på udebane fremfor i den vanlige værtsrolle: hvad sker 
der fx med værker når de opleves i et andet tempo end 
museets rum for fordybelse? Hvordan får man engageret 
et fremmed netværk? nærværende artikel vil forholde 
sig til Museum ovartacis specifikke aktivistiske projekt 
i den kontekst – at skabe dialog om psykisk sårbarhed. 
Museumsleder Mia lejsted udtrykte indledende i projek-

tet: ”Museum ovartaci kan aldrig blive baggrundsmusik, 
men må nødvendigvis være en sten i skoen”. udstillingerne 
skulle intervenere.

i mødet opstod der i flere tilfælde en gensidig tøven fra 
både museum og samarbejdspartnere i virksomhederne. 
en tøven der indledende blev italesat af de to parter med 
vendinger som at være ´fra to forskellige verdner´ og 
at ´tale hvert sit sprog´, og som viste sig at bunde i en 
forståelse af, at have forskellige fokusområder. Museum 
ovartacis kunstprojekt blev budt velkommen, men ofte 
som noget der lå uden for virksomhedens egentlige fokus 
– business. Museets bevidsthed om dette skabte en be-
kymring for at træde sin vært over tæerne, og det betød 
at udstillingerne i nogle af virksomhederne stilfærdigt 
druknede i landskabet. Dér stod således Museum ovartaci 
med sten i hænderne, klar til at udfordre erhvervsparken, 
men fandt sig selv i rollen som en genert og høflig gæst, 
der generøst var inviteret indenfor. Hvordan skubber man 
til sin vært uden at døren smækkes i?

noget interessant ved ovartaci fields var, at projektet 
rummede 10 forskellige udstillinger, hvorved der, i kontrast 
til ovenstående, også var samarbejdsprocesser der spire-
de, og hvor både museum og virksomhed blev mere modige. 
Ét eksempel på dette var en udstilling på en sundhedsfag-
lig professionsuddannelse – et sted hvorfra studerende 
skal ud og arbejde med en mangfoldighed af mennesker og 

en høflig gæst med sten i hånden 
– da Museum ovartaci mødte erhvervslivet

Museum ovartaci indledte fra maj – 
december 2017 et samarbejde med 
foreningen business Park skejby, om 
at skabe 10 særudstillinger i erhverv-
sparken. Museum ovartaci formidler 
åbenhed om psykisk sygdom og busi-
ness Park skejby havde et ønske om 
kulturelt liv i området. Her vil mødet 
mellem museets aktivistiske agenda 
og erhvervslivet kommenteres. 

deriblandt psykisk sårbare. et andet eksempel var på et 
konferencecenter, der stræbte efter at skabe anderledes 
og rolige oplevelser i deres kursisters hektiske hverdag. 
Hvad de to steder havde til fælles var at museets og 
virksomhedens værdier kunne forenes i praksis, og netop 
derfor involverede begge parter sig i at mobilisere deres 
netværk, få nye ideer og at turde noget. Det betød, at der 
blev løbende blev arrangeret events, og at nye eksperi-
menter blev søsat undervejs i perioden. når de to parter 
opdagede et gensidigt behov for hinanden begyndte ringe 
at sprede sig i vandet. 

Der var også eksempler på samarbejdsprocesser hvor der 
indledende var langt mellem ”de to verdner”, men hvor dia-
log og åbenhed skabte overraskende fællesskaber. sam-
arbejdspartneren i en energivirksomhed havde indledende 
bekymringer for signalværdien i udstillingen (en hænge-
køjeinstallation foran virksomheden), men efter samta-
ler med museet og kunstneren bag værket, fandt andre 
tematikker vej ind i samarbejdet. at sætte psykisk sårbar-
hed på dagsordenen, blev nu italesat som væsentligt, fordi 
stress og andre psykiske lidelser nødvendigvis må være 

fokus i en bæredygtig virksomhed. ligeledes bed museet 
negle i et virksomhedsmiljø, da en performancekunstner i 
slowmotion gik rundt om glasbygningen iført niqab – mens 
burkadebatten rasede. indenfor kunne man observere, 
hvordan medarbejdere stimlede sammen ved vinduerne og 
diskuterede om kvinden derude var psykisk syg. Det viste 
sig, at netop denne vovede performance henrykte sam-
arbejdspartneren (som var ansvarlig for sociale arrange-
menter) fordi hans vision var, at samle medarbejderne. 

i eksemplerne her fandt man grundlæggende fælles 
værdier, som kunne tillade at både museum og virksomhed 
foldede sig ud og engagerede sig i samarbejdet uden at 
underminere deres eget primære fokus. Museum ovarta-
cis erfaringer fra ovartaci fields peger på, at man som et 
museum, der rykker ud i erhvervslivet, skal vælge sin sam-
arbejdspartner med omhu, og prioritere ressourcer til at 
finde et fælles ståsted. når projektet bliver meningsfuldt 
inden for rammen af begge parters kerneværdier, bliver 
det muligt at satse, og sammen lægge sten i skoene. 

Hængekøjeinstallation med tilhørende lydværk foran 

energivirksomheden.

Performancekunstner i niqab cirkulerer langsomt 

uden for et virksomhedmiljøs vinduer, mens hun slæ-

ber på en lysekrone.

installation på professionsuddannelsen med 

fikseringsbælte, observationsstol og lydværk. 

installationen var ét af de nye værker der kom til i 

projektperioden. 
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Af Marlene R. H. Kramm, Undervisnings- og udviklingsan-
svarlig Skoletjenesten, Museum Vestsjælland,  
mar@vestmuseum.dk, Ida Maria Skielboe, Kathrine Vester-
gaard Brandstrup og Jesse-Lee Costa Dollerup, formid-
lingsinspektører, Museum Vestsjælland. 

kulturbussen kører forbi frugtplantagen, hvor høstakke 
et tidligt forår i 1945 dækkede over et lager af maskin-
pistoler. Da eleverne står af bussen, har de fulgt mod-
standsgruppens medlemmer ud af Holbæk, forbi tyske 
vagtposter og jernbanepatruljer. nu er det elevernes tur. 
30 våbencontainere er faldet ned igennem nattehimlens 
mørke. De husker den container, de så i museets udstilling 
og ved, at det kræver fire mand at bære den sikkert fra 
marken op på lastbilens lad. elever med mudrede snea-
kers deler sig lynhurtigt op, og uddelegerer de forskellige 
opgaver, så våbenmodtagelsen kan foregå så effektivt 
som muligt.

Undervisning udenfor murene
et våbennedkastningssted, en kirke eller en bronzealder-
høj. Det er steder som undervisningen kan udfolde sig i 
mødet med Museum Vestsjællands skoletjeneste. Museet 
rummer elleve udstillingssteder fordelt ud over Vestsjæl-
land, men kulturlandskabet er også en vigtig del af muse-
ets formidlingsområde. Vestsjælland har en rig kulturarv 
i byen og på landet, og museet spiller en vigtig rolle i 
forhold til at gøre den både synlig og tilgængelig. Men hvad 
betyder det egentligt for elevernes læring og trivsel, når 
undervisningen flytter ud i vind og vejr?

Kunsten og naturen
i 1930’erne flyttede en gruppe malere ud af københavn 
til det smukke odsherred. Mellem de stejle skrænter og 
oldtidens gravhøje fandt de deres inspiration. 4. årgang 
fra Pedersborg skole er kommet til odsherred for at 
følge i malernes fodspor. Det er en sansemættet ople-
velse. Den første dag besøger eleverne først odsherred 
kunstmuseum, og herefter Vejrhøj. Her ser de hvordan 
odsherredmalerne brugte naturen som inspirationskilde. 
fra bronzealderhøjen Vejrhøj har man god udsigt over det 
dramatiske istidslandskab, men der er ikke meget læ at 
finde på toppen. når man underviser i det fri, må man altid 
forvente det uventede. Hvis det blæser, så løber børnenes 
kroppe nogle gange rundt, og deres stemmer prøver at 

overdøve vinden. regner det, så kan de komme til at krøl-
ler sig sammen om hinanden og sig selv. sanserne bliver 
skærpet, og det er godt når man er på inspirationsjagt i 
naturen. Men undervisning i det fri sætter store krav til 
underviseren, der gerne skal have en plan b i baglommen, 
og være meget præcis i sin rammesætning, så eleverne 
ikke fortaber sig i sanserne. 

næste gang eleverne møder museumsunderviseren fore-
går det på Malergården i odsherred, som er et autentisk 
kunstnerhjem fra 1930’erne. Her hører de om familien 
swane der forlod det fortravlede Hellerup i jagten på et liv 
i pagt med naturen og kunsten. eleverne finder hver især 
deres sted i haven, hvor de omsætter inspirationskilderne 
i naturen til et konkret værk. roen ved stedet og historien 
forplanter sig til eleverne, så de to timer senere stadig 
står, fordybede i deres værker. 

På besøg i middelalderen?
når man træder ind i huset på Præstegade 23 har man 
fornemmelsen af at støvet i vindueskarmen kan dateres til 
slutningen af 1400-tallet, hvor huset blev bygget. Det er 
nordeuropas bedst bevarede middelalderhus, og en del af 
den middelalderlige Højby i kalundborg. eleverne myldrer 
ind i rummet ført an af fru ingeborg, datter af selveste 
esbern snare, som grundlagde byen for godt 850 år siden. 
undervisningsforløbet fører også eleverne forbi ruinerne 
af esberns gamle borg, og hans kirke med de fem tårne. 
underviseren, som i dag kalder sig ingeborg, binder byen 
sammen i et narrativ, som finder sin afslutning på museet. 
Med forløbet i kalundborg prøver vi at give eleverne et 
så autentisk møde med kulturhistorien som muligt, men 
meget er naturligvis forandret. når de bevæger sig rundt 
i byen, er der ingen stank af natpotter, og ingen larm fra 
mennesker i gang med dagens dont. ingen tvivl om at 
eleverne har haft en god oplevelse i den velfriserede Højby, 
men hvilket billede giver det dem egentligt af middelalde-
rens byliv?

efter forløbet kan klassen besøge det omkringliggende 
middelalderlige kulturlandskab med kulturbussen. kultur-
bussen, som har været et satsningsområde for Museum 
Vestsjælland siden 2014, er af afgørende betydning for at 
kulturlandskabet kan inddrages i det omfang vi gør. 

Mudrede sneakers, modstandsfolk 
og kunst i istidslandskabet

Det var her det skete…
Det kræver en god portion indlevelse at mærke historiens 
vingesus, når man står på en nyligt gødet mark en grå ja-
nuardag og simulerer våbennedkastningen fra 2. Verdens-
krig. Det er dog netop denne mark, der gør forløbet til 
noget særligt, for det var her det skete. Det samme gør 
sig gældende i odsherreds bakker og i kalundborgs Højby. 
selvom stederne, og tiden er en anden, så kan det auten-
tiske møde med kulturhistorien stadig give nye oplevelser 
og indsigter. 

kroppen og tankerne bliver ofte styret af det rum vi befin-
der os i, og når man underviser udenfor, udvider grænser-
ne sig derfor. Det skaber både muligheder og udfordringer. 
eleverne bliver generelt motiverede af at være udenfor, 
og sanserne kører på højtryk, hvilket paradoksalt nok både 
kan gøre det lettere at fordybe sig, og sværere at holde 
fokus. 

Museumsunderviser kathrine som ingeborg foran 

Præstegade 23.  

foto / Museum Vestsjælland

udsigten fra bronzealderhøjen Vejrhøj i odsherred. 

foto / Museum Vestsjælland

elever fra 4. klasse i kunstnernes fodspor på  

Malergården.  

foto / Museum Vestsjælland



 

når undervisningen flytter udenfor 
i kulturlandskabet og byrummet, 
kommer sanserne for alvor i spil. Det 
giver nye muligheder, men også noget 
at tænke over. 
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WARSzAWA! 
Målet for dette års studietur

11 formidlere samlet fra hele Danmark, inklusiv grøn-
land, mødtes i den polske storby for at udforske et 
udvalg af museer; paladser, Chopin, science, krig, neon 
og samtidskunst. Vi mødte oplagte, interessante og 
meget venlige formidlere bag kulisserne alle de steder 
vi besøgte.

tak til sara Peuron-berg, Mathilde de kruiff og nina 
Hviid for en veltilrettelagt og fantastisk tur, hvor fag-
lighed og netværk gik op i en højere enhed.

Næste års turplanlæggere 
karen bech Jessen, anne Mette Høncke og birgit 
Pedersen.

 

nyheder – iCoM CeCa MiD info 

TEMADAG OM ANIMATION
 
Der er i dag så mange muligheder for at vælge formid-
lingsmedier og iscenesættelse, når man skal formidle 
en historie.

et af de mest fleksible medier der findes, er animation.
Du kan ved at deltage i denne temadag blive klogere på 
selve mediet, forskellige typer af animation, arbejds-
processen og økonomien omkring det.

Dagen arrangeres i samarbejde med animationsmiljøet 
i Viborg, som rummer den verdenskendte skole ”the 
animation Workshop”, samt vækst og erhvervshuset 
arsenalet, som rummer 30 animations – og spilvirk-
somheder. 

Vi planlægger en dag, som består af oplæg og dialog, 
så går du med en konkret idé, vil vi gøre det bedste for 
at kvalificere den og hjælpe dig videre.
 
Dato
onsdag den 27. februar 2019 
kl.: 11.00 – 15.00

Sted
Parolesalen på ”arsenalet”
kasernevej 8-10
8800 Viborg.

Tilmelding
rikke Johansen smidt, rij@viborg.dk
senest mandag den 18. februar 2019

What’s next?

Let’s keep in touch!
 

–
–

–

W
hat’s next?

Let’s keep in touch!
 

–
–

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

•   prioriterer fagligheden i formidlingen og sætter fokus på faget.

•   ønsker at styrke det tværfaglige samarbejde.

•   styrker det kollegiale potentiale.

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

 

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

Følg os også på Facebook

levendegørelse for turister på klippen foran Hotel Disko bay i Qasiguiannguit. Projektets sommer aktiviteter omfatter bl.a. interaktiv 

levendegørelse i friland og formidling ved særlige events og ved turistbsøg. foto / Qasigiannguit Museum, 2010 ©

MiD


