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UDVALGETS INDLEDNING

Denne rapport hviler på et udvalgssamarbejde mellem repræ-
sentanter fra både kunstmuseer, kulturhistoriske museer og 
naturhistoriske museer. Den afspejler således allerede heri en 
mangfoldighed og kompleksitet i museumskulturen, som den 
intetsteds ønsker at se bort fra. At Danmark har et rigt muse-
umsliv beroende på individuelle forskelle og lokale særtræk, 
er hævet over enhver tvivl, og de generelle anbefalinger, som 
udvalget i det følgende fremkommer med, har ikke til hensigt 
at ensrette, men udelukkende at tilbyde det brogede museale 
felt yderligere professionalisering, selvrefleksion og selvkritik 
med fokus på den formidling, der bringer institutionerne i be-
rigende kontakt med sine brugere. 

Ikke desto mindre siger det sig selv, at når rapporten over-
hovedet foreligger, skyldes det, at der kan være god grund til 
en øget selvbesindelse i museumslivet, herunder mobilisering 
af vilje til forandring i en række af de sammenhænge, som 
rapporten tydeliggør. Rapporten hviler således på den funda-
mentale præmis, at museer – betegnelsen til trods – ikke bør 
være uforanderlige bevaringssteder, men levende formidlings-
sammenhænge, hvor der også lyttes til de ændringer i modta-
gergruppernes forventninger, som tiden afføder.

Det styrende synspunkt for udvalgets analyser, kortlægninger 
og perspektiveringer har været en mere fundamental overve-
jelse over det ændrede dannelsesbegreb, som er blevet synligt 
gennem de sidste år. Dannelsesbegrebet er intimt forbundet 
med det formidlingsbegreb, som udvalget er sat til at udrede, 
og har, kort fortalt, ændret sig fra at være et monologisk be-
greb, hvor de museale eksperter hælder viden ud over deres 
uforberedte publikum, til at være et dialogisk eller interak-
tivt formidlingsbegreb, hvor det i højere grad handler om at 
deltage i en fælles erkendelsesproces. Hvorvidt der er tale om 
et regulært paradigmeskift, er af mindre betydning, så længe 
man reelt anerkender, at den museale formidling i dag i hø-
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jere grad end tidligere må anskues i dette lys af fælles projekt 
mellem publikum og museum.

Et dannelsesbegreb eller formidlingsbegreb, der forskyder 
vægten fra den monologiske autoritet til dialogen med pub-
likum, involverer overvejelser over kommunikationens kvali-
teter. Fra et traditionelt, autoritært synspunkt kan man tale 
sit eget sprog uden at tænke på modtageren, medens en mere 
modtagerorienteret formidling uvægerligt må inddrage over-
vejelser over, hvorledes man når sine målgrupper. Målgrup-
pen for det klassiske dannelsesbegreb betød i praksis konkret 
udelukkelse af en række befolkningsgrupper, som på forhånd 
var afskåret fra at indgå i det kommunikative fællesskab, som 
kulturinstitutionen etablerede i kraft af sin formidlingsmåde 
– primært på grund af manglende uddannelse.
 
Et nyt dannelsesbegreb tager således i højere grad udgangs-
punkt i forskellige befolkningsgruppers forskellige forudsæt-
ninger – ud fra det etiske synspunkt, at museet ikke alene 
har ansvaret for de mennesker, der besøger det, men også for 
dem, der ikke gør det. Det kan synes at være en voldsomt in-
kluderende forpligtelse og skal da også hovedsageligt forstås 
som en slags styrende ide for arbejdet i kulturinstitutionerne 
– en ide, som skal sikre initiativer, der bringer museet og dets 
formidlingsformer i kontakt med andre end de allerede indvi-
ede. En konsekvens heraf er blandt andet, at man nemt kan 
forestille sig formidlingsformer, som ophæver den klassiske 
modsætning mellem oplevelse og vidensformidling, ganske 
enkelt fordi en ny internetbaseret kultur har sat nye normer 
for videnstilegnelse og oplevelse og forholdet herimellem.

Når udvalget overhovedet finder det væsentligt at udvide 
museernes formidlingsstrategier til at kunne omfatte flere og 
andre grupper end de allerede interesserede, og når udvalget 
tillige har brugt tid på den museale praksis og kravene til 
denne i en kulturanalytisk samtidsdiagnose, skyldes det na-
turligvis, at udvalget finder, at museerne stadig har en uhyre 
vigtig rolle at spille i den kulturelle udveksling og erkendel-
sesproduktion, som samfundet ikke bør være foruden. 

INDLEDNING
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Der ligger tanker om den enkelte borgers delagtighed og an-
svar for samfundets kulturelle produktion og selvrefleksion 
bag udvalgets arbejde, tanker, som ikke fastsætter specifikke 
formidlingsmetoder, men bare fastholder feltet som væsent-
ligt. Det er således heller ikke kærligheden til museer som så-
dan, der har drevet udvalgets arbejde, så meget som nødven-
digheden af at insistere på den komplekse læring – sansning, 
erindring, refleksion, kritik – som museumsinstitutionen i 
vort samfund repræsenterer. 

Læring er altid læring på en baggrund af forudsætninger. Der 
er meget, der taler for, at publikums forudsætninger har æn-
dret sig over årene – og det kan efter udvalgets mening ikke 
være meningen, at museer, mere eller mindre nostalgisk, skal 
bortse herfra. Omvendt kan det heller ikke være meningen, at 
museerne skal lefle for allerede etablerede kulturvaner. Der 
er i museerne en kompetence og et engagement, som, hvis det 
bruges rigtigt, kan nå folk, hvor de er, og samtidig lægge noget 
til. Denne dobbelthed må være ethvert museums formidling-
sideal.

Vi ser i disse år voldsomme mønsterændringer i eksempelvis 
den unge generations forudsætninger. Referencernes antal 
vokser drastisk i kraft af den informationssøgning, som inter-
nettet tilbyder. Der er ingen tvivl om, at dette forhold rummer 
nye udfordringer for museernes formidling. Det placerer dem 
i nye sammenhænge, hvor begreber som originalitet og auten-
ticitet skal holdes op mod informationsteknologiens endeløse 
disponibilitet, men det er samtidig også chancen for museerne 
til at gøre en forskel i forhold til andre former for vidensfor-
midling. Den forskel kan dog ikke opnås, hvis ikke museerne 
er fuldt ud bevidste om og opdaterede, hvad angår samtidens 
videnskulturelle, herunder sociale, struktur. For det er denne 
viden, der kan medvirke til, at museerne både kan definere og 
løse deres opgave i den differentierede virkelighed, som de er 
en del af.

Udvalget har efter bedste evne og erfaring forsøgt at spejle 
museernes formidlingsmæssige praksis og perspektiver i den 
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aktuelle situation. Alene den ambition kan kaldes ny, idet det 
ikke længere gælder om at overlevere etablerede sandheder 
fra den museale institution til en undrende, videbegærlig el-
ler modvillig offentlighed så meget som at søge medspillere til 
erkendelsesprocesser, der fremmer forståelsen af ligheder og 
forskelle mellem mennesker, generationer og epoker i samfun-
dets historie.

Der er to væsentlige parametre, museerne kan bruge som 
pejlemærker for deres formidling: den sociale kompleksitet, 
der kendetegner deres bruger- og for så vidt også deres ikke-
bruger-grupper, og den globale kompleksitet, som de inter-
nationalt orienterede museer gør opmærksom på med deres 
udstillings- og samlingspraksis. Begge dele er af afgørende 
betydning for et dansk museumsvæsen, der ønsker at gøre os 
klogere på hinanden og på verden.

De anbefalinger, rapporten rummer, er tænkt som punkter, 
der kan stimulere dansk museumsliv til at påtage sig en for-
pligtelse over for det samtidige, hvad enten man arbejder med 
det ældste eller det yngste. De kan i medfør heraf heller ikke 
undgå at afspejle udvalgets egen samtidighedsfølelse, hvilket 
ikke bør ses som en begrænsning, men som et vidnesbyrd om 
det engagement i hele museumsinstitutionen, som samtlige af 
udvalgets medlemmer deler.

Peter Bavnshøj Steen Hvass  
Jette Sandahl Tinna Damgård-Sørensen  
Ane Hejlskov Larsen Jens Erik Sørensen
Lene Floris Steen Kyed (formand) 
Poul Erik Tøjner Morten Hahn-Pedersen  
Carsten U. Larsen  Poul Vestergaard
Allis Helleland  Jacob Salvig

Marts 2006
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1  Aftalen blev indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative 
Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre 
og Kristendemokraterne – og efterfølgende tiltrådt af Socialdemokraterne og 
Enhedslisten.

KAPITEL 01BAGGRUNDEN FOR FORMIDLINGSUDVAL-
GETS ARBEJDE

Kulturministeriet udgav i 2003 Udredning om bevaring af 
kulturarven. Udredningen blev fulgt op af en langsigtet kul-
turbevaringsplan med en finansiering på 40 mio. kr. årligt.

Med en langsigtet plan for bevaring af kulturarven er det næste 
naturlige skridt at sikre, at formidlingen af kulturarven sker 
på så inspirerende og vedkommende vis, at en stadig større 
del af befolkningen får interesse for museernes tilbud. 

Museumsstatistik viser, at det samlede besøgstal på landets 
museer stagnerede i midten af 1990’erne på trods af nye in-
stitutioner på museumsområdet. Denne udvikling har så vidt 
vides ikke været genstand for en nærmere analyse og diskus-
sion af årsagen. Stagnationen er dog i sig selv et væsentligt 
argument for at undersøge både museernes formidlingsprak-
sis og befolkningens brug af museerne.

1.1 DET POLITISKE GRUNDLAG FOR FORMIDLINGS-
UDVALGETS ARBEJDE 
I forbindelse med indgåelse af aftale på kulturområdet om fi-
nansloven for 20051 blev det besluttet, at der skulle iværksæt-
tes et udredningsarbejde med henblik på at belyse museernes 
formidlingsindsats mv.

I regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005 blev det un-
der punktet ”Adgang til vores kulturarv” fremhævet, at ”rege-
ringen vil styrke danskernes kendskab til den fælles kultur-
arv. Det skal ske ved fri entré til Nationalmuseet og Statens 
Museum for Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til 
alle museer for børn og unge, forbedrede åbningstider og til-
gængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstil-
linger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven 
i undervisningssammenhæng”.

KAPITEL 01
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Gratis adgang til de permanente samlinger på Nationalmu-
seet og Statens Museum for Kunst samt for børn og unge på 
de statsanerkendte og øvrige statslige museer er gennemført 
med virkning fra 1. januar 2006 ved henholdsvis vedtagelse af 
finansloven for 2006 og ændring af museumsloven.

Som opfølgning på punktet ”Adgang til vores kulturarv” i re-
geringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005 nedsatte kul-
turministeren i april 2005 Formidlingsudvalget. Formålet 
med udvalget var at øge fokus på, hvordan formidlingen af 
kulturarven, herunder museernes samlinger, kan styrkes og 
dermed fremme en større brug af museernes tilbud.

1.2 UDVALGETS KOMMISSORIUM
Udvalgets opgaver er at belyse forskellige aspekter af muse-
ernes formidlingsindsats, og hvordan der kan ske en styrkelse 
af formidlingen af kulturarven. Udvalget skal i henhold til 
kommissoriet kortlægge nuværende forhold og viden på om-
rådet, herunder: 

1. Udviklingen i antal besøgende
• Belyse sammensætningen af de besøgende
• Fordeling på faste samlinger og særudstillinger

2. Tilgængelighed
• Åbningstider
• Barrierer for besøg, herunder handicapforanstaltninger

3. Formidling
• Udstillingsindhold og -formers betydning for antal besøg-            
 ende
• Erfaringer med nye udstillingskoncepter
• Anvendelse af it og internet mv. til formidling på og uden                     
 for museerne
• Nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i under-                           
 visningssammenhæng
• Forslag til centrale (Kulturarvsstyrelsen) og decentrale (mu-              
 seer) initiativer til styrkelse af formidlingen

KAPITEL 01
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4. Museernes økonomi  
• Kortlægning af museernes økonomi, herunder fordelingen           
 mellem tilskud og egenindtjening
• Erfaringer med indtjeningsmuligheder  
• Entréindtægternes omfang og betydning for museernes øko-               
 nomi
• Nationalmuseets og Statens Museum for Kunsts entréind-                  
     tægter fra de permanente samlinger

5. Udenlandske erfaringer
• Erfaringer vedrørende udvalgte museers egenindtjening
• Erfaringer med indtjeningsmuligheder  
• Erfaringer med forskellige udstillings- og formidlingsformer
• Erfaringer med centrale og decentrale initiativer til forbed-     
 ret formidling.

Analysen skal belyse tværgående problemstillinger og under-
søge, om der er behov for styrket koordinering, fælles udvik-
ling eller forskning, samt fremkomme med anbefalinger i for-
hold til forbedringer af museernes formidlingsindsats mv.

1.3 UDVALGETS SAMMENSÆTNING
• Direktør Peter Bavnshøj, Dansk Landbrugsmuseum
• Fuldmægtig Birgitte Bjørnbak, Finansministeriet. Afløst af  
 fuldmægtig Merete Rønmos Nielsen den 15. august 2005.                     
 Afløst af fuldmægtig Hanne Petersen den 6. februar 2006.
• Direktør Tinna Damgård-Sørensen, Vikingeskibsmuseet
• Museumsleder Lene Floris, leder af Holbæk Museum og for- 
 mand for Organisationen Danske Museer
• Direktør Morten Hahn-Pedersen, Fiskeri- og Søfartsmuseet
• Direktør Allis Helleland, Statens Museum for Kunst
• Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen
• Lektor i museologi, mag.art. Ane Hejlskov Larsen, Center for
 museologi, Aarhus Universitet
• Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet (formand)
• Direktør Carsten U. Larsen, Nationalmuseet
• Direktør Jacob Salvig, Naturama
• Direktør Jette Sandahl, Världskulturmuseet i Göteborg
• Direktør Jens Erik Sørensen, ARoS Aarhus Kunstmuseum
• Direktør Poul Erik Tøjner, Louisiana
• Poul Vestergaard, leder af Skoletjenesten på Sjælland
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Udvalget har holdt 7 møder.

Sekretariatsfunktionen har været varetaget af:
• Kontorchef Frank Rechendorff Møller, Kulturarvsstyrelsen 
• Museumskonsulent Hanne Larsen, Kulturarvsstyrelsen
• Fuldmægtig Hanne Palsøe, Kulturministeriet. Afløst af                        
     fuldmægtig Malene Sthyr, Kulturministeriet, den 22. juni            
 2005
• Kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, Kulturministeriet 

1.4 AFGRÆNSNING AF UDREDNINGENS OMRÅDE
I regeringsgrundlaget er det museernes virksomhed, som om-
tales i forbindelse med målsætningen om, at regeringen vil 
styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. I kom-
missoriet for udredningsarbejdet er det også museernes virk-
somhed, der er i fokus, og det fremgår, at udredningen primært 
skal tage udgangspunkt i statslige og statsstøttede museer.

Udredningsarbejdet har således primært været koncentre-
ret om formidlingsindsatsen på de museer, der hører under 
Kulturministeriets budgetmæssige ressort. Kulturministeriet 
stiller i øvrigt Formidlingsudvalgets overvejelser og anbefa-
linger til rådighed for såvel andre ministerier som andre ak-
tører på formidlingsområdet til inspiration.  

Der kan endvidere være grund til at præcisere, at dette ar-
bejdsgrundlag betyder, at udvalget ikke har beskæftiget sig 
med institutioner på kulturformidlingsområdet, der ikke har 
samlinger – og således ikke er omfattet af museumsbegrebet. 
Det drejer sig fx om "videnspædagogiske aktivitetscentre", 
der er omfattet af en støtteordning under Undervisningsmini-
steriet (fx Lejre Forsøgscenter og Experimentarium). 
 
1.5 MUSEUMS- OG FORMIDLINGSBEGREBET
Det bestemmes i museumsloven, at museerne har 5 hovedopga-
ver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. 
Formidlingsudvalget har fået til opgave at fokusere på én af disse 
opgaver, nemlig formidling. Formidlingsudvalget forudsætter i 
denne forbindelse, at de øvrige opgaver varetages i overensstem-
melse med lovens krav, men udvalget konstaterer, at varetagelsen 
af de enkelte forpligtelser kan variere fra museum til museum.
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Der er i udvalget enighed om, at der er en indbygget sam-
menhæng mellem de forskellige museumsfunktioner, således 
at for eksempel forskning er et fundament og en forudsætning 
for museets formidling. Med andre ord arbejder Formidlings-
udvalget i denne henseende med det traditionelle museums-
begreb. 

Formidlingsudvalget anvender imidlertid et alsidigt og rum-
meligt formidlingsbegreb, forstået således, at formidlingen ikke 
er begrænset til de aktiviteter, der foregår inde på museerne. 
For eksempel omfattes formidlingen af den faste kulturarv i 
kulturlandskabet, af naturhistorien i naturen og af kunsten i 
det offentlige rum gennem byvandringer, besøg ved arkæolo-
giske udgravninger, busture, publikationer, rundvisninger via 
håndholdte computere, foldere og foredrag ”på stedet” også af 
det formidlingsbegreb, som udvalget har arbejdet med. 

Formidlingsudvalget konstaterer, at der i Danmark er en mang-
foldig museumsverden. Der er således en stor forskel med 
hensyn til museernes virksomhed, det økonomiske grundlag, 
samlinger og den tradition, de udspringer af. Dette er af stor 
betydning for udvalgets overvejelser og anbefalinger. Udval-
gets forslag må således ses i lyset heraf, og en opfølgning af 
de konkrete forslag må tilpasses de enkelte museers særlige 
forudsætninger.

Museumsloven arbejder med 3 museumskategorier:

• de kulturhistoriske museer
• kunstmuseerne 
• de naturhistoriske museer.

Det bemærkes, at der er nogle museer, der funktionsmæssigt 
går på tværs og således dækker to museumskategorier. Fra 1. 
januar 20062 er der et eksempel på et museum, der integrerer 
alle tre museumskategorier.

Udvalget har konstateret, at museernes forskellighed har 
konsekvenser, for så vidt angår formidlingsproblemstillinger 
som for eksempel publikumsoplevelsen og omfanget af kravet 
til iscenesættelse og formidling af værker/genstande.

2  Museum Sønderjylland, der er en fusion af en række museer i regionen.

KAPITEL 01



UDREDNING OM MUSEERNES FORMIDLING20

Denne forskellighed bør naturligvis ikke udelukke et tæt sam-
arbejde mellem forskellige museumskategorier, hvor dette er 
relevant, med hensyn til formidling, forskning m.v. I denne 
forbindelse har udvalget – hvor der er fundet relevant – gene-
relt lagt vægt på at anbefale det størst mulige samarbejde på 
tværs af museerne. 

Formidling er et område, der er præget af en stadig udvikling. 
Den teknologiske udvikling og befolkningens efterspørgsel ef-
ter tidssvarende, fængende formidling ændrer sig hele tiden. 
Dette medfører, at der efter udvalgets opfattelse vil være et 
behov for fortsat at holde fokus på udviklingen på området 
med henblik på en løbende tilpasning af aktiviteterne til nye 
behov. 

1.6 MUSEUMSLOVEN
Museumsloven3 med tilhørende bekendtgørelser sætter de 
lovgivningsmæssige rammer for virksomheden på de statsligt 
finansierede og de statsstøttede museer i Danmark. Den be-
villingsmæssige ramme sættes af de årlige finanslove.

Lovens formål er at fremme museernes virksomhed og sam-
arbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og natur-
arv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med 
verden omkring os. Museumsloven beskriver som nævnt tre 
kategorier af museer: de kulturhistoriske museer, kunstmu-
seerne og de naturhistoriske museer. Der er i loven udpeget 
et hovedmuseum for hvert område: Nationalmuseet er hoved-
museum på det kulturhistoriske område, Statens Museum for 
Kunst er hovedmuseum for billedkunst, og Statens Naturhi-
storiske Museum4 udfører hovedmuseumsopgaven inden for 
det naturhistoriske område. De statslige hovedmuseer yder 
museumsfaglig bistand til de øvrige statslige og statsaner-
kendte museer.

Der sondres mellem statslige og statsanerkendte museer. De 
statslige museer hører direkte under et ministerium (Kultur-
ministeriet) og har deres bevilling på finansloven5. 

3 Lov nr. 473 af 7. juni 2001, ændret ved lov nr. 145 af 25. marts 2002, lov nr. 
393 af 28. maj 2003, lov nr. 1213 af 27. december 2003, lov nr. 454 af 9. juni 
2004, lov nr. 562 af 24. juni 2005 og lov nr. 1403 af 21. december 2005. 
4 Museet består af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og 
Botanisk Have under Københavns Universitet. Museet hører ressortmæssigt 
under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
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Herudover kan kulturministeren – efter en faglig bedømmelse 
foretaget af Kulturarvsstyrelsen – statsanerkende et museum 
som tilskudsberettiget efter museumsloven, med henblik på 
at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdæk-
kende museumssamarbejde6. Der er i museumslovens § 14 op-
listet en række vilkår, som et museum skal opfylde for at opnå 
og bevare tilskud efter museumsloven. Der er som udgangs-
punkt tale om tilskud efter den almindelige tilskudsordning 
i lovens § 15.  Herudover kan kulturministeren efter lovens 
§ 16 yde et særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, 
som udfører en virksomhed af særlig betydning, herunder i 
forbindelse med varetagelse af et museumsfagligt speciale. 
Godkendelse til at modtage et særligt driftstilskud efter § 16 
forudsætter en faglig bedømmelse og indstilling fra Kultur-
arvsstyrelsen.

Endelig bemærkes det, at kulturministeren kan fravige til-
skudsbestemmelserne i museumslovens §§ 15 og 16 i forbin-
delse med indgåelse af regionale kulturaftaler7.

KAPITEL 01

5 Der er følgende statslige museer under Kulturministeriet: Nationalmuseet, 
Statens Museum for Kunst, Ordrupgaardsamlingen, Den Hirschsprungske 
Samling, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Dansk Landbrugsmuseum og 
Danmarks Forsvarshistoriske Museum.
6 En liste over statsanerkendte museer kan ses på Kulturarvsstyrelsens 
hjemmeside: www.kulturarv.dk/kulturarv/danskemuseer/statsanerkendte 
_museer/index.jsp.
7 Fra 1. januar 2007 betegnes disse aftaler som kulturaftaler med kommuner 
mv. som konsekvens af kommunalreformen.
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OVERSIGT OVER UDVALGETS 
ANBEFALINGER

Dette kapitel indeholder en oversigt over alle Formidlingsud-
valgets anbefalinger. Anbefalingerne er oplistet i overensstem-
melse med de enkelte kapitlers indhold og disposition. Der er 
således ikke tale om en prioriteret rækkefølge. 

Formidlingsudvalgets anbefalinger fordeler sig med nogle, der 
ikke kræver yderligere finansiering (for eksempel skærpet op-
mærksomhed på visse forhold samt tiltag, der bør indeholdes 
i museernes eksisterende, almindelige drift) og nogle, der vil 
kunne danne grundlag for støttetiltag af forskellig karakter. 
Der kan blive tale om følgende støtteformer:

• Støtte til drift af institutioner af såvel permanent som midler
 tidig karakter.
• Skiftende puljer med særligt fokus på udvalgte formidlings-            
     mæssige indsatsområder i de kommende år.
• Støtte til overordnede tværgående projekter.

En række anbefalinger er rettet til Kulturarvsstyrelsen. Dette 
er ikke nødvendigvis udtryk for, at styrelsen skal være det 
udførende organ. Det kan også være et udtryk for, at styrelsen 
udpeges som den ansvarlige myndighed (tovholder), for at et 
projekt gennemføres eventuelt i et andet regi.

KAPITEL 3: UDVALGETS ANBEFALINGER VEDRØRENDE 
MUSEERNES BESØGENDE

Formidlingsudvalget har drøftet udviklingen i museernes be-
søgstal, forskellige befolkningsgruppers kulturvaner og sam-
mensætningen af museernes brugere og ikke-brugere samt 
kvaliteten af de data om museernes brugere og ikke-brugere, 
der aktuelt er til rådighed. Grundlaget for udvalgets drøftel-
ser fremgår af kapitel 3, og drøftelserne fører til, at Formid-
lingsudvalget anbefaler følgende:
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• Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen udarbejder et 
grundlag for en systematisk og differentieret publikumsstati-
stik, således at der kan tilvejebringes data, der kan bruges til 
nærmere analyser af besøgsudviklingen på forskellige grupper 
af museer.

• Kulturarvsstyrelsen foretager en særlig analyse af udvik-
lingen i besøgstal og formidlingspraksis på de naturhistoriske 
museer, som kan danne grundlag for udarbejdelse af en strategi 
for en styrkelse af disse museers fremtidige formidling.

• Kulturarvsstyrelsen tager initiativ til at etablere grundla-
get for publikumsundersøgelser på danske museer efter inspi-
ration blandt andet fra det hollandske MuseumMonitor. Fi-
nansieringen af dette initiativ kan ske med bidrag fra såvel 
den ministerielle pulje til formidlingsinitiativer som med min-
dre (abonnements)bidrag fra museerne selv. 

• Museerne etablerer et større kendskab til, hvilke grupper af 
befolkningen der ikke besøger museerne. Desuden bør det under-
søges, hvilke barrierer der gør sig gældende for ikke-brugere af 
danske museer. Kulturarvsstyrelsen bør tage et centralt initiativ 
til en undersøgelsesmetode, som kan systematisere disse oplys-
ninger til brug for hele museumsnetværket, men som også kan 
bruges af det enkelte museum til udvikling af strategier for at til-
trække særligt prioriterede publikumsgrupper på museet.

KAPITEL 4: UDVALGETS ANBEFALINGER OM ENTRÉ OG 
GRATIS ADGANG

Formidlingsudvalget har drøftet forhold vedrørende museernes 
entréindtægter og billetpriser samt spørgsmålet om gratis ad-
gang til museer. Grundlaget for udvalgets drøftelser fremgår af 
kapitel 4, og drøftelserne fører til, at Formidlingsudvalget anbe-
faler følgende:

• at aldersgrænsen for gratis adgang for børn og unge sættes 
til 18 år, svarende til myndighedsalderen

• at Kulturarvsstyrelsen følger udviklingen på de statsaner-
kendte museer, jf. lovovervågning af effekten af lovændringen 
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på det statsanerkendte område, og tillige sammen med Natio-
nalmuseet og Statens Museum for Kunst vurderer følgerne af 
den ordning, der er indført for disse to museer

• Kulturarvsstyrelsen følger andre danske initiativer og den 
internationale udvikling med gratis adgang.

KAPITEL 5: UDVALGETS ANBEFALINGER VEDRØRENDE 
UDVIKLING AF MUSEERNES UDSTILLINGER OG ANDRE 
FORMIDLINGSAKTIVITETER

Formidlingsudvalget har drøftet forhold vedrørende muse-
umsformidlingens funktion, virkning og mangfoldighed, kva-
lificering og udvikling af formidlingen – blandt andet ved ind-
dragelse af brugergrupper – og formidlingsstrategier – blandt 
andet for at nå nye og underrepræsenterede brugergrupper. 
Grundlaget for udvalgets drøftelser fremgår af kapitel 5, og 
drøftelserne fører til, at Formidlingsudvalget anbefaler føl-
gende:

• Der bør – i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og 
museerne – ske en højere grad af dokumentation af museernes 
forskellige forsøg eller initiativer med brugerinddragelse, så 
der kan sikres udveksling af erfaringer om brugerinddragelse 
mellem museerne. Internationale erfaringer og udviklinger af 
perspektiverne ved brugerinddragelse bør inddrages.

• Der ydes tilskud til museernes udvikling af udstillingsme-
diet i dialog med brugerne. Her kan redskaber til brugerfeed-
back og forsøg med brugere som medproducenter give ny vi-
den og inspiration til museernes formidlingsvirksomhed. Der 
bør ske en systematisk dokumentation og vidensdeling af de 
iværksatte projekter. 

• Der gives mulighed for at yde tilskud til museer, som – med 
udgangspunkt i analyser af ikke-brugere – eksperimenterer 
med at etablere nye typer museumstilbud, som kan tiltrække 
og engagere nye publikumsgrupper. 

• Museerne fortsat udvikler tilbud og indretter udstillinger 
m.v. der retter sig mod brugergrupper med behov for særlige 
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indretninger og hjælpemidler for at kunne opleve museums-
udstillinger og museernes formidling i øvrigt.

• Der etableres et centralt udviklingsinitiativ i Kulturarvs-
styrelsen for museernes formidling, der virker for udvikling af 
moderne museumsformidling og sikrer, at internationale erfa-
ringer udbredes til de statslige og statsanerkendte museer i 
Danmark.

• Der ydes tilskud til undersøgelser af, hvad publikum ople-
ver ved et museumsbesøg. Det gælder både besøg i udstillin-
ger, digitale museumsbesøg og deltagelse i øvrige formidlings-
aktiviteter på museet samt uden for museets mure.

• Der ydes tilskud til nye og eksperimenterende udstillings-
former og formidlingsprojekter. Tilskuddene forudsætter, at 
der sker en sammentænkning af forskellige digitale og fysiske 
formidlingsformer, samt at der sker en dokumentation af så-
vel det støttede formidlingsprojekt som projektets virkning og 
modtagelse hos museumspublikummet. 

• Der ydes tilskud til de største museers udstillingsarbejde på 
internationalt niveau. Sådanne udstillinger, som hviler på en 
stor og krævende faglig indsats, ofte med kontakter til store 
museer i andre lande, og som tiltrækker et meget stort publi-
kum (blockbusters), vurderes at have en afsmittende effekt på 
publikumsinteressen for museumsbesøg generelt. 

• Der sikres et udbud af kurser, som kan kvalificere muse-
umsformidlingen og give øgede formidlingskompetencer til 
museernes formidlingspersonale. Dette kan ske ved at yde støtte 
til særlige uddannelsesinitiativer, gerne etableret i samarbejde 
mellem universiteter, Museumshøjskolen og øvrige relevante 
uddannelsesinstitutioner, fx de kunstneriske uddannelser på 
Kulturministeriets område.

• Forskning i museumsformidling styrkes blandt andet ved 
etablering af ph.d.-forløb i samarbejde mellem museer og uni-
versiteter, som kan øge den forskningsbaserede viden om mu-
seumsformidling til nytte for udviklingen af den konkrete mu-
seumsformidling.
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KAPITEL 6: UDVALGETS ANBEFALINGER VEDRØRENDE MUSEER-
NES DIGITALE FORMIDLINGSFORMER PÅ INTERNETTET

Formidlingsudvalget har drøftet nye tendenser i digital muse-
umsformidling, og hvad der kan hæmme museernes digitale 
formidling. Grundlaget for udvalgets drøftelser fremgår af ka-
pitel 6, og drøftelserne fører til, at Formidlingsudvalget anbefa-
ler følgende:

• Der afsættes midler til at fremme udviklingen af den digi-
tale museumsformidling, så museerne i højere grad kan ekspe-
rimentere med mediets særlige muligheder i kraft af internet-
tets karakter af hypermedie, dets muligheder for at samle flere 
medier (multimedie) og dets muligheder for interaktivitet.

• Der ydes tilskud til at gennemføre samarbejdsprojekter om 
digital formidling, så det bliver mere overkommeligt for mindre 
museer at arbejde med digital formidling. 

• Museerne styrker den digitale formidling til børn for at 
imødekomme børns store brug af nye medier og tilgodese de 
fremtidige museumsgæster. 

• Kulturarvsstyrelsen etablerer national og international 
erfaringsudveksling samt kompetenceudvikling af museernes 
digitale formidling, dels for at fremme, at det digitale medies 
differentierende, engagerende og brugerinvolverende kvalite-
ter udnyttes fuldt ud, dels for at reducere omkostninger og 
tidsforbrug ved de enkelte museers digitale formidlingspro-
jekter. 

• Der afsættes midler til, at Kulturarvsstyrelsen kan yde til-
skud til brugerundersøgelser af digitale formidlingsinitiati-
ver, der afdækker anvendelse og behov hos forskellige bruger-
grupper.
 
• Der afsættes midler til at iværksætte projekter, som afprø-
ver sammenhængen mellem det virtuelle og det fysiske mu-
seumsrum, og som integrerer det digitale og det fysiske muse-
umsbesøg.
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KAPITEL 7: FORMIDLINGSUDVALGETS ANBEFALINGER 
VEDRØRENDE MUSEER OG UNDERVISNING

Formidlingsudvalget har drøftet undervisningstilbud på museer 
og adgang til museernes digitale undervisningsressourcer. 
Udvalget har desuden set på den nuværende organisering af 
museumsundervisningen, og på hvordan fremtidig koordine-
ring og samarbejde imellem museerne om undervisningstil-
bud til uddannelsessytemet kan styrkes. Grundlaget for udval-
gets drøftelser fremgår af kapitel 7, og drøftelserne fører til, at 
Formidlingsudvalget anbefaler følgende:

• Der tages initiativ til en analyse af undervisningstilbud-
dene på museerne i hele landet, som kan lægges til grund for 
en styrkelse af museernes tilbud til undervisningssektoren 
gennem koordinering og kvalificering af de enkelte tilbud i 
respekt for museernes forskellige ansvarsområder og traditio-
ner. Det bør i forlængelse heraf overvejes, i hvilket omfang 
undervisningstilbudene på landets statslige og statsaner-
kendte museer i højere grad kan organiseres i fælles netværk, 
og samarbejdet om museumsundervisningen kan udvikles. I 
denne forbindelse anbefaler udvalget en landsdækkende or-
ganisering af samarbejdet mellem skoler og museer, der byg-
ger på erfaringer fra de eksisterende skoletjenester, herunder 
Skoletjenesten på Sjælland. Det bør være frivilligt for muse-
erne at deltage i en sådan ordning.

• Der prioriteres midler til udvikling af nye undervisnings-
tilbud på museerne og til synliggørelse af museer som faglige 
ressourcer i undervisningen.

• Mængden af internetbaserede undervisningsressourcer 
øges, og museernes samlinger og øvrige ressourcer i højere 
grad bliver tilgængelige og synlige på internettet via en fælles 
portal, så skoler kan inddrage museer i undervisningen på en 
mere effektiv måde.
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KAPITEL 8: FORMIDLINGSUDVALGETS ANBEFALINGER 
VEDRØRENDE MUSEERNES TILGÆNGELIGHED

Formidlingsudvalget har drøftet museernes åbningstider, digi-
tale og fysiske tilgængelighed, markedsføring og informations- 
og serviceniveau. Grundlaget for udvalgets drøftelser fremgår 
af kapitel 8, og drøftelserne fører til, at Formidlingsudvalget 
anbefaler følgende:

• Der afsættes midler til forsøg med ændrede eller udvidede 
åbningstider – blandt andet aftenåbning eller morgenåbent 
for institutioner og skoler. Her bør der særligt fokuseres på, at 
flere museer i fællesskab lancerer aftenåbent i et område og 
gennem markedsføring af tiltaget og ved særlige aftenarran-
gementer når ud til nye publikumsgrupper. 

• Kulturarvsstyrelsen får til opgave at udvikle et standard-
værktøj til brugervenlig formidling af ”Museernes Samlinger”.

• Museerne i højere grad lever op til Statens retningslinjer for 
offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed. 

• Museerne fortsat udvikler deres markedsføring og øger   
vidensdelingen og samarbejdet om markedsføringsstrategier 
og -redskaber, i erkendelse af at den stigende konkurrence om 
befolkningens fritid også fører til stigende markedsføringsom-
kostninger.

• Museerne fortsat udvikler deres publikumsservice ved at 
(videre)uddanne frontpersonalet, etablere tydelig information 
og skiltning samt i højere grad at tekste og betjene publikum 
på flere sprog. Desuden kan Stjernemærkningsordningen ved 
Danske Turist Attraktioner benyttes til at forbedre tilgænge-
ligheden. 

• Museerne fortsat øger tilgængeligheden for fysisk handi-
cappede ved at benytte retningslinjerne fra det tidligere 
Dansk Center for Tilgængelighed, som nu varetages af Sta-
tens Byggeforskningsinstitut, men også ved at foretage bedre 
skiltning og trinmarkering. Desuden anbefales museerne at 

KAPITEL 02

Åbningstider

Databasen 
”Museernes 
Samlinger”

Hjemmesiders
tilgængelighed

Markedsføring

Publikumsservice

Tilgængelighed for
fysisk handicap-
pede



benytte sig af Tilgængelighedsmærket, som er udarbejdet af 
foreningen Tilgængelighed for Alle.
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MUSEERNES BESØGENDE

En målrettet indsats for at styrke formidlingen af kulturarven 
og fremme en større brug af museernes tilbud må tage afsæt i 
museernes besøgende og i kendskabet til, hvem der bruger – og 
hvem der ikke bruger – museerne. 

Siden 1960 har Danmarks Statistik8 opgjort museernes besøgs-
tal for Kulturministeriet. Besøgstallet opgøres årligt, og disse 
statistiske oplysninger udgør de eneste landsdækkende oplys-
ninger, der findes om museernes publikum i Danmark. Muse-
erne angiver de årlige besøgstal som en samlet sum af det en-
kelte museums besøgende. Men besøgstallet kan både indeholde 
besøgende i museets særudstillinger og permanente udstillinger, 
på frilandsmuseer samt publikum ved andre formidlingsaktivi-
teter, der afholdes af museet9. Det kan for eksempel være guide-
de vandringer i kultur- og naturlandskabet, historieformidlende 
sejladser og særarrangementer ved historiske bygninger, fortids-
minder og kunstværker i det offentlige rum.

3.1 MUSEERNES BESØGSTAL 1960–2004
På figur 3.1 ses museernes samlede besøgstal, der viser en 
stigning fra 4-5 millioner i 1960’erne til omkring 10 millioner 
i begyndelsen af 1990’erne. I løbet af denne 30-årige periode 
har museerne således opnået en fordobling af besøgstallet10. 

KAPITEL 03
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8 I Dansk Kultur-statistik og i Statistiske Efterretninger har Danmarks Stati-
stik for Kulturministeriet indsamlet og bearbejdet oplysninger om antallet 
af museer og deres besøgende fra 1960 og frem. Besøgstallet er angivet for 
museumskategorier (kunstmuseer samt kultur- og naturhistoriske museer) 
fra 1960. Ikke alle eksisterende museer kom med i statistikken fra 1960, men 
er medtaget, efterhånden som man er blevet opmærksom på dem. Omvendt 
er antallet af museer medtaget i statistikken reduceret fra 280 til 258 mellem 
1984 og 2004, hovedsagelig på grund af sammenlægninger. Desuden skal man 
være opmærksom på, at der er forholdsvis store årlige udsving i besøgstallet, 
der bl.a. afspejler periodevis lukninger af museer pga. ombygninger, særlig 
populære særudstillinger, vejret, antallet af turister mv.
9 Museerne har forskellige måder at opgøre besøgstallet på. For eksempel er 
det ikke alle museer, der medregner publikum ved byvandringer og sejlture 
m.v. i det samlede besøgstal. 
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Figur 3.1

Der er flere forhold, som kan have indflydelse på væksten i 
besøgstallet. Der er dels tale om et øget udbud i form af flere 
og større museer med flere formidlingsaktiviteter og om en 
større efterspørgsel for eksempel i form af øget turisme og 
vækst i skolers museumsbesøg. Desuden kan det øgede be-
søgstal skyldes, at de dele af befolkningen, som bruger muse-
erne, går oftere på museum, og at nye grupper af befolkningen 
er begyndt at bruge museerne.

Fra midten af 1990’erne er det samlede besøgstal stagneret. 
Stagnationen er sket trods en lang række udbygninger og for-
bedringer af museernes tilgængelighed og formidling i perioden. 
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10 Der er overvejende tale om en reel vækst i besøgstallet i perioden. Men 
en del af stigningen kan dog forklares med, at statistikken gennem årene er 
blevet mere dækkende. For eksempel skyldes den voldsomme stigning i 1968 
og 1970 delvis, at flere museer er medtaget. Fra 1961 til 1995 er antallet 
af museer således vokset fra 182 til 297. Den anvendte statistik omfatter 
både statslige museer, statsstøttede museer og andre museer. De ikke-
statsstøttede museer, som tegner sig for ca. 10 % af besøgstallet, kan ikke 
umiddelbart udskilles af materialet
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3.1.1 Udviklingen i besøgstallet for forskellige 
museumskategorier
Nationalmuseets besøgstal er faldet fra et niveau omkring 
1 million besøgende op gennem 1970’erne og første halvdel 
af 1980’erne til et niveau omkring 600.000 fra midten af 
1990’erne og frem til i dag. 

Besøgstallet for Statens Museum for Kunst har i perioden fra 
midten af 1980’erne til midten af 1990’erne ligget på et gen-
nemsnit på omkring 200.000. Fra midten af 1990’erne og frem 
til 2004 har besøgstallet ligget på et gennemsnit på omkring 
300.000 årlige besøg.

De naturhistoriske museers samlede besøgstal er fra 1970’erne 
gradvis faldet fra omkring 400.000 til omkring 300.000.

Ser man på det gennemsnitlige antal af besøgende pr. muse-
um, er det steget fra 21.000 til 39.000 fra 1961 til 2004, jf. figur 
3.2. Stigningen har været størst blandt kunstmuseerne: fra 
31.000 pr. museum i 1970 til 55.000 i 2004. Blandt de kultur-
historiske museer er antallet af besøgende steget fra 20.000 i 
1970 til 33.000 i 2004. Blandt de naturhistoriske museer er 
antallet af besøgende faldet fra 55.000 i 1970 til 28.000 i 2004, 
mens antallet af museer er vokset fra 6 til 1011.

Sammenfattende peger udviklingen i museernes besøgstal på, 
at der fra midten af 1990’erne er sket en opbremsning i muse-
umsbesøgenes vækst. Den lavere vækstrate har med forskellig 
intensitet berørt de fleste museer på tværs af museumsstør-
relse og museumskategori. Flere faktorer kan spille ind på 
besøgstallet, herunder museernes ressourcer og prioriteringer 
samt konkurrence fra andre kulturområder m.v. Desuden kan 
det konstateres, at antallet af overnattende turister i Danmark 
er stagneret siden midten af 1990’erne12. Besøgstallet for 2004 
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11 Af de 10 naturhistoriske museer hører de fem under museumslovens tilskuds-
bestemmelser. Derudover findes blandt andet naturhistoriske museer under 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I oplysningerne fra Dan-
marks Statistik fremgår det, at nogle museer har skiftet museumskategori fra 
statistikkens start og til i dag. Et museum kan for eksempel tidligere have været 
opgjort som kulturhistorisk for nu at tælle med som et naturhistorisk museum.
12 På danskturisme.dk ses overnatningstal for turister i Danmark. De 
samlede tal var i 1990 31 mio., i 1995 43 mio., i 2000 42 mio. og i 2004 42 mio. 
Overnatningstal for tyske turister har i perioden udviklet sig således: 1990: 
10 mio., 1995: 20 mio., 2000: 16 mio. til 14 mio. i 2004. 
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viser dog en fremgang i besøgstallet for alle museumskatego-
rier, og dette er særlig markant for kunstmuseerne.

Figur 3.2

3.1.1.1 Særligt om de naturhistoriske museer
Museerne inden for det naturhistoriske område har også før 
1990’erne haft et faldende besøgstal. Derfor gennemgås besøgs-
udviklingen på de naturhistoriske museer i de følgende afsnit. 

På de naturhistoriske museer skyldes det vigende besøgstal 
især et markant faldende besøgstal på Statens Naturhistoriske 
Museums afdeling Zoologisk Museum13 fra 209.000 til 103.000 
mellem 1984 og 2004. På figur 3.3 er de øvrige naturhistoriske 
museer slået sammen for overskuelighedens skyld, hvilket del-
vis udglatter forholdsvis store årlige udsving i besøgstallet på 
flere af museerne. Udsvingene kan skyldes særligt velbesøgte 
særudstillinger, hvilket antyder, at der er et stort publikumspo-
tentiale til de naturhistoriske museers udstillinger.

KAPITEL 03

13 Statens Naturhistoriske Museum hører ikke under Kulturministeriets 
budgetmæssige ressortområde, men er indskrevet i museumsloven som 
hovedmuseum for den naturhistoriske museumskategori.
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Figur 3.3

Ud over Statens Naturhistoriske Museum eksisterer der fem 
naturhistoriske museer under museumsloven. Naturhistorisk 
Museum i Århus har fra 1984 til 2004 haft en besøgsnedgang 
fra ca. 66.000 til ca. 52.000. Svendborg Zoologiske Museum 
(nu Naturama) har i perioden haft en nedgang fra ca. 30.000 
til ca. 15.000 besøgende (fra 1994 til 2003 har besøgstallet lig-
get på ca. 18.000)14. Midtsønderjyllands Museum har i perio-
den ligget på ca. 10.000 besøgende årligt med enkelte udsving 
på op til 55.000 besøgende i år med særligt velbesøgte udstil-
linger. Fur Museum er første gang medtaget i statistikken i 
1992, hvor museet besøgtes af godt 20.000, et tal der er steget 
til 34.000 i 2004. Endelig er besøgstallet på Østsjællands Mu-
seum steget fra godt 1.000 til godt 6.000 fra 1984 til 2004. 

I de seneste år har to af de naturhistoriske museer taget særlige 
nye formidlingsinitiativer, som forventes at medvirke til en 
stigning i besøgstallene: Naturhistorisk Museum har med det 
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14 Naturama åbnede for publikum den 19. april 2005 og havde i resten af 2005 
et besøgstal på ca. 60.000.
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digitale formidlingsprojekt ”TaggedX” bidraget til nyskabelse 
inden for digital formidling på museer, og Naturama har med 
en ny udstillingsbygning benyttet innovative formidlingsfor-
mer i udstillingsmediet med moderne scenografiske virkemid-
ler. Desuden har Midtsønderjyllands Museum skærpet det 
naturhistoriske fokus og etableret en ny udstillingsbygning 
ved Gram Lergrav, der er central for museets undersøgelser 
og formidling. 

Statens Naturhistoriske Museum har aktuelt formuleret en 
ny udstillingsstrategi, der skal imødegå det faldende besøgstal. 
Museet ønsker at etablere nye permanente udstillinger, der i 
højere grad end tidligere lægger op til dialog med de besøgende 
og giver mulighed for, at de besøgende kan vælge deres egne ople-
velser ved mødet med museets mange autentiske genstande15.

3.1.2 Besøgstal uden for museerne
I museernes besøgstal indgår også det antal publikum, som 
deltager i museernes formidling ved byvandringer, sejlture 
samt cykel- og busture, som arrangeres og guides af museets 
medarbejdere. Mange museer, særligt de natur- og kulturhi-
storiske museer, benytter sig af formidling uden for udstil-
lingerne og institutionerne i deres formidlingspraksis. Der er 
ikke i den foreliggende landsdækkende statistik nogen opgø-
relse af, hvor stor en del af det samlede besøgstal der vedrø-
rer disse aktiviteter uden for museernes mure. Nogle museer 
fortager imidlertid sådanne opgørelser i deres egne besøgs-
statistikker.

For eksempel har Vikingeskibsmuseet årligt en række sejladser 
i kopier af historiske skibe på Roskilde Fjord, og besøgstallene 
var 11.338 i 2004, hvilket udgjorde 7,4 % af museets samlede 
besøgstal. Fiskeri- og Søfartsmuseet tog i 2004 8.950 besø-
gende med på kuttersejlads og naturvejlederarrangementer, 
hvilket svarer til 5,7 % af museets samlede besøgstal. Køben-
havns Bymuseum har tradition for at formidle Københavns 
historiske udvikling ved tematiske byvandringer og foredrag, 
og i 2004 udgjorde dette publikum 8,7 % af museets besøgstal 
(2.513 besøgende). På Fur Museum er en væsentlig del af for-

15 ”Udstillingsstrategier på Zoologisk Museum, 2005”, Hanne Strager, i 
Udstillingens idé og form, Museologisk Skriftserie, Københavns Universitet, 
red. Marie Riegels Melchior og Camilla Mordhorst.

KAPITEL 03



UDREDNING OM MUSEERNES FORMIDLING 37

midlingsvirksomheden guidede ture til øens molerforekomster 
med formidling af naturhistorien og stedets tilgængelige fossiler, 
og 25,6 % af museets samlede besøgstal i 2004 stammer fra 
disse formidlingsaktiviteter (8.735 besøgende).

3.1.3 Besøgstal og geografi
Danmark har en decentral museumsstruktur med museer i 
alle dele af landet. Der er ikke i nævneværdig udstrækning et 
museumsmæssigt ”skævt” Danmark, hvis antallet af museer 
tages som udgangspunkt. Det samme gælder, når man ser på 
besøgstallets fordeling mellem landsdelene. Hovedstadsområ-
det har dog særligt mange besøgende i kraft af de nationale 
museers placering i denne del af landet16.

Besøgstallet er generelt højest i områder med store byer, mens 
det er lavest i udkantsområder med de mindre byer. 

I forhold til museernes samlede besøgstal i 2004 ses det, at:
• 47 % af landets samlede museumspublikum besøgte museer  
 i Jylland og Fyn, hvor andelen af det samlede befolkningstal
  er 50,6 %. 
• 41 % af landets samlede museumspublikum besøgte museer 
 i hovedstadsområdet og Frederiksborg Amt, hvor andelen af
  det samlede befolkningstal er 22,5 %. 
• 9 % af landets samlede museumspublikum besøgte museer 
 på Sjælland uden for hovedstadsområdet, hvor andelen
 af det samlede befolkningstal er 15,7 %.

Som det ses af figur 3.4, er besøgstallet i det vestlige Danmark 
(Jylland og Fyn) steget med ca. 1 mio. (24 %) fra ca. 4 til ca. 5 
mio. besøgende fra 1984 til 2004. I hovedstadsområdet og Fre-
deriksborg Amt er besøgstallet steget med ca. 0,7 mio. (18 %) 
fra 3,5 mio. til ca. 4,1 mio. På det øvrige Sjælland med øerne 
og Bornholm er besøgstallet steget med ca. 0,1 mio. (8 %) fra 
ca. 0,8 mio. til ca. 0,9 mio. 

16 De statslige tilskud til de store nationale museer (Nationalmuseet og 
Statens Museum for Kunst) betyder, at det samlede offentlige tilskud til 
museumsdrift er større i hovedstadsom-rådet end i den øvrige del af landet. 
Det gælder også, når tilskuddet sættes i forhold til antallet af besøgende.
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Figur 3.4
 

3.1.4 Det enkelte museums geografiske besøgsprofil
Museernes publikum kommer ikke alene fra lokalområdet el-
ler fra regionen, men også fra andre dele af landet og fra ud-
landet. Der findes imidlertid ikke nogen samlet opgørelse over 
de enkelte museers geografiske publikumsprofiler, og der er 
store forskelle på sådanne profiler fra museum til museum. 

Nogle museer undersøger dog dette aspekt. Eksempelvis kan 
det nævnes, at 7 % af de besøgende på det nyåbnede ARoS Aar-
hus Kunstmuseum kom fra udlandet i 2004, 60 % kom fra År-
hus Amt, 15 % fra Sjælland og 11 % fra det øvrige Jylland. 

På Nationalmuseet viste en publikumsundersøgelse i vinteren 
2003, at 19 % af de besøgende kom fra udlandet, 53 % kom fra 
hovedstadsområdet og 28 % fra det øvrige Danmark. 
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På Vikingeskibsmuseet var hele 65 % af de besøgende udlændinge 
i 2004, 22 % kom fra Roskilde, hovedstaden eller Nordsjælland, 
7 % fra det øvrige Sjælland, og 7 % kom fra Fyn og Jylland. 

Endelig viser en publikumsanalyse på Fiskeri- og Søfartsmu-
seet i 2004, at 44 % af de besøgende var udlændinge.

Langtfra alle museer undersøger og dokumenterer den geo-
grafiske profil for museets besøgende. Men viden om publi-
kumsgeografi kan være nyttig i arbejdet med formidling. En 
indsigt i publikums sproglige og kulturelle baggrunde kan 
bruges i forhold til museernes markedsføring og overvejelser 
om formidlingsinitiativer. 

Der er ikke i udredningen foretaget en sammenligning med 
museernes besøgstal i andre lande, fordi principperne for mu-
seumsstatistik varierer meget de forskellige lande imellem og 
derfor ikke er egnede til at danne grundlag for sammenlig-
ning. Der arbejdes dog med en præcisering og udbygning af 
den danske kulturstatistik, herunder museumsstatistikken, 
af en projektgruppe nedsat af Kulturministeriet17. 

3.1.5 Udvalgets drøftelser vedrørende udviklingen 
i museernes besøgstal
Udvalget finder, at der bør skelnes mellem museernes udvik-
lingspotentiale, i forhold til om man ønsker at øge besøgstallet, 
om man ønsker at få flere (af den samme type) museumsgæster 
eller flere forskellige grupper af befolkningen på museum. Alt-
så om det alene er en besøgsstigning i absolutte tal, der ønskes, 
eller om denne stigning også ønskes udtrykt i forhold til en 
bredere publikumssammensætning.

Efter udvalgets opfattelse viser den lavere vækst i besøgstal-
let siden midten 1990’erne, at der er behov for at tilpasse mu-
seernes formidling til de ændringer, som i disse år sker med 
befolkningens kulturvaner. På baggrund af regeringens ønske 
om at prioritere indsatsen på det naturvidenskabelige område 
finder udvalget de naturhistoriske museers mere begrænsede 
og vigende besøgstal bekymrende.

17 Kulturministeriets departement har primo 2004 besluttet at udvikle 
kulturstatistikken. Det omfattende og ambitiøse udviklingsarbejde indledes 
med en planfase, hvor de konkrete krav til statistisk information, lagring, 
formidling og mulige datakilder beskrives og en implementeringsplan 
udarbejdes. Der er i april 2005 igangsat et projekt, hvis formål er udarbejdelse 
af den samlede kulturstatistiske plan for hele ministeriets ressort. 
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Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturministeriet og Kul-
turarvsstyrelsen udarbejder et grundlag for en systematisk og 
differentieret publikumsstatistik, således at der kan tilveje-
bringes data, der kan bruges til nærmere analyser af besøgs-
udviklingen på forskellige grupper af museer. 

Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturarvsstyrelsen fore-
tager en særlig analyse af udviklingen i besøgstal og formid-
lingspraksis på de naturhistoriske museer, som kan danne 
grundlag for udarbejdelse af en strategi for en styrkelse af 
disse museers fremtidige formidling. 

3.2 HVEM KOMMER PÅ MUSEERNE 
At fremme en større brug af museerne er ikke kun et spørgs-
mål om at få flere besøgende, men også om at få en større an-
del af befolkningen og flere forskellige dele af befolkningen til 
at besøge museerne.

3.2.1 Kulturvaneundersøgelsen
Kulturministeriet har finansieret kulturvaneundersøgelsen 
Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004, der blandt andet 
belyser, hvor mange danskere der besøger museerne18. Under-
søgelsen giver også en pejling på, hvad der karakteriserer de 
besøgende. Der skelnes mellem kunstmuseer/kunstudstillin-
ger og ”andre slags museer” (kulturhistoriske og naturhisto-
riske), men der skelnes ikke mellem statslige, statsanerkend-
te og ikke statsanerkendte museer.  

I 2004 har 35 % af befolkningen over 15 år besøgt et kunstmu-
seum/kunstudstilling inden for det seneste år.

De øvrige (natur- og kulturhistoriske) museer har inden for 
det seneste år haft besøg af 32 % af den voksne befolkning jf. 
tabel 3.5. 

Samlet set viser kulturvaneundersøgelsen, at 43 % af befolk-
ningen over 15 år har været på et museum (inklusive kunstud-
stillinger) inden for det seneste år.  

Et tilbageblik på de tidligere undersøgelser af danskernes 
kultur- og fritidsaktiviteter viser en tydelig stigning i antallet 

18 Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff: Danskernes 
kultur- og fritidsaktiviteter 2004.
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af museumsgæster fra den første undersøgelse i 1964 og frem 
til 1993, hvor antallet af besøgende har nået sin foreløbige 
kulmination. Tallene fra de to første undersøgelser er ikke 
direkte sammenlignelige med de øvrige, da der i disse første 
undersøgelser blev spurgt til, om man havde været på muse-
umsbesøg i denne sæson. Undersøgelsen fra 1993 konkluderer 
dog, at der ikke er tvivl om den generelle tendens til, at der 
kommer en stigende andel af befolkningen på museerne siden 
midt i 1960’erne19.    

Tabel 3.5: 
Andele af befolkningen over 15, som har været på museum 
inden for det sidste år, fra 1987 til 2004.

% Kunstmuseer/
kunstudstillinger   

Andre slags 
museer

2004 35 32

1998 37 41

1993 44 44

1987 38 36

Sammenligner man med øvrige kulturområder som litteratur, 
musik, aviser og blade, biblioteker, teater, arkiver, kirken og 
aftenskoler, følger udviklingen siden 1990’erne i andelen af 
den voksne befolkning, der går på museum, en generel ten-
dens. Der er altså ikke tale om en isoleret tendens for muse-
umsområdet. Hvor de gennemførte kulturvaneundersøgelser 
fra 1964 til omkring 1987 viser en væsentlig vækst i befolk-
ningens benyttelse af de fleste kulturaktiviteter, viser de se-
neste undersøgelser ikke samme kraftige stigning på mange 
af kulturområderne. Til sammenligning med beslægtede om-
råder fremhæver kulturvaneundersøgelsen, at der er en svag 
tendens til, at færre kommer på biblioteket en gang om måne-
den, mens et næsten uændret antal går i teatret. 

19 Torben Fridberg: Kutur- og fritidsaktiviteter 1993, Socialforskningsinstitut
tet 1994.  
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Kulturvaneundersøgelsen viser dog en fortsat stigning i befolk-
ningens interesse for sport og motion, at flere går i biografen, og 
at de elektroniske medier er i markant fremgang, hvilket ikke 
mindst hænger sammen med væksten i antallet af computere 
og brug af internettet.

Generelt kan det tages som udtryk for, at der er stigende kon-
kurrence om befolkningens fritid.
      
Til at indikere, hvem der besøger museerne, anvender under-
søgelsen fra 2004 en statistisk sandsynlighedsmodel. Fælles 
for alle typer museer peger undersøgelsen på følgende tenden-
ser for, hvem der kommer mest på museum:

• Ældre mere end yngre
• Kvinder mere end mænd
• Moderne livsstilssegmenter mere end traditionelle livsstils- 
     segmenter
• Folk med længere uddannelse mere end folk med kortere ud-  
     dannelse.

I Norge og Sverige laver man undersøgelser, der minder meget 
om den danske kulturvaneundersøgelse. Norsk Kulturbarometer 
er fra 2004, og i Sverige har man senest i 2002 lavet Kulturba-
rometern. Så vidt tallene er sammenlignelige, ser de tre lande 
ud til at ligne hinanden meget med hensyn til, hvor mange der 
kommer, og hvem det er. Antallet af besøgende på museerne i 
forhold til befolkningstallet er stort set det samme. I alle tre 
lande er der overvægt af kvindelige besøgende på kunstmuse-
erne, Børn er i alle lande hyppige besøgende, og besøgsfrekvensen 
stiger i takt med længden af udannelse. Ligeledes hænger graden 
af urbanisering sammen med mængden af besøg. I den svenske 
undersøgelse er det desuden påpeget, at personer, der har besøgt 
andre museer, i højere grad kommer på kunstmuseer.     

3.2.2 Børn og unge på museum 
Kulturvaneundersøgelsen viser, at 44 % af børn og unge i Danmark 
har været på kunstmuseum/kunstudstilling inden for det seneste 
år i 2004. Det er især de yngste børn, de 7-9 årige, som ikke besøger 
museer. På ”andre museer” (kultur- og naturhistoriske museer) har 
47 % været på besøg inden for det seneste år.
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Samlet har 61 % af de danske børn været på et museum inden 
for det seneste år. 

Selvom der ikke er de store forskelle mellem aldersgrupperne, 
har der dog været lidt flere besøgende blandt de yngste børn 
på de natur- og kulturhistoriske museer. I de tidligere kultur-
vaneundersøgelser før 1998 er der ikke oplysninger om børn 
og unges museumsbesøg. 

Tabel 3.6: 
Andele af børn og unge under 15 år, der har været på museum 
inden for det sidste halve år, 1998-2004 

% Kunstmuseer/ 
kunstudstillinger

Andre museer

2004 44 47

1998 30 48

Børn og unge i alderen 7-15 år er oftere på museum end den 
voksne befolkning, hvilket givetvis hænger sammen med sko-
lernes tradition for at besøge museerne. 65 % af de børn og 
unge, der inden for det seneste år har besøgt et museum, har 
besøgt det i forbindelse med skolebesøg. 56 % af de børn og 
unge, der har besøgt et museum inden for det seneste år, har 
besøgt det sammen med forældre, mens søskende og bedste-
forældre også ofte er med. Kulturvaneundersøgelsen anslår, 
at sandsynligheden for, at børn har været på museum inden 
for det seneste år, hænger sammen med forældrenes aktivite-
ter, uddannelsesniveau og urbaniseringsgrad.

I varierende omfang har museerne mange særlige tilbud, der 
er målrettet børn og unge. 
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Midtsønderjyllands Museum har et tilbud om ”Fossiljagt” 
i Gram Lergrav, hvor børn og unge kan grave i leret og finde 
6 mio. år gamle fossiler og hajtænder m.v., som efterfølgende 
renses og bestemmes i museets skolestue.

ARoS – Aarhus Kunstmuseum har en række faste tilbud 
under betegnelsen ARoS Junior. Det indeholder dels særligt 
formidlede udstillinger, der – rettet mod denne målgruppe 
– forholder sig til museets særudstillinger, dels et juniorværk-
sted, som giver mulighed for undersøgelse af kunstens tek-
nikker og udtryksformer under museers vejledning. Museet 
tilbyder desuden ”Fortælletæppet”, der er et særligt formid-
lingstilbud til de 3-6-årige, og som er blevet fremhævet i flere 
sammenhænge for vægten på dialog med de små børn.

Museet for Holbæk og Omegn har tradition for at knytte 
museets genstande sammen med eventyr, historier og sagn 
i fortællinger henvendt til børnehavebørn. Her benyttes den 
mundtlige fortælling som et kunstnerisk og kulturhistorisk 
udtryksmiddel, der formidler kulturarven i børnehøjde – se-
nest i projektet ”Fortællinger i Tid og Rum”.

3.3 MUSEERNES PUBLIKUMSUNDERSØGELSER
En række museer – især de større – gennemfører publikums-
undersøgelser til belysning af de besøgendes sammensætning 
for så vidt angår køn, alder, bopæl, karakter af besøget og so-
cialgruppe (indtægt, job, uddannelse m.v.). 

En del af disse undersøgelser er anvendt af Annette Vasström 
og Lene Floris i bogen På Museum fra 1999, som har udvalgt 
Nationalmuseet, Arbejdermuseet, Langelands Museum og 
Frilandsmuseet som casestudies. Den viser bl.a., at hovedpar-
ten af de besøgende på Arbejdermuseet er organiseret inden 
for LO-området (64 %), at ca. 35 % af de voksne kun har en af-
gangseksamen fra folkeskolen, og at kun få har en uddannelse 
fra universitetet. Mens en publikumsundersøgelse, der omfat-
tede to permanente udstillinger på Nationalmuseet, viste, at 
over halvdelen af de voksne besøgende havde studenter- eller 
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hf-eksamen. Men der var også en tydelig forskel mellem de to 
udstillingers publikum. Der var flere med en kort uddannelse, 
som så den etnografiske udstilling Jordens Folk (43 %) end 
den arkæologiske udstilling Danmarks Oldtid (33 %). På Lan-
gelands Museum havde ca. 25 % af de besøgende udelukkede 
en folkeskoleuddannelse.

I Danmark findes der ikke landsdækkende systematiske un-
dersøgelser af museernes publikum, og der eksisterer heller 
ikke en koordinering af museernes publikumsundersøgelser, 
hvorfor de gennemføres efter vidt forskellige koncepter – ofte 
med fokus på markedsføringsaspekter. Det betyder, at det er 
vanskeligt at sammenligne resultaterne og dermed at sætte 
dem ind i en landsdækkende sammenhæng.

Der er behov for et øget og nuanceret kendskab til museernes 
publikum, som kan danne grundlag for analyser og initiativer 
over for publikum.

I Holland findes MuseumMonitor, der er et program for fæl-
les publikumsundersøgelser. Programmet blev sat i gang i 2003 
på initiativ af den Hollandske Museumsforening20. Museerne 
modtager en halvårlig rapport om deres eget museum og et 
nyhedsbrev, der redegør for generelle tendenser. Hertil kom-
mer en årlig rapport, som præsenterer alle indsamlede infor-
mationer fra muserne og sammenholder dem med oplysninger 
fra den nationale statistik. 

Undersøgelserne gennemføres af et anerkendt markedsunder-
søgelsesinstitut. For hvert museum aftales, hvor hyppigt stik-
prøven skal foretages, og hvor stor den skal være. 

Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, hvoraf ca. 60 % gælder 
den besøgendes adfærd: om de kommer alene eller i en gruppe, 
besøgets længde, hvordan de er kommet til museet, hvor ofte 
de besøger museet, målet med besøget, hvor mange penge der 
bruges, og hvorfra de kender museet. Ca. 30 % af spørgsmålene 
gælder brugertilfredshed, tilfredsheden med samlingen, formid-
lingen, parkeringsforhold, butik, café, egnethed for børn og andre 

20 Det hollandske program kan ses på www.museummonitor.nl/. Programmet 
blev lanceret i 2003, hvor 32 museer deltog. Målet er at få flere museer til at 
deltage. Prisen for at deltage er stigende efter museets størrelse fra ca. 17.000 
kr. pr. år for museer med under 50.000 besøgende til 34.000 kr. for museer 
med over 500.000 besøgende.  
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grupper. De sidste 10 % gælder socioøkonomiske spørgsmål som 
postnummer, alder, køn, uddannelse, etnicitet og nationalitet. 

Museerne får gennem de systematiske undersøgelser opsam-
let viden om de besøgendes oplevelse af museernes service og 
information om befolkningens generelle forbrugsvaner, der 
kan anvendes i museernes markedsføring. Desuden kan de 
enkelte museer udnytte oplysningerne til evaluering af muse-
ernes formidlingstiltag. MuseumMonitor kan give en samlet 
viden om museernes publikum, som kan danne grundlag for 
større analyser af museernes publikum.

3.3.1 Udvalgets drøftelser af museernes 
publikumsundersøgelser
Udvalget har drøftet behovet for, at der gennemføres flere, mere 
ensartede og dermed sammenlignelige publikumsundersøg-
elser. Det er udvalgets opfattelse, at der savnes en mere dif-
ferentieret statistik over museernes publikumssammensæt-
ning. Det er vigtigt for museerne at have et differentieret 
billede af publikum, som kan befordre en bevidst holdning til, 
hvem museernes henvender sig til. 

Udvalget finder desuden, at kulturvaneundersøgelsens gene-
relle opdeling af statistikken i ”kunstmuseer” og ”andre muse-
er” begrænser Kulturvaneundersøgelsens anvendelighed på 
museumsområdet. Det understreger behovet for, at der skabes 
sammenhæng mellem den landsdækkende museumsstatistik, 
kulturvaneundersøgelsen og løbende publikumsundersøgelser. 

Det er udvalgets opfattelse, at et fælles undersøgelsesværktøj 
vil være af stor værdi for museerne selv, og at det kan bruges 
til at generere mere systematisk viden om musernes formid-
ling og museernes besøgende som input til udvikling af cen-
trale initiativer samt bidrage til prioritering af den kulturpo-
litiske indsats på museumsområdet. 

Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturarvsstyrelsen tager 
initiativ til at etablere grundlaget for publikumsundersøgel-
ser på danske museer efter inspiration blandt andet fra det 
hollandske MuseumMonitor. Finansieringen af dette initiativ 
kan ske med bidrag fra såvel den ministerielle pulje til for-
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midlingsinitiativer som med mindre (abonnements)bidrag fra 
museerne selv. 

3.4 HVEM KOMMER IKKE PÅ MUSEERNE?
De fleste undersøgelser af publikum handler om de gæster, 
som kommer på museerne. Imidlertid er der en ganske stor 
del af befolkningen, som aldrig kommer på museum. Ifølge 
kulturvaneundersøgelsen fra 200421 kommer 31 % af den 
voksne befolkning og 34 % af de 7-15 årige aldrig på kunstmu-
seer eller kunstudstillinger. 28 % af de voksne og 21 % af de 
7-15 årige kommer aldrig på natur- og kulturhistoriske mu-
seer. Undersøgelsen fremhæver også, at sandsynligheden for, 
at man ikke besøger et museum, er større, hvis man er mand, 
jo yngre man er, og jo kortere uddannelse man har. 

Museerne i Danmark er kulturinstitutioner, som varetager hele 
befolkningens kulturarv og har til opgave at gøre den tilgængelig 
og formidle den. For at kunne tiltrække et bredt udsnit af danske 
befolkningsgrupper kræver det, at museerne har en viden om dem, 
der ikke besøger museet. Desuden er det vigtigt, at museer arbej-
der reflekterende med de henvendelser, dialoger og formidlings-
former, som benyttes til at komme brugerne i møde. Flere museer 
har allerede taget skridt i denne retning, men der eksisterer kun 
begrænset viden om ikke-besøgende i Danmark og om initiativer, 
der kan bringe disse grupper i kontakt med museerne.

Kulturvaneundersøgelsen viser, at der er potentielle nye be-
søgende i befolkningen. Ved at række ud og forsøge at imø-
dekomme ikke-brugere kan museerne også gennemgå en 
udvikling som institution og få styrket deres forankring og 
legitimitet i forhold til borgerne. 

3.4.1 Erfaringer med ikke-brugere
Kun de færreste museer har dokumenteret denne viden om 
deres ikke-brugere, så den kan deles og analyseres. Der findes 
enkelte undersøgelser af ikke-brugere og af de barrierer, der 
afholder folk fra at besøge museer. For eksempel lavede Mer-
curi Urval for Nationalmuseet en fokusgruppeundersøgelse 
i 1997 af ikke-brugeres ønsker og behov22. Der fokuseredes 
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på ikke-brugere fra fire definerede grupper: ”unge under 30”, 
”indvandrere”, ”ikke-højtuddannede fra københavnsområdet” 
og ”ikke-uddannede fra provinsen på øerne”. 

Ikke-brugernes forventninger til museet var, at stedet var trist 
og ”skoleagtigt” med lange gange, at der var mange gamle ting 
uden sammenhæng med hinanden, man skal være stille, og  
man ikke må røre ved tingene. 

Fokusgruppernes ønsker til et besøg på Nationalmuseet var 
blandt andet, at ”Man skal have noget med hjem”, ” Man skal 
have ny inspiration”; og ”Man skal kunne fortælle om det til 
andre”. Undersøgelsen viste, at ikke-brugernes idéer til mu-
seet gik på øget markedsføring og udvidede åbningstider (”De 
har jo kun åbent, når vi er på arbejde”), ønsker om et imø-
dekommende personale samt om mere levende udstillinger. 
Dette konkretiseredes med inddragelse af flere sanser end 
synssansen, ønske om helhedsoplevelser og sammenhænge 
gennem fokuserede særudstillinger og liv i formidlingen skabt 
i dialog med den besøgende gennem brug af fantasi, samtale 
og diskussion23. 

I 2001 publiceredes i England Developing New Audiences for 
the Heritage, som er en større analyse af publikum ved mu-
seer, biblioteker, historiske bygninger og kulturmiljøer m.v.24  
Formålet med analysen var dels at skabe overblik over pub-
likumsprofilen, dels at identificere underrepræsenterede be-
søgsgrupper.

Undersøgelsen viste, at de underrepræsenterede besøgsgrup-
per kan karakteriseres ved enten at være førskolebørn og de-
res forældre, teenagere, unge i arbejde, etniske minoriteter, 
lavindkomstgrupper og arbejdsløse, handicappede eller folk 
uden bil. 

Developing New Audiences for the Heritage indeholder analy-
ser af de forskellige underrepræsenterede publikumsgrupper 
og af de særlige barrierer, der gør, at dele af befolkningen ikke 
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besøger kulturarven. De typiske barrierer er billetpris, mang-
lende faciliteter for handicappede og små børn, manglende in-
formation om stedet, ringe transportmuligheder, begrænsede 
åbningstider, manglende læsefærdigheder hos publikum/for højt 
intellektuelt formidlingsniveau, publikums manglende følelse 
af relevans eller af at være velkommen samt utilstrækkelig ud-
dannelse af personale til at håndtere et uvant publikum.

Rapporten indeholder forslag til, hvordan museerne m.fl. kan 
nedbryde barrierer og tiltrække nye publikumsgrupper. Der 
nævnes blandt andet: 
• At synliggøre og kommunikere museets relevans, underhold- 
 ningsværdi og ”valuta for pengene” til et uvant publikum
• At udvikle målgrupperettede produkter gennem events og               
 øget aktivitetsniveau med særarrangementer
• At sikre et imødekommende personale 
• At forny markedsføring
• At etablere partnerskab med foreninger og andre grupper                 
 (lobby/outreach)
• At sikre forskellige formidlingsniveauer (sprogligt og intel-
 lektuelt)
• At forny fortolkningsmuligheder, så der skabes større relevans        
 for etniske minoriteter.

I en amerikansk publikumsundersøgelse fra 1980’erne på 
Toledo Museum of Art i Ohio har man undersøgt forskellige 
brugergruppers forhold til seks beskrevne kvaliteter ved et 
museumsbesøg. Gruppen af ikke-brugere, som udgjorde 46 
% af lokalbefolkningen, fremhævede kvaliteterne ”social fæl-
lesoplevelse”, ”føle sig tilpas i omgivelserne” og ”deltagerakti-
vitet” som positive. Derimod satte ikke-brugerne ikke specielt 
pris på kvaliteterne ”værdifuld aktivitet”, ”udfordring til nye 
oplevelser” og ”muligheden for at lære”, som netop de hyppige 
museumsgæster satte stor pris på25. 

3.4.2 Udvalgets drøftelser vedrørende ikke-brugere
Der er i befolkningen forskellige interesser og behov for oplevelser. 
Der er også forskellige ønsker til, hvad der skal afprøves af kultur-
tilbud, som man ikke på forhånd har et nærmere kendskab til. Det 
er derfor udvalgets opfattelse, at museerne ikke unødigt skal pro-
blematisere det faktum, at en del af befolkningen ikke ønsker at 
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benytte museernes tilbud. Men museerne må alligevel i fælles-
skab have ambition om at kunne tiltrække et bredt udsnit af 
befolkningen. Det følger heraf, at det enkelte museum ikke 
nødvendigvis skal have ambitioner om at tiltrække et repræ-
sentativt udsnit af befolkningen, men museet bør definere, hvil-
ke publikumsgrupper museet med sin formidling ønsker at 
tiltrække, og arbejde systematisk med at efterleve denne am-
bition. 
 
Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne etablerer et 
større kendskab til, hvilke grupper af befolkningen der ikke 
besøger museerne. Desuden bør det undersøges, hvilke barri-
erer der gør sig gældende for ikke-brugere af danske museer. 
Kulturarvsstyrelsen bør tage et centralt initiativ til en under-
søgelsesmetode, som kan systematisere disse oplysninger til 
brug for hele museumsnetværket, men som også kan bruges 
af det enkelte museum til udvikling af strategier for at til-
trække særligt prioriterede publikumsgrupper på museet.
 
3.5 UDVALGETS ANBEFALINGER 
VEDRØRENDE MUSEERNES BESØGENDE
• Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturministeriet og Kul-
turarvsstyrelsen udarbejder et grundlag for en systematisk og 
differentieret publikumsstatistik, således at der kan tilveje-
bringes data, der kan bruges til nærmere analyser af besøgs-
udviklingen på forskellige grupper af museer.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturarvsstyrelsen fore-
tager en særlig analyse af udviklingen i besøgstal og formid-
lingspraksis på de naturhistoriske museer, som kan danne 
grundlag for udarbejdelse af en strategi for en styrkelse af 
disse museers fremtidige formidling.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturarvsstyrelsen tager 
initiativ til at etablere grundlaget for publikumsundersøgel-
ser på danske museer efter inspiration blandt andet fra det 
hollandske MuseumMonitor. Finansieringen af dette initiativ 
kan ske med bidrag fra såvel den ministerielle pulje til for-
midlingsinitiativer som med mindre (abonnements)bidrag fra 
museerne selv. 
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• Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne etablerer et 
større kendskab til, hvilke grupper af befolkningen der ikke 
besøger museerne. Desuden bør det undersøges, hvilke barri-
erer der gør sig gældende for ikke-brugere af danske museer. 
Kulturarvsstyrelsen  bør tage et centralt initiativ til en under-
søgelsesmetode, som kan systematisere disse oplysninger til 
brug for hele museumsnetværket, men som også kan bruges 
af det enkelte museum til udvikling af strategier for at til-
trække særligt prioriterede publikumsgrupper på museet.
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ENTRÉ OG GRATIS ADGANG26

Entréindtægter indgår i det økonomiske grundlag for muse-
ernes drift. På de statslige museer udgør entréindtægterne en 
mindre del af museernes samlede indtægter (tilskud samt øv-
rige indtægter). De statsanerkendte museers entréindtægter 
udgør såvel nominelt som procentuelt en større andel af den 
samlede museumsøkonomi – men med meget store variationer 
museerne imellem.

4.1 BAGGRUND OG GÆLDENDE ORDNING
Museumsloven regulerer som udgangspunkt ikke spørgsmålet 
om opkrævning af entré og eventuelle billetprisers størrelse 
på de danske museer. Spørgsmålet er således på tilskudsom-
rådet overladt til det enkelte statsanerkendte museum. Und-
tagelsen er lovens § 14, stk. 1, nr. 12, hvor der er krav om gratis 
adgang for skoleelever, der kommer på museerne som led i under-
visningen.

Endvidere er der pr. 1. januar 2006 indført gratis adgang for 
børn og unge under 18 år, jf. nedenfor.

På det statslige område var der indtil 1991 gratis adgang på 
4 statslige museer. Det gjaldt Nationalmuseet, Statens Mu-
seum for Kunst, Tøjhusmuseet (nu Statens Forsvarshistoriske 
Museum) og Den Hirschsprungske Samling. I 1991 blev kra-
vet om entré indført som led i den daværende regerings mål-
sætning om indførelse af brugerbetaling eller medbetaling på 
en række områder. I 1997 blev der indført en gratisdag på de 
statslige museer – onsdag – som museerne blev kompenseret 
økonomisk for. 

Der er pr. 1. januar 2006 indført gratis adgang for alle til de 
permanente samlinger på Nationalmuseet og Statens Museum 
for Kunst samt til Nationalmuseets særudstillinger og for 
børn og unge under 18 år på de øvrige statslige museer under 
Kulturministeriet, jf. nedenfor.
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4.2 MUSEERNES ENTRÉINDTÆGTER OG BILLETPRISER
Museernes indtægter fra billetsalg er meget varierende. En-
kelte museer har gratis adgang og dermed ikke entréindtæg-
ter. Men langt de fleste museer opkræver entré. Hertil kom-
mer, at museerne har meget forskellige priser for de enkelte 
alderskategorier. For betalende børn ligger billetprisen i et 
spænd fra 4-40 kr., og for voksne er det på 10-85 kr. Gennem-
snitsbilletindtægten ligger på ca. 13 kr. I denne forbindelse 
kan det nævnes, at det er museerne med de største besøgstal, 
der har de højeste billetpriser og den højeste gennemsnitlige 
entréindtægt pr. besøgende.  

Entréindtægten er langtfra ligeligt fordelt mellem museerne. 
Det fremgår af tabel 4.1, at 25 % af museerne har 86 % af de 
samlede indtægter, og at de øvrige 75 % af museerne således 
kun oppebærer 14 % af indtægterne.

Tabel 4.1

Tabel 4.2 viser statsanerkendte museer ordnet efter entréens 
andel af de samlede indtægter (de 15 med størst andel). Det 
ses, at for nogle museer udgør entréindtægten en meget stor 
del af museets samlede finansieringsgrundlag.
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Tabel 4.2 
Museer med højeste entréandel af samlede indtægter (2003)

Tabel 4.3 viser de statslige museer med entréindtægtens pro-
centvise andel af de samlede indtægter (mio. kr.). Det ses, at 
entréindtægten på de statslige museer generelt udgør en min-
dre del af museets finansieringsgrundlag.

Entréindtægter sorteret efter %   

Museum Samlede   Entreindtægter i % af   
 indtægter (mio. kr.) de samlede
 (mio. kr.)    indtægter

Skagens Museum 10,7 6,6 62
De Danske Kongers 
Kronologiske Samling  21,4 10,3 48
Den Gamle By  27,1 11,8 43
Fiskeri- og Søfartsmuseet 20,1 7,0 35
Hjerl Hedes Frilandsmuseum 9,8 3,4 34
Museet på Koldinghus 16,3 3,7 23
Teatermuseet  2,6 0,6 22
Gl. Estrup Jyllands 
Herregårdsmuseum  4,0 0,8 20
Kerteminde Egnens Museer 9,6 2,0 20
Ringkøbing Museum 5,5 1,1 20
Faaborg Museum for 
Fynsk Malerkunst 3,3 0,6 20
Louisiana  92,1 17,6 19
Museerne i Ærøskøbing 2,5 0,5 19
Vikingeskibsmuseet i 
Roskilde  27,1 4,7 17
Den Antikvariske Samling 
(i Ribe) 10,3 1,8 17
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Tabel 4.3

4.2.1 Rabatordninger for børn
Det er kendetegnende, at museerne har nedsatte priser eller gra-
tis adgang for børn og unge. Men der er fra museum til museum 
stor forskel på, hvornår der skal betales voksen- eller børnetakst. 
Hovedparten af museerne sætter skellet mellem barn og voksen 
ved aldersgrupperne 15 og 16 år. Men spændet går fra 12 år og 
op til 25 år, inden der skal betales voksenpris. Det er også vari-
erende fra museum til museum, om og i givet fald hvilken alders-
gruppe af børn der har gratis adgang. Godt og vel halvdelen af 
museerne har gratis adgang for børn op til 14 eller 15 år, mens 
nogle museer kun giver gratis adgang til børn under 2 år.

Entréindtægterne for børn og unge er ikke ligeligt fordelt mel-
lem museerne. Det fremgår af tabel 4.4, at 25 % af museerne 
har 93 % af de samlede entréindtægter for børn og unge, og 

Statsligt  Nettoudgifts- Entré i % af de
museum bevilling, tilskud indtægter samlede
 og øvrige drifts-  indtægter
 indtægter, ifl. stats-
 regnskabet
   
Nationalmuseet  244,4 5,4 2
Statens Museum 
for Kunst 91,2 8,1 9
Statens Forsvars-
historiske Museum27  13,9 1,4 10
Ordrupgaard28  7,6 0,3 4
Den Hirschsprungske 
Samling29  14,0 0,5 4
Dansk Jagt- og 
Skovbrugsmuseum 6,3 0,4 6
Dansk Landbrugs-
museum 7,8 1,0 13

27 Ca. 2/3 af indtægterne er opnået i efterårsferien i forbindelse med afholdelse 
af særarrangement.
28 Ordrupgaard lukkede den 1. august 2003 for ombygning. Museet genåbnede 
den 30. august 2005.
29 Tallet er inklusive 8,0 mio. kr., der blev overført til afholdelse af festivalen 
Golden Days
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at de øvrige 75 % af museerne således kun oppebærer 7 % af 
indtægterne for børn og unge. 

Tabel 4.4

En række museer har museumsklubber for børn og unge, 
hvor medlemskab giver gratis adgang. Udvalget anser dog 
ikke den gratis adgang som eneste bevæggrund til, at børn og 
unge melder sig ind i museumsklubber. Det antages derimod 
at være de aktiviteter, der indgår i klubkoncepterne, som gi-
ver anledning til indmelding. Derfor forventer udvalget ikke, 
at indførelse af gratis adgang for børn og unge vil medføre en 
nedgang i museumsklubbernes medlemstal.

4.2.2 Rabatordninger for andre grupper
Der findes også andre former for rabatordninger på de danske 
museer. Mest udbredt er reduceret billetpris for befolknings-
grupperne studerende og pensionister. Tabel 4.5 viser, at 33 % 
af museerne tager en lavere billetpris for studerende, og 40 % af 
museerne har en reduceret entré for pensionister eller besøgende 
over 60 år. 13 % af museerne yder grupperabat, og enkelte mu-
seer har særlige familiebilletter eller ungdomsbilletter. 
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Tabel 4.5 
Rabatordninger

 Antal museer i % af 
alle museerne

Studierabat 54 33

Pensionistrabat 65 40

Grupperabat 21 13

Særlig 
ungdomsbillet

5 3

4.3 UDVALGETS DRØFTELSER 
AF ARGUMENTER FOR OG IMOD GRATIS ADGANG PÅ MUSEER
Hovedargumentet for gratis adgang på museer er, at museer-
ne er en del af den fælles kulturarv. Alle bør have mulighed for 
at kunne tage del i den fælles kulturarv. Gennem museernes 
samlinger og formidlingen heraf frembringes oplevelser og er-
kendelse, herunder en væsentlig viden om vores historie i kon-
tekst med verden omkring os og dermed om det fundament, 
som vores samfund i dag bygger på. Museer er derfor vigtige 
for befolkningens dannelse og oplysning og giver oplevelser. 
Alle borgere bør derfor have en så uhindret adgang som mu-
ligt til museerne. Museerne har (ligesom folkebibliotekerne) 
potentiale til at være mødesteder for forskellige kulturer og 
befolkningsgrupper. Gratis adgang vil således kunne give en 
større del af befolkningen incitament til at besøge museerne 
og dermed fremme oplevelsen af museernes samfundsmæs-
sige værdi og medvirke til en mere repræsentativ publikums-
sammensætning på museerne. Desuden ses den gratis adgang 
som en mulighed for en højere andel af kortvarige, gentagne 
og mere spontane museumsbesøg.

Imod gratis adgang på museer er det væsentligste samfundsori-
enterede argument, at ordningen ikke i sig selv med sikkerhed 
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afføder tilstrækkelig høj stigning i besøg fra socioøkonomiske 
underrepræsenterede brugergrupper. Erfaringen viser, at pu-
blikum på de mest besøgte museer ikke ser ud til at have pro-
blemer med at skulle betale for at komme ind på museerne. 
Det er generelt på disse museer, at entréprisen er højest. 

Der kan også stilles det spørgsmål, om gratis adgang vil have 
indflydelse på museernes arbejde for at tiltrække publikum, 
når der ikke kan forventes indtjening på besøg. Der er endelig 
en bekymring for, at gratis adgang kan give museumssekto-
ren et image af at være mindre værdifuld end andre kulturop-
levelser, som der kræves betaling for. 

Set fra museernes side er argumenterne imod gratis adgang, 
at museerne risikerer, at tilskudsmyndighedernes kompensa-
tion ikke er tilstrækkelig, at der ikke vil være en tilsvarende 
stigning i egenindtjening i museernes butikker og caféer, at 
publikum bruger mindre tid på museet, og at mange besøgen-
de vil afstå fra at besøge særudstillinger, der koster penge. 
Størrelsen af kompensation for gratis adgang vil kunne give 
anledning til kontinuerlig forhandling mellem staten/kom-
munerne og museerne – herunder om spørgsmålet om afledte 
udgifter ved gratis adgang (fx større slid), definition af perma-
nente samlinger/særudstillinger, værdien af medlemskab af 
museumsklubber, eventuelle nye afgifter på museernes ser-
viceydelser m.v.

Det er endvidere blevet anført, at ordningen med gratis ad-
gang vil medføre, at museerne mister et væsentligt styrings-
værktøj for museernes økonomi. 

Endelig kritiseres ordningen med gratis adgang på visse mu-
seer for at være konkurrenceforvridende i forhold til de museer 
og andre attraktioner, der ikke er omfattet af ordningen.

4.4 ERFARINGER MED GRATIS ADGANG

4.4.1 Danske erfaringer med gratis adgang på museer
Der er ikke nogen ny sammenfattende dansk undersøgelse 
af entréens betydning for publikums sammensætning og an-
tal. En undersøgelse foretaget af Amternes og Kommunernes 
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Forskningsinstitut i 1992-93 konkluderede, at entréordningen 
ikke havde afgørende betydning for besøgstallet, men at det 
afgørende snarere var, hvad museerne havde at byde på i form 
af særudstillinger og permanente samlinger. En anden mar-
kant faktor kan være et museums nyhedsværdi – enten et helt 
nyt museum eller genåbning efter en større ombygning. 

Der blev i 1997 indført en gratisdag på de statslige museer. På 
Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst har erfaringer-
ne med dette været, at der kommer markant flere besøgende 
på gratisdagen (onsdag).

Nationalmuseet gennemførte i oktober og november 2003 et 
forsøg med gratis adgang. Museet har endvidere i hele 2004 
gennemført et forsøg med nedsat entré. 

Erfaringerne fra de to måneder med gratis adgang var klare: 
Museet forøgede sit besøgstal markant i perioden (med 108 %) 
– og det uden egentlige markedsføringsaktiviteter (ud over 
den presseomtale, der blev sagen til del). Det bemærkes, at 
der i perioden vistes en særudstilling (Sejrens Triumf), og at 
ca. 50 % af de adspurgte besøgende angav en udstilling som 
den primære grund til besøget. Nationalmuseet har oplyst, 
at de fik de samme praktiske erfaringer som lignende forsøg 
med gratis adgang i blandt andet Stockholm og London: større 
slitage på inventar og øgede udgifter til rengøring og opsyn, 
markant større forbrug af diverse hjælpematerialer, som in-
formationsmateriale og foldere. Frontpersonalet mærkede, 
at de mange nye gæster betød en markant ændring i folks 
adfærd: andre typer spørgsmål i forbindelse med ankomsten, 
mere uro og forøget arbejde i forbindelse med vejledning. 

På baggrund af erfaringerne fra de to måneder med gratis ad-
gang besluttede Nationalmuseet forsøgsvis at halvere entréen 
i 2004 (fra 50 kr. for voksne og gratis for børn under 16 år til 25 
kr. og gratis for børn under 16 år). Samtidig med halveringen 
af billetprisen til 25 kr. blev en lang række rabatordninger i 
øvrigt afskaffet. Det er vanskeligt at udlede generelle træk 
ved at sammenstille besøgstallene for 2003 og 2004. En lang 
række variabler som særudstillingers popularitet, markedsfø-
ringsindsatsen, vejrlig m.m. er meget afgørende for besøgstal-
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lene. Nationalmuseet har dog konkluderet, at en halvering af 
billetprisen til 25 kr. ikke er en vigtig faktor for museumsbe-
søg eller ej.  Efter en periode i begyndelsen af 2004 med svagt 
stigende besøgstal stagnerede effekten af halv entre over året. 
Nationalmuseet besluttede på det grundlag at opkræve nor-
mal entré fra 2005 – hvilket i øvrigt ikke har affødt nogen 
markant effekt på besøgsfrekvensen over året.

I Randers Kommune besluttede man at indføre gratis entré på 
de lokale museer fra 2005. For Kulturhistorisk Museum i Ran-
ders har ordningen vist sig at være en stor succes. Antallet af 
besøgende er fra 2004 til 2005 steget med 50 %, og publikums-
sammensætningen har ændret karakter. Dertil kommer, at be-
søgsmønstret på museet er ændret. Efter indførelsen er antallet 
af korte besøg på museet steget markant. Det er især børnefa-
milier, der benytter sig af tilbuddet om gratis entré, og hvor et 
museumsbesøg tidligere strakte sig over flere timer, er det nu 
almindeligt at dele museets udstillinger op i flere besøg.

I Frederiksborg Amt har man forsøgt sig med gratisuger på 
egnsmuseerne i regionen. Det drejer sig om perioden 15. juni 
- 3. juli 2005, hvor 6 museer i Frederiksborg Amt havde gra-
tis adgang. Overordnet har ordningen været en succes med 
en stigning i besøgstallet på 116 % (svarende til 2.517 flere 
besøgende i 2005). Dog udtrykker enkelte museer betænke-
ligheder ved den givne kompensation, som ikke svarer til de 
tabte entréindtægter. Museerne opnåede meget omtale i pres-
sen set i forhold til begivenhedens størrelse, hvilket betyder, 
at kendskabet til de enkelte museer er blevet øget. Eftersom 
forsøget kun varede små tre uger, er det dog umuligt at sige 
noget om en ændring i publikumssammensætningen eller om 
ændringer i besøgsmønstret.  

4.4.2 Udenlandske erfaringer med gratis adgang på 
museer
I flere lande har man gennemført helt eller delvis gratis ad-
gang til museerne. Det har ved disse initiativer vist sig, at 
gratis adgang generelt resulterer i en forholdsvis stor umid-
delbar stigning i det samlede besøgstal. Stigningen skyldes 
bl.a. førstegangsbesøgende; heraf kommer kun en mindre pro-
centdel af de besøgende med en anden socioøkonomisk bag-

KAPITEL 04



UDREDNING OM MUSEERNES FORMIDLING62

grund end tidligere, mens hovedparten af de nye besøgende 
primært kommer fra samme segment som museets kernebru-
gere. Det viser sig endvidere, at gratis adgang rent økonomisk 
har affødt stigende udgifter til bl.a. rengøring og vagter, mens 
der ikke har vist sig en tilsvarende stigning i indtjeningen i 
butik, café mv. Der er ikke udarbejdet en systematisk doku-
mentation af, hvad gratis adgang har af effekt på de forskel-
lige sider af museets virksomhed. 

England indførte i 1999 princippet om gratis adgang for børn 
på 13 nationale museer. Fra 2001 blev det gratis for alle al-
dersgrupper at besøge de udvalgte 13 nationale museer. I det 
første halve år steg besøgstallet markant i forhold til sam-
me periode året før, og besøgstallet er steget med 75 % siden 
200130. I samme periode er der gennemført en række formid-
lingsinitiativer, som har til formål at sikre en bredere publi-
kumssammensætning på museerne.

I Sverige blev der fra 2004 indført gratis adgang på 3 statslige 
museer31, der skulle genåbne efter ombygning eller renovering. 
Fra 1. januar 2005 blev ordningen udbredt til også at dække 
yderligere 16 statslige museer. Baggrunden for reformen var et 
ønske om at skabe et ikke-kommercielt rum, hvor befolkningen 
kan mødes, diskutere og uddybe deres viden om kulturarv. Mu-
seerne får kompensation for manglende entréindtægter, men der 
er ikke nogen garanti for dækning af alle afledte omkostninger. 
Den gratis adgang omfatter de permanente samlinger, mens der 
kan opkræves betaling for særlige aktiviteter, særudstillinger, 
konferencer, besøg efter almindelig åbningstid mv. Hovedparten 
af de museer, der er gratis adgang til, ligger i Stockholm, hvilket 
har givet anledning til debat. Det svenske Kulturrådet har i ja-
nuar 2006 evalueret ordningen32. Der er konstateret en tydelig 
trend med en forøgelse af besøgstallet. Det samlede besøgstal 
for de museer, hvor der er indført gratis adgang, er øget med 2,9 
mio. besøgende svarende til 159 % i 2005, sammenlignet med 
året inden gratis adgang blev indført. 
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4.5 INDFØRELSE AF GRATIS ADGANG FOR BØRN OG UNGE

4.5.1 Regeringens politik
Regeringen vil styrke danskernes kendskab til den fælles 
kulturarv. Af regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005 
fremgår det blandt andet, at det skal ske ved gratis adgang for 
børn og unge til museer. 

Kulturministeren fremsatte den 5. oktober 2005 et lovforslag om 
ændring af museumsloven som opfølgning på regeringsgrund-
laget. Lovforslaget blev vedtaget enstemmigt af Folketinget den 
15. december 2005. Loven trådte i kraft den 1. januar 2006.

Lovændringen indebærer, at der indføres gratis adgang for 
børn og unge under 18 år på landets statsanerkendte museer. 
Samtidig indføres ordningen for de statslige museer ved fi-
nansloven for 2006. De statslige museer er af historiske år-
sager primært koncentreret omkring hovedstaden, mens de 
statsanerkendte museer er spredt ud over hele landet. Ord-
ningen omfatter de museer, der hører under Kulturministe-
riets budgetmæssige ressort. Videnspædagogiske centre, mu-
seer under andre ministerier end Kulturministeriet, private 
museer samt andre attraktioner mv. er ikke omfattet af ord-
ningen. Med hensyn til aldersgrænsen for gratis adgang har 
Kulturministeriet tilsluttet sig Formidlingsudvalgets anbefa-
ling om, at ordningen skal omfatte børn og unge under 18 år. 

Loven indebærer, at der ydes kompensation til museerne for det 
tab, som indførelsen af gratis adgang for børn og unge under 18 
år medfører. Størrelsen af kompensationen er fastsat én gang for 
alle med udgangspunkt i oplysninger indhentet fra museerne. 

Loven er omfattet af regeringens lovovervågningsprogram. 
Kulturministeriet vil således om 3 år foretage en vurdering 
af følgerne af indførelsen af gratis adgang for børn og unge 
under 18 år, herunder kompensationsspørgsmålet.

4.5.2 Udvalgets overvejelser
Formidlingsudvalget finder det positivt, at der gives gratis ad-
gang for børn og unge under 18 år til de statslige museer under 
Kulturministeriet og til samtlige statsanerkendte museer. 
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Udvalget forventer på denne baggrund umiddelbart en øget 
brug af museerne – også fra dele af befolkningen, som ikke for 
nuværende besøger museerne jævnligt. I denne forbindelse 
anser udvalget gratis adgang som en mulighed for en højere 
andel af kortvarige, hyppigere og mere spontane museums-
besøg.

Formidlingsudvalget har endvidere drøftet spørgsmålet om 
aldersgrænsen for den gratis adgang til museerne. Da en stor 
del af museerne allerede har gratis adgang for børn og unge 
under 16 år, finder udvalget det vigtigt, at ordningen rækker 
ud over dette alderstrin. Unge i aldersgruppen 16-18 år kom-
mer formentlig heller ikke så hyppigt på museerne som led 
i undervisningen. Udvalget ser en fordel – og udfordring – i, 
at den unge generation lærer at gå på museum også uden for 
skoletiden. På dette grundlag var der i udvalget bred enighed 
om at anbefale, at grænsen sættes ved 18 år, svarende til myn-
dighedsalderen.

4.6 YDERLIGERE GRATIS ADGANG?

4.6.1 Regeringens politik 
Regeringens aktuelle tiltag med hensyn til gratis adgang for 
den øvrige del af befolkningen (over 18 år) er målrettet og fo-
kuseret til de permanente samlinger på Nationalmuseet og 
Statens Museum for Kunst, som er de to centrale, nationale 
museer på det kunsthistoriske og kulturhistoriske område. 

Regeringen finder ikke på nuværende tidspunkt, at ordningen 
med gratis adgang for voksne bør udstrækkes herudover.

4.6.2 Udvalgets overvejelser
Med udgangspunkt i argumenterne for og imod gratis adgang 
er der ikke en entydig holdning i formidlingsudvalget til det 
ønskelige i at udstrække ordningen med gratis adgang for 
voksne, ud over det, der allerede gennemføres fra 1. januar 
2006. 
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4.7 UDVALGETS ANBEFALINGER OM ENTRÉ OG GRATIS 
ADGANG

• Formidlingsudvalget anbefaler, at aldersgrænsen for gra-
tis adgang for børn og unge sættes til 18 år, svarende til myn-
dighedsalderen.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturarvsstyrelsen 
følger udviklingen på de statsanerkendte museer, jf. lovover-
vågning af effekten af lovændringen på det statsanerkendte 
område, og tillige sammen med Nationalmuseet og Statens 
Museum for Kunst vurderer følgerne af den ordning, der er 
indført for disse to museer.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturarvsstyrelsen føl-
ger andre danske initiativer og den internationale udvikling 
med gratis adgang.
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UDVIKLING AF MUSEERNES UDSTILLINGER 
OG ANDRE FORMIDLINGSAKTIVITETER

Udstillinger er museernes primære formidlingsform, der ofte 
suppleres med kataloger og aktiviteter, som folder udstillin-
gens tema ud. Ved et museumsbesøg møder den besøgende en 
formidling, der er tilrettelagt på baggrund af et eller flere mu-
seers samlinger og forskningsbaserede viden om udstillingens 
tema. 

En udstilling er først og fremmest en bestemt kommunikati-
onsform, som museerne i århundreder har anvendt og ekspe-
rimenteret med. Ordet ”udstilling” betyder oprindeligt ”vis-
ning af genstande”, og der findes mange andre udstillingstyper 
end de museale, for eksempel messer, biennaler og galleriud-
stillinger. Udstillingsmediet kan både rumme læring i pæda-
gogisk forstand, være attraktiv som et kommercielt produkt 
og rumme betydelige kunstneriske, kultur- og naturhistoriske 
aspekter.

En udstilling bør muliggøre flere typer af læsninger eller na-
vigationer, således at brugeren har mulighed for at afgøre, 
hvor dybt han eller hun ønsker at dykke ned i udstillingen, og 
dermed hvor kompleks en oplevelse brugeren forlader udstil-
lingen med.

Museerne spiller også en betydelig rolle i formidlingen af den 
faste kulturarv i kulturlandskabet, af naturhistorien i natu-
ren og af kunsten i det offentlige rum for eksempel gennem 
byvandringer, besøg ved arkæologiske udgravninger, busture, 
publikationer, rundvisninger via håndholdte computere, fol-
dere og foredrag ”på stedet” i byens rum eller i kultur- og na-
turlandskabet.

Grundlæggende for museumsformidlingens succes er, at der 
også er en modtager, der både kan forstå og ønsker eller er 
motiveret for at modtage afsenderens budskab. Spørgsmålet 
om den kvalitativt gode formidling er således tæt forbundet 
med en modtager- og afsenderproblematik og indebærer der-
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for både pædagogiske og formidlingsmæssige krav til afsenderen 
og til modtageren.

Museernes digitale formidling er beskrevet særskilt i kapitel 
6, og formidlingen gennem museumsundervisning er beskre-
vet særskilt i kapitel 7, da både indhold på internettet og nyt-
tiggørelse af museerne i forhold til undervisningssektoren er 
særligt i fokus i disse år.

5.1 MUSEUMSFORMIDLINGENS FUNKTION
At indsamle og fremvise betydningsfulde genstande, værker 
og samlinger er ikke noget nyt fænomen. Fra oldtidens an-
tikke samlinger over kongelige og fyrstelige kunstkamre i re-
næssancen til nutidens museer er der indsamlet betydnings-
fulde genstande, som kan give viden om verden i bred 
forstand. 

The International Council of Museums (ICOM) definerer mu-
seer således: ”A museum is a non-profit-making, permanent 
institution in the service of society and of its development, and 
open to the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits, for purposes of study, education 
and enjoyment, material evidence of people and their environ-
ment” 33. 

ICOM understeger hermed en samfundsmæssig nytte af mu-
seerne, der som kulturinstitutioner virker for samfundet og 
dets udvikling. Der beskrives tre væsentlige formål med mu-
seernes forskning, indsamling, bevaring og formidling, nemlig 
et studieformål, et uddannelsesformål og et adspredelsesfor-
mål. Altså er museerne defineret både som dannelsesinstitu-
tioner og oplevelsescentre for publikum.

Den danske museumslov har til formål at fremme museernes 
virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks 
kultur- og naturarv og at sikre adgangen til og viden om kul-
tur- og naturarven og dens samspil med verden omkring os.

33 ICOM er den internationale museumskomité under UNESCO. Citatet er fra 
ICOMs Statutes, artikel 2 paragraf 1. icom.museum/statutes.html#2
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I Danmark opbyggede Frederik III’s livlæge Ole Worm i 1600-
tallet et af de mest kendte kunstkamre, hvor samlingerne af 
natur- og kulturgenstande blev klassificeret systematisk efter 
videnskabelige idealer. I oplysningstiden skabtes der et behov 
for, at de systematiske samlinger af historiske genstande kun-
ne være videnskabeligt oplysende og samtidig folkeligt appel-
lerende. Denne todeling af museernes formidling diskuteres 
stadig. Den videnskabeligt oplysende udstilling og den folkeligt 
appellerende udstilling ses også udtrykt som modsætninger34. 

Bag museernes formidling ligger et forskningsbaseret arbejde 
med at udvælge og indsamle væsentlige genstande og en be-
varings- og registreringsindsats, som ikke umiddelbart er 
synlig for publikum. Musernes formidlingsvirksomhed hæn-
ger nøje sammen med museumslovens bestemmelser om, at 
museer også skal indsamle, registrere, bevare og forske inden 
for det ansvarsområde, der er tillagt de enkelte museer. 

Langt de fleste museumsbesøgende ser alene museernes ud-
stillinger og kender ikke umiddelbart til det bagvedliggende 
arbejde eller til indholdet af museernes magasiner. Men en 
række museer etablerer også åbne (fysiske og digitale) maga-
siner og arrangerer særlige offentlige besøg i magasiner og 
konserveringsværksteder. Sådanne tiltag synliggør, at muse-
ernes udstillinger og formidlingsaktiviteter er i tæt forbindel-
se med og udtryk for den viden, som museerne producerer 
gennem indsamling, registrering, forskning og bevaring.

5.1.1 Udvalgets drøftelser af formidlingens funktion
Formidling er museernes vigtigste redskab til at kommunikere 
med omverdenen. Det er udvalgets opfattelse, at museernes for-
midling kan spille en væsentlig rolle både på det samfundsmæs-
sige og på det personlige plan. Museernes udstillinger kan bidrage 
til at skabe forståelse for forskellige måder at leve og se verden 
på og belyse samfundsmæssige problemstillinger i et historisk 
perspektiv. Museer kan give æstetiske og kunstneriske oplevel-
ser, som udvider den enkeltes perspektiv og tilbyder fordybelse 
og oplevelser, der kan rykke ved den enkeltes opfattelse af sin 

34 Afsnittene bygger på artiklen ”Museet i tiden – erindringsrum og 
verdensspejl” af Carsten Paludan-Müller i Museerne ved årtusindskiftet, 
Statens Museumsnævn, 1996. For diskussioner af museernes formidling se 
for eksempel Museerne ved årtusindskiftet eller Fremtidens Formidling af 
Fortiden, Moesgårdseminaret, 1998.
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omverden og af sig selv. Et møde med museernes autentiske 
genstande kan fortrylle, provokere, skabe fortællinger, under-
holde og belære den besøgende.

Udvalget finder således, at museernes formidling af kunst-, kul-
tur- og naturhistorie tilbyder forståelses- og dannelsesmæssige 
oplevelser til den enkelte borger, og at museer er af væsentlig 
betydning for udvikling af et samfund og af det enkelte men-
neske. 

Udvalget ser ikke nogen modsætning mellem museernes op-
gave som dannelsesinstitutioner og kulturattraktioner. Tvært-
imod må forventningen til museerne netop være, at de på én 
gang kan formidle videnskabeligt oplysende og folkeligt ap-
pellerende.

Udvalget finder der vigtigt, at museerne er opmærksomme på, 
hvilke målgrupper de forskellige formidlingstiltag rammer, og 
at museerne også tænker mindre ressourcestærke dele af be-
folkningen ind i museernes overordnede formidlingspolitik.

5.2 MUSEUMSFORMIDLINGENS MANGFOLDIGHED
I Danmark fordeler de 137 statslige og statsanerkendte mu-
seer sig på tre faglige kategorier35. Museerne er kendetegnet 
ved at indeholde samlinger af kunstværker, kulturhistoriske 
og naturhistoriske genstande, der danner grundlaget for mu-
seernes udstillinger. Fra samlingerne udlåner museerne vær-
ker og genstande til udstillinger på andre museer i ind- og 
udland, så museerne både nationalt og internationalt supple-
rer hinandens samlinger i formidlingsøjemed.

De kulturhistoriske museer belyser forandring, variation og 
kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. 
Kunstmuseerne belyser billedkunstens historie og aktuelle 
udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensio-
ner. De naturhistoriske museer formidler naturen, dens ud-
vikling, nutidige miljø og samspillet med mennesker36. 
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35 Pr. 1. januar 2006 er der 7 statslige museer under Kulturministeriet 
fordelt på 4 kulturhistoriske museer og 3 kunstmuseer. Der eksisterer 
130 statsanerkendte museer, fordelt på 92 kulturhistoriske museer, 32 
kunstmuseer og 2 naturhistoriske museer, samt 2 kultur- og naturhistoriske 
museer, 1 kunst- og kulturhistorisk museum og 1 museum, som både er 
kunst-, kultur- og naturhistorisk.
36 Beskrevet i museumslovens kapitler 2, 3 og 4.
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Museernes forskellighed giver forskellige muligheder for at 
formidle. En række museer i Danmark kan etablere udstil-
linger, der vækker interesse nationalt og internationalt og 
både appellerer til et dansk og internationalt publikum. Nogle 
museer formidler den lokale kulturhistorie gennem et langt 
historisk perspektiv, fortrinsvis til et lokalt eller regionalt 
publikum, og andre museer giver mere specialiserede tilbud 
om oplevelse for eksempel af vikinger, teaterhistorie, kunst i 
byrum, geologi og moler eller industrihistorie. 

Museerne benytter en bred vifte af formidlingsformer. Ud over 
den klassiske permanente museumsudstilling findes en mang-
foldighed af særudstillinger og formidlingstiltag på museerne. 
Det er blandt andet skriftlige forsknings- og formidlingspublika-
tioner og visuel formidling (for eksempel film og webudstillinger) 
samt forskellige former for mundtlig formidling og aktiviteter 
som ridderturneringer og inddragelse af publikum i at karte uld, 
brygge øl, dissekere dyr og udfolde sig kunstnerisk. Særligt de 
kultur- og naturhistoriske museer formidler historierne i land-
skabet og tilbyder en række arrangementer uden for museerne. 
I særlig grad har frilandsmuseer desuden en tradition for leven-
degørelse, hvor museumspersonale og frivillige arbejder med at 
skabe illusioner og stemninger, der medvirker til at skabe en hel-
hedsoplevelse af museernes indhold. 

En række museer har etableret børnemuseer, som er kende-
tegnet ved at være særligt indrettede lokaler, hvor formidlin-
gen henvender sig til børn og unge. På nogle børnemuseer kan 
børn røre og lege med kopier af autentiske museumsgenstan-
de; andre børnemuseer er indrettet med autentiske værker og 
genstande, der er udstillet i børnehøjde og med en pædagogisk 
formidlingsform, der særligt retter sig mod børn. 

Der er etableret egentlige børnemuseer på flere museer, for 
eksempel Louisiana, Statens Museum for Kunst, Nationalmu-
seet, Dansk Landbrugsmuseum og Orlogsmuseet (afdeling af 
Statens Forsvarshistoriske Museum). Desuden har en lang 
række museer etableret skolestuer og historiske værksteder, 
som er målrettet børn og unge, for eksempel ”ARoS Junior” på 
ARoS Aarhus Kunstmuseum.
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Internationalt set har nogle museer etableret større børnemu-
seer, hvor der ikke fremvises mange autentiske genstande, 
men hvor en børnevenlig indretning giver mulighed for aktiv 
medvirken i afprøvning af historiske arbejdsprocesser37.

Et eksempel på interessen for museernes målretning af for-
midlingen i forhold til forskellige brugere er det nye formid-
lings- og videnscenter, som åbner på Statens Museum for 
Kunst i begyndelsen af 2007, og som målrettes aldersgruppen 
12 – 20 år. Centeret realiseres ved hjælp af en større donation 
fra Egmont Fonden, hvilket understreger udefrakommende 
interesse for udvikling af museerne til stærke formidlingsin-
stitutioner38.

Mangfoldighed og forskellighed er kendetegnende for museer 
over hele verden. Det er langtfra alle museer i verden, som 
arbejder målrettet, systematisk, udviklingsorienteret eller eks-
perimenterende med formidling. Men der har i flere år været 
en stærk international udviklingstendens på formidlingens 
teknologiske side, hvor digitale mediers interaktive mulighe-
der også har inspireret til eksperimenter med øget brugerind-
dragelse og brugeraktivering i den øvrige museumsformidling. 
 
5.2.1 Udvalgets drøftelser af formidlingens 
mangfoldighed 
Formidlingsudvalget er af den opfattelse, at museernes mang-
foldighed af fagområder og formidlingsudtryk er en kendeteg-
nende styrke ved museernes formidling. 

De forskellige museumstyper og museer af forskellig størrelse 
har forskellige muligheder og konkurrenceforhold. Derfor fin-
der udvalget det vigtigt, at museernes formidlingsvirksomhed 
fortsat har rige muligheder for at udvikle sig forskelligt, og at 
der ikke arbejdes hen mod en ensretning af museernes for-
midlingstiltag og formidlingsformer. 

37 For eksempel har Jewish Historical Museum i Amsterdam et meget stort 
børnemuseum, der fungerer som et helt museum i museet.  
38 Aktiviteterne i det nye formidlings- og videnscenter på Statens Museum 
for Kunst vil bevæge sig i krydsfeltet mellem klasselokalet, laboratoriet 
og kunstudstillingen. Centret vil på baggrund af den nyeste forskning 
inden for kunstformidling levere forløb, der direkte målrettes brugerens 
specifikke behov og ønsker. Det nye formidlingstiltag skal kunne benyttes 
af brugere i hele Danmark, hvorfor centret også vil etablere formidling og 
fjernundervisning via internettet og en nyoprettet webportal. Se mere om 
planerne for det nye formidlingsinitiativ på www.smk.dk
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Formidlingsudvalget finder det vigtigt, at der sikres kvalitets-
udvikling og investering i museernes formidling, som kan 
fastholde et varieret udvalg af museumstilbud, hvor museer 
med forskellige typer samlinger og viden og med forskellige 
formidlingsformer fortsat kan give en bred vifte af kvalitets-
betonede tilbud til publikum.

5.3 KOORDINERING AF MUSEERNES FORMIDLING
Der eksisterer en grundlæggende koordinering gennem forde-
lingen af faglige ansvarsområder imellem museerne. I muse-
umsloven forudsættes det, at museerne samarbejder på for-
midlingsområdet39. Koordineringen af formidlingen sker 
blandt andet i museernes arbejdsplanlægning og gennem ud-
veksling af informationer de enkelte museer imellem. 

Kulturarvsstyrelsen modtager de fireårige arbejdsplaner fra 
museumsrådene, og de offentliggøres på styrelsens hjemme-
side til brug og inspiration for museer og andre interesserede. 
På formidlingsområdet kan arbejdsplanerne rumme særud-
stillingsplaner og andre formidlingstiltag inden for planperio-
den. 

I Danmark er der tradition for museumssamarbejde også på 
formidlingsområdet. Det viser sig blandt andet ved museer-
nes årlige ”Fuglsømøder” om museumsformidling og ved for-
midlingsnetværket under Organisationen Danske Museer.

For at fremme koordineringen på udstillingsområdet udgav 
Statens Museumsnævn40 i 2000 en emneopdelt oversigt over 
kunstmuseernes forsknings- og udstillingsprojekter 2000-
2005. Heri kunne museerne ikke blot annoncere kommende 
særudstillinger, men også efterlyse samarbejdspartnere til de 
enkelte projekter. 

De kulturhistoriske museer har særlige landsdækkende ”pul-
jesamarbejder”, som også genererer formidlingsprojekter. Pul-
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opgaverne fra Rigsantikvarembedet og Statens Museumsnævn samt tre 
kontorer fra Skov- og Naturstyrelsen i Miljø- og Energiministeriet, som blev 
flyttet til Kulturministeriet.



UDREDNING OM MUSEERNES FORMIDLING74

jerne er oftest faglige samarbejder om temaer som søfart, in-
dustri, dragt og tekstil, havekultur, integration og landbrug 
m.v. Disse puljer er samarbejdskredse, som støttes økonomisk 
af Kulturarvsstyrelsen og bidrager til erfaringsudveksling og 
fællesinitiativer inden for de forskellige temaer, som fastsæt-
tes af puljerne selv. 

Desuden eksisterer den uafhængige forening ”Museumsfor-
midlere i Danmark” (MID), der gennem konferencer og nyheds-
breve sikrer vidensdeling mellem museumsformidlere i Dan-
mark blandt andet med inddragelse af viden fra udlandet.

5.3.1 Formidlingssamarbejde – lokalt, regionalt, 
nationalt og internationalt
På kunstmuseer finder den særudstillingsrelaterede formid-
ling hyppigt sted gennem fælles udstillingsprojekter, som et 
eller flere danske kunstmuseer er ansvarlig for. Samtidig gi-
ver den udlånsvirksomhed, der almindeligvis er en følge af 
særudstillinger, kunstmuseerne information om andre muse-
ers udstillingsplaner. For de mindre kunstmuseers vedkom-
mende er der en god tradition for at samarbejde om særudstil-
lingskoncepter og udstillingstilrettelæggelse. Samarbejdet 
mindsker udgifter til katalog, markedsføring, praktisk tilret-
telæggelse m.v. og øger forskningsudveksling og vidensdeling 
på tværs af museerne. 

Bornholms Kunstmuseum, Storstrøms Kunstmuseum og Nord-
jyllands Kunstmuseums samarbejde i 2005 om udstillingen 
”Olaf Rude. Retrospektiv” i 2005, ligesom Thorvaldsens Mu-
seum og Odense Bys Museer gik sammen om udstillingen ”Alt 
dandser, tro mit Ord!” i 2005. For de større museers vedkom-
mende er der i højere grad tale om udenlandske udstillings-
samarbejdspartnere. Louisianas store udstilling i 2004-5 
”Blomsten som billede” blev for eksempel til i samarbejde 
med Fondation Beyeler i Basel, ARoS Aarhus Kunstmuse-
ums udstilling med Bill Viola i 2005 blev skabt i samarbejde 
med Guggenheim Bilbao, og Guggenheim New York og Ordrup-
gaard samarbejder i 2005-06 med Musée d’Orsay i Paris om 
udstillingen ”J.F. Willumsen – over grænser”.

KAPITEL 05



UDREDNING OM MUSEERNES FORMIDLING 75

Mellem de kulturhistoriske museer foregår udlån af genstan-
de til udstillinger i stort omfang. Størstedelen af udstillings-
virksomheden er baseret på museers egne produktioner, som 
for de fleste kulturhistoriske museer bygger på beskæftigel-
sen med kulturhistorie i et afgrænset geografisk område. Der 
er produceret en række vandreudstillinger, hvor udstillinger-
ne tilpasses lokale historiske forhold og suppleres med lokalt 
materiale. 

Musikhistorisk Museums vandreudstilling ”Stadsmusikan-
ter i Danmark” har siden år 2000 turneret rundt på museer 
i hele landet. Men også ”Bedre Byggeskik 2004” fra Museet 
for Holbæk og Omegn turnerer rundt i landet. Samme muse-
um producerede udstillingen ”H.C. Andersen og Legetøjet” 
sammen med Holbæk Teater, Museet på Koldinghus og Alto-
naer Museum i Hamborg, og udstillingen har været vist på de 
tre museer. 

De større kulturhistoriske museer har også væsentlig erfaring 
med udstillingssamarbejde med udenlandske museumsparter. 

Der er få naturhistoriske museer i Danmark, og flere af disse 
er knyttet til en specifik natur, for eksempel Midtsønderjyl-
lands Museum til fundene i Gram Lergrav og Fur Museum til 
moleret på Fur. Men der ses også udveksling af udstillinger 
mellem museerne.

Særudstillingen ”At flyve” har været vist på Naturama i 
Svendborg efter at have været produceret og vist på Naturhi-
storisk Museum i Århus.

Det naturhistoriske hovedmuseum, Statens Naturhistoriske 
Museum under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling, deltager også aktivt i formidlingssamarbejdet mellem 
de naturhistoriske museer, og de større naturhistoriske mu-
seer har tradition for at inddrage erfaringer fra udenlandske 
naturhistoriske museers formidlingsformer. 
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Formidlingen på Naturama er udviklet i dialog med det na-
turhistoriske museum Naturalis i Leiden i Holland.

Generelt medvirker museerne i stigende grad til landsdæk-
kende formidlingssamarbejder om at belyse forskellige aspek-
ter af et fælles tema sammen med andre kulturinstitutioner 
og universiteter m.v.

Eksempler er Middelalderåret 1999 og H.C. Andersen-
året 2005 samt det igangværende Renæssanceåret 2006 og 
det planlagte Industrikulturens År 2007. Formidlingsiniti-
ativet Historiens Dag blev lanceret af Kulturarvsstyrelsen 
på initiativ fra kulturministeren i 2005 og er en årligt tilbage-
vendende begivenhed, hvor museer og andre lokale initiativ-
tagere formidler historier om kulturelementer i landskabet 
som familiebegivenheder41.

Nogle danske museer deltager i internationale formidlings- og 
forskningsmiljøer, for eksempel det EU-støttede ”ENGAGE”-
projekt42 eller det internationale netværk om udstillinger 
”Euromuse.net”43.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er en del af Association of North 
Sea Cities – Maritime Museums Network, som blev etableret 
i 1989 og siden har resulteret i en række fælles forsknings- og 
formidlingsprojekter, og som hvert tredje år afholder interna-
tionale Nordsøkonferencer.

Men der findes også mere lokalt forankrede netværk om for-
midling. Blandt andet indgår Viborg Stiftsmuseum i projekt 
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41 Kulturarvsstyrelsen har ansvaret for gennemførelse af den årlige 
Historiens Dag. Se mere om Historiens Dag på www.kulturarv.dk/kulturarv/
historiensdag/index.jsp
42 ENGAGE er en international sammenslutning for blandt andet gallerier og 
kunstmuseer, der arbejder med forholdet mellem udstillinger og publikum. 
Se mere på www.engage.org. 
43 Fra Danmark deltager bl.a. Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og 
Ny Carlsberg Glyptotek i Euromuse.net, som er en europæisk udstillingsportal. 
Se mere på www.euromuse.net.
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”Børnekulturelle Kompetencer”, som på tværs af institutions-
typer og kunstarter søger at kvalificere formidlingen til børn i 
Viborg Kommune. I 2006 vil projektet løfte netværket op til et 
regionalt niveau og arbejde for øget vidensdeling om formid-
ling af kunst og kultur til en børnemålgruppe44.  

5.3.2 Samarbejde med andre offentlige institutioner og 
det private erhvervsliv 
Der er en stigende tendens til, at museer samarbejder med 
andre institutioner og private firmaer om formidling af kul-
turarv. Særligt tydeligt er dette i forbindelse med digitale for-
midlingsprojekter, hvor firmaer eller universiteter ser udfor-
dringer i at udvikle nye formidlingsformer til brug for 
museumsformidling. Samarbejde mellem kultur og erhverv 
kan generere ny energi både til kulturlivet og erhvervslivet og 
skabe synergi mellem de to parter i oplevelsesøkonomien45.

Naturhistorisk Museums digitale formidlingsprojekt Tag-
gedX, blev til på baggrund af et initiativ fra Innovation Lab, 
firmaet Cordura A/S og studerende fra Aarhus Universitet. 
Projektets innovative karakter gjorde, at alt det teknologiske 
udstyr blev sponsoreret af CISCO, Fujitsu-Siemens, Beta 
Technic og Microsoft. 

Silkeborg Museums www.tollundmanden.dk blev skabt 
på foranledning af Amtscentralen for undervisning i Århus 
Amt og gennemførtes i et samarbejde mellem Amtscentralen, 
Silkeborg Bibliotek og Silkeborg Museum46.

Københavns Bymuseum har indgået et partnerskab med 
MAN B&W Diesel A/S om opbygning af ”DIESELHOUSE”, 
som er et oplevelsescenter om dieselteknologiens udvikling 
fra 1800-tallet til nutiden. 
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44 Projektet er støttet af Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen. Se mere 
på www.boernekulturviborg.dk/tekst.asp?i=82. 
45 Se mere om samarbejdet mellem kultur og erhverv i Danmark i kultur- og 
oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen. Regeringen, 2003; www.kum.dk.
46 For begge eksempler se Digital museumsformidling til Børn – en rapport 
om aktuelle danske erfaringer, Kulturarvsstyrelsen, 2004, www.kuas.dk.

http://www.tollundmanden.dk
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”Socle du Monde” er et andet eksempel, hvor Herning 
Kunstmuseum har indgået et tæt samarbejde med det lokale 
erhvervsliv om udvikling af forholdet mellem kunst og er-
hvervsproduktion. 

5.3.3 Udvalgets drøftelser af museernes koordinering 
og samarbejde
Det er udvalgets vurdering, at der kun i mindre grad er tale 
om, at flere museer i fællesskab overvejer, hvilke forskellige 
udstillinger der skal vises for eksempel i en region i et be-
stemt tidsrum. Det er udvalgets holdning, at museernes for-
midling kan styrkes gennem øget koordinering og samarbej-
de.

Formidlingsudvalget finder det vigtigt, at museerne udvikler 
samarbejdet om formidling med andre museer – både tvær-
fagligt og lokalt, regionalt og internationalt. Desuden ser ud-
valget spændende perspektiver i, at museerne i højere grad 
afsøger mulighederne for at etablere samarbejder med rele-
vante parter blandt andet fra erhvervslivet.

5.4 INDDRAGELSE AF BRUGERGRUPPER
Museerne går i stigende grad i dialog med brugerne på for-
skellig vis. Når brugernes synspunkter inddrages i formidlin-
gen, kan det være for at udnytte brugernes viden, for at vide 
mere om brugerne, for at imødekomme brugerne og for at ska-
be bedre adgang til kulturarven. Brugerinddragelse kan fore-
gå på meget forskellige niveauer og med vidt forskellige hen-
sigter, som kan variere fra teoretiske museumsfaglige 
målsætninger til en mere værktøjsorienteret brug af bruger-
nes feedback.47 

5.4.1 Brugerne som medproducenter
Nogle museers inddragelse af brugerne hænger sammen med 
en erkendelse af, at der er flere måder at fortolke en udstillings 
indhold på. Her kan brugernes viden og fortællinger om gen-
stande eller tolkninger af særlige kulturelle fænomener ind-
drages som et supplement i formidlingen. En sådan praksis 
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47 En form for brugerinddragelse, nemlig publikumsundersøgelser, behandles 
også i kapitel 3, medens der her fokuseres på publikums kvalitative oplevelse 
af og inddragelse i museernes formidling. 



UDREDNING OM MUSEERNES FORMIDLING 79

kan samtidig være led i et generelt ønske fra museets side om i 
højere grad at indgå i en dialog med omverdenen og få kontakt 
med nye målgrupper. Världskulturmuseet i Göteborg har be-
nyttet sig af denne strategi, hvor systematiske kvalitative bru-
geranalyser også udgør et redskab for museets udstillingsplan-
lægning48. 

En anden måde at lade brugerne være medproducerende på, 
er at give publikum indflydelse på, hvad der skal udvælges til 
en udstilling. 

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum lavede i 
2005 en mindre udstilling, som var baseret på, hvad publikum 
ønskede at se. Et bruttoudvalg af oliemalerier fra den faste 
samling var gengivet på museets netsted, og her kunne publi-
kum så stemme på et værk og tilføje argumenter. Udstillings-
formen rokker ved institutionens autoritative rolle og træk-
ker fokus over mod brugerens oplevelse, mod deltagelse og 
dialog med brugeren. Et andet aspekt ved denne udstillings-
form er, at interaktiviteten (som ofte er forbeholdt internettet) 
her breder sig til museumsrummet.   

På Køge Museum har projektet ”Hit med Historien” primo 
januar 2006 resulteret i en bog, der handler om Køge i perio-
den 1700-1850. Bogen er blevet til med en gruppe børn som 
konsulentgruppe. Børnene har drøftet bogens indhold med 
forfatteren og været med på besøg på museer eller andre ste-
der, der er relevante for bogens emne. De har desuden kom-
menteret det færdige manuskript og deltaget i afholdelsen af 
reception for udgivelse af bogen.

Museet for Holbæk og Omegn har ladet en gruppe unge 
producere udstillingen ”Grænseland”, hvor de unge har la-
vet research, indsamlet genstande og etableret udstillingen.
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48 Världskulturmuseet i Göteborg er forpligtet til at have en bred publikums-
sammensætning og benytter blandt andet fokusgruppeundersøgelser som 
integrerede dele af udstillingsplanlægningen for at opbygge langsigtede 
relationer mellem forskellige brugergrupper og museet. Se mere på www.
varldskulturmuseet.se.



UDREDNING OM MUSEERNES FORMIDLING80

5.4.2 Brugernes feedback som værktøj 
Enhver form for formidling, som vil kommunikere noget, har 
behov for at tage hensyn til, hvem der skal kommunikeres med. 
Der må tages højde for modtagerens alder, interesser, forudsæt-
ninger og eventuelt køn, klasse og etnisk tilhørsforhold, og der 
må gøres overvejelser om, hvad man vil opnå med sin formid-
ling. En meget direkte måde at få information om brugerne på 
er at inddrage deres synspunkter i udvikling af formidlingen. 
Det kan give en indsigt i brugernes ønsker og dermed bedre 
mulighed for at målrette sin formidlingsindsats. 

Der findes en række brugerinddragende teknikker, som kan 
anvendes til at forbedre kommunikationen mellem brugeren 
og formidlingsproduktet49. Egentlige vejledninger findes alene 
på det digitale område, hvor museer, der producerer digital 
formidling, kan orientere sig i en række ressourcemæssigt 
overkommelige teknikker på www.brugervenlighed.dk. 

Både ved formidling på internettet og i museumsrummet kan 
man inddrage brugerne til udvikling af formidlingen. I forbin-
delse med formidling til børn og unge kan det især være vigtigt 
at inddrage repræsentanter for målgruppen i en tidlig fase. 

Blandt nyere danske eksempler kan Kvindemuseets udstil-
ling om Barndommens Historie nævnes. Under arbejdet 
med udstillingen i 2005 åbnede museet en del af udstillingen 
for et testpanel af lærere og elever fra 5 til 13 år i en periode 
på to uger, og derefter blev brugernes tilbagemeldinger analy-
seret og indarbejdet i udstillingen. Kvindemuseet fandt test-
perioden vigtig for museets formidlingsarbejde, og der blev 
blandt andet foretaget justeringer på den fysiske indretning 
og på fortællingers længde50. 

49 Thomas Visby Snitker beskriver i bogen Brug brugerne – og skab mere 
brugervenlige web-sites fra 2001 en række værktøjer, som kan benyttes 
at web-ansvarlige til at inddrage brugernes behov og forudsætninger i 
udviklingen af hjemmesider. Bogens referencer og oplysninger kan ses på 
www.brugervenlighed.dk
50 Internt notat om testafsnit af Barndommens Museum ved Kvindemuseet, 
2005.
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ARoS – Aarhus Kunstmuseum har benyttet et børnepanel 
til at give respons og inspiration til selve formidlingsidéen til 
det digitale projekt ”ArtXplorer”. En anden mulighed for at 
afprøve og justere sine ideer er at teste et beslægtet netsted 
sammen med den potentielle målgruppe, for så at anvende er-
faringerne i udformningen af et nyt museumssite, som det er 
gjort med ”Vild med Willumsen” fra J.F. Willumsens Museum. 

I Liverpool lavede Merseyside Maritime Museum i mid-
ten af 1990’erne en udstilling om slavernes ”rejse” til Amerika. 
Allerede i det forberedende arbejde inddrog museet fokus-
grupper fra den store afroengelske befolkning i byen. Da ud-
stillingstemaet var et særligt følsomt emne for denne befolk-
ningsgruppe, blev gruppen inddraget både i det forberedende 
arbejde og i opbygningen af udstillingen, der fortalte om Liver-
pools rolle i den transatlantiske slavehandel.

5.4.3 Udenlandske erfaringer med fælles initiativer 
vedrørende museernes brugere
Der findes flere udenlandske eksempler på, at museer i fælles-
skab arbejder strategisk med publikums kvalitative muse-
umsoplevelser. I Australien etableredes interesseorganisati-
onen The Evaluation and Visitor Research Special Interest 
Group (EVRSIG)51 i 1996, som består af en gruppe museer, der 
arbejder med at bruge de besøgendes respons til at udvikle 
museernes formidlingspraksis. Det betyder, at EVRSIG ser 
den besøgende som en ligeværdig partner i forståelsen af mu-
seernes budskaber, og at publikumsundersøgelser er integre-
ret i det museologiske arbejde. EVRSIG udviklede i 2003-2004 
”Profiling Your Visitors”, som er et redskab til undersøgelse af 
museernes publikumssammensætning. Redskabet kan dels 
give de enkelte museer et billede af deres publikum, dels give 
sammenligningsmuligheder på tværs af alle museer i Austra-
lien52. 

I England har The Visitor Studies Group53 siden 1998 be-
skæftiget sig med, hvilken værdi besøgende lægger i og får fra 

51 På amol.org.au/evrsig/ ses organisationens arbejde blandt andet med at 
afholde seminarer og lave analyser af museumspublikum i Australien.
52 Profiling Your Visitors kan ses på amol.org.au/evrsig/projects.html.
53 The Visitor Studies Group kan ses på www.visitors.org.uk/.
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et besøg blandt andet på naturhistoriske og kulturhistoriske 
museer. Formålet er at styrke organisationer og museer i at 
inddrage og bruge brugerne. The Visitor Studies Group består 
af en gruppe medarbejdere på arkiver, biblioteker og museer, 
som blandt andet har etableret en digital platform til videns-
deling om publikumsanalyser. Målet er at sikre brugerne gode 
oplevelser på kulturinstitutioner og at være brugernes stem-
me over for institutionerne. Desuden forsøger The Visitor Stu-
dies Group at påvirke kultursektoren til at tage besøgendes 
oplevelser og bidrag alvorligt. 

Der findes også internationale erfaringer med at fremme ufor-
melle læringsmiljøers kvalitet ved at evaluere museums-      
oplevelser i forhold til livslang læring. Visitor Studies Associa-
tion i USA54 er en professionel organisation, som fokuserer på 
besøgendes oplevelser med uformelle læringsmiljøer, for ek-
sempel museer, science centre og kulturarvssteder. Organisa-
tionen gennemfører forskning og evaluering af læring på in-
stitutionerne og undersøger effekten af museumsformidling. 
Erfaringerne præsenteres og diskuteres på en årlig konferen-
ce, som afholdes af Visitor Studies Association.

5.4.4 Udvalgets drøftelser af brugerinddragelse
Udvalget finder det perspektivrigt, at museer i stigende grad 
forholder sig strategisk til publikum og inddrager brugernes 
synspunkter i formidlingen. Det er vigtigt, at museerne for-
holder sig til brugernes oplevelser for at kunne kommunikere 
med publikum på en måde, som kan skabe gode oplevelser af 
kunst, kultur- og naturarven. Det handler ikke om at ”give 
brugerne, hvad de gerne vil have”, men om at formidle det 
indhold og den viden, som museerne ønsker at videregive, på 
en måde, som giver vedkommende oplevelser for de besøgen-
de. 

Det er udvalgets vurdering, at flere museer har erfaringer 
med at inddrage publikum ved særudstillinger, hvor brugerne 
for eksempel selv fortæller en historie med egne eller museets 
genstande. Men der er generelt betragtet en begrænset viden 
om, hvad de besøgende egentlig oplever på et museum, og 
hvad de ønsker at opleve. 

54 Visitor Studies Association kan ses på www.visitorstudies.org/.
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Formidlingsudvalget anbefaler, at der – i et samarbejde mellem 
Kulturarvsstyrelsen og museerne – sker en højere grad af do-
kumentation af museernes forskellige forsøg eller initiativer 
med brugerinddragelse, så der kan sikres udveksling af erfa-
ringer mellem museerne. Internationale erfaringer bør indgå.

Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes tilskud til museer-
nes udvikling af udstillingsmediet i dialog med brugere. Her 
kan museerne bruge redskaber til brugerfeedback og gøre for-
søg med brugere som medproducenter, hvilket kan give ny vi-
den og inspiration til museernes formidlingsvirksomhed. Der 
bør desuden ske en systematisk dokumentation og formidling 
af de iværksatte projekter. I denne forbindelse anbefaler ud-
valget, at det tillægges en vidensdelingsforpligtelse til alle 
statsligt støttede formidlingsprojekter.

5.5 STRATEGIER FOR AT NÅ NYE OG 
UNDERREPRÆSENTEREDE BRUGERGRUPPER
Flere museer i Danmark tager initiativ til at nå ud til nye 
brugergrupper ud fra ønsker om øget demokratisering i bru-
gen af museernes tilbud og med inspiration fra de engelske 
initiativer om ”social inclusion”. Målet er et øget museumsen-
gagement hos socialt marginaliserede grupper i befolkningen 
og hos unge, som er svagt repræsenteret blandt museernes 
publikum. Modsat landsdækkende tiltag i England (som nær-
mere beskrives senere i dette afsnit), har der i Danmark ikke 
været et nationalt initiativ på området55. De danske museers 
Formidlingsmøde i 2004 havde temaet ”Det åbne museum” og 
beskæftigede sig dels med de engelske erfaringer fra ”Social 
inclusion”, dels med eksempler fra danske og udenlandske 
museer, som har gjort forsøg med at åbne museerne for nye 
brugergrupper56. Foreningen Museumsformidlere i Danmark 
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55 I England er der fra statslig side gennem MLA Museums, Libraries and 
Archives Council ydet tilskud til strategiudvikling, for eksempel SEMLAC 
South East Museum, Library and Archive Council’s Social inclusion Strategy 
2005-2007.
56 Ved Formidlingsmødet i marts 2004 deltog bl.a. Wereldsmuseum i 
Rotterdam med erfaringerne fra udvikling af museets udstillinger, så de i 
højere grad afspejler Rotterdams multikulturelle befolkning og de mange 
forskellige historiske og kulturelle baggrunde, som mødes i en af verdens 
største havnebyer. Fra dansk side viste Greve Museum – under overskriften 
Borgernes museum og museets borgere – museets arbejde med at inddrage 
og engagere et bredere udsnit af befolkningen i Greve Kommune, herunder 
foreninger, skoler, ældre og tilflyttere i museets tilbud ud fra kommunens 
overordnede værdisæt, om at kommunens institutioner er til for borgerne.
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(MID) har også beskæftiget sig med de engelske erfaringer og 
publiceret et temanummer af foreningens nyhedsbrev med 
drøftelser af ”Social inclusion”57.

Lene Laigaard, har i artiklen ””Social inclusion” en praktisk 
model for danske kunstmuseer?” beskæftiget sig med mulighe-
den for, at danske kunstmuseer i højere grad anvender ideer-
ne om ”det åbne museum” ved at benytte social inklusion som 
en praktisk model58. Som en første forudsætning kræver det, 
at museet i højere grad fokuserer på sit publikum og kommer 
i dialog med det potentielle publikum, som endnu ikke besø-
ger museet. På baggrund af flere undersøgelser om kulturfor-
brug peger Laigaard på, at eksempelvis arbejdsløshed bevir-
ker et lavt kulturforbrug, herunder besøg på museer. Ligeledes 
kan indvandrergrupper, grupper af ufaglærte, teenagere og 
fysisk og psykisk handicappede være potentielle besøgende, 
som museerne oplagt kunne fokusere målrettet på at imøde-
komme.

I England dækker konceptet ”social inclusion” på museums-
området over en række initiativer, som har åbnet museerne 
mod en bredere del af befolkningen. Udgangspunktet har væ-
ret det forhold, at nogle mennesker/befolkningsgrupper er – 
eller føler sig – ”ekskluderet” fra museer. Det kan både være 
på grund af manglende fysisk tilgængelighed blandt andet 
for handicappede, og fordi udstillinger og anden formidling 
ikke henvender sig til alle kulturelle eller sociale grupperin-
ger. 

Men begrebet ”social inclusion” dækker også over, at de engel-
ske museer deltager i programmer, som skal få socialt og øko-
nomisk svagt stillede grupper i befolkningen til at engagere 
sig i museerne blandt andet gennem frivilligt arbejde. I Dan-
mark er der tradition for, at museer er arbejdspladser med en 
høj andel af medarbejdere i fleks- og skånejob, ligesom en 
række museer delvis drives ved hjælp fra frivillige grupper og 
venneforeninger, der ofte er tilknyttet formidlingen. 

57 Nyhedsbrev nr. 9, september 2003. Foreningen Museumsformidlere i 
Danmark. Se endvidere www.museumsformidlere.dk. 
58 Lene Laigaard, ””Social inclusion” en praktisk model for danske 
kunstmuseer?”, Nordisk Museologi, nr. 1, 2005. 
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Den førnævnte engelske rapport Developing New Audiences 
for the Heritage indeholder en række anbefalinger, som kan 
benyttes i strategisk udvikling af en bredere besøgssammen-
sætning for museer, biblioteker, historiske bygninger og kul-
turmiljøer, som opsummeres i 26 “golden rules for Audience 
development”. Der er tale om en række retningslinjer for, 
hvordan museer m.fl. kan udvikle deres appel til publikum59. 
Retningslinjerne er opdelt i fire kategorier, hvoraf nogle af de 
væsentligste er:
• Planlægning og ledelse
 - Museer bør sikre at personale, tilskudsydere og be- 
  styrelse er indforståede med institutionens ved- 
  tægtsbestemte ansvar for at sikre lige ret for borgere   
  og kender til menneskerettighederne
 - Muser bør sikre, at institutionen afspejler den mang- 
  foldighed, der findes i det omgivende samfund
 - Museer bør kende sit publikum og undersøge, hvad  
  publikum og det potentielle publikum ønsker af       
  institutionen
 - Museer bør se ud over institutionen og indgå i part- 
  nerskaber med organisationer, som repræsenterer  
  underrepræsenterede grupper
• Produktudvikling
 - Museer bør i formidlingen vise fortolkninger, som af- 
  spejler den kulturelle mangfoldighed, og gøre mange  
  forskellige fortolkninger og forståelser mulig
 - Museer bør involvere det underrepræsenterede og  
  ekskluderede publikum i beslutninger om formid- 
  lingen, så nye formidlingstiltag reflekterer de særlige  
  behov og ønsker
• Udvikling af service
 - Muser bør byde varmt velkommen til alle besøgende
 - Museer bør kende til og tilbyde de faciliteter, som de  
  forskellige grupper behøver
 - Museer bør kunne give informationer og have publi- 
  kationer for særlige gruppers særlige behov

59 Developing New Audiences for the Heritage, 2001. Undersøgelse af PLB 
Consulting Ltd. for Heritage Lottery Fond. Undersøgelsen kan ses på: 
www.hlf.org.uk/English/PublicationsAndInfo/AccessingPublications/
Developing+Audiences.htm.
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• Markedsføring
 - Museer bør kende til relevante markedsføringstek- 
  nikker, som kan rettes mod de forskellige målgrupper
 - Museer bør kunne tilbyde tilgængelige aktiviteter,  
  som imødekommer de behov og ønsker, som det mu- 
  seumsuvante publikum har. 

Tre år efter strategirapporten Developing New Audiences for 
the Heritage publiceredes rapporten Users & Non-Users of 
Museums, Libraries and Archives, som havde til formål at un-
dersøge publikumssammensætningen i detaljer og pege på 
organisatoriske og infrastrukturelle muligheder for måling og 
udvikling af det engelske ABM-områdes publikum. Rapporten 
indeholder en grundig analyse af publikum og supplerer De-
veloping New Audiences for the Heritage med mere specifikke 
undersøgelser af publikumssammensætningen ved de tre in-
stitutionstyper60.

Når museer åbner sig for nye publikumsgrupper kræver det, 
at museer indstiller sig på de nye brugeres behov. Et år efter, 
at der indførtes gratis entré på 19 museer i Sverige fra 2005, er 
nogle af erfaringerne med museernes nye brugere, at informa-
tions- og serviceniveauet skal højnes. For eksempel har Histo-
riska Museet i Stockholm gennemført kompetenceudvikling af 
frontpersonalet, så personalet bliver bedre til at håndtere og 
vejlede et museumsuvant publikum, ligesom det har vist sig at 
være vigtigt med en let forståelig museumsbrochure, som kan 
guide besøgende rundt i museet. Museet har også måttet æn-
dre tekster på formidlingsplancher, så formidlingen i højere 
grad henvender sig til besøgende uden ret mange forudsætnin-
ger61. Det kan tyde på, at også museerne kan være publikumsu-
vante, når de møder nye museumsbrugere.

5.5.1 Strategier over for unge 
Såvel kulturvaneundersøgelsen som de engelske undersøgel-
ser af ikke-brugere viser, at unge er blandt de grupper, som er 
underrepræsenterede på museerne – når der ses bort fra del-
tagelse i uddannelsesinstitutionernes museumsbrug. Et af 
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60 Users & Non-Users of Museums, Libraries and Archives, 2004. Udarbejdet 
af PLB Consulting Ltd for Museums, Libraries and Archives Council. 
Rapporten kan ses på www.mla.gov.uk/information/tenders/id630brf.asp.
61 Erfaringerne blev beskrevet af Lars Amreus Konstitueret direktør på 
Historiska Museet i Stockholm på et møde på Nationalmuseet den 16. 
december 2005.
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initiativerne for at tage denne problematik op i Danmark er 
indførelsen af gratis adgang for børn og unge under 18 år til 
de statslige og statsanerkendte museer. 

Engelske erfaringer viser, at gratis adgang skal kombineres 
med andre initiativer for at få de unge ind på museerne. Den 
britiske Heritage Lottery Fund formulerede i 2002 en strate-
gisk fireårsplan, Broadening the horizons of heritage, som dels 
skulle udvide kulturarvsbegrebet til at omfatte en større del 
af de fysiske og immaterielle aspekter af historien, dels skulle 
sikre, at en bredere del af befolkningen tog part i at opleve og 
beskytte kulturarven. Som led i dette etableredes et særligt 
program for unge. Der blev gennemført en undersøgelse af, 
hvad der medvirker til at afholde unge fra at deltage i aktivi-
teter m.v. i forhold til kulturarven. Hovedsageligt kan barrie-
rer for unge karakteriseres som en opfattelse blandt unge af, 
at kulturarv er for de voksne, og at unges samværs- og ople-
velsesformer ikke er velansete blandt andet på museer. Des-
uden nævnes entréprisen som en hindring ligesom unges for-
skellige opfattelser af begrebet kulturarv.

For at overvinde disse forhindringer for unges oplevelser af kul-
turarv iværksattes programmet ”Young Roots” for de 13-24-
årige allerede i 2001. Programmets omdrejningspunkt var 
partnerskaber mellem ungdomsorganisationer og kulturarvs- 
og kunstorganisationer. I publikationen Practical Partnerships. 
Involving young people in heritage62 bringes en række eksem-
pler på, hvordan man konkret kan involvere unge i kulturarv.  
Eksemplerne skulle dels tjene til at øge fokus på kulturarvens 
relevans for unge, dels til at inspirere blandt andet politikere 
og praktikere til at være opmærksomme på kulturarven som 
relevant emne i forhold til aktiviteter for unge. 

I projektet ”Digging for history” blev unge inddraget i en 
nyere tids arkæologisk udgravning. En gruppe 13-18-årige 
deltog i at undersøge den industrielle kulturarv i kulmine-
byen Swinton. De unge lærte at undersøge og identificere 
fund ved hjælp af kataloger og andre skriftlige kilder. 
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62 Practical Partnerships. Involving young people in heritage, 2004. Hertiage 
Lottery Fund. De nævnte eksempler er to ud af syv projekter for unge, som 
er beskrevet i rapporten, der kan ses på www.hlf.org.uk/NR/rdonlyres/
0A182FA6-9B55-41B2-84C1-951A7A218E81/0/practicalpartnerships.pdf.
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”Happening History” var et treårigt program for unge fra et 
socialt belastet forstadskvarter ved London. Ved hjælp fra 
kunstnere, digtere, arkitekter, filminstruktører og museums-
inspektører blev de unge engageret i kreative og historiske 
fortolkninger af bygningskulturen og -historien i de unges 
nærmiljø.

De strategier, Developing New Audiences for the Heritage pe-
gede på, er efterfølgende forsøgt konkretiseret blandt andet af 
Tate Britain, som havde en meget lille andel af unge besø-
gende. Museet indførte en månedlig fredag aften med særlige 
arrangementer for unge. Under titlen ”Late at Tate” blev der 
rettet en særlig markedsføring mod unge gennem postkort og 
brochurer uddelt på universiteter, barer og i virksomheder63.
 

I dansk sammenhæng har Statens Museum for Kunst haft 
et samarbejde med Lækker Lytter64 med titlen MORS MAVE, 
som fandt sted på museet hver onsdag i tidsrummet 16-20 i 
perioden fra 5. oktober 2005 til 9. januar 2006. Her forholdt en 
række kreative værter sig til kunstnerne Jonathan Meese og 
Tal R's udstilling ”MOR” i lyd, billeder og med performance. 
Oplevelserne bestod af kunstneriske indslag, der på forskellig 
vis relaterede sig til den aktuelle udstilling ”MOR” i museets 
x-rum. Publikum blev tilbudt at tage plads i sækkestole og 
kunne købe drinks og snacks til arrangementerne.

På Världskulturarvsmuseet i Göteborg har man erfarin-
ger med at tilrettelægge et differentieret og målgrupperettet 
formsprog, som sammen med forskellige aktiviteter taler til 
det unge publikum. Museet fører også en bevidst rekrutte-
ringspolitik, hvor museets stab af medarbejdere skal afspejle 
det omkringliggende samfund og de grupper af samfundet, 
som museet ønsker at henvende sig til. Museet oplyser, at det 
er lykkedes at skabe et museum med et ”ungt image”, og at 
der er en stor andel af unge brugere af museet.

63 For yderligere information om Late at Tate se www.artsmarketing.org.
64 Lækker Lytter arrangerer en række nytænkende og anderledes 
publikumsevents. Se mere om Lækker Lytter på www.ghettoblaster.
dk/2005/.
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Wereldsmuseum i Rotterdam producerede i 2003 en sær-
udstilling “De erfenis van slavernij” om slaveriet i de tidligere 
hollandske kolonier. Til udstillingen producerede museet en 
musikvideo med anerkendte unge musikere. Museet udvikle-
de sammen med musikerne et kunstnerisk og historisk for-
midlingskoncept, som har gjort musikvideoen til reel kultur-
historisk formidling med moderne rytmer.

5.5.2 Strategier over for ikke-brugere blandt etniske 
minoriteter 
Der er tradition for, at museer i Danmark arbejder forsknings-
baseret med møder mellem forskellige kulturer i Danmark. 
Det handler både om nutidige problemstillinger og fortidens 
kulturmøder. 

I forlængelse af regeringens program Vision og strategier for 
bedre integration foretog Kulturarvsstyrelsen i 2003-2004 en 
undersøgelse af de kulturhistoriske museers arbejde med kul-
turmøde og integration. Museernes aktiviteter i relation til 
kulturmøde og kulturel mangfoldighed er i Kulturmøde på 
museer65 overordnet opdelt i:
• Forskning i og undersøgelser af kulturmøde og integrati- 
 onsprocesser i et nationalt eller lokalt perspektiv. 
• Debatskabende udstillinger, der går i dialog med aktuelle  
 debatter i samfundet. Sådanne formidlende udstillinger er  
 hovedsageligt bygget på museernes forskning og indsam- 
 ling. 
• Særlige formidlingstiltag til indvandrere, for eksempel 
 byvandringer på sprog som urdu og farsi.
• Museer som deltager i integrationsstrategier og tager ak- 
 tivt del i kommuners integrationspolitik. For eksempel ved  
 at flygtninge introduceres til egnen og museets udstillin- 
 ger som et element i en kommunes integrationsprogram. 

65 Rapporten Kulturmøde på museer kan ses på Kulturarvsstyrelsens 
hjemmeside, www.kulturarv.dk/forvaltning/museumsdrift/rapporter/integration/ 
integrationsrapport.pdf.
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Arbejdermuseet deltog fra 2002 til 2004 sammen med fem 
andre museer fra fire europæiske lande i projektet MIMEX, 
der står for ”Mediation in Museums and Exhibitions” og 
var et projekt under EU’s Sokratesprogram, hvor formålet er 
at træne indvandrere til at være guider for andre indvandrere 
i bopælslandets museer. Under projektet udarbejdedes en 
håndbog på tysk og engelsk til brug for træningen af indvan-
drerformidlere. 

Hadsund Kommune har benyttet Hadsund Egns Museum 
som aktiveringsplads for arbejdsløse indvandrere, fordi mu-
seet som en mindre arbejdsplads har givet gode muligheder 
for integration gennem arbejde.

Andre museer har arbejdet med at sikre en repræsentation af 
etniske og sociale minoritetsgrupper i museernes undersøgel-
ser og formidling. 

Etniske forskelligheder indgår i Kvindemuseets vedtægter 
sammen med epoke-, klasse- og generationsmæssige forskel-
ligheder som grundlag for museets arbejde. Det betyder blandt 
andet, at museet også laver målrettet formidling til publi-
kumsgrupper af anden etnisk herkomst end dansk, og at mu-
seet har en tværkulturel politik i undersøgelser, indsamling 
og udstillingsvirksomhed. 

Københavns Bymuseum har gennem flere år haft fokus på 
integration. I 2000-2001 gennemførtes projektet ”Dansk 
identitet i et flerkulturelt perspektiv”, som gennem by-
vandringer og museumsrundvisninger formidlede den køben-
havnske guldalderperiode til folk med indvandrerbaggrund. 
Disse tilbud er efterfølgende gjort permanente, og der er udgi-
vet en folder på syv sprog om museets tilbud. Museet har des-
uden tilbud om rundvisninger i udstillingerne, hvor formidlin-
gen tilpasses gruppens interesse og sproglige niveau. Det 
seneste initiativ er introduktionskurser for alle frivillige 
i Dansk Flygtningehjælp, hvor der vises rundt i nogle af 
udstillingerne og gives ideer til, hvordan man kan bruge mu-
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seet i det daglige arbejde med flygtninge og indvandrere som 
en introduktion til det danske samfund og en anledning til i 
fællesskab at undres over genstande fra fortiden.

I Norge udgav ABM-Utvikling publikationen Mellom undrings-
hjem og kamparenaer – Museer og den flerkulturelle virkligheten 
i 2005, som sætter fokus på forholdet mellem det flerkultu-
relle samfund og museernes beskæftigelse med norsk historie. 
Formålet med publikationen er at diskutere museernes rolle i 
det flerkulturelle samfund og at opfordre museerne til at ar-
bejde for kulturel mangfoldighed66. 

5.5.3 Strategier over for andre med særlige behov
I museumsloven betones hensynet til tilgængeligheden, her-
under børns og handicappedes adgang til museerne. Her berø-
res ikke alene de fysiske adgangsforhold til museerne, men 
også mulighederne for at opleve museernes udstillinger og an-
den formidling, hvor der nævnes eksempler som tegnsprogs-
tolkning og afmærkning af udvalgte og karakteristiske udstil-
lingsgenstande med tilladelse til berøring.

Dansk Center for Tilgængelighed udgav for Kulturministeriet 
i 2002 publikationen Museer & tilgængelighed – Nye tider nye 
idéer. Her fokuseres på formidling til folk med større og min-
dre handicap af fysisk karakter (bevægelses-, syns- og høre-
handicappede samt astmatikere og allergikere) eller af sprog-
lig karakter (for eksempel personer med læsevanskeligheder 
og forståelseshandicappede)67.

Der findes flere eksempler på, at museer har etableret udstil-
lingsafsnit med mulighed for at opleve udstillinger med andre 
sanser end synssansen, for eksempel ved brug af punktskrift 
og audioguider. 

66 I serien ABM Skrift findes flere numre, der forholder sig til det flerkulturelle 
samfund. Se Mellom undringshjem og kamparenaer – Museer og den 
flerkulturelle virkligheten fra 2005 på: www.abm-utvikling.no/publisert/
ABM-skrift/2005/innvandrere_museum_web.pdf.
67 Museer & tilgængelighed – Nye tider nye idéer. Dansk Center for 
Tilgængelighed 2002 for Kulturministeriet.
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Vejen Kunstmuseum har tilpasset udstillingsrummet med 
skulpturer til synshandicappede, blandt andet med ledelinjer 
i gulvet, en følbar grundplan over museet, en audioguide og 
afstøbninger af udvalgte skulpturer, som kan berøres og der-
med opleves uden brug af synssansen.

På Nationalmuseet kan særlige omvisninger og museums-
tilbud tilrettelægges for udvalgte målgrupper som døvblinde, 
blinde/svagsynede, personer med forståelsesproblemer og 
børn med funktionsnedsættelser. 

Tate Modern i London tilbyder guidede ture for synshandi-
cappede med mulighed for at røre ved genstande. Der er også 
mulighed for at fordybe sig i museets læsesal, der er indrettet 
med CCTV-læseapperat68 og computer med forstørrelsespro-
gram og talesyntese. Desuden afholder museet workshopper 
for personer med forståelseshandicap, der kan have nedsat 
evne til at forstå, læse, kommunikere og huske.

Finlands Statslige Kunstmuseum, Atheneum, har ud 
over en række initiativer til at forbedre tilgængeligheden i det 
fysiske museum også tilrettelagt en internetudstilling for 
syns- og læsehandicappede. Museet modtog i 2001 Nordiska 
Handikappolitiska. Rådets tilgængelighedspris for sit arbejde 
med at forbedre tilgængeligheden69. 
 

5.5.4 Udvalgets drøftelser af strategier for at nå nye og 
underrepræsenterede brugergrupper
Det er udvalgets opfattelse, at museerne bør forholde sig aktivt 
til den viden, som museerne hver for sig og i fællesskab opbyg-
ger om museernes brugere og ikke-brugere. Ved at udvikle stra-
tegier for at tiltrække de ikke-brugere, som det enkelte museum 

68 CCTV er en forkortelse af ‘Closed Circuit TeleVision’ – fjernsynssystem i 
lukket kredsløb. Det er et elektronoptisk hjælpemiddel, som kan forstørre en 
tekst. Det giver svagsynede mulighed for at læse, men kan også anvendes til 
at skrive i hånden og til at forstørre andre ting, man ikke kan se.
69 Læs mere om Statens Kunstmuseum, Athemeums tilbud til brugergrupper 
med forskellige handicap i Öppet för alla – 12 museer i Norden, som er udgivet 
af Nordiska Handikappolitiska Rådet i 2002.
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ønsker at gøre til sit publikum, kan museet få nye perspektiver 
på de historier eller oplevelser, der ønskes formidlet.

Selvom nogle museer allerede har gjort tiltag i denne retning, 
mener udvalget, at der er brug for pilotprojekter, evalueringer 
og vidensdeling af resultaterne. Udvalget finder, at det vil 
værre en gevinst for museernes egen udvikling at eksperi-
mentere med at nå nye brugergrupper. 

Særligt unge og etniske grupper bør have museernes opmærk-
somhed. Der vil her være inspiration at hente i de engelske 
initiativer – blandt andet Developing New Audiences for the 
Heritage, der peger på strategier med nye formidlings- og 
markedsføringsformer, der er særligt rettet mod segmenter 
med en lav besøgsfrekvens på museer. Formidlingsudvalget 
har drøftet behovet for, at Kulturarvsstyrelsen i samarbejde 
med museerne etablerer et overblik over eksisterende danske 
og udenlandske museumsinitiativer, der søger at udvide pub-
likumssammensætningen på museer. Et sådan overblik vil 
kunne danne grundlag for iværksættelse af nye initiativer på 
området.

Formidlingsudvalget anbefaler, at der gives mulighed for at 
yde tilskud til museer, som – med udgangspunkt i analyser af 
ikke-brugere – eksperimenterer med at etablere nye typer 
museumstilbud, som kan tiltrække og engagere nye publi-
kumsgrupper. 

Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne fortsat udvikler 
tilbud og indretter udstillinger m.v. der retter sig mod bruger-
grupper med behov for særlige indretninger og hjælpemidler 
for at kunne opleve museumsudstillinger og museernes for-
midling i øvrigt.

5.6 UDSTILLINGSMEDIET OG FORMIDLINGENS VIRKNING
Der findes kun sporadiske undersøgelser af, hvordan museer-
nes formidling virker på publikum, og hvad de besøgende får 
ud af at se en museumsudstilling. Der kan være individuelle 
ønsker og krav til ”den gode oplevelse”, og det synes ikke 
umiddelbart muligt at sætte ”den gode udstilling” eller ”den 
gode museumsoplevelse” på formel.
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Om en udstilling kan give besøgende en god oplevelse, afhæn-
ger af flere faktorer, som kan sammenfattes i følgende:
1. Det faglige og forskningsmæssige niveau, som afhænger af, 
hvor aktuel og væsentlig eller ny museets fortælling er rent 
fagligt. Det faglige niveau kan vurderes både på kvaliteten af 
det fortalte og på, hvordan det fortælles. Formidlingen skal 
kunne udfordre på en måde, som passer brugerens evner og 
muligheder70. 
2. Det formidlingsmæssige niveau, hvor oplevelse er forbun-
det med læring og viden. Oplevelse rummer både sensoriske, 
intellektuelle, fysiske og følelsesmæssige elementer, og der 
bør gives forskellige blikvinkler på indholdet, så formidlingen 
af et fagligt emne bliver varieret71.  
3. Det konkrete fysiske niveau (forstået som bygningens eller 
museets herlighedsværdi og serviceforhold som handicaptil-
gængelighed, biograftilbud, restaurant- eller caféfaciliteter og 
en attraktiv museumsbutik) spiller også en rolle for publi-
kums oplevelse af at kunne interagere med museet og er med 
til at give en helhedsoplevelse i et museumsbesøg. 

Det er muligt at måle på besøgstal, hvorfor dette kvantitative 
mål også kan bruges som et parameter for, om en udstilling, et 
foredrag eller en byvandring er en succes. Men det er en ud-
fordring, at måle på den kvalitative oplevelse for publikum, 
for begrebet ”det gode museumsbesøg” er først og fremmest et 
gensidigt tillidsforhold mellem museet og den besøgende, et 
forhold som kræver respekt fra begge sider. 

Der kan alligevel peges på en række meget forskellige forhold, 
som museerne kan arbejde med, og som kan være med til at 
skabe grundlaget for en positiv museumsoplevelse72:

KAPITEL 05

70 Afsnittet bygger på den amerikanske forsker Mihaly Csikszentmihalyi, 
som i bogen The Art of Seeing har foretaget en omfattende analyse af, hvad 
ansatte med forskellige uddannelser, køn, alder, beskæftigelse mener, der 
har betydning for en god oplevelse.
71 Bruno Ingemann skelner imellem fire blikke (jf. Nordisk Museologi, i 
nr. 1999 nr. 1. ”Om læsestrategier og reception af en udstilling)”: Det åbne 
blik, det låste blik (brugeren forventer genkendelse og bekræftelse inden for 
velkendte skemaer), det åbnende blik (brugeren forventer en udvidelse af sine 
erfaringer og lægger vægt på det æstetiske og overraskende), det pragmatiske 
blik (brugeren søger modeller for, hvordan hun/han kan handle i sit eget liv) 
og det spejlende blik (brugeren forventer at spejle sit eget liv og erfaringer).
72 Eksemplerne på forhold, der kan medvirke til at skabe grundlag for en 
positiv museumsoplevelse, er beskrevet for formidlingsudvalget af lektor i 
museologi Ane Hejlskov Larsen fra Aarhus Universitet.
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• faglig målrettethed og aktualitet i budskaberne
• brug af emner, fortællinger og genstande, som har en høj  
 autenticitet i forhold til de besøgende og samfundet
• faglig bevidsthed om valg af formidlingsformer
• forskellige fortællervinkler, så et stof kan appellere til for- 
 skellige brugergrupper
• tilrettelæggelse af formidlingstilbud til forskellige seg-

mentgrupper, hvor samtale og dialog er væsentlige formid-
lingsmål

• ansvarlighed i forvaltningen af publikums tillid
• social bevidsthed i forhold til museets formidlingstilbud
• højt serviceniveau
• gode fysiske forhold med hensyn til adgang og indretning  
 af museet.

Hvert museum har egne erfaringer med formidling og har ofte 
valgt at specialisere sig i bestemte formidlingsgenrer og -pro-
dukter. 

På Vejle Kunstmuseum har man især haft succes med ud-
stillingsprojekter i samarbejde med byens uddannelsesinsti-
tutioner, på Louisiana er det levende værksted ”Børnehuset” 
en stor succes for børn og unge.
På Industrimuseet i Horsens har man udviklet gode on-
line-formidlingstilbud til både folke- og gymnasieskolen. 

Når formidlingstilbuddene virker, hænger det ofte sammen 
med, at de er vedkommende, udbydes på det rette tidspunkt 
og giver rum til dialog og samtale.

5.6.1 Blockbustere – de mest besøgte udstillinger
Betegnelsen ”Blockbusterudstilling” stammer fra USA i 
1970’erne og karakteriserer udstillinger, der er særligt velbe-
søgte, og som derfor ofte betegnes som succesudstillinger. En 
blockbusterudstilling appellerer til et større udsnit af befolk-
ningen end dem, der normalt besøger museer. Disse udstillin-
ger har en ekstraordinær attraktionsværdi og bliver oplevet 
som et sjældent eller enestående kulturtilbud.
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En blockbuster identificeres oftest ved et meget højt besøgs-
tal. I artiklen ”Blockbusterudstillinger. Om blockbustergen-
ren og dens værdigrundlag – diskussion af danske eksem-
pler”73 diskuteres forskellige målemetoder til fastsættelse af, 
om en udstilling er en blockbuster. Forfatterne benytter en 
model, som bruger besøgstallet til at vurdere udstillinger. En 
blockbuster karakteriseres her ved, at udstillingens besøgstal 
er minimum 175 % af det gennemsnitlige besøgstal for en til-
svarende udstillingsperiode. Denne målemetode giver mulig-
hed for, at også mindre museer kan opnå blockbuster-beteg-
nelsen for særligt velbesøgte udstillinger.

De store kunstudstillinger med værker af verdensberømte 
kunstnere kan tiltrække et meget stort publikum. I Danmark 
har blockbusterbetegnelsen knyttet sig til nogle få store sær-
udstillingssucceser, som enten har været monografiske udstil-
linger med værker af internationalt kendte kunstnere, for ek-
sempel Picasso – til alle tider på Arken i 2004 eller udstillinger, 
der fortæller om Danmarkshistoriens mest kendte temaer, for 
eksempel Nationalmuseets udstillinger Viking og Hvidekrist i 
1992-1993 og Margrete 1. i 1996-199774. Udstillingen ”Ragna-
rok – Odins Verden” på Silkeborg Museum i 2005 var også en 
blockbuster med et besøgstal på 27.400, der var mere end det 
dobbelte af museets normale besøgstal i en tilsvarende periode.

Om en udstilling bliver en blockbuster, afhænger af mange 
aspekter, blandt andet af om udstillingen kommer på det rette 
tidspunkt og sted, og om den svarer på nogle tilstrækkeligt 
udbredte og stærke ønsker og behov i samtiden. Et museums 
mulighed for at etablere en blockbusterudstilling kan desuden 
være afhængig af andre aspekter som museets økonomiske 
formåen og konkurrenceforholdet til andre kulturtilbud i 
samme periode.

Nogle af de største danske museer har en international profil 
og en meget høj professionel standard, som blandt andet gør 
det muligt at indlåne sjældne værker fra tilsvarende museer i 

73 ”Blockbusterudstillinger. Om blockbustergenren og dens værdigrundlag – 
diskussion af danske eksempler” af Ane Hejlskov Larsen og John Andreasen 
i Ny dansk museologi, november 2005.
74 Særudstillingen Picasso – til alle tider blev besøgt af 184.024 gæster på 
mindre end 5 måneder, Viking og Hvidekrist blev set af 220.000 gæster på 11 
uger og Margrete 1. af 125.686 gæster på 13 uger.
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udlandet. Placeringen i den internationale elite er ressource-
krævende for museerne, men deres position er medvirkende 
til at profilere danske museer i udlandet og at tiltrække uden-
landsk interesse og bidrag til udstillinger i Danmark.

Museerne kan ikke alle eller altid udstille Matisse og Gauguin. 
Men de store succesudstillinger tiltrækker mange besøgende 
og har en bred publikumssammensætning. Der er ofte en stor 
medieinteresse for disse udstillinger og et stort element af 
”mund til øre-markedsføring”, som gør, at der bliver reklameret 
for blockbusterudstillinger af besøgende til venner og familie. 
De store udstillingers betydning kan derfor ses i forhold til, at 
de ofte genererer en positiv interesse for museer generelt.

5.6.2 Udvalgets drøftelser af formidlingens virkning
Museernes udstillinger af genstande og værker indeholder 
noget unikt og autentisk. Det er udvalgets opfattelse, at en 
række museer i Danmark arbejder med at raffinere formid-
lingsformer og eksperimenterer med at kvalificere publikums-
oplevelser. Udvalget ser dog et behov for en mere dybdegående 
forståelse af, hvad der indgår i den gode museumsoplevelse. 
Det er udvalgets vurdering, at museernes publikumsanalyser 
kan tilrettelægges, så de kan give viden om, hvordan formid-
lingen opfattes af og påvirker publikum. 

Udvalget finder, at udvikling af publikumsanalyser og under-
søgelser af publikums kvalitative oplevelser af museumsbe-
søg bør organiseres mere systematisk, end det er tilfældet i 
den danske museumsverden i dag. Der bør opbygges viden om 
den kvalitative oplevelse af et museumsbesøg, som kan spre-
des til museer i hele landet. Udvalget vurderer, at der i denne 
sammenhæng kan ske en kvalitetsforøgelse i museernes for-
midling, hvis de etablerede fora for vidensdeling og nytænk-
ning af museumsformidling styrkes med øget inddragelse af 
internationale erfaringer, som kan medvirke til at skabe et 
professionelt fagligt miljø for museumsformidlere.

Udvalget finder det væsentligt, at der skabes et centralt over-
blik over museernes nye og eksperimenterende formidlingstil-
tag, og at der kan ydes tilskud til museers udvikling af nye 
formidlingsformer. 
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Formidlingsudvalget anbefaler, at der etableres et centralt 
udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsen for museernes for-
midling, der virker for udvikling af moderne museumsformid-
ling og sikrer, at internationale erfaringer udbredes til de 
statslige og statsanerkendte museer i Danmark.

Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes tilskud til under-
søgelser af, hvad publikum oplever ved et museumsbesøg. Det 
gælder både besøg i udstillinger, digitale museumsbesøg og 
deltagelse i øvrige formidlingsaktiviteter på museet samt 
uden for museets mure.

Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes tilskud til nye og 
eksperimenterende udstillingsformer og formidlingsprojekter. 
Tilskuddene forudsætter, at der sker en sammentænkning af 
forskellige digitale og fysiske formidlingsformer, samt at der 
sker en dokumentation af såvel det støttede formidlingspro-
jekt som projektets virkning og modtagelse hos museumspub-
likummet. 

Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes tilskud til de stør-
ste museers udstillingsarbejde på internationalt niveau. Så-
danne udstillinger, som hviler på en stor og krævende faglig 
indsats, ofte med kontakter til store museer i andre lande, og 
som tiltrækker et meget stort publikum (blockbusters), vurde-
res at have en afsmittende effekt på publikumsinteressen for 
museumsbesøg generelt. 

5.7 KVALIFICERING AF MUSEERNES FORMIDLING
De fleste museer er etableret med en (ofte lokal) faglig idea-
lisme og et folkeligt engagement. Gennem de seneste årtier 
har museerne generelt udviklet sig til kulturinstitutioner med 
faguddannet personale. Dog er der grundlag for en yderligere 
kvalificering af museernes formidling, som både kræver en op-
kvalificering af museernes arbejde med formidling, blandt an-
det gennem øget samarbejde med udenlandske museer med 
en høj formidlingsstandard og en styrket inddragelse af andre 
faglige kompetencer som scenografi, kommunikation, pæda-
gogik, psykologi, arkitektur, drama og skuespil, der kan udfor-
dre det enkelte museums arbejde med formidling. 
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Der er i de senere år blevet etableret en række uddannelser, 
som er kvalificerende i forhold til museumsformidlingens 
mange aspekter. Det gælder på danske universiteter, og her-
udover findes der MuseumsFormidlerUddannelsen på Muse-
umshøjskolen, som er særligt rettet mod formidling til børn75. 

Der eksisterer én kompetencegivende uddannelse i museums-
formidling på Aarhus Universitet, hvor der udbydes en Mas-
tergrad i museologi76. Desuden findes faget Museumsformid-
ling på Roskilde Universitetscenter77. Kulturarvsstyrelsen 
afholder jævnlige Tema-timer, der er arrangementer om digi-
tal formidling i tilknytning til Kulturnet Danmark Puljen, 
som har haft en meget stor deltagelse fra museerne, der har 
efterspurgt redskaber til og vejledning i digital formidling.

Enkelte museer har på forskellig vis forsket i formidling. 
Blandt andet har Esbjerg Kunstmuseum gennem ti år under-
søgt betydningen af kunstværkers kontekstuelle præsentati-
on i relation til publikums kunstoplevelse. Museet har under-
søgt, hvordan publikum oplever kunstværker, alt efter hvordan 
disse er præsenteret blandt andet med vægfarver, lysforhold 
og rumproportioner. 
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75 MuseumsFormidlerUddannelsen blev startet i 2001 med støtte 
fra Kulturrådet for Børn. Uddannelsen er senere blevet støttet af 
Kulturarvsstyrelsen, men udbydes nu på lige vilkår med øvrige 
efteruddannelsestilbud på Museumshøjskolen. Evalueringen af MuseumsF
ormidlerUddannelsen: Min nye faglighed – evaluering af uddannelsestilbud 
for museumsformidlere blev foretaget af uddannelseskonsulent Ole Harris for 
Kulturrådet for Børn 2003.
76 Center for Museologi ved Aarhus Universitet udbyder en master i Museologi, 
der blandt andet rummer et formidlingsmodul og et modul i markedsføring og 
branding. Se mere på www.museologi.au.dk. 
77 Der findes flere multimedieuddannelser ved Aarhus Universitet og en 
masteruddannelse inden for internetbaseret kommunikation ved RUC. 
Desuden tilbyder Aalborg Universitet to kurser i hhv. Digital design og 
Humanistisk Informatik, Interaktive Digitale Medier. Faget Moderne 
Kultur og Kulturformidling på Københavns Universitet sigter mod 
kulturformidling med fokus på skriftlig kommunikation. Der findes desuden 
flere uddannelser på Aalborg Universitet, IT-Universitetet i København og 
Roskilde Universitetscenter, som beskæftiger sig med digital formidling. 
Designskolerne i København og Kolding tilbyder også kompetencegivende 
uddannelser inden for digital design og interaktive medier, men der er ikke 
særligt fokus på kultur eller museer.
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På Skjern-Egvad Museum er der netop påbegyndt et ph.d.-
forskningsprojekt om oplevelsesøkonomi og udvikling af nye 
former for formidling på museer. Projektet vil undersøge sam-
spillet mellem kultur- og erhvervsudvikling og forventes at 
give ny viden om udviklingsmulighederne for oplevelses- og 
kulturattraktioner. Med et udgangspunkt i brugerorienteret 
produktudvikling skal sammenhængen mellem museers ker-
neprodukt og efterspørgselen undersøges. Det forventes, at 
projektet kan give nogle svar på, hvad attraktive museumsop-
levelser består af78. 

For at imødekomme en udtrykt interesse for kvalificering af 
formidlere på landets kulturinstitutioner afholdt Børnekultu-
rens Netværk under Kulturministeriet fire seminarer om 
kvalificering af formidlere på tværs af kulturinstitutionerne. 
Seminarerne tiltrak formidlere fra museer i hele landet, og 
evalueringen af seminarerne viser, at formidlere på museer 
savner muligheder for opkvalificering79.

5.7.1 Udvalgets drøftelser af museernes kvalificering 
af formidlingen
Det er udvalgets opfattelse, at formidlingsuddannelse i Dan-
mark ikke nyder tilstrækkelig opmærksomhed. Desuden bør 
museerne have interesse i at rekruttere medarbejdere, som 
har en faglig velfunderet tilgang til formidling. Øget uddan-
nelse og øget forskning i formidling bør derfor opprioriteres, 
sammen med at museerne inddrager formidlingskompetencer 
fra en bred vifte af fagområder.

Formidlingsudvalget anbefaler, at der sikres et udbud af kur-
ser, som kan kvalificere museumsformidlingen og give øgede 
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78 Ph.d.-projektet med arbejdstitlen Videnskabelse, produktudvikling 
og markedsføring med empirisk udgangspunkt i vestjyske oplevelses- og 
kulturattraktioner gennemføres i et samarbejde mellem Skjern-Egvad 
Museum og Center for Tourism and Culture Management, Copenhagen 
Business School.
79 For evaluering af Børnekulturens Netværks seminarer om kvalificering 
af formidling til børn se: www.boernekultur.dk/section1/Indsatsomraader/
index.aspx?id=9e5dc231-f065-4d87-9120-5a23701c899a. Seminarerne blev 
gennemført på baggrund af Børnekulturens Netværks dialogseminarer i 2004, 
hvor der blev udtrykt en generel interesse på tværs af Kulturministeriets 
område for opkvalificering af formidlere, som arbejder med kulturformidling 
til børn. Se mere på www.boernekultur.dk. 
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formidlingskompetencer til museernes formidlingspersonale. 
Dette kan ske ved at yde støtte til særlige uddannelsesinitia-
tiver, gerne etableret i samarbejde mellem universiteter, Mu-
seumshøjskolen og øvrige relevante uddannelsesinstitutioner, 
for eksempel de kunstneriske uddannelser på Kulturministe-
riets område.

Formidlingsudvalget anbefaler, at forskning i museumsfor-
midling styrkes blandt andet ved etablering af ph.d.-forløb i et 
samarbejde mellem museer og universiteter, som kan øge den 
forskningsbaserede viden om museumsformidling til nytte for 
udviklingen af den konkrete museumsformidling.
  
Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes støtte til interns-
hips eller ophold ved internationalt anerkendte museer, så 
flere danske museer kan indgå i udveksling af medarbejdere 
med udenlandske museer og dermed give de danske museer 
større udblik i den internationale udvikling af museumsfor-
midling.

5.8 FORMIDLINGSSTRATEGIER
Et aspekt i styrkelsen af museernes arbejde med formidling 
er museernes egne udarbejdelser og formuleringer af formid-
lingsstrategier, som kan forankre formidlingen i institutionen 
på linje med de øvrige opgaver.

Udgangspunktet for en formidlingsstrategi er en refleksion 
over museets målsætninger og visioner sammenholdt med 
museets muligheder og begrænsninger samt den eksisterende 
viden om brugerne. Strategien giver mulighed for at få over-
blik over hele museets formidlingsindsats, prioritere opgaver-
ne og arbejde målrettet med formidlingen

Når en strategi udarbejdes, kan det indebære, at man
• udvælger satsningsområder i relation til museets ansvars- 
 område
• opererer med forskellige målgrupper 
• overvejer de forskellige tilbud, som kan skræddersys til  
 forskellige formål og målgrupper
• sammenholder niveau og omfang med resurser til rådig- 
 hed
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• foretager overvejelser om markedsføring
• lægger plan for evaluering af aktiviteterne.  

Strategien kan strække sig over flere år og munde ud i en de-
taljeret handlingsplan. Strategien kan indgå i museets over-
ordnede plan og være retningsgivende i museernes fireårige 
arbejdsplaner.    

Nogle af fordelene ved en formidlingsstrategi er, at
• målet med formidlingen defineres (og irrelevante tiltag  
 fravælges)
• målet bliver kendt for alle og giver bedre forankring i 
 organisationen
• strategien er et overbevisende dokument, som kan benyttes  
 ved søgning af midler og henvendelser til myndigheder og  
 samarbejdspartnere
• vellykket planlægning giver mere effektiv drift    
• der skabes bedre mulighed for at synliggøre museets for- 
 midlingsarbejde
• museets formidlingsmedarbejdere og ledelse får et forplig- 
 tende udgangspunkt for arbejdet, og at der skabes bredere  
 forståelse for formidlingens rolle.  

En række museer har udarbejdet formidlingsstrategier, som 
indholdsmæssigt varierer meget. Ud over de store statslige 
museer har blandt andet Århus Bymuseum, Den Gamle By, 
Horsens Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Natur-
historisk Museum i Århus formulerede strategier på formid-
lingsområdet.

5.8.1 Udvalgets drøftelser af formidlingsstrategier
Udvalget har drøftet omfanget af egentlige formidlingsstrate-
gier på museumsområdet. Det vurderes, at udvikling af en 
formidlingsstrategi giver et museum anledning til at revur-
dere, hvorfor der formidles, og hvordan og hvornår man for-
midler og til hvem. At udarbejde en formidlingsstrategi kan 
være en vigtig drivkraft, hvis et museum ønsker at revurdere 
sin formidlingsindsats og gå nye veje, men det kan også bi-
drage til en øget professionalisering af arbejdet med formid-
lingen. Udvalget ser i denne forbindelse gode perspektiver i 
en øget refleksion blandt museerne, som kan være med til at 
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skærpe museumsformidlingens teori og praksis, hvilket bi-
drager til at nyttiggøre begreberne og diskussionen af muse-
umsformidlingens mål og midler. 

Formidlingsudvalget anbefaler, at museernes arbejde med ud-
vikling af formidlingsstrategier styrkes blandt andet gennem 
organiseret erfaringsudveksling mellem danske og udenland-
ske museer.   

5.9 UDVALGETS ANBEFALINGER VEDRØRENDE MUSEERNES 
UDSTILLINGER OG ANDRE FORMIDLINGSAKTIVITETER

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der – i et samarbejde 
mellem Kulturarvsstyrelsen og museerne – sker en højere 
grad af dokumentation af museernes forskellige forsøg eller 
initiativer med brugerinddragelse, så der kan sikres udveks-
ling af erfaringer om brugerinddragelse mellem museerne. 
Internationale erfaringer og udviklinger af perspektiverne 
ved brugerinddragelse bør inddrages.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes tilskud til mu-
seernes udvikling af udstillingsmediet i dialog med brugerne. 
Her kan redskaber til bruger feedback og forsøg med brugere 
som medproducenter give ny viden og inspiration til museer-
nes formidlingsvirksomhed. Der bør ske en systematisk doku-
mentation og vidensdeling af de iværksatte projekter. 

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der gives mulighed for 
at yde tilskud til museer, som – med udgangspunkt i analyser 
af ikke-brugere – eksperimenterer med at etablere nye typer 
museumstilbud, som kan tiltrække og engagere nye publi-
kumsgrupper. 

• Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne fortsat udvik-
ler tilbud og indretter udstillinger m.v. der retter sig mod bru-
gergrupper med behov for særlige indretninger og hjælpemid-
ler for at kunne opleve museumsudstillinger og museernes 
formidling i øvrigt.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der etableres et centralt 
udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsen for museernes for-
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midling, der virker for udvikling af moderne museumsformid-
ling og sikrer, at internationale erfaringer udbredes til de 
statslige og statsanerkendte museer i Danmark.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes tilskud til un-
dersøgelser af, hvad publikum oplever ved et museumsbesøg. 
Det gælder både besøg i udstillinger, digitale museumsbesøg 
og deltagelse i øvrige formidlingsaktiviteter på museet samt 
uden for museets mure.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes tilskud til nye 
og eksperimenterende udstillingsformer og formidlingspro-
jekter. Tilskuddene forudsætter, at der sker en sammentænk-
ning af forskellige digitale og fysiske formidlingsformer, samt 
at der sker en dokumentation af såvel det støttede formid-
lingsprojekt som projektets virkning og modtagelse hos muse-
umspublikummet. 

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes tilskud til de 
største museers udstillingsarbejde på internationalt niveau. 
Sådanne udstillinger, som hviler på en stor og krævende fag-
lig indsats, ofte med kontakter til store museer i andre lande, 
og som tiltrækker et meget stort publikum (blockbusters), 
vurderes at have en afsmittende effekt på publikumsinteres-
sen for museumsbesøg generelt. 

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der sikres et udbud af 
kurser, som kan kvalificere museumsformidlingen og give øge-
de formidlingskompetencer til museernes formidlingsperso-
nale. Dette kan ske ved at yde støtte til særlige uddannelses-
initiativer, gerne etableret i samarbejde mellem universiteter, 
Museumshøjskolen og øvrige relevante uddannelsesinstituti-
oner, fx de kunstneriske uddannelser på Kulturministeriets 
område.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at forskning i museumsfor-
midling styrkes blandt andet ved etablering af ph.d.-forløb i 
samarbejde mellem museer og universiteter, som kan øge den 
forskningsbaserede viden om museumsformidling til nytte for 
udviklingen af den konkrete museumsformidling.
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• Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes støtte til in-
ternships eller ophold ved internationalt anerkendte museer, 
så flere danske museer kan indgå i udveksling af medarbej-
dere med udenlandske museer og dermed give de danske mu-
seer større udblik til den internationale udvikling af muse-
umsformidling.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at museernes arbejde med 
udvikling af formidlingsstrategier styrkes blandt andet gen-
nem organiseret erfaringsudveksling mellem danske og uden-
landske museer.   
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DIGITALE FORMIDLINGSFORMER PÅ 
INTERNETTET

Digitale udstillings- og formidlingsformer har en forholdsvis 
kort historie bag sig. I 1993 blev det med lanceringen af world 
wide web muligt at anvende billeder, lyd og grafik på inter-
nettet, og i sidste halvdel af 1990’erne begyndte museerne at 
publicere materiale på internettet. 

I dag står der museer bag flere interessante initiativer med for-
midling via internettet, og med den igangværende digitalise-
ring af museernes samlinger er den digitale formidling et støt 
stigende område inden for museernes arbejde med formidling. 
Hovedsageligt er museernes digitale formidlingstilbud hen-
vendt til det voksne publikum. Dog er en række museer be-
gyndt at udvikle digitale formidlingstilbud rettet mod børn. 

Ifølge Kulturvaneundersøgelsen fra 2005 har 39 % af børn 
i alderen 7-15 år computer på værelset, hvor 20 % desuden 
har adgang til internettet. 75 % af voksne benytter computer 
i fritiden, og af denne gruppe bruger 80 % internettet80. De 
seneste år er der sket en markant udvikling i befolkningens 
brug af computer og internet i fritiden, på arbejde og under 
uddannelse. Eksempelvis er det i dag helt naturligt for enhver 
skoleelev eller studerende som det første at søge på internet-
tet efter information om et emne, som de skal vide mere om. 

Internettet rummer et oplagt potentiale for at formidle op-
levelser og viden om kulturarven, som museerne stadig kan 
udnytte i langt højere grad, end de gør i dag. Der findes dog 
ikke danske undersøgelser på museumsområdet af brugernes 
oplevelse og udbytte af museernes digitale formidling. 

6.1 INTERNETTET OG CYBERMUSEOLOGI 
Kombinationen af museumsformidling og digitale medier har 
været omgærdet både af stor skepsis og fascineret dyrkelse 
af de potentielle muligheder. I USA præsenterede Steve Di-
etz (daværende leder af Walker Art Gallery i Minneapolis) al-
lerede i 1999 begrebet cybermuseologi, hvormed der menes 
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80 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004, Akfforlaget, juni 2005. 
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museologiske aktiviteter på nettet. Han argumenterede for, at 
cybermuseologien vil flytte museologiens fokus mod digitale 
objekter, virtuelle samlinger og onlineudstillinger81. 

Udbredelsen af internettet har givet anledning til begreber 
som onlinemuseum, cybermuseum og webmuseum, der har 
rumlige associationer til en museumsbygning og kan fremkal-
de forestillinger om museet på internettet som en afløser for 
det fysiske museum. Udviklingen er dog hovedsageligt ikke 
gået i denne retning, men i stedet finder der i stadig større 
grad en integration af den cybermuseologiske dimension i den 
klassiske museologi sted. Tendensen er endvidere, at den nye 
teknologi lægger op til nye institutionssamarbejder.

Internationalt findes der eksempler på forsøg med deciderede 
onlinemuseer, som kun eksisterer på nettet. Og i Danmark 
har Det Virtuelle Kunstmuseum, som var åbent i en treårig 
projektperiode fra 2001, og Webmuseum.dk fra 2001 været 
forsøg i samme retning, hvor præsentationens udformning på 
nettet i forskellig grad har referencer til en fysisk museums-
bygning. 

Med Det Virtuelle Kunstmuseum var det hensigten at give 
overblik over de væsentligste danske kunstværker fra 1900-
tallet. Onlinemuseet blev udarbejdet af Statens Museum for 
Kunst og Kunst Indeks Danmark. I den første måned havde 
netstedet i gennemsnit 160 brugere pr. dag, og i den efterføl-
gende periode var der 48 brugere pr. dag, hvoraf knap 50 % 
var udenlandske. 

Webmuseum.dk var et forsøg med at udstille kunstværker, 
som er digitale i struktur og virkemåde. Dette onlinemuseum 
blev etableret af Museet for Fotokunst.  

På amerikanske museers netsteder som Walker Art Center 
i Minneapolis og Whitney Museum of American Art er 
der eksempelvis oprettet særlige digitale sektioner, hvor der 
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udstilles netkunst, som er skabt til internettet. Det er et om-
råde, som de danske museer endnu er tilbageholdende med. 

En anden type virtuelt museum er Virtual Museum of Ca-
nada, som er et ambitiøst samarbejde mellem canadiske mu-
seer, museumsforeninger og staten. Netstedet er både en por-
tal til landets museer og begivenheder, samtidig med at der 
er omfattende oplevelsesbaseret formidling, samt et forum for 
lokalhistorie og en særlig sektion for undervisning.    

I takt med at brugen af nettet er blevet mere almindelig, er 
der også en mere balanceret opfattelse af nettet som et medie, 
der kan anvendes i museernes formidling på linje med an-
dre formidlingsformer, uden nødvendigvis at gøre forsøg på at 
imitere museumsoplevelsen i det fysiske museum. Museums-
rummet har sine unikke fordele, og internettet kan supplere 
med stadig nye formidlingsformer, som ikke kan opleves på 
museet. En fremtidig udfordring kunne være at integrere det 
digitale og fysiske museumsbesøg i højere grad for at frem-
kalde nye dimensioner i museumsformidlingen.        

6.2 DIGITAL FORMIDLING MED KULTURMINISTERIET SOM 
AKTØR 
Kulturministeriet har siden 1996 fokuseret på at udvikle 
kulturformidlingen på internettet med projektet Kulturnet 
Danmark. Projektet har understøttet erfaringsudveksling om 
digital formidling mellem kulturinstitutioner, initieret projek-
ter, ydet kvalificerende rådgivning og uddelt økonomisk støtte 
til udviklingsprojekter82. 

En væsentlig del af kulturinstitutionernes nyskabende digi-
tale formidlingstiltag er blevet til med støtte fra Kulturnet 
Danmark-puljen, og heriblandt findes en række projekter 
gennemført på museer83. De støttede projekter har medvirket 
til at formidle en vifte af digitalt kulturarvsmateriale for bru-
gerne på internettet, og flere af disse projekter er blevet faste 
formidlingsplatforme, som udbygges med nye typer indhold. 

82 I dag er Kulturnet Danmark en integreret del af Kulturarvsstyrelsen, og 
der ydes fortsat støtte til innovative, digitale formidlingsprojekter.
83 Se Kulturarvsstyrelsens hjemmeside for en fuldstændig liste over Kulturnet 
Danmark-støttede projekter på museer i Danmark: www.kulturarv.dk/
tjenester/kulturnet/stoettede_projekter/index.jsp.
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Generelt har de støttede projekter vist en række muligheder 
for den digitale formidling på internettet: 
• Differentieret formidling i mange lag og forskellige ind- 
 gange til materialet
• Formidling af materiale, som ellers er svært tilgængeligt  
 på museet 
• Aktivering af brugere og nye muligheder for brugerne
• Integration af flere medietyper
• Anvendelse af nye teknologier og fortællestrategier
• Integration af det digitale og fysiske museumsbesøg
• Tværinstitutionelt samarbejde og samling af materiale på  
 en fælles platform.

6.3 EKSEMPLER PÅ DIGITALE FORMIDLINGS- OG 
UDSTILLINGSFORMER
De følgende eksempler på digitale formidlings- og udstillingsfor-
mer er alle udviklet på museer og udnytter internettets mulighe-
der til at tilføje den samlede formidling en ekstra dimension. 

Projekterne Kongens Kunstkammer og Soldaten i Baghaven 
var nogle af de første større formidlingsprojekter på internet-
tet i Danmark. De skiller sig ud ved at demonstrere, hvordan 
et digitalt formidlingsprojekt kan gå på tværs af institutioner 
og rumme bidrag fra flere museers samlinger. 

”Soldaten i Baghaven” fra 2001 var et forsøg på at ind-
lemme kulturhistoriske genstande og historisk viden i en 
multimediefortælling for børn. Under Kulturnet Danmarks 
koordination stillede 10 museer og en række øvrige kultur-
institutioner materiale til rådighed i form af tekst, billeder, 
film og lyd. For en nutidig bruger bærer formidlingen præg af 
at være blandt de første i denne genre, men det tværinstitu-
tionelle greb demonstrerer, at internettet er en ideel platform 
for digitale samarbejdsprojekter. Her ligger et potentiale, som 
museerne endnu har til gode at udnytte.

”Kongens Kunstkammer” er en internetudstilling, som er 
produceret på Nationalmuseet, og er en delvis rekonstruk-
tion af det Danske Kongelige Kunstkammer. Til at gennem-
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føre rekonstruktionen på internettet er der udvalgt cirka 
250 genstande fra ni forskellige museers samlinger samt Det 
Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet. Udstillingen 
tilbyder en sammenhængende præsentation for brugerne, og 
projektet blev i 2003 udtaget til præsentation på den inter-
nationale konference Museum and the Web, der er et årligt 
samlingssted for de nyeste tendenser på internettet inden for 
kunst, kultur og kulturarv.

”Absalon.nu” er et nyere bemærkelsesværdigt samarbejds-
projekt om Københavns historie, som er under udvikling af 
Københavns Bymuseum, Københavns Hovedbibliotek 
og Københavns Stadsarkiv. Disse institutioner vil samle 
deres arkivmateriale, billeder, fotos, tegninger, kort, lyde, vi-
deoer, tekster, bibliografiske poster og billeder af museums-
genstande i en fælles database, som brugerne på forskellig vis 
kan gå på opdagelse i. Oven i denne perspektivrige ambition 
udvikler projektet også en oplevelsespræget brugergrænse-
flade, som vil pege på og sammenkæde data i en form, der for-
søger at imødekomme publikums måde at tænke og associere 
på. Et værktøj, der især kan imødekomme den undersøgende 
bruger, som går på opdagelse i historien uden nødvendigvis at 
søge efter bestemte informationer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan man nævne net-
stedet ”Didart”, som skal kvalificere europæiske skoleelevers 
omgang med moderne kunst. Fra Danmark deltager Louisiana 
sammen med en række europæiske kunstinstitutioner, som alle 
kan bidrage med indhold og således bruge hinandens materiale. 
Børn kan på forskellig vis anvende netstedet aktivt og kreativt.

”TaggedX” fra 2004 på Naturhistorisk Museum i Århus 
kan fremhæves som det første projekt, der har indført en 
håndholdt computer (PDA) i museumsudstillingen. Den lille 
håndholdte computer kan i nærheden af de udstillede gen-
stande levere supplerende oplysninger i både billeder, tekst 
og lyd, som trækkes fra museets server via en trådløs forbin-
delse. Samtidig lagres brugerens rute gennem museet, som 
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man så kan genopleve i stor skærmkvalitet på hjemmecompu-
teren via internettet. Her er også en interessant åbning mod 
at integrere det digitale og fysiske museumsrum. Konceptet 
i dette pilotprojekt rummer nye interaktive muligheder, som 
der er interesse for på flere danske museer. 

Arbejdermuseets webudstilling ”Danmark for Folket 
Online” er bemærkelsesværdig som et projekt, der bringer et 
traditionelt, lineært medie (filmen) ind i en ny sammenhæng 
ved at integrere det i internettets hyperstruktur. Fortælletek-
nisk udnyttes spillefilmens evne til at indfange og fastholde 
interessen hos publikum, og filmene kombineres med webme-
diets mulighed for at tilbyde adgang til supplerende viden. 
Denne model er et bud på, hvordan arkivmateriale kan brin-
ges i dialog med nye medier og dermed opnå fornyet aktuali-
tet og appel.

”Stig Ombord” på Vikingeskibsmuseet fremhæves for pro-
jektets forsøg med at integrere flere typer af teknologi i fort-
ællinger. Projektet afprøver, hvordan man kan formidle kom-
plekse og rumlige processer som skibsbygning og handel ved 
at inddrage tredimensionelle rum og modeller, som er kom-
bineret med video, animationer, foto, tekst og lyd. Resultatet 
er et nyt bud på, hvordan museer kan levendegøre historisk 
materiale gennem digital formidling.

Der er stadig forholdsvis begrænsede muligheder for, at børn 
kan opleve kulturarven gennem digital museumsformidling, 
men der har dog i de seneste år været en tendens til at museer 
i stigende grad er begyndt at formidle digitalt til børn84. Det 
ovennævnte TaggedX er et godt eksempel på formidling, som 
både appellerer til børn og deres familie 

Et af de mest markante formidlingsprojekter på internettet, 
som er rettet direkte mod en børnemålgruppe, er udviklet i 
2001 på Ordrupgaard under navnet ”Zoom”. Netstedet gi-

84 Dette forhold er nærmere beskrevet i Digital museumsformidling til børn 
– en rapport om aktuelle danske erfaringer fra 2004. Rapporten er udarbej-
det for Kulturarvsstyrelsen af stud.mag. Mette Johnsen.
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ver mulighed for på analytisk vis at zoome ind på detaljer i 
malerier og sammenstille dem på forskellig vis med det formål 
at udfordre børnene på deres kunst- og virkelighedsopfattelse 
samt tilskynde til at udforske maleriernes verden. Projektet 
fremhæves i forskellige sammenhænge som vellykket. Det ka-
rakteristiske ved denne formidling er, at børnene aktiveres til 
at arbejde med billederne på en måde, som ikke er mulig på 
det fysiske museum. 

En form for efterfølger til ”Zoom” er det nyudviklede ”ArtX-
plorer” på ARoS – Aarhus Kunstmuseum. ”ArtXplorer” 
blev indviet den 2. november 2005 og er mere oplevelsesbe-
tonet, forundringsskabende og mindre traditionelt analytisk 
anlagt i sit koncept. Projektet er gået skridtet videre med mu-
ligheden for at gøre noget ved værkerne, idet brugerne med 
en række værktøjer kan ”male” videre på digitale udgaver af 
værkerne. Ændringer kan også tilføjes et fælles værk, som fle-
re brugere kan arbejde på samtidig. Dermed afprøver formid-
lingsformen også muligheden for at etablere et socialt rum på 
nettet. Brugernes bearbejdning af værkerne kan tilmed ses 
på skærme i det fysiske museum, hvormed der er skabt en 
interessant og hidtil uset integration mellem det digitale og 
fysiske museumsrum. 

Både Zoom og ArtXplorer er formidling rettet mod børn, men 
aktiviteterne kan lige såvel udføres med stort udbytte af voks-
ne, fordi de tilbyder kunstoplevelser, som ikke er tilgængelige 
på kunstmuseerne. 

Rosenborgs nye projekt ”Kongedragter” er henvendt til 
børn og voksne i fællesskab. De kongelige dragter er skrøbe-
lige og besværlige at udstille i museumsrummet, hvilket gør 
det oplagt at lave 3D-modeller af udvalgte dragter. Samtidig 
giver den digitale formidling mulighed for, at man går tæt 
på dragterne, ser dem bagfra og indeni og flytter rundt med 
dragtdelene. Man kan både gå i deres lommer og se, hvordan 
dragterne kan optræde i malerier. 
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Vender man blikket mod de internationale eksempler på ny-
skabende museumsformidling, er der et hav af overraskende 
og imponerende netsteder og udstillinger. Den årlige konfe-
rence Museums and the Web er et samlingssted for internet-
baseret museumsformidling, hvor de bedste netsteder nomi-
neres og kåres i flere forskellige kategorier. 

Blandt de nyere vindere og finalister kan man nævne                 
onlineudstillingen ”Lewis & Clark” for en meget veludviklet 
fortælleform. Her får man historiske oplevelser og viden på 
mange niveauer fra interaktive geografiske kort til nærbille-
der af artefakter. Missouri Historical Society har produce-
ret udstillingen. 

”Theban Mapping Project”, som udspringer fra the Ame-
rican University in Cairo, demonstrerer, hvordan compu-
terens store fordele som visuel multimediemaskine kan ud-
nyttes til rumlig formidling af arkæologi og arkitektur fra 
oldtiden. 

Projektet ”Eternal Egypt”, fra Egyptian Museum in Cai-
ro, som også formidler den egyptiske civilisation, eksperimen-
terer med at give brugeren så mange forskellige indgange til 
det museale materiale som muligt, fra den associative visuali-
sering af tematiske forbindelser over tidslinjer og film til den 
traditionelle emnebaserede søgning. Der kan generelt henvi-
ses til konferencens netsted, som er et oplagt sted at søge in-
spiration fra de nyeste internationale tendenser fra både na-
tur-, kunst- og kulturhistoriske museers digitale formidling. 
Konferencen Museums and the Web arrangeres af organisa-
tionen Archives & Museum Informatics, der også står bag den 
mindre europæiske pendant ICHIM85, som har lidt bredere 
fokus på digital kultur og kulturarv. 
  

6.4 NYE TENDENSER I DIGITAL MUSEUMSFORMIDLING
I takt med den teknologiske udvikling bliver flere forskellige 
visuelle og auditive præsentationsformer (for eksempel ani-
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mationer, video, 3D-grafik og interaktive kort) inddraget i for-
midlingen, hvilket understøtter en mere brugerinvolverende 
og differentieret formidling, som også er karakteristisk for 
flere af de ovenstående projekter 

Et nyere aspekt af brugerinvolveringen er, at brugerne i nogle 
tilfælde bliver medskabere af udstillingens indhold, således 
at der bliver tale om en vekselvirkning mellem forskellige for-
mer for brugerbidrag og museets genstande og faglighed.

Thorvaldsens Museum har etableret en digital udvidelse af 
museet, kaldet ”Tilbygningen”, hvor 14-18-årige skoleelever 
kan bidrage til formidlingsindholdet. I forbindelse med akti-
viteten ”Det digitale værksted”, som foregår på museet, pro-
ducerer eleverne digitale billeder i samarbejde med en profes-
sionel kunstner. Eleverne kan publicere resultaterne af deres 
arbejde i et særligt rum på hjemmesiden, hvorfra de kan lave 
links til andre relevante rum. Elevernes bidrag integreres 
dermed i museets formidling, og aktiviteter i det fysiske mu-
seumsrum kombineres desuden med de digitale formidlings-
rum. ”Tilbygningen” rummer også et arkiv og en interaktiv 
filmfortælling, som iscenesætter museumsrummet på en ny 
måde. www.tilbygningen.dk. 

Struer Museums ”Byskriveren@struermuseum.dk” sig-
ter mod at afprøve en ny form for demokratisk historieskriv-
ning, hvor borgerne, offentlige og private institutioner yder 
aktive bidrag til deres egen bys og egns historie uanset deres 
fysiske opholdssted86. Projektet er i skrivende stund under ud-
vikling.
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86 Med projektet byskriveren@struermuseum.dk gøres forsøg med at skrive en 
anderledes byhistorie, hvor brugere kan se museets materiale – og desuden 
kan supplere, korrigere, kommentere. Borgerne opfordres til både at forholde 
sig til og kommentere den samlede fremstilling, ligesom de opfordres til selv 
at bidrage med ny viden og nyt kildemateriale ud fra deres egne livshistorier 
og -erfaringer. I takt med det indkomne materiale reviderer, nuancerer og 
korrigerer hjemmesiden fremstillingen i stadig mere detaljerede versioner. 
Materialet skal fungere som inspiration og katalysator for erindringer, 
kommentarer og uddybende oplysninger om det, der allerede er skrevet, og 
som brugeren opfordres til at bidrage til.

http://www.tilbygningen.dk
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Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum, udvikler et 
byhistorisk projekt, som rummer elementer af brugerinddra-
gelse. Projektet bliver en national indgang til både oplevelse 
og forskningsbaserede informationer om de danske købstæ-
ders historie. Man vil både kunne opleve et virtuelt modstykke 
til det fysiske købstadsmuseum og søge informationer fra en 
række databaser og historiske kilder om emnet. Som et ekstra 
lag på denne differentierede formidling får brugerne mulig-
hed for at bidrage online til netstedets indhold på forskellige 
niveauer. Det er et område af museernes digitale formidling, 
som endnu er meget uafprøvet.

Et andet aspekt af den digitale udvikling er, at flere projekter 
også er begyndt at arbejde med at skabe dialog mellem bru-
gerne. Disse typer formidling er via internettets distributions-
muligheder med til at forny institutionens rolle og forholdet 
til borgerne i formidlingen af kulturarven, hvilket kan være et 
redskab til at få nye brugergrupper i tale.

De digitale formidlingsformer bliver i stigende grad integreret 
i museumsrummet, idet der på museerne anvendes teknologi-
ske værktøjer i formidlingen så som digitale kameraer, PDA’er, 
RFID-tags, mobiltelefoner, pc’er, trådløse netværk, interaktive 
vægge m.m.87. Denne udvikling bidrager ligeledes til, at bru-
gerne i højere grad bliver aktive i formidlingssituationen.  

I forbindelse med denne udvikling bliver kulturarvsmateriale 
også i højere grad formidlet fra flere teknologiske platforme, 
der ikke nødvendigvis er afhængige af museumsrummet. 

”Nordic Handscape” er et pilotprojekt, som udvikler for-
midling af kulturarven via mobiltelefon i kulturlandskabet. 
Projektet gennemføres af Kulturarvsstyrelsen, Nationalmu-
seet og software- og konsulentfirmaet EUMAN i samarbejde 
med flere museer i Norden. 

87 PDA’er (Personal Digital Assistant) er små håndholdte computere. RFID-
tags (Radio Frequency Identification) er en slags stregkoder, der placeret 
på genstande kan kommunikere med PDA’er. Interaktive vægge er digitale 
skærme, som reagerer på publikums berøring.
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Vikingeskibsmuseet arbejder på et visionært projekt, kal-
det ”Sunkne verdener”, som formidler kulturarv på hav-
bunden. Her deltager også en række andre museer som sam-
arbejdspartnere.

6.5 HVAD HÆMMER MUSEERNES DIGITALE FORMIDLING?
Der kan være flere årsager til, at mange museer ikke udnytter 
mulighederne og prioriterer den digitale formidling. Kultur-
net Danmark-projektet har i en årrække vejledt og inspireret 
museer og andre kulturinstitutioner blandt andet ved at af-
holde ”Tematimer” om digital kulturformidling. Initiativerne 
har tilstræbt at afhjælpe institutionernes usikkerhed i forhold 
til formidling via nye medier. Erfaringerne herfra viser, at der 
er en række forhold, som kan være medvirkende til at afholde 
museer fra at benytte digitale medier til formidling:

• Museernes eget materiale er ikke tilstrækkeligt digitalise- 
 ret, og mange museer bruger derfor ressourcerne på at di- 
 gitalisere samlinger
• Ressourcer og medarbejdere er generelt knappe på de min- 
 dre museer
• Det kræver vedligeholdelse, når den digitale formidling er  
 udviklet 
• Det kan være komplekst at udvikle webformidling, fordi  
 det involverer mange fagområder
• Der kan være skeptiske holdninger til internetmediet.

En rapport fra 2005 om de danske kunstmuseer på internet-
tet88 indeholder en række anbefalinger til at fremme muse-
ernes synlighed på internettet og styrke den digitale formid-
ling i Danmark. Anbefalingerne, som også er relevante for de 
øvrige museumskategorier, lægger vægt på at styrke et mere 
aktivt samarbejde på tværs af museerne. Rapporten anbefaler 
blandt andet:

• Øget erfaringsudveksling vedrørende udvikling af digital  
 formidling, som er omkostningsreducerende og tidsbespa- 
 rende

88 Anne Sophie Warberg Løssing: De danske kunstmuseer på nettet – en 
undersøgelse af kunstmuseernes anvendelse af www i deres formidlings- og 
udstillingspraksis, Aarhus Universitet, 2005.
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• Iværksættelse af brugerundersøgelser for at kortlægge  
 brugen af museernes hjemmesider (omfang, formål, anven- 
 delsesmønstre og forventninger) 
• Systematisk samarbejde om at linke til hinandens sites og  
 dermed opnå større sandsynlighed for, at nye brugere mø- 
 der museet på nettet, samt dermed øget synlighed i søge- 
 maskiner
• Målretning af digitale formidlingsstrategier i sammen- 
 hæng med museets øvrige aktiviteter.

Desuden peger rapporten på, at det er en udbredt holdning 
blandt danske kunstmuseer, at internetmediet ikke egner sig 
til at formidle kunstoplevelser. Der er imidlertid både danske 
og især udenlandske eksempler på, at den internetmedierede 
formidling har relevans, når den udnytter mediets særegne 
hypermediale og kommunikative muligheder. 

Museum of Modern Art har udviklet to projekter: ”De-
stination Modern Art”, der giver børn mulighed for at se 
kritisk på kunst og det dialogbaserede ”Red Studio”, der er 
rettet mod unge, som kan debattere med kunstnere om argu-
mentationer og historier fra det kunstneriske felt.

Endvidere konkluderer rapporten, at en mere progressiv og 
eksperimenterende opprioritering af den digitale kunst- og 
kulturformidling også vil ruste kunstmuseerne til i højere 
grad at varetage bevaringen og formidlingen af den nye digi-
tale kunst. 

6.6 UDVALGETS DRØFTELSER AF DIGITALE 
FORMIDLINGS- OG UDSTILLINGSFORMER
Formidlingsudvalget vurderer blandt andet på baggrund af de 
nævnte eksempler, at tendensen i den digitale formidling går 
i retning af mere brugerinvolvering og mere individualiseret 
formidling, som giver flere muligheder for brugerne og større 
mulighed for at brugeren kan forfølge personlige interesser. 

Den differentierede formidling forsøger at imødekomme bru-
gernes forskellige forudsætninger og benytte forskellige mo-
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deller både for oplevelser og læring. Positivt formuleret er der 
tale om en udvidelse af museumsrummet, idet oplevelsen af 
kulturarv kan foregå flere steder efter individuelle behov. Det 
er i den forbindelse udvalgets opfattelse, at museernes digi-
tale formidlingsvirksomhed ikke bør opfattes isoleret fra an-
dre formidlingsformer. Også ved brug af digitale formidlings-
former bør der være en afspejling af museets øvrige arbejde 
inden for ansvarsområdet.

Det er også udvalgets opfattelse, at udviklingen går i retning 
af formidlingstiltag, som arbejder bevidst på at skabe en sam-
menhæng mellem det virtuelle og det fysiske museumsrum, 
så brugerne anspores til at opsøge supplerende oplevelser på 
internettet før, under eller efter besøg i udstillingen. 

På baggrund af erfaringerne med de Kulturnet Danmark-
støttede projekter er det Formidlingsudvalgets opfattelse, at 
der er en række forhold, som kan understøtte udviklingen af 
nyskabende digitale formidlingsformer til gavn for den sam-
lede formidling af kulturarven på museerne:

• Risikovillig projektstøtte med høje krav til ambitions- 
 niveauet 
• Sikring af erfaringsudveksling og tværinstitutionelt sam- 
 arbejde under udvikling af projekter
• Iværksættelse af brugerundersøgelser, der afdækker an- 
 vendelse og behov hos forskellige målgrupper. Disse infor- 
 mationer mangler i øjeblikket som grundlag for at vurdere  
 hvordan – og over for hvem – de digitale formidlingstiltag  
 virker. 
• Understøttelse af initiativer, der bringer nye målgrupper i  
 spil
• Støtte til projekter, der fremmer integrationen af det virtu- 
 elle og fysiske museumsrum
• Fokus på den teknologiske udvikling eksempelvis ved at  
 understøtte udvikling af indhold tilpasset mobile enheder.

Formidlingsudvalget mener, at der bør sættes øget fokus på 
museernes digitale formidling, fordi internettet ikke bare 
rummer store muligheder for at tilgængeliggøre materiale, 
men også muligheder for at formidle differentieret, engage-
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rende og brugerinvolverende på nye måder og på tværs af in-
stitutionsgrænser. 

6.7 UDVALGETS ANBEFALINGER VEDRØRENDE MUSEERNES 
DIGITALE FORMIDLING

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der afsættes midler til 
at fremme udviklingen af den digitale museumsformidling, 
så museerne i højere grad kan eksperimentere med mediets 
særlige muligheder i kraft af internettets karakter af hyper-
medie, dets muligheder for at samle flere medier (multimedie) 
og dets muligheder for interaktivitet.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der ydes tilskud til at 
gennemføre samarbejdsprojekter om digital formidling, så det 
bliver mere overkommeligt for mindre museer at arbejde med 
digital formidling. 

• Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne styrker den 
digitale formidling til børn for at imødekomme børns store 
brug af nye medier og tilgodese de fremtidige museumsgæ-
ster. 

• Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturarvsstyrelsen 
etablerer national og international erfaringsudveksling samt 
kompetenceudvikling af museernes digitale formidling, dels 
for at fremme at det digitale medies differentierende, enga-
gerende og brugerinvolverende kvaliteter udnyttes fuldt ud, 
dels for at reducere omkostninger og tidsforbrug ved de en-
kelte museers digitale formidlingsprojekter. 

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der afsættes midler til, 
at Kulturarvsstyrelsen kan yde tilskud til brugerundersøgel-
ser af digitale formidlingsinitiativer, der afdækker anvendelse 
og behov hos forskellige brugergrupper.
 
• Formidlingsudvalget anbefaler, at der afsættes midler til 
at iværksætte projekter, som afprøver sammenhængen mel-
lem det virtuelle og det fysiske museumsrum, og som integre-
rer det digitale og det fysiske museumsbesøg.
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MUSEER OG UNDERVISNING

En stor del af de danske museers brugere er skoleelever, som 
besøger museer som led i undervisningen i folkeskole, ung-
domsuddannelser og videregående uddannelser. Der findes 
mange forskelligartede tilbud til skolerne, og der er en stigen-
de tendens til, at museerne udbyder museumsundervisning 
blandt andet gennem etablerede skoletjenester. 

Der tilbydes undervisning på museer over hele verden. Den 
internationale museumsorganisation, ICOM, fastslår i sin 
definition af et museum, at undervisning og læring er et af 
formålene med de aktiviteter, museerne udøver89. Den danske 
museumslov fastslår, at museerne ud over at give vederlagsfri 
adgang for skoleelever (og børn og unge under 18 år) også skal 
gennemføre særlige formidlingsindsatser, herunder udarbejde 
undervisningsguider, skriftlige materialer og digital formid-
ling rettet mod børn90.

Museumsundervisningen har dybe rødder, men siden 1970, 
hvor Skoletjenesten på Sjælland blev skabt som et samarbej-
de mellem skolevæsen og museer, er begrebet ”skoletjeneste”  
blevet synonymt med de særlige tilbud, som museer, kultur-
institutioner og foreninger m.fl. retter mod skoler. Brugen af 
navnet ”skoletjeneste” er således udtryk for, at det enkelte 
museum har en målrettet indsats i forhold til skolerne, der 
som regel omfatter undervisning og aktiviteter i forbindelse 
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89 I ICOM’s vedtægter beskrives museerne således: ”A museum is a non-
profit making, permanent institution in the service of society and of its 
development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, 
material evidence of people and their environment”. ICOM Statutes, article 
2, para.1. (Udvalgets fremhævning).
90 Den fulde ordlyd af museumslovens § 14, stk. 1, nr. 12, er: ”Museet skal 
vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i 
undervisningen. Museet skal under hensyntagen til institutionens karakter 
gennemføre særlige formidlingsindsatser, f.eks. rabatordninger, rettet mod 
børn”. I bemærkningerne til lovforslaget defineres skoleelever som elever 
i grund- og gymnasieskole, hf-elever, efg-elever samt elever i efterskoler. 
Eksempler på formidlingsindsatser er i bemærkningerne udpeget som 
arrangementer og redigering af materialer med særlig vægt på børns behov, 
undervisningsguider, skriftlige materialer, elektronisk formidling via cd-rom 
eller internet og etablering af særlige faciliteter til børn. 
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med besøg, undervisningsmaterialer, lærerkurser og etable-
ring af lærernetværk. 

Regeringen fremlagde regeringsgrundlaget ”nye mål” i febru-
ar 2005 med målsætning om at nyttiggøre museernes viden 
om kunst-, kultur- og naturhistorien i undervisningen på lan-
dets skoler og uddannelsesinstitutioner. Denne proces ønskes 
fremmet ved en løbende dialog mellem Kulturministeriet og 
Undervisningsministeriet. 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Under-
visningsministeriet og Kulturministeriet udarbejdede i 2005 
”Vild med viden!”, der er en rapport, som indeholder anbefa-
linger om, hvordan forskningskommunikationen kan styrkes 
til børn og unge. Rapporten understreger væsentligheden af 
et øget samarbejde mellem skolerne og de ”uformelle lærings-
miljøer”, som i bred forstand omfatter museer, virksomheder i 
det private erhvervsliv, science centre og videnspædagogiske 
centre. Det anbefales i rapporten at fremme børn og unges for-
ståelse af og interesse for videnproduktion blandt andet ved 
at styrke kommunikationen af den naturvidenskabelige, sam-
fundsvidenskabelige og humanistiske forskning, som foregår 
i de uformelle læringsmiljøer, og at målrette forskningskom-
munikationen mod undervisningssektoren91. 

7.1 UNDERVISNINGSTILBUD PÅ MUSEER
Museerne har anderledes fysiske rammer end skolernes klasse-
lokaler og dertil en lang tradition for at formidle faglig og forsk-
ningsbaseret viden til et bredt publikum. Elevers møde med 
museernes autentiske, originale genstande og værker giver 
mulighed for helt unikke førstehåndsoplevelser, der er med til 
at understrege museernes funktion som særlige læringsrum. 

De fleste museer tilbyder rundvisninger eller andre formid-
lingsaktiviteter for skoler. Men en lang række museer har 
også udviklet egentlige undervisningsmaterialer, som er be-
regnet på, at skolerne kommer på besøg på museet – enten 
i form af forberedelses- og efterbehandlingsmaterialer eller 
som opgaver til brug ved besøget. Størstedelen af materialerne 
er trykte, men er i stigende grad også tilgængelige via hjem-
mesider. Egentlige webbaserede materialer udvikles i mindre 

91 Rapporten Vild med viden! fra Ministeriet for Videnskab, Teknik og 
Innovation, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet, august 2005.
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grad, hvilket hovedsagelig skyldes de store omkostninger, der 
ofte er knyttet til digitale produktioner.

Der er ikke i dag et samlet overblik over omfanget og kvali-
teten af museernes undervisningstilbud, da museernes orga-
nisering af undervisningstilbuddene er forskellig. En del mu-
seer samarbejder om at tilbyde undervisning til for eksempel 
folkeskolen og gymnasiet/hf, men der er også mange museer, 
som enten løser denne opgave selvstændigt eller ikke har 
egentlige undervisningstilbud. 

7.1.1 Udenlandske erfaringer
Museumsundervisning tilbydes over det meste af verden, 
hvor museer udnyttes som særlige læringsrum og bidrager 
til skolers faglige undervisning. Der er inspiration at hente 
fra udviklingen i England i de sidste 10-15 år, hvor museer 
opfattes som betydningsfulde rammer for undervisning (edu-
cational institutions). Målgruppen for en række initiativer i 
England har hovedsageligt været skoler, men undervisning 
ses i høj grad i den mere brede betydning: ”Lifelong learning”, 
hvor det ikke kun er skoler og andre institutioner, men også 
individuelle besøgende, der er i fokus.

Rapporten A Common Wealth – Museums in the Lear-
ning Age92 fra 1999 er en central undersøgelse af museums-
undervisning i England. På baggrund af grundige under-
søgelser opstiller rapporten 12 mål for udvikling af museers 
læringspotentiale: 

1.  Udvikle museernes rolle som læringsinstitutioner med 
 uddannelse som en central del af museernes virke.
2.  Udnytte museernes formidlingsdimension i læringsøjemed
3. Udvikle undervisningskompetencer hos museernes med- 
 arbejdere
4. Integrere forskning i og evaluering af publikums læring  
 som del af museernes praksis
5. Understøtte publikums læring gennem uformel og formel  
 undervisning på museer

92 A Common Wealth – Museums in the Learning Age (1999) er udarbejdet af 
David Anderson, Head of Education / Victoria and Albert. Rapporten bygger 
på undersøgelser, som går tilbage til 1993 og har omfattet grundige spørge-
skemaundersøgelser.
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6. Gøre undervisning på museer tilgængelig for flest muligt
7. Kvalificere undervisere til at udnytte museernes ressourcer
8. Indgå partnerskaber med forskellige institutioner fra un- 
 dervisningssektoren
9.  Sikre, at museumsundervisning er tilgængelig i hele lan- 
 det
10. Etablere en national ramme for udvikling af museums- 
 undervisning
11. Sikre tilføring af de nødvendige midler til at sikre udvik- 
 ling af og vækst i området 
12. Advokere for, at museer er en vigtig del af samfundets livs- 
 nerve

De 12 mål var adresseret både til museer og til de relevan-
te ministerier på området, og rapporten har haft afgørende 
betydning for profileringen af museumsundervisning i Eng-
land. 

De to engelske ministerier Culture, Media and Sport og Edu-
cation and Employment fulgte i 2000 op på de 12 mål med 
publikationen The Learning Power of Museums, som dels 
gør status, dels ser på potentialet i udvikling af museums-
undervisning. Museernes potentialer beskrives blandt andet 
i forbindelse med elever og studerendes udvikling af læse- og 
regnefærdigheder gennem alternativ indlæring, udvikling af 
følelsen af medborgerskab, gennemførelse af opgaveløsning i 
projektteam med vægt på kommunikation og kreative evner, 
som vidensressource til opgaveløsning, som uformelt lærings-
miljø for hele familier, som igangsætter for voksne, der ikke 
har let ved at påbegynde en uddannelse. og med stor appel 
til ekskluderede socialgrupper og undermotiverede børne- og 
voksenelever93.

Museums, Libraries and Archives Council (MLA) søsatte i 
2004 web-sitet www.inspiringlearningforall.gov.uk, som 
indeholder oplysninger, retningslinjer og vejledning om muse-
umsundervisning. 

93 The Learning Power of Museums – a Vision for Museum Education 2000, 
Culture, Media and Sport og Education and Employment: www.culture.gov.
uk/NR/rdonlyres/4E1E843E-A337-4435-B427-50D23DD330CB/0/musuem_
vision_report.pdf.
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Department for Culture, Media and Sport udgav i 2004 en 
rapport med titlen Inspiration, Identity, Learning: The 
Value of Museums94, der er en nærmere analyse af skolers 
udbytte af museumsundervisning. Rapporten viser, at under-
visning på museer indeholder et stort potentiale i forhold til 
at engagere de børn og unge, som er svære at stimulere ved 
konventionelle undervisningsmetoder. Desuden konkluderes 
det, at museerne er rummelige institutioner i den forstand, 
at museerne kan arbejde effektivt både med elevgrupper med 
særlige behov, med ”normale” skoleklasser og med læring i for-
hold til det øvrige publikum. Men rapporten viser også, at mu-
seernes potentiale i undervisningssammenhæng ikke er fuldt 
udnyttet og ikke imødekommer efterspørgslen efter ambitiøse 
uddannelsesprogrammer. Dette skyldes ifølge rapporten dels 
en museumskultur, der ikke prioriterer undervisningen højt, 
dels skyldes det undervisningssektorens begrænsede forvent-
ninger til museernes undervisning og manglende viden om 
museernes læringspotentiale.

De engelske undersøgelser af og erfaringer med udvikling af 
museumsundervisningen peger på, at der også i dansk sam-
menhæng kan være anledning til at øge opmærksomheden på 
museernes potentiale på dette område.

7.1.2 Skoletjenesten på Sjælland
Den største samlede organisering af undervisningstilbud på 
museer og en række øvrige kulturinstitutioner varetages af 
Skoletjenesten på Sjælland. Der er tale om undervisning ho-
vedsagelig rettet mod grundskolen, ungdomsuddannelserne 
og VUC (AVU/HF). En væsentlig del af brugerne er således 
børn og unge, og de pædagogiske aktiviteter kan ses som en 
parallel til de formidlingstilbud, som museer tilbyder til børn 
og unge i deres fritid.

Skoletjenesten på Sjælland har et basisbudget, der dækkes af 
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og amterne 
på Sjælland. Det forudsættes, at undervisningsaktiviteterne 
medfinansieres af de museer, som er med i samarbejdet. Sko-
letjenesten på Sjælland dækker som hovedregel højst halvde-
len af de samlede driftsomkostninger til undervisningsaktivi-
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teterne. Derudover er der oftest et deltagergebyr for skolerne 
ved deltagelse i længerevarende undervisningsforløb eller 
forløb, der har store materialeomkostninger. Den samlede fi-
nansiering af Skoletjenesten på Sjælland var i 2003 generelt 
fordelt i forholdet 1/3 fra hver af parterne museer, Skoletjene-
sten og deltagere. Der er dog stor variation i fordelingen på 
Skoletjenestens enkelte afdelinger.

Skoletjenesten på Sjællands model for undervisningstilbud 
rummer tre hovedpunkter: forberedelse, besøg og efterbe-
handling. Besøget indgår i et undervisningsforløb på skolen 
og giver størst fagligt og pædagogisk udbytte, når besøget er 
velforberedt, og når det indgår i en efterbehandling i det vi-
dere arbejde på skolen. 

Modellen er udtryk for, at der skal være en klar og tydelig 
sammenhæng mellem besøget på museet og undervisningen 
i skolen. Omdrejningspunktet i Skoletjenesten på Sjællands 
undervisningstilbud er mødet mellem elever/lærere og den 
pædagogisk-faglige formidler på museet. Mødet tager ud-
gangspunkt i elevernes forhåndsviden og forudsætninger, og 
de pædagogiske former vælges i forhold til målgruppen og 
tilpasses undervisningstilbuddets konkrete emne. Mødet kan 
tage form som dialog og fortælling, værksted og laboratorium 
eller drama og rollespil.

I en undersøgelse af Skoletjenesten på Sjælland95 giver læ-
rerne udtryk for, at følgende aspekter er vigtige for et godt 
skolebesøg på et museum:

• En engageret underviser
• Faglig dygtighed og ekspertise – møde med specialister
• Pædagogisk formidling og differentiering i forhold til 
 elevernes klassetrin
• At eleverne kan få lov til at røre, mærke, se, imitere eller  
 prøve genstande og ting selv
• At der er plads til dialog med og spørgsmål fra børnene.

Skoletjenesten på Sjælland har igennem årene tilrettelagt en 
lang række trykte undervisningsmaterialer, der kan anven-
des før og efter besøget først og fremmest af eleverne. Under-
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visningsmaterialerne tilrettelægges i et tæt samarbejde med 
museets og kulturinstitutionens øvrige faglige medarbejdere 
og tilknyttede forskningsmiljøer. Det er hensigten, at materia-
lerne skal hænge sammen med museets øvrige formidling og 
generelt afspejle den nyeste forskning og forskningsdiskussi-
on. Derved kan materialerne i museumsundervisningen have 
en større grad af aktualitet end de undervisningsmidler, som 
skolerne selv råder over. 

Eksisterende love og cirkulærer, faglige mål, vejledende læse-
planer m.v. er centrale grundlag for Skoletjenesten på Sjæl-
lands pædagogiske medarbejdere ved tilrettelæggelsen af 
undervisningstilbuddene for de forskellige aldersklasser og 
skolernes individuelle ønsker i forhold til den undervisning 
på skolen, som besøget skal indgå i. 

Undervisningsmaterialer bliver i stigende grad tilgængelig-
gjort elektronisk på www.skoletjenesten.dk. De internetbase-
rede materialer er en væsentlig indgang til viden for eleverne 
både før og efter et museumsbesøg.

Medarbejderne er ansat i Skoletjenesten, men arbejder i hver-
dagen på de enkelte museer. Derudover indgår de i Skoletjene-
sten på Sjællands faglige og pædagogiske netværk, som sikrer 
erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Skoletjenesten 
på Sjælland kvalificerer også lærernes brug af museernes un-
dervisningstilbud ved at tilbyde korte og længerevarende læ-
rerkurser og seminarer. 

7.1.3 Undervisning på de statslige museer
De statslige museer har meget forskellige undervisnings-
tilbud, som afspejler de fagområder, som museerne dækker. 
Historisk set har Zoologisk Museum (nu en del af Statens 
Naturhistoriske Museum) og Nationalmuseet prioriteret un-
dervisningen højt i mange år.

Skoletjenesten på Sjælland har etableret samarbejder med de 
to statslige hovedmuseer under Kulturministeriet, National-
museet og Statens Museum for Kunst, og med Statens Natur-
historiske Museum under Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling. Derudover samarbejder Skoletjenesten på 
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Sjælland med Tøjhusmuseet (nu en del af Statens Forsvarshi-
storiske Museum) og Den Hirschsprungske Samling. 

Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuse-
um har egne undervisningstilbud. Desuden har Ordrupgaard 
lavet et nyskabende internetbaseret undervisningsmateriale, 
som kan ses på www.zoomo.dk.

En række statslige og statsanerkendte museer har medvirket 
i produktion af undervisningsforløb på tværs af institutions-
typer.

”Det Klingende Museum” var i 2002-2003 et undervis-
ningstilbud for 3.-klasser i Københavns Amt, der blev til i et 
samarbejde mellem Musikhistorisk Museum, Skoletjenesten, 
DR Radiosymfoniorkestret, Det Kgl. Danske Musikkonserva-
torium og Rytmisk Musikkonservatorium. 

Nationalmuseet benytter medspilsteater i undervisningen, 
hvor eleverne tilegner sig ny viden og erkendelse ved at ar-
bejde dialogbaseret og medaktiverende med problemstillin-
ger. For eksempel i det nordiske projekt ”Vi! – Hvem er vi, 
og hvor kommer vi fra?” indgår identitet og kulturforståelse i 
museumsundervisningen96.

7.1.4 Undervisning på statsanerkendte museer
Undervisningen er generelt højt prioriteret på de 130 stats-
anerkendte museer, og særligt har flere § 16-museer et højt 
aktivitetsniveau. Det gælder i særdeleshed museerne i Ho-
vedstadsområdet og i Århus, men for eksempel har også Vi-
kingeskibsmuseet i Roskilde og Trapholt i Kolding meget vel-
besøgte undervisningstilbud. 

Det er karakteristisk, at mange § 15-museer har en lang og 
solid tradition for undervisningstilbud i form af egne skoletje-
nester. Men der er også mange af disse museer, som slet ikke 
har tilbud til skoler. Det er karakteristisk, at målgruppen pri-
mært er de lokale skoler i kommunen. Blandt undtagelserne 

KAPITEL 07

96 Se mere om de nævnte eksempler samt en række andre undervisningsforløb 
og -materialer på www.skoletjenesten.dk.
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er de museer, som samarbejder med Skoletjenesten på Sjæl-
land, idet disse museers tilbud i princippet henvender sig til 
skoler i hele landet. Nogle § 15-museer har kun ressourcer til 
i mindre omfang at have målrettede tilbud til skolerne.

Skoletjenesten på Sjælland har etablerede samarbejder med 
14 sjællandske § 15- og § 16-museer. En række museer har 
egne undervisningstilbud.

Der findes en række faste tilbud om museumsundervisning 
på de statsanerkendte museer, som kan supplere og berige 
skoleundervisningen. 

Thorvaldsens Museum har bevidst satset på nye digitale 
medier, hvor ”Det digitale værksted” giver redskaber til at 
arbejde på nye måder med kunstforståelse i undervisningen. 
Vikingeskibsmuseets historiske værkstedsaktiviteter og sej-
ladser tilbyder elever en konkret og praktisk indgang til et 
emneområde, der ellers ofte præsenteres i boglig form i un-
dervisningen97. 
 

Kulturhistorisk Museum i Randers gennemførte i 2004 
projektet ”Dansk kulturarv – hva’ er det?” i samarbejde 
med Randers Kunstmuseum og Randersegnens Hoved-
bibliotek. Formålet var at få en dialog med unge fra gym-
nasier, handelsskoler og enkelte 10.-klasser om kulturarvsbe-
grebet. Der blev udarbejdet et kompendium om kulturarv, og 
de studerende visualiserede selv deres oplevelser og meninger 
om kulturarv gennem udstillinger. Som led i projektet afhold-
tes en konference for biblioteker og museer i Nordjyllands, Vi-
borg og Århus Amter om formidling af kulturarv til unge98.

Fire gymnasieklasser deltog i et eksperimenterende forløb i 
2002-2005 med læring gennem formidling af samtidskunst 
ved Museet for Samtidskunst i Roskilde og Nikolaj, Kø-
benhavns Kommunes Udstillingsbygning. Det viste sig, 
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97 Se tilbud fra Thorvaldsens Museum og Vikingeskibsmuseet samt en række 
andre undervisningsforløb og -materialer på www.skoletjenesten.dk
98 Evalueringsrapport om Kulturarvsprojekt i Randers Kulturhus ved Gry 
Høngsmark Knudsen, Aarhus Universitet 2005
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at samtidskunst kunne inddrages i fagene dansk og billed-
kunst, men også i andre kulturbærende fag som tysk, historie, 
religion og oldtidskunst. Forløbet var støttet af Egmont Fon-
den og havde til formål at integrere samtidskunst i undervis-
ningen i gymnasiet99.

7.1.5 Udvalgets drøftelser af museernes 
undervisningstilbud
Det er Formidlingsudvalgets opfattelse, at der er mange gode 
og varierede undervisningstilbud på museerne. En del af un-
dervisningen er organiseret i skoletjenester, hvoraf Skoletje-
nesten på Sjælland især udmærker sig ved sin helhed af pro-
fessionel pædagogisk og museumsfaglig kapacitet. Udvalget 
har konstateret, at der særligt for § 15-museerne synes at 
være et stort potentiale for udvikling og annoncering af un-
dervisningstilbud. Desuden kan samarbejdet mellem museer 
og undervisningssektoren fortsat udbygges, hvormed kvalite-
ten af undervisningen kan styrkes, og der kan sikres en koor-
dinering af musernes undervisningstilbud.

Udvalget finder, at der er behov for en samlet analyse af mu-
seumsundervisningen i hele landet. Analysen skal danne 
grundlag for overvejelser om den fremtidige organisering af 
museumsundervisningen. Udvalget ser en række fordele i at 
samle museumsundervisningen i organisatoriske netværk 
som f.eks. Skoletjenesten på Sjælland, der kan bibringe mu-
seer en pædagogisk viden, og som kan styrke museernes gen-
nemslagskraft i undervisningen i folkeskolen og de gymna-
siale uddannelser. 

En af barriererne for en bedre udnyttelse af såvel generelle 
som mere specielle undervisningstilbud på museerne kan 
være undervisningsinstitutionernes og den enkelte lærers 
manglende mulighed for overblik over de tilbud og det un-
dervisningsmateriale, som museerne kan tilbyde. Formid-
lingsudvalget har derfor drøftet, om synliggørelsen af muse-
ernes undervisningstilbud kan forbedres. Det er udvalgets 
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99 Projektet At lære med Samtidskunst – et pædagogisk projekt og et organisa-
tions- og samarbejdsprojekt er evalueret af Institut for Uddannelsesforskning, 
Roskilde Universitetscenter i juni 2005. Evalueringsrapporten og yderligere 
oplysninger kan fås hos Egmont Fonden.
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opfattelse, at museerne i højere grad vil kunne nyttiggøres i 
undervisningen i hele landet, hvis der etableres en fælles og 
let tilgængelig indgang til museernes undervisningstilbud og 
undervisningsmaterialer.

Formidlingsudvalget anbefaler, at der tages initiativ til en 
analyse af undervisningstilbuddene på museerne i hele lan-
det, som kan lægges til grund for en styrkelse af museernes 
tilbud til undervisningssektoren gennem koordinering og 
kvalificering af de enkelte tilbud i respekt for museernes for-
skellige ansvarsområder og traditioner. Det bør i forlængelse 
heraf overvejes, i hvilket omfang undervisningstilbuddene på 
landets statslige og statsanerkendte museer i højere grad kan 
organiseres i fælles netværk, og samarbejdet om museumsun-
dervisningen kan udvikles. I denne forbindelse anbefaler ud-
valget en landsdækkende organisering af samarbejdet mellem 
skoler og museer, der bygger på erfaringer fra de eksisterende 
skoletjenester, herunder Skoletjenesten på Sjælland. Det bør 
være frivilligt for museerne at deltage i en sådan ordning.

Formidlingsudvalget anbefaler, at der prioriteres midler til 
udvikling af nye undervisningstilbud på museerne og til syn-
liggørelse af museer som faglige ressourcer i undervisningen.

7.2 ADGANG TIL MUSEERNES DIGITALE 
UNDERVISNINGSRESSOURCER
Museerne råder over en række digitale ressourcer, som er el-
ler kan være anvendelige i undervisningssammenhæng, sær-
ligt i fag som historie, natur og teknik, dansk og billedkunst. 
Desuden har museerne som formidlende forskningsinstitutio-
ner et stort potentiale i vidensamfundet i forbindelse med en 
styrket formidling af viden og forskning100. 
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100 Rapporten Vild med viden! fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet, august 2005, 
anbefaler at sikre et landsdækkende ”Koordinerings- og Udviklingscenter 
for Uformelle Læringsmiljøer” (KUUL), som kan bidrage til synliggørelse 
og udvikling af forskningsformidling rettet mod undervisningssektoren. 
De grundlæggende tanker bag KUUL harmonerer med ønsket om en 
nyttiggørelse af museerne i undervisningen og med et styrket samarbejde 
mellem undervisningssektoren og museerne.
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Af eksisterende digitale ressourcer findes en række søgbare 
databaser, som giver adgang til kulturarvsmateriale i mere 
eller mindre formidlet form, for eksempel www.ArBiMus.dk, 
www.historiefyn.dk, www.viborghistorie.dk og www.danske-
billeder.dk. Desuden har Kulturarvsstyrelsen en række cen-
trale databaser, der kan benyttes til informationssøgning: 
Museernes Samlinger, Kunst Indeks Danmark, Fund og For-
tidsminder og Monument.dk.

Følgende er eksempler på museers undervisningsegnede ma-
terialer, som er tilgængelige via internettet:

Vikingeskibsmuseets www.stigombord.dk er et sted med hi-
storier, hvor man kan gå på opdagelse i vikingeskibet gennem 
filmklip, billeder og 3-D-modeller. 

www.danmarkforfolket.dk er Arbejdermuseets virtuelle ud-
stilling om socialdemokratisk propaganda i 1930’erne, som 
bringer gammelt arkivmateriale ind i en ny sammenhæng i 
et nyt medie. 

Glyptotekets onlinepræsentation af samlingen kombineret 
med søgemuligheder www.glyptoteket.dk.

Ordrupgaards www.zoomo.dk og museets præsentationer af 
den danske og franske samling www.ordrupgaard.dk.

www.guderoggrave.dk er en præsentation af 450 udvalgte 
fund fra den danske bronzealder og giver dermed den besø-
gende på internettet mulighed for at få et kig om bag Natio-
nalmuseets permanente bronzealderudstilling også i muse-
ets magasiner og arkiver og forbinder og formidler derved den 
løse og faste kulturarv i sammenhæng. 

www.kunstkammer.dk er en virtuel genskabelse af Frederik 
III’s Kunstkammer fra midten af 1600-tallet. Nationalmuse-
ets webudstilling består af ca. 250 billeder og beskrevne gen-
stande som i dag er spredt på en række forskellige museer 
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www.frihed.natmus.dk er Frihedsmuseets webudstilling 
med udvalgte genstande og historier fra besættelsen, samt 
overblik over perioden.

Den Hirschsprungske Samling: otte undervisningsfor-
løb om det moderne gennembrud rettet mod folkeskolens 
ældste klasser, gymnasiet, hf og VUC. www.hirschsprung.
dk/homepg/undervis/index.html og P.S. Krøyers værker, hans 
liv og hans forhold til Heinrich Hirschsprung præsente-
res i en særlig internetversion med tekst og talrige billeder. 
www.hirschsprung.dk/kroyer/index.html.

Det er dog ikke umiddelbart muligt for lærere og undervisere 
at danne sig et samlet overblik over museernes digitale res-
sourcer eller at lave tematiske søgninger på undervisnings-
materialer. Skoletjenesten på Sjælland har en hjemmeside, 
www.skoletjenesten.dk med adgang til en række undervis-
ningsmaterialer, og portalen Det Elektroniske Mødested for 
Undervisningsverdenen, www.emu.dk, giver ligeledes adgang 
til enkelte museers materialer. 

Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har i 2005 
etableret et samarbejde om nyttiggørelse af museers og 
science centres ressourcer i undervisningssammen-
hæng101. Projektet skal medvirke til at realisere regeringens 
målsætninger om øget faglighed i uddannelserne samt nyt-
tiggørelse af museernes ressourcer i undervisningssammen-
hæng.  Arbejdet skal blandt andet munde ud i en samlet og 
søgbar indgang på internettet til undervisningsmaterialer og 
undervisningsressourcer fra museer og science centre mv. Det 
gælder adgang til såvel oplysninger om rundvisninger og an-
dre undervisningstilbud som til digitale undervisningsmate-
rialer og andre formidlingsressourcer. Derved vil museernes 
ressourcer kunne inddrages i undervisningen på en mere ef-
fektiv måde – og også kunne anvendes af elever, dels som for-
beredelse til et ”virkeligt” museumsbesøg, dels i den daglige 
undervisning overalt i landet. 

Samarbejdsprojektet indebærer, at der skal: 
• skabes et samlet overblik (”portal”) over og en ubesværet  

101 Det forventes, at en række af initiativerne gennemføres/udvikles i løbet 
af foråret 2006.
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 adgang for lærere og elever/studerende til museers mv. di- 
 gitale ressourcer samt øvrige digitale ressourcer omkring  
 kultur- og naturlandskabet generelt
• skabes overblik over eksisterende analoge og digitale un- 
 dervisnings- og formidlingsmaterialer – herunder skole- 
 tjenester
• udvikles nye undervisningsmaterialer til folkeskole og  
 ungdomsuddannelser ud fra museers mv. digitale samlin- 
 ger samt overføre velegnede analoge undervisningsmate- 
 rialer til digitalt format
• stilles et simpelt og nemt tilgængeligt standardværktøj til  
 rådighed for formidlingen, hvorved udviklingsomkostnin- 
 gerne for det enkelte projekt nedbringes 
• ske genudnyttelse og tilpasning til danske forhold af online-

materialer udviklet  af museer mv. i andre lande og dermed 
øge det internationale samarbejde

• sikres let og ubesværet genudnyttelse af data ved udbyg- 
 ningen af metadatasæt og udvekslingsformater.

7.2.1 Udvalgets drøftelser af museernes digitale 
undervisningsressourcer
Formidlingsudvalget finder det positivt, at mange museer gør 
sig erfaringer med at formidle samlingerne digitalt. Såvel i 
databaser som digitale formidlings- og undervisningsmate-
rialer er der brugbare ressourcer at trække på for undervis-
ningssektoren. Udvalget finder det væsentligt, at mængden 
af internetbaserede undervisningsressourcer øges, og at mu-
seernes samlinger og øvrige ressourcer i højere grad bliver 
tilgængelige og synlige på internettet, så skoler kan inddrage 
museer i undervisningen på en mere effektiv måde. 

Udvalget finder, at internettet giver mulighed for, at skoler i 
hele landet kan udnytte de enkelte museers digitale ressour-
cer som forberedelse til et museumsbesøg og som led i den 
daglige undervisning uafhængigt af et besøg på et museum. 
Udvalget finder, at denne udvidelse af adgangen til museerne 
udvider og udvikler museernes betydning som samarbejds-
partnere for undervisningsinstitutionerne. 

Formidlingsudvalget anbefaler, at mængden af internetbase-
rede undervisningsressourcer øges, og at museernes samlin-
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ger og øvrige ressourcer i højere grad bliver tilgængelige og 
synlige på internettet via en fælles portal, så skoler kan ind-
drage museer i undervisningen på en mere effektiv måde.

7.3 SKOLERS TRANSPORT TIL MUSEER 
Den øgede digitale adgang til museernes formidling og sam-
linger imødekommer skolernes behov for at kunne trække på 
museernes specialviden om kunst, natur- og kulturhistorien. 
Men internetbaseret digital formidling giver ikke elever og læ-
rere mulighed for at møde museernes autentiske genstande.

Skoler og børneinstitutioner i det meste af landet benytter sig 
af udflugter til museer. Der er ikke ensartede muligheder for 
skolerne i hele landet, men der eksisterer en række forskellige 
rabatordninger hos de regionale trafikselskaber. Da den of-
fentlige bustransport efter kommunalreformens ikrafttræden 
1. januar 2007 vil blive et anliggende for nogle fælleskommu-
nale trafikselskaber, er det Formidlingsudvalgets håb, at der 
vil blive åbnet muligheder for en sammenhængende priori-
tering i kommunerne af skolernes muligheder for at besøge 
museer.

7.4 FORMIDLINGSUDVALGETS ANBEFALINGER VEDRØRENDE 
MUSEER OG UNDERVISNING

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der tages initiativ til 
en analyse af undervisningstilbuddene på museerne i hele 
landet, som kan lægges til grund for en styrkelse af museer-
nes tilbud til undervisningssektoren gennem koordinering og 
kvalificering af de enkelte tilbud i respekt for museernes for-
skellige ansvarsområder og traditioner. Det bør i forlængelse 
heraf overvejes, i hvilket omfang undervisningstilbudene på 
landets statslige og statsanerkendte museer i højere grad kan 
organiseres i fælles netværk, og om samarbejdet om muse-
umsundervisningen kan udvikles. I denne forbindelse anbefa-
ler udvalget en landsdækkende organisering af samarbejdet 
mellem skoler og museer, der bygger på erfaringer fra de eksi-
sterende skoletjenester, herunder Skoletjenesten på Sjælland. 
Det bør være frivilligt for museerne at deltage i en sådan ord-
ning.
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• Formidlingsudvalget anbefaler, at der prioriteres midler til 
udvikling af nye undervisningstilbud på museerne og til syn-
liggørelse af museer som faglige ressourcer i undervisningen.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at mængden af internetba-
serede undervisningsressourcer øges, og at museernes sam-
linger og øvrige ressourcer i højere grad bliver tilgængelige 
og synlige på internettet via en fælles portal, så skoler kan 
inddrage museer i undervisningen på en mere effektiv måde.
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MUSEERNES TILGÆNGELIGHED 

Det er væsentligt, at museets brugere har ubesværet adgang 
til museerne. Museernes tilgængelighed har betydning for og 
indflydelse på formidlingen til alle grupper i befolkningen. 

Tilgængelighed til museerne vedrører både kulturelle, intel-
lektuelle, økonomiske, fysiske, sociale og digitale aspekter. I 
dette kapitel drøftes museernes tilgængelighed, forstået som 
muligheden for adgang til museumsoplevelser fysisk og di-
gitalt. Museernes formidling til grupper med særlige behov 
– herunder formidling til det ikke-dansktalende publikum og 
til syns- og hørehandicappede – er beskrevet nærmere i kapi-
tel 5.5.2 og 5.5.3 om udvikling af museernes udstillinger og 
andre formidlingsaktiviteter. 

Museernes digitale tilgængelighed er et væsentligt aspekt, da 
internettet har en stadig stigende betydning som oplevelses- 
og informationsmedie.

Der har i længere tid været fokus på museernes bygnings-
mæssige rammer og indretning, som har betydning for publi-
kums adgang til og oplevelse af museerne. For besøgende med 
fysiske handicap er den fysiske tilgængelighed afgørende for, 
om et museumsbesøg overhovedet er muligt. Men også muse-
ernes åbningstider, informations- og serviceniveau, entrépris 
og markedsføring har betydning for museumsoplevelsen. 

8.1 MUSEERNES ÅBNINGSTIDER
Museernes fysiske tilgængelighed afhænger i udgangspunk-
tet af museernes åbningstimer og åbningstider. Det gennem-
snitlige antal åbningstimer for et museum i Danmark er 2111 
timer om året, hvilket svarer til 41 timer om ugen102. 

Ved at sammenholde museernes årlige besøgstal med den 
årlige åbningstid i timer kan det gennemsnitlige antal besø-
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102 I bilag 3, der kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside, www.kuas.
dk, og Kulturministeriets hjemmeside, www.kum.dk, gives en oversigt over 
samtlige museers årlige åbningstimer og antallet af besøgende i timen. 
Bilaget opgør museernes annoncerede åbningstimer i september 2005 og 
museernes besøgstal for 2004. Det skal tilføjes, at mange museer har adskillige 
afdelinger, som har åbent i det samme tidsrum, og det er derfor ikke muligt 
at se tallet som de ugentlige åbningstimer for et enkelt museum.
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gende i timen beregnes på det enkelte museum. Gennemsnit-
tet for alle de danske museer ligger på 17 besøgende i timen, 
men dækker over et spænd på 2-179 besøgende i timen. Det er 
karakteristisk, at museer med det højeste samlede besøgstal 
også har det højeste gennemsnitlige besøgstal pr. time. I alt 8 
museer (Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst samt 
6 § 16-museer) har mere end 100 besøgende i timen. 

De statslige og statsanerkendte museer har varierende åb-
ningstider alt efter størrelse og beliggenhed. Men som hoved-
regel har museerne åbent tirsdag til søndag i dagtimerne mel-
lem kl. 10 og 17, mens enkelte museer også har åbent en aften 
om ugen103. 

Flere museer har mange afdelinger, og ud af 217 museum-
safdelinger fordelt på de 137104 statslige og statsanerkendte 
museer har 15 afdelinger (7 %) enten helt lukket eller en sær-
deles begrænset åbningstid i vinterperioden, hvor besøg kun 
kan foretages efter aftale. 

8.1.1 Mandagsåbent
De fleste statslige og statsanerkendte museer i Danmark har 
lukket om mandagen, hvilket også internationalt set er nor-
malt. Der findes dog 55 museer i Danmark, som har mandags-
åbent i en eller flere af deres afdelinger. Det svarer til 25 % af 
det samlede antal udstillingssteder på museerne. 

Derudover findes der 53 museer, som periodevis har mandags-
åbent (24 %). Her er det fortrinsvis i sommerperioden, som er 
højsæson for mange museer. Det er ikke en generel regel, at 
mandagsåbent medfører lukket en anden dag i ugen, men der 
findes enkelte museer, som har lukket tirsdag eller fredag. 

8.1.2 Aftenåbent
Der findes i Danmark en mindre gruppe museer, som holder 
aftenåbent. 12 museer (6 %) har aftenåbent en dag ugentlig, 
mens yderligere 6 museer (3 %) periodevis holder aftenåbent 

103 I bilag 4, der kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside, www.
kuas.dk, og Kulturministeriets hjemmeside, www.kum.dk, er museernes 
særlige åbningstider angivet; mandags- og aftenåbent samt eventuelle 
sæsonåbningstider. 
104 Antallet af statslige og statsanerkendte museer på i alt 137 museer er 
opgjort pr. 1. januar 2006.
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– oftest i sommerperioden eller en gang om måneden. Det sva-
rer til, at 9 % af de danske museers udstillinger holder åbent 
uden for normal åbningstid på hverdage. Museerne med aften-
åbent har typisk åbent onsdag aften til kl. 20 eller 21 – nogle 
enkelte til kl. 22..

Museerne oplyser generelt, at besøgstallet om aftenen overve-
jende er på niveau med – eller lidt mindre end – besøgstallet i 
dagtimerne. Der er således ikke umiddelbart en mere intensiv 
publikumstilstrømning om aftenen frem for om dagen. 

ARoS – Aarhus Kunstmuseum oplyser dog, at museets be-
søgstal er højt om aftenen. For eksempel er besøgstallet på 
onsdag aftener på samme høje niveau som besøgstallet i 
weekenden. Statens Museum for Kunst oplyser også et højt 
besøgstal om aftenen. Indtil 1. januar 2006 var den ugent-
lige dag med lang åbningstid tillige gratisdag, hvilket kan 
have medvirket til et ekstraordinært højt besøgstal i forhold 
til øvrige dage (25 – 30 % af det samlede besøgstal er kon-
centreret på onsdage). 

De fleste museer har med jævne mellemrum særlige aftenak-
tiviteter, der medvirker til at tiltrække publikum om aftenen. 
Der er få danske eksempler på aftenaktiviteter rettet mod 
særlige målgrupper på museerne. Statens Museum for Kunst 
har som et af de få museer indført en loungeaften primært 
målrettet unge.

Wonderful Copenhagen®, der er den officielle kongres- og tu-
rismeorganisation for København og Omegn, fik i 2005 udar-
bejdet en analyse af turisternes kulturforbrug. Analysen viser, 
at segmentet af historie- og kulturinteresserede turister i Kø-
benhavn som negative oplevelser nævner museernes ”korte 
åbningstid”105.

En række museer i Norge og Sverige har åbent om aftenen. 
Erfaringerne fra Oslo, hvor 9 ud af 41 museer holder aften-
åbent (22 %) og Stockholm, hvor 26 ud af 72 museer holder 
åbent om aftenen (36 %) viser, at der er stor forskel på besøgs-
tal og publikumssammensætning på museerne om aftenen. 

105  Turisters Kulturforbrug. En analyse af storbyturisters motiver, præferencer 
og adfærd. Wonderful Copenhagen, 2005. www.wonderfulcopenhagen.dk/
media(5537,1030)/Turisters_kulturforbrug_-_rapport.pdf.
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Museer i de to hovedstæder vurderer, at publikums antal og 
sammensætning hovedsagelig afhænger af, hvilken type mu-
seum der er tale om, og om der er særlige aktiviteter på mu-
seer om aftenen106. 

Museet for Samtidskunst i Oslo har et højt besøgstal om af-
tenen, og museet fremhæver, at publikum hovedsagelig er den 
lokale befolkning, unge kunstnere og studerende. På museet 
har man udnyttet aftenåbningstiden til at afholde seminarer, 
arrangere foredrag og lignende aktiviteter, da man alligevel 
har åbent og derved ikke har nogen merudgift til personale. 
Museet mener, at flere benytter sig af museerne, når åbnings-
tiderne ligger senere. Derfor har museet for nyligt rykket den 
almindelige åbningstid en time frem, så den nu er 11-18. 

På Moderna Museet i Stockholm kommer der færre gæster 
om aftenen end i dagstimerne, og museet vurderer, at publi-
kumssammensætningen varierer, alt efter hvilke udstillinger 
museet viser. Generelt har museet haft en tredobling af be-
søgstallet efter indførelsen af gratis entré, men det øgede an-
tal gæster har ikke haft stor indflydelse på aftenens besøgstal. 
Museet har ingen særlige arrangementer om aftenen, men al-
mindelig adgang til udstillingerne. 

8.1.3 Udvalgets drøftelser af museernes åbningstider
Formidlingsudvalget har noteret sig, at aftenåbent ikke 
umiddelbart og i sig selv fører til en ekstraordinær intensiv 
tilstrømning af besøgende til museerne. Der er museer, som 
har oplevet et meget lavt aftenbesøg umiddelbart efter lance-
ringen af aftenåbning. Efter en etableringsperiode – når ord-
ningen bliver kendt – stiger aftenbesøget dog. Udvalget finder, 
at der er en række strukturelle forudsætninger for, om ændre-
de åbningstider kan slå igennem og blive en succes. Det har 
blandt andet at gøre med, om museer er beliggende i større 
byområder, og med, om det hovedsagelig er turister, børnefa-
milier eller voksne, som er museets kernepublikum. 
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106 Oplysningerne fra Oslo og Stockholm samt fra Museet for Samtidskunst i 
Oslo og Moderna Museet i Stockholm er indhentet telefonisk i efteråret 2005 
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På baggrund af en række museers erfaringer konstaterer 
udvalget, at det tilsyneladende overvejende er det voksne og 
midaldrende publikum, der benytter sig af aftenåbningen på 
museerne, mens det ikke tiltrækker de unge museumsgæster. 
Undtagelser er Nordjyllands Kunstmuseum og Statens Mu-
seum for Kunst, der har erfaring for et større aftenbesøg fra 
gruppen af unge. 

Da få museer holder åbent om aftenen, er der generelt ikke 
mulighed for at besøge museer efter arbejdstid på hverdage i 
lighed med andre kulturtilbud som biografer og teatre m.v. Ud-
valget mener i denne forbindelse, at udvidede åbningstider også 
indeholder en signalværdi om, hvordan museet gerne vil opfat-
tes som kulturinstitution. Formidlingsudvalget har diskuteret, 
om museerne ved at forlænge åbningstiden på hverdagsaftener 
kan tiltrække nye besøgsgrupper af unge og voksne, som ellers 
vil mødes efter arbejde eller om aftenen på caféer eller til andre 
kulturelle oplevelser i biografer eller teatre. Det er udvalgets 
opfattelse, at en isoleret udvidelse af aftenåbning ikke alene 
kan tiltrække nye publikumsgrupper. Det kræver herudover, 
at der iværksættes særlige aktiviteter, og for eksempel at der 
holdes åbent i café eller restaurant. Det vil givet være en fordel, 
at flere museer i fællesskab lancerer aftenåbent i et område og 
gennem markedsføring af tiltaget og ved særlige aftenarrange-
menter når ud til nye publikumsgrupper. 

Udvalget finder generelt, at museerne bør gøre sig overvejel-
ser om, hvorvidt ændrede åbningstider på det enkelte muse-
um kan tiltrække et større eller et nyt publikum. I den forbin-
delse finder udvalget det vigtigt, at museerne kan tilgodese 
det store antal af skoler og institutioner, som besøger museer 
om formiddagen. Det er derfor blevet drøftet, om nogle museer 
kan afprøve at holde åbent alene for skoler og institutioner på 
formiddage og først åbne for det øvrige publikum på eftermid-
dage og eventuelt om aftenen.

Formidlingsudvalget anbefaler, at der afsættes midler til for-
søg med ændrede eller udvidede åbningstider – blandt andet 
aftenåbning og/eller morgenåbent for institutioner og skoler. 
Her kan der fokuseres på, at flere museer i fællesskab lance-
rer aftenåbent i et område og gennem markedsføring af tilta-
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get og ved særlige aftenarrangementer når ud til nye publi-
kumsgrupper. 

8.2 MUSEERNES DIGITALE TILGÆNGELIGHED
Internettet som en ny formidlingsplatform har vist stort po-
tentiale for at udvikle den digitale museumsformidling på 
hjemmesider og øge omfanget af tilgængelig kulturarv på 
internettet. På museernes hjemmesider er der i varierende 
omfang adgang til information om museer, samlinger og ud-
stillinger. I dag kan man få adgang til kulturarven via mange 
museers hjemmesider, og der er flere eksempler på god og eks-
traordinær udnyttelse af internettets muligheder for at for-
midle på tværs af institutioner, give oplevelser og adgang til 
store mængder materiale. 

Ifølge den seneste kulturvaneundersøgelse benytter de fleste 
danskerne internettet i fritiden. 
• 43 % bruger det dagligt (i 1998 var tallet 5 %)
• 22 % bruger det næsten hver uge. 

Af dem, der bruger internettet i fritiden til forskellige kultu-
relle aktiviteter, fordeler brugen sig således:
• under 5 % bruger ”museernes nettilbud og udstillinger”  
• ca. 6 % benytter internettet til at se på billedkunst
• 7 % benytter arkivernes tilbud
• ca. 13 % benytter bibliotekernes tilbud 
• knap 40 % ”søger informationer og oplysninger om kultur- 
 institutioner og kulturaktiviteter”.

De umiddelbare fordele ved at benytte internettet er blandt 
andet:
• mulighed for at nå ud til et stort og stigende antal brugere  
 og komme nye brugergrupper i møde
• stimulere interessen for kulturarv og lysten til at besøge  
 museerne
• supplere museumsbesøget med uddybende information før,  
 under og efter besøget
• give brugerne nye oplevelser og indsigt i kulturarv hjemme  
 ved computeren, som tilfører den øvrige formidling en mer- 
 værdi
• øge museernes synlighed. 
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8.2.1 Museernes hjemmesider
Med få undtagelser har alle statslige og statsanerkendte muse-
er deres egne hjemmesider, hvor der er adgang til en præsenta-
tion af institutionen på internettet107. Kulturarvsstyrelsen har 
foretaget en gennemgang af hjemmesidernes tilgængelighed i 
efteråret 2005. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering 
af omfanget af tilgængeligt kulturarvsmateriale, herunder de 
dele af museets samlinger eller relateret indhold og informa-
tion, som brugerne har adgang til i digital form.

Museernes hjemmesider kan opdeles i fire overordnede kate-
gorier108 i forhold til udnyttelsen af mediets muligheder for at 
tilgængeliggøre og formidle viden om og oplevelser af kultur-
arven: 

1. Brochure for museet
2. Præsentation af samlingen
3. Adgang til viden (vidensressource)
4. Ekstraordinær udnyttelse af internettets muligheder.

1. Brochure for museet
Stort set alle de statslige og statsanerkendte museers hjem-
mesider informerer om museets beliggenhed, åbningstider, 
udstillinger, samlinger, aktiviteter og organisation. En del 
hjemmesider rummer også muligheden for at abonnere på et 
nyhedsbrev. 

Alle museernes hjemmesider giver den mest grundlæggende 
information til brugeren om institutionens eksistens og kan 
være et tilstrækkeligt redskab ved planlægningen af et besøg 
på museet. Cirka 68 % af hjemmesiderne kan karakteriseres 
ved hovedsagligt at have denne funktion som en digital bro-
chure for museet. Formmæssigt imiterer disse hjemmesider 
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107 Museernes hjemmesider er meget varierede med hensyn til omfang af 
tilgængeligt kulturarvsmateriale, hvilket anskueliggøres i bilag 5, der kan ses 
på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside, www.kuas.dk, og Kulturministeriets 
hjemmeside, www.kum.dk.
108 Opdelingen er inspireret af Steve Dietz, tidligere leder af New Media 
Initiatives på Walker Art Center, og den genfindes i variationer i den 
øvrige forskning på området. I The Development of Virtual Museums ICOM 
nyhedsbrev nr. 3, 2004 opstiller Werner Schweibenz fire lignende kategorier 
for museernes digitale tilgængelighed og formidling: 1. The brochure museum, 
2. The Content museum, 3. The learning museum, 4. The virtual museum.
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også i høj grad den trykte brochure og rummer overvejende 
tekstbårne informationer om de praktiske forhold.   

2. Præsentation af samlingen
Cirka 15 % af museernes hjemmesider kan placeres i en grup-
pe, der rummer et niveau mere end ”brochurehjemmeside”, 
idet de giver adgang til en mere uddybende præsentation af 
samlingerne. Der er ofte tale om at fremhæve repræsentative 
eksempler eller højdepunkter i samlingen og beskrive de peri-
oder eller områder, som museet fokuserer på. Der er ikke tale 
om omfattende materiale på nettet, men netop om en præ-
sentation, som foregår via traditionel opsat formidling i tekst 
kombineret med billeder af værker og genstande m.m. 

Disse hjemmesider er typisk mere visuelt orienteret end ”bro-
chure-hjemmesider”, men man finder sjældent anvendelse af 
internettets muligheder for at kombinere flere medier, lige-
som nettets potentialer som hypermedie og interaktive mulig-
heder heller ikke udnyttes i særlig grad.  

Brugerne får i denne kategori et indtryk af museets samling 
og fokusområde, og der er i højere grad mulighed for, at hjem-
mesidens indhold vækker brugernes interesse for at aflægge 
de autentiske værker eller genstande på museet et besøg.   

3. Adgang til viden (vidensresource)
En mindre del (ca. 5 %) af museernes hjemmesider kan pla-
ceres i en kategori, som hæver sig et niveau over den tradi-
tionelle præsentation af samlingen med en meget omfattende 
formidling, hvor et større materiale er tilgængeligt i en form, 
der henvender sig til den alment interesserede borger. Der 
kan også være tale om omfattende undervisningsmateriale, 
ligesom man i denne kategori kan få adgang til en biblioteks-
base, et søgbart billedarkiv eller gennemførte præsentationer 
af et eller flere temaer/kunstnere/værker m.m. Disse hjemme-
sider udnytter hypermediets muligheder for at linke og giver 
adgang til omfattende forskningsresultater og brug af andre 
digitale medier, som for eksempel film.  

I denne kategori kan man tale om, at museet stiller en vi-
densressource til rådighed, som brugere kan anvende i flere 
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sammenhænge hjemme foran computeren. Brugerne kan 
være forskere, lærere, studerende, elever eller andre særligt 
interesserede borgere, som kan søge information. Det virtu-
elle museumsbesøg kan opleves uafhængigt af et besøg på det 
fysiske museum, men det kan også fungere som et grundigt 
supplement før, efter og eventuelt under besøget på museet. 

På denne type hjemmesider findes der også materiale, som ikke 
nødvendigvis kan ses på museet, hvormed nytteværdien af den 
digitale tilgængeligørelse i særlig grad kommer til sin ret.  

4. Ekstraordinær udnyttelse af internettets 
muligheder 
12 % af de danske museer skiller sig ud fra de øvrige ved at 
have gjort forsøg med at udnytte internettets muligheder i 
ekstraordinær grad. Der kan skitseres følgende typer, som dog 
lapper ind over hinanden:

• Tilgængeliggjort materiale i en afgrænset og målgruppefo-
kuseret formidlingsform, som primært er lavet til internettet 
og dets præmisser og muligheder. Her er der ikke tale om en 
fysisk udstilling på museet, som er overført eller tilpasset til 
digital form, men om en formidling, som i sit udgangspunkt er 
designet til internettet. I disse tilfælde er internettets særlige 
kendetegn og potentiale som hypermedie, multimedie og in-
teraktivt medie udnyttet, så der bliver tale om et unikt, digi-
talt museumsbesøg. Her kan man eksempelvis opleve relatio-
ner mellem genstandene, som ellers ikke ville være kommet 
i stand. Og der kan være tale om, at flere museers materialer 
kan være bragt sammen i nye relationer på internettet. Der 
kan være aktiviteter med stor grad af interaktivitet, som ind-
drager brugerne og i visse tilfælde giver mulighed for at inter-
agere med materialet.

• Adgang til museets database kombineret med formidling 
af udvalgte dele af samlingen. Her kan være adgang til ma-
teriale og informationer, som ikke kan ses på det fysiske mu-
seum.

• Samarbejde mellem flere museer om en fælles hjemmesi-
deløsning, hvor flere museer bringes i spil på samme tid og 
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supplerer hinanden. Denne type kan være en ressourcemæs-
sig fordel og en løftestang for mindre museer.  

8.2.2 Samarbejdsprojekter om digital tilgængelighed  
En række museer deltager i samarbejdsprojekter om tilgæn-
geliggørelse på internettet, som rækker ud over deres egne 
hjemmesider og det enkelte museum. Generelt betragtet er 
der en række fordele ved større samarbejdsprojekter om digi-
tal formidling109.

• De styrker generelt samarbejdsrelationer i museumsnet- 
 værket, og der arbejdes med fælles standarder for hånd- 
 tering af data
• De er ressourcebesparende 
• De skaber større synlighed og synergi    
• De mindre museer får et løft både med hensyn til ressourcer 

og det forbedrede niveau, som formidlingen kan foregå i
• Flere institutioners materialer kan berige hinanden, 
 hvilket især tilgodeser den interesserede bruger. Særligt  
 ABM-projekter drager fordel af at gå på tværs af instituti- 
 onsgrænser – som ikke er relevante for brugeren
• Det bliver lettere for den interesserede bruger at forfølge  
 sin særlige interesse, når der er overblik over materialet
• Formidlingen kan i højere grad tilpasses forskellige mål- 
 grupper, og det bliver eksempelvis lettere og billigere at  
 gennemføre brugerundersøgelser.

www.kulturrejsen.dk fra 2004 er et samarbejde mellem 22 
kulturhistoriske museer og 6 kunstmuseer i Nordjylland som 
rummer fortællinger fra Nordjyllands kulturhistorie. Bruge-
ren tilbydes flere forskellige indgange til fortællingerne via en 
kombination af geografisk navigation, en tidslinje med perio-
der og temaerne ”arkæologi”, ”folk”, ”kunst” og ”hav” i Nordjyl-
land. Den geografiske navigation præsenterer også områdets 
museer. Samarbejdet omfatter også Nordjyllands Amt, Muse-
umsrådet for Nordjyllands Amt og Amtscentret for Undervis-
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109 En problematik i forbindelse med digitale samarbejdsprojekter er, at de 
sjældent udvikler sig i driftsperioden og får tilført nyt indhold.
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ning i Nordjylland. www.kulturrejsen.dk redigeres af amtet, 
og formålet er at fremme kendskabet til museerne og deres 
materiale.

I 2003 oprettedes en portal over museer i hovedstaden, Muse-
er i København og omegn: www.mik.dk. Portalens formål 
er at synliggøre og markedsføre museerne ved at fungere som 
en appetitvækker til at besøge museerne. Dette gøres med en 
oversigt over og beskrivelse af museerne, samt overblik over 
deres arrangementer og udstillinger. Portalen anbefaler kon-
krete vandringsture gennem det historiske og kunstneriske 
København og beskriver aktuelle aktiviteter og udstillinger 
på museerne. 

www.aabne-samlinger.dk er et samarbejde mellem 8 stats-
anerkendte museer i Storstrøms Amt, Storstrøms Konserve-
ringscenter og sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver 
i Storstrøms Amt. Formålet har været at åbne samlingerne 
og arkiverne for et større publikum. Samarbejdet består i, at 
museerne og arkiverne har lavet en fælles løsning for deres 
hjemmesider og tilhørende søgbare genstandsdatabase, som 
er et udtræk fra museernes egne databaser. En samlet side 
præsenterer alle museerne efter type, fagområder og geografi. 
Der gives desuden overblik over alle museernes udstillinger, 
fortællinger, temaer, undervisningsmateriale og arrangemen-
ter.   

Der findes en række digitale formidlingsprojekter på tværs af 
arkiver, biblioteker og museer (ABM), hvor lokalhistorie for-
midles på internettet. Disse ABM-projekter har blandt andet 
til formål at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner-
ne, at udvikle fælles digitale standarder og at gøre det muligt 
at søge på tværs af institutionernes databaser. 
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www.ArBiMus.dk rummer som udgangspunkt data fra 
Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase (www.noks.dk) og 
Vejle Amts Kulturhistoriske Søgebase (www.vaks.org). Det er 
første gang, der kan søges på tværs af regioner, og institutio-
nernes registreringer præsenteres i en form, der skaber sam-
menhæng mellem de forskellige materialetyper: arkivalier, 
billeder, bøger, kort, avisklip og museumsgenstande110.

På baggrund af erfaringerne fra ABM-projekterne udvikles 
tilgængeligheden til data fra arkiver, biblioteker og museer 
fortsat i et samarbejde med Kulturministeriets arbejdsgruppe 
på ABM-området111.

8.2.3 De nationale databaser for museerne
”Museernes Samlinger” er det centrale register over sam-
linger på de statslige og statsanerkendte kulturhistoriske 
museer. Størsteparten af museerne er gået i gang med at 
benytte det elektroniske registreringssystem Regin, hvorfra 
oplysningerne hentes til ”Museernes Samlinger”, som på sigt 
vil tilgængeliggøre et samlet overblik over indholdet på dan-
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110 Af andre digitale ABM-samarbejder kan nævnes Nordjyllands 
Kulturhistoriske Søgedatabase, www.noks.dk fra 2002, som drives af 
foreningen NOKS med repræsentanter fra 21 nordjyske kulturinstitutioner og 
giver mulighed for at søge i en kulturhistorisk database med mere end 100.000 
poster, fotografier, bøger, museumsgenstande, kort og artikler. Udvalgte 
historier fortalt i tekst billede og lyd viser mulighederne for at formidle 
sammenhængende på baggrund af de tre institutioners materiale. Historie Fyn 
fra 2002, som er en database, hvor man kan søge på tværs af lokalhistorisk 
materiale i form af registreringer fra seks arkiver, museer og biblioteker på 
Fyn inden for området håndværk og industri. Søgemulighederne er suppleret 
med udvalgte historier. Desuden findes www.viborghistorie.dk, der drives af 
Viborg Kommune i samarbejde med Viborg Stiftsmuseum, Lokalhistorisk Arkiv 
for Viborg Kommune og Viborg Centralbibliotek. Hjemmesiden kombinerer 
søgemuligheder i arkiv, genstande og borgere i Viborg med historier, digitale 
byvandringer, leksikon, tidslinje og undervisning som inspiration til at gå på 
opdagelse i Viborgs historie. Projektet har netop tilbudt en gratis skabelon af 
formidlingsværktøjet til andre institutioner, som vil formidle lokalhistorie.
111 På ABM-området har der siden 2003 været en arbejdsgruppe under 
Kulturministeriet, som har undersøgt muligheder for at forbedre 
tilgængeligheden til digitale ressourcer på tværs af de tre institutionstyper. 
Rapporten Fælles præsentation af data fra arkiver, museer og biblioteker fra 
januar 2006 viser, at det er muligt at ensarte søgemulighederne og dermed 
etablere fælles indgange for brugere til nationale databaser på ABM-området. 
Arbejdsgruppens formål og opgave kan ses på www.kulturarv.dk/kulturarv/
projekter/abm/index.jsp.

http://www.noks.dk/
http://www.vaks.org/
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ske kulturhistoriske museer. Der eksisterer et pilotprojekt 
på www.kulturhistorieonline.dk, som er en forsøgsudgave af 
”Museernes Samlinger”. Der er med ”Museernes Samlinger” 
først og fremmest tale om en tilgængeliggjort oversigt og ikke 
om formidling af samlingerne. 

På det kunsthistoriske område danner den allerede velbesøgte 
database Kunst Indeks Danmark, www.kid.dk, overblik over 
kunstmuseernes samlinger. Her er heller ikke tale om særlig 
udviklet formidling, men dog større grad af tilgængelighed. 
En integration mellem Kunst Indeks Danmark og ”Museer-
nes Samlinger” er under udvikling i Kulturarvsstyrelsen. På 
sigt vil det blive muligt for den alment interesserede borger at 
få adgang til information, som ikke umiddelbart er tilgænge-
lig i museernes udstillinger. 

På det arkæologiske område rummer den nationale database 
Fund og Fortidsminder, der kan findes på www.dkconline.dk 
oplysninger om 160.000 kulturhistoriske lokaliteter, som ind-
berettes fra museerne til Kulturarvsstyrelsen. Det er primært 
arkæologiske fund og fortidsminder, men antallet af anlæg 
fra senere perioder af historien er stigende. Ca. 7000 registre-
ringer gælder havterritoriet: skibsvrag, ankre og undersøiske 
bopladser. Fund og Fortidsminder er primært et redskab for 
museer, forskere, planlæggere m.fl., og formidlingen af mate-
rialet er foreløbig sparsom. Kulturarvsstyrelsen råder også 
over en mindre database, Monument, Ideologi og Landskab, 
der kan findes på www.monument.dk, som er en landsdæk-
kende kortlægning og klassifikation af danske mindesmærker 
og mødesteder af national betydning. 

8.2.4 Udvalgets drøftelser af museernes digitale 
tilgængelighed
Trods de mange gode eksempler på, at tilgængeliggøre kul-
turarv på internettet, er der et meget stort antal museer, 
hvis hjemmesider hovedsagligt fungerer som ”praktiske bro-
churer”. I forlængelse af Kulturministeriets fokusområde om 
indhold på internettet forventer udvalget, at kurser og vejled-
ninger kan understøtte museernes fokus på og udvikling af 
digitalt indhold på internettet og dermed bidrage til profes-
sionalisering af museernes hjemmesider.  
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Formidlingsudvalget forventer, at der vil åbne sig nye formid-
lingsperspektiver, når hovedparten af museerne bidrager til 
tilgængeliggørelse af samlingerne gennem det centrale register 
Museernes Samlinger. For eksempel kan det vise sig at blive 
muligt for det enkelte museum at trække på data fra Muse-
ernes Samlinger til museets egen lokale præsentation eller 
formidling. Udvalget har i den forbindelse drøftet, om det kan 
være en fordel for de mindre museer, at der fra centralt hold 
udvikles et standardværktøj, som museerne kan benytte til at 
formidle samlingerne. Perspektivet i en sådan løsning er etab-
leringen af et servicefællesskab og et interessefællesskab. Med 
servicefællesskabet kan man opnå en mere rationel anvendelse 
af digitaliseringsmidler ved at tilvejebringe fælles løsninger på 
fælles problemer. Et interessefællesskab kan udbygge kompe-
tencerne inden for brugen af en fælles løsning samtidig på flere 
museer, som så kan trække på hinandens erfaringer.

Formidlingsudvalget finder det formålstjenligt at fremme 
projekter, som giver offentligheden adgang til kulturarven. 
Borgere bør have ubesværet adgang til historiske oplysninger 
på tværs af institutionstyper (arkiver, biblioteker og museer). 
Derfor ser udvalget positivt på udviklingen af forskellige 
tværinstitutionelle digitale formidlingsprojekter.

Formidlingsudvalget er af den opfattelse, at museernes forskel-
lighed – også ressourcemæssigt – giver museerne forskellige 
muligheder for at prioritere udvikling af hjemmesider. Erfa-
ringerne fra de fælles museumsportaler viser, at de fælles ind-
gange til flere museer både er ressourcebesparende og giver 
brugervenlig information til museernes publikum. Derfor til-
slutter udvalget sig de planer, som allerede findes om at sam-
mentænke den eksisterende fælles museumsportal Danske 
Museer OnLine, www.dmol.dk, med de centrale registre ”Mu-
seernes Samlinger” og Kunst Indeks Danmark. For at fremme 
formidling af kulturarven på internettet bør der i tilknytning 
til ”Museernes Samlinger” udvikles et standardværktøj til bru-
gervenlig formidling af de digitale registreringer.

Endelig har udvalget drøftet mulighederne for, at der fortsat 
ydes tilskud til formidling af museernes forskning via digitale 
medier.

KAPITEL 08
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Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturarvsstyrelsen får til 
opgave at udvikle et standardværktøj til brugervenlig formid-
ling af ”Museernes Samlinger”.

8.2.5 Teknisk tilgængelighed 
Den tekniske tilgængelighed og brugsmæssige funktionalitet 
af museernes hjemmesider, herunder hjemmesidernes kon-
struktion og brugervenlighed, har betydning for brugernes 
udbytte af hjemmesidebesøget. Den tekniske tilgængelighed 
har betydning for, om man uden problemer kan få adgang til 
hjemmesiders indhold med forskellige typer browsere – og 
hvor brugervenligt dette indhold er organiseret. 

Ved Kulturarvsstyrelsens løbende kvalitetsvurdering af mu-
seerne foretages der også en teknisk vurdering af museernes 
hjemmesider og herunder en vurdering af tilgængelighe-
den112. De foreløbige vurderinger af udvalgte museer peger på 
en række generelle tekniske problematikker, som er gældende 
på en del af museernes hjemmesider. Især på mindre udvik-
lede hjemmesider, kan tilgængeligheden hæmmes af:

• navigationsstruktur der ikke er brugervenlig og ikke giver  
 overblik over hjemmesiden
• generel lav brugervenlighed i strukturering og formidling  
 af indholdet  
• manglende adskillelse af struktur og indhold i kodning af  
 hjemmesiden
• anvendelse af HTML til layoutformål
• manglende søgefunktion.
      
Det har ved kvalitetsvurderingerne vist sig, at museerne ge-
nerelt ikke har fokus på de eksisterende standarder for til-
gængelighed, som for eksempel statens retningslinjer for of-
fentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed, som er 
udarbejdet af It- og Telestyrelsen og kan ses på www.netste-
der.dk/publ/tilgaeng/index.html. Desuden er der kun meget 
få museer, som har handicapvenlig adgang til digitalt mate-
riale.

It- og Telestyrelsen har endvidere udarbejdet Gode råd om 
internetsteder som kan benyttes i udviklingen af hjemmesi-
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112Den tekniske tilgængelighed bliver her, kortfattet, beskrevet ud fra et 
repræsentativt udvalg af hjemmesider, som er blevet kvalitetsvurderet af 
Kulturarvsstyrelsen i løbet af 2004-05.    
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der. På www.netsteder.dk er erfaringer om publicering på in-
ternettet samlet, og de kan bruges af alle, som arbejder med 
kommunikation i den offentlige sektor.

8.2.6 Udvalgets drøftelser af teknisk tilgængelighed
Formidlingsudvalget har diskuteret, hvorvidt man fra centralt 
hold kan stille krav om, at museer skal leve op til statens ret-
ningslinjer for tilgængelighed. Udvalget mener, at det bør an-
befales museerne at orientere sig i Statens retningslinjer for 
offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed, og at 
museerne som led i kvalificeringen af formidlingen undersøger, 
om deres hjemmeside(r) overholder retningslinjerne.

Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne i højere grad     
lever op til Statens retningslinjer for offentlige hjemmesiders 
og netsteders tilgængelighed.

8.3 MUSEERNES MARKEDSFØRING
Markedsføring handler om at synliggøre museet og museets 
tilbud både over for et potentielt publikum og økonomiske bi-
dragsydere. Det er ikke alle museer, som kan prioritere midler 
til markedsføring i større omfang. For de fleste museer gælder 
det dog, at gode udstillinger og aktiviteter ikke ”sælger sig 
selv”, men at museerne er afhængige af redaktionel omtale 
og mund til øre-reklame og af at prioritere markedsføring lø-
bende. For de fleste museers vedkommende er pressens inte-
resse for museernes pressemeddelelser af stor betydning for 
markedsføringen af nye udstillinger og arrangementer. 

For en overvejende del af museerne er der hovedsagelig tra-
dition for markedsføring lokalt, hvor væsentlige elementer er 
omtale i lokalavis og lokalradio, som museerne traditionelt 
har været gode til at skaffe sig.

De største museer har, ligesom nyåbnede museer som ARoS 
- Aarhus Kunstmuseum og Naturama, stort set alle en mar-
kedsføringsfunktion eller -afdeling i deres virksomhed, og 
museernes arbejde med at tiltrække sponsorer er allerede 
en udbredt praksis. Her indgår museerne i markedsførings-
samarbejder for eksempel med erhvervslivet, hvor sponsorer 
fremhæves i forbindelse med udstillinger m.v. 
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Generelt set har de større museer markedsføringstiltag, som 
kan være tilrettelagt i samarbejde med markedsføringskon-
sulenter. Her kan der være tale om en bred vifte af markeds-
føringstiltag som avisannoncering, bannere og plakater samt 
særlige firmatilbud m.v., men også om samarbejde med som-
merhusudlejningsfirmaer om distribuering af reklamemate-
riale og særlige introduktionsarrangementer for turistgui-
der. 

I en imageundersøgelse fra 2000 undersøgte Dansk Kulturhi-
storisk Museumsforening i samarbejde med Museumshøjsko-
len borgernes forventninger til og oplevelse af de kulturhistori-
ske museer. I denne undersøgelse fremgik det af de indkomne 
svar, at museerne opleves at kunne tiltrække flere besøgende 
ved at opprioritere markedsføring og produktudvikling, her-
under at lave flere og mere provokerende udstillinger113.

Museumshøjskolen, har gennem flere år afholdt kurser i mar-
kedsføring. Kurserne giver en indføring i begreber som PR, 
pressestrategi, brugerundersøgelser, strategiske samarbejds-
former, reklame, analyser og krisekommunikation. Oplevel-
sesudvikling i Danske Attraktioner (ODA) danner fra januar 
2004 til august 2007 rammen om en målrettet kompetence-
udvikling for danske attraktioner, hvor 12 museer er blandt 
de 39 attraktioner, der deltager. ODA er dansk turismes hidtil 
største kompetenceudviklingsprojekt og gennem projektpe-
rioden skal attraktionerne udveksle viden og erfaring, sparre 
med hinanden, deltage i studieture og lære af en lang række 
danske og udenlandske kapaciteter inden for hele det brede 
felt af kompetencer inden for ledelse, økonomi og forretnings-
udvikling samt oplevelsesudvikling og marketing114. 
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113 Imageundersøgelse 2000. Borgernes forventninger til og oplevelsen af 
de kulturhistoriske museer. Undersøgelsen blev gennemført af Nellemann 
Konsulenterne A/S for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening og 
Museumshøjskolen og bygger på et repræsentativt udsnit af befolkningen på 
653 medvirkende.
114 ODA har et samlet budget på 46 millioner kr. Initiativtagere til projektet 
er AUF Attraktionernes Udviklingsfond, som består af fem attraktioner. 
VisitDenmark deltager i projektets Sekretariat, og Arbejdsmarkedets 
Feriefond har foreløbig bevilget ca. 23 mio. kr. til projektets første 2 faser. Se 
mere på www.danskturisme.dk/web/udvikling.nsf/dok/etho-5zagcp.
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Herning Kunstmuseum og Erhvervsrådet Herning-
Ikast-Brande-Aaskov har med ”Socle du Monde” etable-
ret et samarbejde med lokale erhvervsvirksomheder, som ud 
over kunst-erhverv-samarbejde indeholder markedsførings-
tiltag for begge parter. ”Socle du Monde” skal medvirke til at 
udbrede kendskab og udvikle sansen for nyere dansk og uden-
landsk kunst samt industriel formgivning115

Wereldmuseum i Rotterdam er et etnografisk museum, 
som har forsøgt sig med markedsføringstiltag i samarbejde 
med erhvervslivet. For eksempel har museet en helsides re-
klame og to fribilletter i et rejsebureaus feriekatalog. Samme 
rejsebureau har en butik i museets forhal og benytter museet 
til foredrag om rejsemål for kunder, hvor der arrangeres rund-
visninger i den relevante udstilling116. 

8.3.1 Festivaler og fælles markedsføring 
I de seneste 10-15 år er der etableret forskellige strategiske 
samarbejdsformer på markedsføringsområdet, og tendensen 
mod at styrke synligheden gennem events og fælles markeds-
føring er vokset i de senere år. Kulturnatten117 og Golden Days 
in Copenhagen118 blev begge etableret i 1993, og museerne op-
levede et betydeligt fokus på markedsføring i forbindelse med 
H.C. Andersen Festivalen HCA2005.

Flere steder i landet indgår museer i fælles markedsførings-
tiltag og i regionale turistsamarbejder for eksempel Fynske 
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115 Se www.socledumonde.dk/ for yderligere information om Biennalen og 
samarbejdet mellem Herning Kunstmuseum og Erhvervsrådet Herning-
Ikast-Brande-Aaskov
116 Se mere om Wereldmuseum på www.wereldmuseum.rotterdam.nl/.
117 Kulturnattens formål er, ”at stimulere den kulturelle nysgerrighed 
og oplevelsesevne hos børn og voksne, og meget gerne sammen”. Dertil 
skal kulturinstitutionerne tiltrække et publikum, der ikke normalt er 
kulturbrugende og trække et nyt og større publikum til kulturinstitutionerne, 
og især museerne resten af året. Kulturnatten skal også skabe en synergi 
kulturinstitutionerne imellem.
118 Golden Days in Copenhagen er en paraplyorganisation, der omfatter ca. 
60 københavnske kultur- og turistinstitutioner. Det tværfaglige samarbejde 
omkring en historisk periode danner grundlag for festivalens arrangementer. 
Festivalen støttes af Københavns Kommune, Kulturministeriet og en lang 
række fonde, og arbejdsopgaverne består af initiering, udvikling, koordinering 
og markedsføring af kulturelle aktiviteter som udstillinger, koncerter, teater, 
oplæsninger, foredrag, byvandringer og bogudgivelser m.m.
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Attraktioner og Jyllands Attraktioner. Ved at gå sammen i 
strategiske markedsføringssamarbejder har mindre museer 
en mulighed for en professionel markedsføring. Danmarks Di-
stributionen er en fælles folderdistribution, som en del større 
museer benytter sig af, og som dækker hele Danmark og Syd-
sverige. Øernes Attraktioner er et brochure- og distributions-
samarbejde, der i 2005 omfattede ca. 20 attraktioner på Sjæl-
land og Fyn. Jyllands Attraktioner blev etableret i 1982 og 
omfatter enkelte museer blandt de14 attraktioner. Samarbej-
det omfatter ikke kun brochuredistribution, fælles kampag-
ner og grafisk produktion, men også uddannelse af personale 
og servicekurser, personalehåndbog, kundeundersøgelser og 
en fælles kvalitetsmanual. 

Med den voksende brug af internettet til informationssøgning 
er omfanget af markedsføring via digitale medier vokset. Som 
nævnt findes portalen Museer i København www.mik.dk119, 
der er initieret af museumsrådet og fungerer som en fælles 
markedsføring af aktuelle tilbud på museer i hovedstadsom-
rådet, og portalen www.aabne-samlinger.dk, der er en fælles 
indgang til museer i Storstrøms Amt. 

Museernes internationale fællesorganisation International 
Council of Museums (ICOM) har et udvalg, som hedder Mar-
keting and Public Relations Committee (ICOM-MPR) og vir-
ker for at fremme udviklingen af museernes markedskommu-
nikation. ICOM-MPR afholder kongresser, som beskæftiger 
sig med markedsføring og formidling.

8.3.2 Udvalgets drøftelser af musernes markedsføring
Udvalget har drøftet udviklingen i museernes markedsføring, 
som bliver stadigt mere professionaliseret.

Museer har generelt været gode til at få redaktionel omtale i 
aviser og radio, men udvalget vurderer, at professionel mar-
kedsføring kun benyttes af få museer i Danmark. 
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119 Portalen Museer i København (MIK) gik i luften i efteråret 2004 med 
34 deltagende museer på initiativ af Museumsrådet for København. Nu 
deltager 51 museer i København og omegn i den fælles markedsføring, som 
bl.a. omfatter en webside, folderdistribution i HUR-busser, konkurrencer 
og annoncekampagner i dagspressen. Museumsrådet for København og 
Frederiksberg lagde ud med 1 million kr. til oprettelse af sekretariatet 
for MIK. Men det har været nødvendigt med tilskud fra Bikubenfonden 
for at sikre driften i 2005, 2006 og 2007. Dele af portalen er støttet af 
Kulturarvsstyrelsen. 

http://www.mik.dk
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Udvalget har også drøftet, om museernes i fællesskab kan 
sikre en løbende kommunikation af museernes gode historier 
og aktiviteter til offentligheden. Museerne har tradition for 
samarbejde, og også på markedsføringsområdet kan der være 
fordele ved at gå sammen om at afholde udgifter til en profes-
sionel markedsføring, som det for eksempel ses ved portalen 
www.mik.dk, der som nævnt laver en sammenhængende mar-
kedsføring af museer i hovedstadsområdet.

Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne fortsat udvikler 
deres markedsføring og øger videndelingen og samarbejdet 
om markedsføringsstrategier og -redskaber i erkendelse af, at 
den stigende konkurrence om befolkningens fritid også fører 
til stigende markedsføringsomkostninger.

8.4 MUSEERNES INFORMATIONS- OG SERVICENIVEAU
Museerne har generelt – som øvrige kulturinstitutioner og 
attraktioner – interesse i at informere om og reklamere for 
dét, de kan tilbyde publikum blandt andet i form af oplevelser, 
service og andre ydelser. Information om det enkelte muse-
ums kvaliteter kan formidles på mange måder og efter meget 
forskellige strategier. Det kan være afgørende for, at publi-
kum vælger at besøge det enkelte museum, at der på forhånd 
er information tilgængelig om for eksempel det serviceniveau, 
man møder på museet. 

En række kulturinstitutioner – heriblandt en del museer 
– har valgt at deltage i Danske Turist Attraktioners kvalitets-
mærkeordning120. I 2005 fik de første 29 attraktioner tildelt 
stjerner efter denne ordning, der tilstræber at informere om 
attraktionernes kvalitet og service ud fra fælles standarder. 
Det er en frivillig mærkeordning, hvor der gives fra én til fem 
stjerner ud fra en vurdering af ”kerneoplevelsen”, ”service-
niveau” og ”faciliteter/oplevelsesrum”. Under vurderingen af 
kerneoplevelsen sættes fokus på autenticitet, og om der op-
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120 Stjernemærket er udviklet og afprøvet af Danske Turist Attraktioner i 
et samarbejde mellem en række turistattraktioner, museumsorganisationer 
og Dansk Standard. Foreningen Danske Turist Attraktioner består af 
repræsentanter fra Foreningen af Specialmuseer i Danmark, Foreningen af 
Danske Akvarier og Zoologiske Anlæg, Foreningen af Danske Turistchefer, 
Organisationen Danske Museer, Fyntour (på vegne af de regionale turi
smeudviklingsselskaber), Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, 
HORESTA, Jyllands Attraktioner, Øernes Attraktioner og VisitDenmark. 
Mærkeordningen kan ses på www.turistattraktion.dk/kvalitetsmaerke1.htm.

http://www.mik.dk
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leves en sammenhæng mellem attraktionens overordnede 
koncept, udseende, image, atmosfære og stemning. Denne del 
af vurderingen vægter 70 % af den samlede vurdering, hvor 
serviceniveauet vægter 10 %.  Én stjerne fortæller den besø-
gende, at oplevelsen har en høj værdi på lokalt niveau, mens 
fem stjerner gives til oplevelser af enestående værdi på inter-
nationalt niveau. 

Under kategorien ”serviceniveau” vurderes attraktionen efter 
6 parametre, hvor de 4 vedrører tilgængelighed direkte eller 
indirekte: 
• Serviceniveau 1 vedrører informationsniveau før besøg,  
 herunder hovedsagelig kvaliteten af hjemmeside, brochu- 
 rer og telefonbetjening ud fra en vurdering af, hvor rele- 
 vant og dækkende information der gives.
• Serviceniveau 2 vedrører informationsniveau på attrak- 
 tionen, herunder en vurdering af skiltning af indhold og  
 mulighed for information samt oplysning om tekstning på  
 flere sprog.
• Serviceniveau 4 vedrører ankomstforhold, herunder til- 
 gængelighed for bilister og busser (P-forhold og afsætnings 
 forhold samt afstand til P-plads) samt tilgængelighed for  
 besøgende uden bil (offentlig transport og cykelparkering).
• Serviceniveau 6 vedrører personalets ”servicemindedhed”,  
 hvilket vedrører såvel personalets uniformering som  
 hjælpsomhed og sprogfærdigheder.

Under kategorien faciliteter/oplevelsesrum vurderes attrak-
tionen efter 8 parametre, hvoraf ét vedrører tilgængelighed 
direkte eller indirekte: 
• Faciliteter/oplevelsesrum vedrører muligheden for at låne/ 
 leje klapvogne, trækvogne og kørestole samt kvaliteten og  
 tilgængeligheden af udstyr og informationen herom.

8.4.1 Udvalgets drøftelser af museernes 
informations- og serviceniveau 
Formidlingsudvalget finder, at Stjernemærkningsordningen 
giver relevant information til publikum om en række væsent-
lige forhold, der har betydning for den samlede oplevelse af 
et museumsbesøg. Ordningen kan anspore til forbedringer, 
som styrker museernes publikumsservice blandt andet ved at 
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(videre)uddanne frontpersonalet, etablere tydelig information 
og skiltning samt ved tekstning og betjening af publikum på 
flere sprog. 

Det er blevet drøftet, om mærkeordningen kan kritiseres for at 
sammenligne usammenlignelige og unikke museer. Udvalget 
anser imidlertid ordningen for et relevant informationsred-
skab for besøgende og for et udviklingsværktøj for museerne 
med nye muligheder for markedsføring.

Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne fortsat udvikler 
deres publikumsservice ved at (videre)uddanne frontperso-
nalet, etablere tydelig information og skiltning samt i højere 
grad at tekste og betjene publikum på flere sprog. Desuden 
kan Stjernemærkningsordningen ved Danske Turist Attrak-
tioner benyttes til at forbedre tilgængeligheden. 

8.5 TILGÆNGELIGHED FOR FYSISK HANDICAPPEDE
Med revisionen af museumsloven i 2001 indførtes en ny be-
stemmelse, hvorefter det enkelte museum skal tilstræbe 
størst mulig tilgængelighed for personer med handicap (§ 14, 
stk. 1, nr. 13). Det vil sige størst mulig fysisk tilgængelighed, 
tilgængelig formidling og tilgængelighed til udvalgte dele af 
samlingerne for alle personer med handicap.

Til brug for offentligt nybyggeri og ombygninger findes den 
vejledende standard fra Dansk Standard ”Tilgængelighed for 
alle DS 3028”, der rådgiver om god fysisk tilgængelighed. Når 
det gælder nyt museumsbyggeri og ombygninger, er der en 
høj forventning til niveauet for den fysiske tilgængelighed. 
Denne forventning skal bl.a. ses på baggrund af intentionerne 
i museumslovens bestemmelse. Bygningsmyndighederne an-
befaler at benytte DS 3028 som inspirationskilde ved bygnin-
gernes indretning.

Mange museer har til huse i historiske bygninger, hvor 
spørgsmålet om fysisk tilgængelighed må afvejes i forhold til 
for eksempel fredningsbestemmelser eller ønsket om netop at 
formidle en oprindelig lokaleindretning. 
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En række museer benytter sig af Tilgængelighedsmærket, som 
er udviklet til turistvirksomheder af Foreningen Tilgængelig-
hed for Alle i samarbejde med Dansk Standard, det nu ned-
lagte Dansk Center for Tilgængelighed121 og De Samvirkende 
Invalideorganisationer. Reglerne for Tilgængelighedsmærket 
findes på hjemmesiden www.godadgang.dk sammen med en 
oversigt over, hvilke museer der benytter ordningen122.

Mærkeordningen bygger på en registrering af tilgængelighe-
den i museets enkelte sektioner. For at få tildelt tilgængelig-
hedsmærket på de enkelte handicapkategorier skal attrak-
tionen leve op til en række minimumskrav. Virksomheder i 
ordningen forpligter sig også til at lade nøglemedarbejdere 
gennemgå et kursus i tilgængelighed og at sikre, at alle med-
arbejdere er bekendte med virksomhedens handicappolitik. 
Alle krav i Tilgængelighedsmærkeordningen baseres på DS 
3028.

Tilgængelighedsmærket gives for tilgængelighed inden for en 
eller flere af følgende 7 handicapkategorier: 
• kørestolsbrugere 
• gang-, arm- og håndhandicappede
• synshandicappede
• hørehandicappede
• astmatikere og allergikere
• udviklingshandicappede
• alle med læsevanskeligheder. 
 
I 2002 udgav Kulturministeriet i samarbejde med Dansk 
Center for Tilgængelighed hæftet Museer og tilgængelighed. 
Nye tider og nye idéer123. Kulturministeriet har også oprettet 
Kulturministeriets Tilgængelighedspris, som uddeltes i 2001-
2003. Desuden afholdt ministeriet i 2004 inspirationskonfe-
rencen ”Adgang til Kulturarven” om god tilgængelighed til 
fredede bygninger og fortidsminder. 

KAPITEL 08

121 Dansk Center for Tilgængelighed er nu nedlagt. Centrets fagområde 
inden for Byggeri og Omgivelser bliver fremover varetaget af Statens 
Byggeforskningsinstitut, www.sbi.dk.
122 I oktober 2005 var 3 statslige museer, 2 § 16-museer og 4 § 15-museer 
tilknyttet Tilgængelighedsmærkeordningen. 
123 Publikationen Museer og tilgængelighed. Nye tider og nye idéer kan bestilles 
på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside, www.sbi.dk.
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På nordisk plan findes under Nordisk Ministerråd: NSH 
– Nordiska Samarbetsorganet för Handikappfrågor. NSH er 
også  sekretariat för Nordiska Handikappolitiska Rådet, som 
er et rådgivende og policyskabende organ for Nordisk Ministe-
råd. NSH har bl.a. udgivet publikationerne Öppet för alla. 12 
museer i Norden, fra 2000, og Det demokratiska rummet. Om 
museernas nya uppdrag, fra 2004124. 

Vejen Kunstmuseum har arbejdet med handicaptilgængelig-
hed i tæt forbindelse med formidling til brugere med særlige 
handicap. For at tilgodese kørestolebrugere og synshandicap-
pede har museet fokuseret på fysiske og formidlingsmæssige 
adgangsforhold, der ud over adgangsslisker m.v. indeholder 
dels ledelinjer i gulvet og hæve-sænke-bord med keramiske 
grundplaner, som kan gøre det let for synshandicappede at 
orientere sig, dels skulptursokler med afformning af skitser 
til udvalgte skulpturer samt en audioguide, der letter formid-
lingen af kunstværker til brugergrupper med synshandicap.

8.5.1 Udvalgets drøftelser af tilgængelighed for fysisk 
handicappede
Formidlingsudvalget finder det meget positivt, at der gennem 
en årrække har været øget fokus på tilgængelighed. Mange 
museer har foretaget store investeringer i tiltag, der har 
forbedret den fysiske tilgængelighed, men der er også taget 
mindre men virkningsfulde initiativer, som bedre skiltning og 
trinmarkering, der ikke er kostbare eller indgribende for ek-
sempel i fredede museumsbygninger. 

Det er udvalgets opfattelse, at Kulturministeriets øgede fokus 
på området har haft en positiv indflydelse på museernes prio-
ritering af handicaptilgængelighed. Desuden er information 
og retningslinjer fra det tidligere Dansk Center for Tilgænge-
lighed, som nu varetages af Statens Byggeforskningsinstitut, 
nyttige redskaber for museerne. Udvalget finder det vigtigt, 
at museerne i højere grad benytter sig af de forskellige ek-
sisterende redskaber til forbedring af tilgængeligheden for 
handicappede. 

124Publikationerne kan hentes som pdf-filer på NSH’s hjemmeside, www.nsh.
se.
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Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne fortsat øger til-
gængeligheden for fysisk handicappede ved at benytte ret-
ningslinjerne fra det tidligere Dansk Center for Tilgængelig-
hed men også ved at foretage bedre skiltning og trinmarkering. 
Desuden anbefales museerne at benytte sig af Tilgængelig-
hedsmærket, som er udarbejdet af foreningen Tilgængelighed 
for Alle. 

8.6 FORMIDLINGSUDVALGETS ANBEFALINGER VEDRØRENDE 
MUSEERNES TILGÆNGELIGHED

• Formidlingsudvalget anbefaler, at der afsættes midler til 
forsøg med ændrede eller udvidede åbningstider – blandt an-
det aftenåbning eller morgenåbent for institutioner og skoler. 
Her bør der særligt fokuseres på, at flere museer i fællesskab 
lancerer aftenåbent i et område og gennem markedsføring af 
tiltaget og ved særlige aftenarrangementer når ud til nye pub-
likumsgrupper. 

• Formidlingsudvalget anbefaler, at Kulturarvsstyrelsen får 
til opgave at udvikle et standardværktøj til brugervenlig for-
midling af Museernes Samlinger.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne i højere grad 
lever op til statens retningslinjer for offentlige hjemmesiders 
og netsteders tilgængelighed. 

• Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne fortsat udvik-
ler deres markedsføring og øger vidensdelingen og samarbej-
det om markedsføringsstrategier og -redskaber, i erkendelse 
af at den stigende konkurrence om befolkningens fritid også 
fører til stigende markedsføringsomkostninger.

• Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne fortsat udvik-
ler deres publikumsservice ved at (videre)uddanne frontperso-
nalet, etablere tydelig information og skiltning samt i højere 
grad at tekste og betjene publikum på flere sprog. Desuden 
kan Stjernemærkningsordningen ved Danske Turist Attrak-
tioner benyttes til at forbedre tilgængeligheden. 
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• Formidlingsudvalget anbefaler, at museerne fortsat øger 
tilgængeligheden for fysisk handicappede ved at benytte ret-
ningslinjerne fra det tidligere Dansk Center for Tilgængelig-
hed, som nu varetages af Statens Byggeforskningsinstitut, 
men også ved at foretage bedre skiltning og trinmarkering. 
Desuden anbefales museerne at benytte sig af Tilgængelig-
hedsmærket, som er udarbejdet af foreningen Tilgængelighed 
for Alle.
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MUSEERNES ØKONOMI 

Finansieringen af de statslige og statsanerkendte museers 
formidling sker inden for de økonomiske rammer af finans-
lovsbevillinger, statslige, amtskommunale og kommunale til-
skud samt indtægter af forskellig art, f.eks. entréindtægter. 

Hovedparten af museerne under museumsloven er de 135 
statsanerkendte museer125, hvoraf 117 museer får statsstøtte 
efter museumslovens § 15, mens 18 museer støttes med et 
særligt statstilskud efter museumslovens § 16126. De 7 stats-
lige museer under Kulturministeriet finansieres af en specifik 
bevilling på finansloven.

Efter museumslovens § 13 kan kulturministeren statsaner-
kende et museum som tilskudsberettiget, med henblik på 
at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdæk-
kende museumssamarbejde. Såfremt et museum har opnået 
statsanerkendelse, yder kulturministeren et tilskud til mu-
seets drift.

Det almindelige tilskud ydes efter lovens § 15. Udgangspunk-
tet for det almindelige tilskudssystem er, at det statslige til-
skud til drift af et museum beregnes på grundlag af det ikke 
statslige tilskud til museet og den på finansloven afsatte be-
villing til formålet. Der fastsættes årligt på finansloven såvel 
et minimum som et maksimum for det ikkestatslige tilskud 
til det enkelte museum, hvilket indgår i beregningen af det 
statslige tilskud.

Det statslige tilskud efter museumslovens § 15 kan årligt 
være op til ca. 0,8 mio. kr. pr. museum. Nogle museer er imid-
lertid omfattet af særlige samdriftsaftaler, hvilket kan udløse 
supplerende statstilskud. I de mest gunstige tilfælde udgør 
det samlede statstilskud efter § 15 ca. 1,7 mio. kr.  

BILAG 1 

125 Antallet af statsanerkendte museer er her opgjort for 2003. I 2006 er dette 
tal som følge af museumssammenlægninger reduceret til 130 statsanerkendte 
museer.
126 Antallet af museer, der får statsstøtte efter hhv. museumslovens § 15 og 
§ 16, angives pr. oktober 2005. På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside, www.
kuas.dk, findes en oversigt over de statsanerkendte museer.
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Kulturministeren kan endvidere yde et særligt driftstilskud 
efter museumslovens § 16 til statsanerkendte museer, som 
udfører en virksomhed af særlig betydning.

Statens særlige tilskud til museerne efter museumslovens § 
16 er noget større end det almindelige tilskud efter museums-
lovens § 15. For 12 museer udgør § 16-tilskuddet desuden et 
supplement til det almindelige tilskud efter § 15. Tilskuddene 
til de 18 museer, der modtager støtte efter denne ordning, va-
rierer således fra ca. 1 mio. kr. til næsten 17 mio. kr. pr. år.127 

De statsanerkendte museer modtager – ud over de statslige 
tilskud – også tilskud fra amter og kommuner.

Der er tilsvarende stor variation i de statslige tilskud til de 
statslige museer. Fra ca. 5 mio. kr. til fire af museerne til ca. 
160 mio. kr. årligt til Nationalmuseet.

I det følgende tegnes et billede af museernes økonomiske ram-
mer, og betydningen af forskellige indtægtskilder illustreres 
– herunder entréindtægter, indtægter fra formidlingsvirk-
somhed, indtægter fra kiosk, café og restaurant samt private 
tilskud fra blandt andet fonde. 

Museernes økonomiske rammer varierer meget, hvilket har 
betydning for omfanget og karakteren af den formidlings-
indsats, det enkelte museum kan yde. Nogle museer nyder 
stor offentlig bevågenhed med deraf følgende store entré- og 
formidlingsindtægter i øvrigt. Andre har god kontakt til er-
hvervslivet og private fonde og opnår tilskud og sponsorater 
herfra. Der er hertil en ikke ubetydelig variation i den samle-
de offentlige støtte, museerne modtager, afhængigt dels af lo-
kalpolitiske, dels af museumspolitiske hensyn og satsninger. 

1.1 DE STATSANERKENDTE MUSEERS ØKONOMI I 2003 128

§ 15-museerne har en stærk tilknytning til landets kommuner. 
Det viser sig ved, at den helt dominerende finansieringskilde 

127 Kommunalreformen vil få indflydelse på størrelsen af de særlige § 16-
tilskud, idet amternes hidtidige tilskud overføres til staten og udbetales som 
en del af det særlige § 16-tilskud. 
128 I det følgende omfatter § 15-museerne de museer, der udelukkende 
oppebærer tilskud efter museumslovens almindelige tilskudsordning, mens 
§ 16-museerne omfatter museer, der herudover – eller alene – oppebærer 
tilskud efter museumslovens særlige tilskudsbestemmelser.
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– godt 305 mio. kr. (41 %) af musernes samlede indtægter – er 
de kommunale tilskud. Sammen med statstilskud på 110 mio. 
kr. (15 %) og amtstilskud på 65 mio. kr. (9 %) udgør den of-
fentlige driftsfinansiering af § 15-museerne i alt 481 mio. kr. 
svarende til ca. 65 % af museernes samlede indtægter. 

Det særlige statstilskud til § 16-museerne betyder, at staten 
med et bidrag på 101 mio. kr. (25 %) er den største offentlige 
tilskudsyder til disse museer. Kommunale tilskud på 56 mio. 
kr. (14 %) og amtslige tilskud på 51 mio. kr. (12 %) bidrager 
til den samlede offentlige finansiering af § 16-museerne på i 
alt 207 mio. kr. svarende til 51 % af museernes samlede ind-
tægter.

§ 15- og § 16-museernes samlede indtægter og udgifter for 
regnskabsåret 2003 fremgår af tabel 1.1. Regnskabsposterne 
i oversigten afspejler det kontosystem, museerne skal benytte 
ved regnskabsaflæggelsen til Kulturarvsstyrelsen. 

Tabel 1.1
§ 15- og § 16-museernes samlede regnskaber 2003129

  § 15-museerne § 16-museerne
Mio. kr. Indtægter. % Udgifter. % Indtægter   % Udgifter %

Personale  41,3 5 384,8 52 8,7 2 185,3 46
Lokaler, ejendom 
friarealer  9,7 1 96,9 13 5,2 1 49,0 12
Samlinger  0,5 0 15,6 2 0,2 0 14,3 4
Undersøgelser og 
erhvervelser  5,8 1 51,5 7 1,7 0 20,0 5
Konservering  2,0 0 18,8 3 0,5 0 2,6 1
Udstillinger  4,9 1 43,7 6 3,4 1 37,5 9
Anden formidlings-
virksomhed  9,3 1 29,6 4 19,0 5 12,6 3
Administration  5,1 1 41,5 6 3,0 1 27,2 7
Entré  56,6 8 0,4 0 63,9 16 0,1 0
Betaling for 
undersøgelser  38,6 5 13,8 2 0,1 0 0,0 0
Husleje  0,6 0 20,4 3 0,0 0 7,2 2

129 Orlogsmuseet, der ved udgangen af 2003 blev sammenlagt med 
Tøjhusmuseet, indgår ikke i denne opgørelse. Museet modtog i 2003 
statstilskud på 6,8 mio. kr.
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De statsanerkendte museer er økonomisk stillet meget for-
skelligt. Dette ses illustreret i tabel 1.2, som viser, at 25 % af 
museerne oppebærer 60 % af de samlede indtægter (tilskud 
og egenindtægter).

Tabel 1.2

 

  § 15-museerne § 16-museerne
Mio. kr. Indtægter. % Udgifter. % Indtægter   % Udgifter %

Andre renter  3,6 0 1,7 0 2,2 1 0,3 0
Kiosk- og 
cafeteriavirksomhed  36,7 5 24,5 3 63,3 16 49,4 12
Tilskud fra kommuner  305,6 41 0,0 0 55,8 14 0,0 0
Ikke-offentlige tilskud  56,6 8 0,0 0 28,4 7 0,0 0
Tilskud fra EU og 
Nordisk ministerråd  1,4 0 0,0 0 0,8 0 0,0 0
Tilskud fra amtet  65,1 9 0,0 0 50,6 12 0,0 0
Statstilskud  110,2 15 0,0 0 100,9 25 0,0 0

I alt 753,7   743,1   407,7 100 399,1 100

De samlede indtægter fordelt på 4 grupper af museer
(hver gruppe = 25 % af museerne) 

20 % 13 % 7 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25% af museerne 
(1. kvartil) opretholder
60% af de samlede 
indtægter

25% af museerne 
(2. kvartil) opretholder
20% af de samlede 
indtægter

25% af museerne 
(3. kvartil) opretholder
13% af de samlede 
indtægter

25% af museerne 
(4. kvartil) opretholder
7% af de samlede 
indtægter
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Den samlede offentlige finansiering udgør en større andel af § 
15-museernes indtægter (65 %), end det er tilfældet for § 16-
museer (51 %). § 16-museerne er således i højere grad i stand 
til at oppebære egenindtægter end § 15-museerne. 

Dette er for eksempel tydeligt for entréindtægterne, der udgør 
8 % (57 mio. kr.) af § 15-museernes indtægter, mens de udgør 
16 % (64 mio. kr.) af § 16-museernes indtægter. Det ses såle-
des, at entréindtægterne har den største direkte økonomiske 
betydning for § 16-museerne ud over statstilskuddet. 
 
Noget tilsvarende gør sig gældende for de indtægter, der knyt-
ter sig til kiosk- og cafévirksomhed, butik m.v. For § 15-muse-
erne er der tale om et bidrag til de samlede indtægter på 5 % 
(37 mio. kr.) mens det for § 16-museerne udgør 16 % (63 mio.
kr.). 

Andelen af ikke-offentlige tilskud fra fonde m.v. er af nogen-
lunde samme betydning for den samlede økonomi for § 15-mu-
seerne (56 mio. kr. svarende til 8 % af de samlede indtægter) 
og for § 16-museerne (28 mio. kr. svarende til 7 % af de sam-
lede indtægter).

På udgiftssiden er lønudgifterne dominerende for både § 15-
museerne (385 mio. kr. svarende til 52 % af de samlede udgif-
ter) og for § 16-museerne (185 mio. kr. svarende til 46 % af de 
samlede udgifter). 

Udgifter til de direkte museumsfaglige aktivitetsområder 
(samlinger, undersøgelser og erhvervelser, konservering, ud-
stillinger og anden formidlingsvirksomhed) udgør – inkl. mid-
lertidigt ansat personale til formålet – i alt 22 % af de samlede 
udgifter for både § 15- og § 16-museerne130.

Udgifter til drift og vedligehold af lokaler og ejendomme, hus-
leje m.v., der udgør 14 % af de samlede udgifter for begge typer 
museer.

130 I dette tal indgår ikke lønudgifter til det fastansatte personale, idet der 
ikke er foretaget en systematisk regnskabsopgørelse af disse udgifter fordelt 
på formål på de statsanerkendte museer. 
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De statsanerkendte museers økonomiske indberetninger for 
2003 viser desuden, at § 16-museerne brugte en relativt større 
andel af de samlede udgifter – nemlig 9 % – på udstillinger 
end det var tilfældet for § 15-museerne, der brugte 6 %131.

1.2 STATSLIGE MUSEERS SAMLEDE REGNSKAB FOR 2003
De statslige museers samlede økonomiske aktiviteter i 2003 
kan aflæses i tabel 1.3:

Tabel 1.3. Oversigt over finansiering af aktiviteter
(Mio. kr., 2003 prisniveau)

Indtægter 107,6

Udgifter 384,1

Nettoudgift -276,5

Bevilling 277,6

Note: Opsparede midler udgjorde ved indgangen til 2003 26,5 mio. kr. 

Det fremgår, at Kulturministeriets syv statslige museers ak-
tiviteter i 2003 finansieredes af bevillinger på i alt 277,6 mio. 
kr., andre indtægter (herunder entré-, tilskuds- og sponsor-
midler) på i alt 107,6 mio. kr. Dette svarer til, at næsten tre 
fjerdedele (ca. 72 %) af forbruget finansieres ved finanslovs-
bevillingen, mens den resterende del (ca. 27 %) finansieres af 
egenindtægter i en eller anden form. 

131 Museernes andel af resurser, der allokeres til udstillingsvirksomhed, 
indeholder ikke de interne lønmidler til udstillingsproduktion og til 
indsamling, registrering, dokumentation og forskning, der ofte er grundlaget 
for udstillingsvirksomheden, hvorfor de hhv. 9 % og 6 % ikke illustrerer 
samtlige omkostninger, der er forbundet med udstillingsvirksomheden.
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For to af de statslige museer, Den Hirschsprungske Samling 
og Ordrupgaard, er året 2003 ikke repræsentativt, idet begge 
museer var lukket grundet ombygning. Af samme årsag kan 
nedenstående gennemgang ikke direkte sammenlignes med 
det samlede overblik, der gives i tabel 1.3. 

På de øvrige statslige museer fordeler udgifterne sig procent-
vis på følgende formål: 

Tabel 1.4
Oversigt over den procentvise fordeling af udgifter på fem 
statslige museer, 2003

*Samlingerne er opgjort inkl. antikvarisk arbejde

Det fremgår af tabellen, at udgifter til formidlingsvirksomhed 
udgør 37 % af museernes samlede udgifter. Herudover anven-
des 25 % på samlingerne, 13 % på forskning og 25 % på admi-
nistration og bygninger m.m.

Museernes indtægter fordelt procentvis på samme formål 
fremgår af tabel 1.5:

%  Total (%) Total i absolutte tal 
   (1000 kr.)
Samlingerne132   25 112.774
Forskning 13 57.152
Formidling 37 169.926
Administration og 
bygninger m.m. 25 113.552

I alt 100 453.404

132 Indsamling, registrering og bevaring
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Tabel 1.5
Oversigt over den procentvise fordeling af indtægter ved fem 
statslige museer, 2003

*Samlingerne er opgjort inkl. antikvarisk arbejde

Den største indtægtspost på alle museer er formidlingsvirk-
somheden, herunder især entréindtægter. Nationalmuseet og 
Statens Museum for Kunst oppebærer endvidere væsentlige 
indtægter relateret til samlingerne, herunder Nationalmuse-
ets antikvariske arbejde.

En gennemsnitbetragtning134 over formidlingsvirksomheden 
viser, at ca. 56 % af udgifterne til formidling er dækket via 
formidlingsindtægter, hovedsagelig entréindtægter. Den re-
sterende finansiering af formidlingsindsatsen findes via mu-
seernes driftsbevillinger. 

1.3 MUSEERNES EGENINDTJENING
Der er store forskelle i museernes egenindtægter. Men der er 
også forskel på de enkelte museers muligheder for og arbejde 
med at skabe egenindtægter. Denne forskel blev i afsnit 1.1 
generelt vist mellem § 15- og § 16-museerne, men gør sig i høj 
grad også gældende imellem de enkelte museer. 

De statsanerkendte museers samlede indtægter i 2003 var på 
1.161 mio. kr., hvoraf 59 % var offentlige tilskud fra stat, amt 

%  Total (%) Total i absolutte tal 
   (1000 kr.)
Samlingerne133   29 27.323                
Forskning 9 9.038                  
Formidling 49 46.509 
Administration og 
bygninger m.m. 13 12.488                

I alt 100 95.358  95.358 

133 Indsamling, registrering og bevaring
134 Der er beregnet et vejet gennemsnit over formidlingsindtægternes andel 
af formidlingsudgifterne ved de enkelte museer, idet der er anvendt vægt 
efter indtægtsmasse. Beregningen viser en gennemsnitlig dækning af 
formidlingsudgifter på 55,9 %.
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og kommune. Museernes egenindtægter (inkl. ikke-offentlige 
tilskud) var samlet på 473 mio. kr. (41 %). 

For de statslige museers vedkommende udgjorde bevillinger, 
tilskud og indtægter i øvrigt i alt 388 mio. kr., hvoraf egenind-
tægterne (inkl. ikke-offentlige tilskud) udgjorde 108 mio. kr. 
(28 %).

Statsanerkendte museer
De samlede egenindtægter fordeler sig meget skævt på de stats-
anerkendte museer. Det fremgår af tabel 1.6, at 25 % af muse-
erne således tiltrækker 73 % af de samlede egenindtægter

Tabel 1.6

Blandt de statsanerkendte museer har § 16-museerne over-
vejende et større publikum og i en række tilfælde en anden 
attraktionskarakter end en række af de mindre lokalmuseer 
under § 15-ordningen. Dette viser sig dels ved større entréind-
tægter, dels ved at disse museer også i øvrigt har store egen-
indtægter. Der er imidlertid også mindre § 15-museer, som 
har en høj andel af egenindtægter. I tabel 1.7 er de statsaner-

De samlede indtægter fordelt på 4 grupper af museer
(hver gruppe = 25 % af museerne) 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25% af museerne 
(1. kvartil) opretholder
73 % af de samlede 
egenindtægter

25% af museerne 
(2. kvartil) opretholder
16 % af de samlede 
egenindtægter

25% af museerne 
(3. kvartil) opretholder
8 % af de samlede 
egenindtægter

25% af museerne 
(4. kvartil) opretholder
3 % af de samlede 
egenindtægter
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kendte museer sorteret efter den andel, som egenindtægterne 
udgør af de samlede indtægter for de 15 museer, der har den 
højeste andel egenindtægter. Her viser det sig, at en række 
museer med en mere begrænset samlet økonomi er i stand til 
at oppebære relativt store egenindtægter.135

Tabel 1.7
Statsanerkendte museers egenindtægters136 andel af de samlede 
indtægter (2003) 
De 15 højest placerede museer  

BILAG 01

Museum Samlede indtægter (mio. kr.) Egenindtægter (mio. kr.) Andel i %

Skagens Museum 10,7 9,8 91
Elmuseet 9,4 7,8 83
Hjerl Hedes Frilandsmuseum 9,8 7,6 77
Arbejdermuseet (§ 16) 13,5 10,2 75
Louisiana (§ 16) 92,1 68,3 74
Morslands Historiske Museum 10,4 7,4 71
Bornholms Museum 13,7 9,7 71
Museet Falsters Minde 7,3 5,0 68
Nivaagaards Malerisamling 5,2 3,5 68
Den Gamle By (§ 16) 27,1 18,2 67
Amagermuseet 5,3 3,5 66
Den Antikvariske Samling 10,3 6,7 65
De Danske Kongers 
Kronologiske Sam. (§ 16) 21,4 13,9 65
Bornholms Kunstmuseum 6,3 3,9 62
Kerteminde Egnens museer 9,6 5,9 62

135 Egenindtægterne er opgjort inklusive private tilskud fra fonde, organisationer og 
virksomheder m.v.
136 Uden tilskud fra stat, amt eller kommune.



UDREDNING OM MUSEERNES FORMIDLING178

Statslige museer
De statslige museers egenindtjening kan aflæses i tabel 1.8. 

Tabel 1.8
Statslige museers egenindtægter (2003).

Af tabellen fremgår, at godt en fjerdedel af museernes sam-
lede økonomiske råderum i 2003 udgjordes af egenindtægter. 
De to store museer, Nationalmuseet og Statens Museum for 
Kunst, har de største egenindtægtsandele, mens de øvrige tre 
små museers egenindtægtsandel er væsentligt mindre. De to 
mindre kunstmuseer, Ordrupgaard og Den Hirschsprungske 
Samling, er udeladt af oversigten, idet 2003 som nævnt var 
et år præget af ombygninger og derfor ikke kan anses som 
repræsentativt.    

1.4 IKKE-OFFENTLIGE TILSKUD TIL MUSEUMSVIRKSOMHED
På museumsområdet er der tradition for at modtage private 
donationer både i form af tilskud og naturalier (kunstværker, 
kultur- og naturhistoriske artefakter mv.). En række museer 
er oprindeligt bygget op omkring private samlinger, og private 
bidrag udgør stadig et væsentligt supplement til museernes 
økonomi.

Kulturministeriet undersøgte i 2004 samspillet mellem private 
fonde og den offentlige kulturpolitik137. Af undersøgelsen frem-
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Museum Nettoudgiftsbevilling, tilskud  Egenindtægter i alt Andel i %
 og øvrige driftsindtægter, 
 if. statsregnskabet  

Statens Museum for Kunst  91,2 26,7 29 
Nationalmuseet  244,4  65,8  27
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum  6,3 1,1 17
Tøjhusmuseet  13,9  1,7 12
Dansk Landbrugsmuseum 7,8 0,8 10

137 Samspillet mellem private fonde og den offentlige kulturpolitik. 
Kulturministeriet, december 2004. Heri er medregnet de statslige museer. 
Rapporten kan ses på: www.kum.dk/graphics/kum/billeder/Pressemeddelser/
Fonde_og_virksomheder/Samspillet_mellem_fonde_og_den_offentlige_
kulturpolitik_151204.pdf.
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går det, at ca. 20 % af de samlede private bidrag til muserne 
i 2002 bestod af naturaliegaver. I 2003 var omfanget på 3 %, 
hvilket illustrerer store udsving på dette bidragsområde.

I 2003 blev der samlet bidraget til statslige og statsanerkendte 
museer med 313 mio. kr. fra private fonde m.v. Af museernes 
samlede indtægter udgjorde sponsorater 8 % og donationer 
2 %. I dette beløb er foruden enkelttilskud til særlige formål 
også indeholdt de årlige driftstilskud, som i nogle tilfælde ydes 
til museer fra fonde, virksomheder og organisationer. 
 
Ifølge Kulturministeriets undersøgelse var tilskud fra private 
fonde m.v. til de statslige og statsanerkendte museers almin-
delige drift samt til erhvervelser, udstillinger, forskning o.a. 
154 mio. kr. i 2003. Af dette beløb ydedes 85 mio. kr. til de 
statsanerkendte museer, hvilket udgjorde knap 18 % af muse-
ernes egenindtægter og 7-8 % af de samlede indtægter. 

Statsanerkendte museer 
Det ses af tabel 1.9, at der er stor variation i fordelingen af 
ikke-offentlige tilskud blandt de statsanerkendte museer. 25 
% af museerne modtager således 73 % af de samlede ikke-of-
fentlige tilskud.

Tabel 1.9
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De samlede ikke-offentlige tilskud fordelt på 4 grupper af museer
(hver gruppe = 25 % af museerne) 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25% af museerne 
(1. kvartil) modtager
73 % af de samlede 
ikke-offentlige tilskud

25% af museerne 
(2. kvartil) modtager
19 % af de samlede 
ikke-offentlige tilskud

25% af museerne 
(3. kvartil) modtager
7 % af de samlede 
ikke-offentlige tilskud

25% af museerne 
(4. kvartil) modtager
1 % af de samlede 
ikke-offentlige tilskud
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Betydningen af de ikke-offentlige tilskud fremgår af tabel 
1.10, der viser, at der blandt museer med en relativt beskeden 
økonomi er en del, for hvem de ikke-offentlige tilskud fylder 
relativt meget i den samlede økonomi. Elmuseet, Arbejder-
museet og Hjerl Hede Frilandsmuseum er i denne sammen-
hæng eksempler blandt flere på museer, der modtager mere 
permanente driftstilskud fra virksomheder, organisationer og 
fonde. 

Tabel 1.10
Ikke-offentlige tilskuds (indtægter) andel af samlede indtæg-
ter (2003)
  
De 15 højest placerede museer 

Museernes har anvendt de private bidrag til en række forskel-
lige initiativer; for eksempel er der erhvervet værker og gen-
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Museum Samlede indtægter  Ikke-offentlige tilskud  %
  (i mio. kr.) (i mio. kr.)
Skive Kunst Museum 2.594.308 1.318.492 51
Elmuseet 9.427.800 4.561.816 48
Nivaagaards Malerisamling 5.166.338 1.748.610 34
Arbejdermuseet (§ 16) 13.528.736 3.996.000 30
Vendsyssel Kunstmuseum 5.547.148 1.609.315 29
Vejen Kunstmuseum 2.667.215 736.000 28
Skjern-Egvad Museum 13.684.620 3.293.051 24
Herning Kunstmuseum 4.630.369 1.089.446 24
Storm P. Museet 1.880.301 432.000 23
Hjerl Hedes Frilandsmuseum 9.841.784 2.165.581 22
Marstal Søfartsmuseum 2.854.514 619.680 22
Svendborg og Omegns Museum  8.256.388 1.778.766 22
Dragør Museum 2.537.589 527.790 21
Danmarks Grafiske Museum 5.438.043 1.020.838 19
Faaborg Museum for 
Fynsk Malerkunst 3.273.157 594.977 18
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stande, lavet udgravninger og forskning og opsat forestillin-
ger. Tendensen er, at en relativt faldende andel af de private 
midler anvendes på udstillinger138.

Statslige museer
De statslige museers ikke-offentlige tilskud i 2003 fremgår af 
tabel 1.11: 

Tabel 1.11
Statslige museers ikke-offentlige tilskuds (indtægter, mio. kr.) 
andel af samlede indtægter139 

Mens tallene for Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst 
er en god tilnærmelse af den faktiske andel, skal man for de 
øvrige statslige museer være opmærksom på, at deres drifts-
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Museum Nettoudgiftsbevilling,  Ikke-offentlige tilskud %
  tilskud og øvrige   (indtægter), 
  driftsindtægter,  if. fondsundersøgelsen
  if. statsregnskabet  

Jagt- og Skovbrugsmuseet 6,3  1,5 24 
Nationalmuseet  244,4  34,9  14 
Statens Museum for Kunst  91,2  10,7  12 
Tøjhusmuseet 13,9 0,7 5 
Dansk Landbrugsmuseum 7,8 0,3 4 
Ordrupgaard 7,6 0,1 2 
Den Hirschsprungske Samling  14,0 0,3 2 

138 Samspillet mellem private fonde og den offentlige kulturpolitik. 
Kulturministeriet, december 2004.
139 Der er vanskeligt at opgøre, hvor stort et omfang private tilskud til statslige 
museer har i ét givent år på samme måde som det ovenfor er opgjort for § 15- 
og § 16-museer. Dette skyldes opgørelsespraksis i forhold til Statsregnskabet, 
hvor der sondres mellem egentlige driftsbevillinger og tilskud af forskellig 
type. Tilskud konteres på særskilte konti og regnskabsføres først i det øjeblik, 
de rent faktisk anvendes. Fondsundersøgelsens tal vedrører modtagne og ikke 
forbrugte (dvs. regnskabsførte) tilskud. Dette betyder, at det på baggrund af 
de tal, der indgår i ovenstående tabel, ikke er muligt at beregne den nøjagtige 
andel, som ikke-offentlige tilskud udgør af den samlede nettoudgiftsbevilling, 
tilskud og øvrige driftsindtægter. Tallet er således udtryk for et bedste skøn 
af andelen
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bevillinger er væsentligt mindre, hvilket betyder, at et enkelt 
stort tilskud eller gave i et år kan påvirke andelen betydeligt. 
Dette er eksempelvis tilfældet for Dansk Jagt- og Skovbrugs-
museum, der i 2003 modtog særlig støtte til opbygningen af en 
ny permanent udstilling om dansk skovbrug 1945-2000. 

1.5 INDTÆGTER FOR MUSEER I ANDRE LANDE
Internationalt er der store forskelle på den måde, museerne 
finansieres, og kun i få dele af verden er den direkte offentlige 
finansiering af et omfang, som det er tilfældet i Danmark. Det 
kan derfor være vanskeligt at foretage sammenligninger, der 
kan anskueliggøre eventuelle oplagte nye indtjeningsmulig-
heder for de danske museer, uden at der skal tages forbehold 
for en lang række øvrigt afvigende forhold. Umiddelbart er 
det de skandinaviske museers økonomi, der ligner den danske 
situation mest.

Ved at sammenligne de skandinaviske museers samlede ind-
tægter fordelt på indtægtskategorier ses det, at der ikke er 
væsentlige forskelle mellem museernes indtægtsfordeling 
mellem Norge, Sverige og Danmark. De danske museer har 
dog samlet set relativt høje indtægter fra private tilskud. De 
offentlige tilskud til museerne i Danmark er hertil relativt 
mindre, end det er tilfældet i Sverige og Norge

Tabel 1.12
Indtægter for museer i de skandinaviske lande 2003 (i mio. kr.)
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     % % %
   Norge Sverige Danmark Norge Sverige Danmark

Entreindtægter 159,8 258,5 120,5 7 9 10
Øvrige Indtægter 476,9 681,1 267,6 22 23 23
Offentlige tilskud 1.480,2 1.907,8 688,3 67 65 59
Private tilskud 79,6 69,1 85,0 4 2 7

I alt 2.196,5 2.916,4 1.161,4 100 100 100
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1.6 UDVALGETS DRØFTELSER AF MUSEERNES ØKONOMI
Museerne har meget forskellige grundlag for at løfte den for-
midlingsmæssige opgave, når man ser på de meget forskellige 
økonomiske og indtægtsmæssige forhold. Formidlingsudval-
get har drøftet museernes differentierede resurseforhold og 
finder, at der naturligt må være en arbejdsdeling og også et 
forskelligt aktivitetsniveau for de enkelte museers formid-
ling. 

Nogle økonomisk velfunderede museer sigter naturligt mod 
et formidlings- og udstillingsniveau, der kan måle sig interna-
tionalt, mens andre – og mindre – museer i højere grad måler 
sig lokalt. Dette forhold anser udvalget for at ligge i natur-
lig forlængelse af det i museumsloven forudsatte samarbejde 
mellem netværket af statslige og statsanerkendte museer, der 
tilsammen skal tilbyde en differentieret formidling, hvor for-
skellige museer også i nogen grad henvender sig til et forskel-
ligt publikum.
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