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PROFESSIONALISERINGEN AF DET
DANSKE MUSEUMSFELT
I de sidste seks årtier har de danske museer gennem-

Et voksende musealt arbejdsmarked

gået en professionalisering. Interesserede amatører

I 1958 vedtog Folketinget den første museumslov

er blevet erstattet af fagligt uddannet, betalt arbejds-

for kulturhistoriske museer, der definerede et natio-

kraft, professionelt museumsarbejde er blevet define-

nalt støttesystem. Siden da er museumsloven blevet

ret, nødvendige kompetencer er blevet diskuteret og

revideret flere gange. Således fik kunstmuseerne en

muligheden for specifikke museumsuddannelser er

særskilt museumslov i 1964, i 1976 fik alle tre muse-

blevet debatteret.

umskategorier en fælles museumslov, og i 2001 betød overgangen fra Statens Museumsnævn til Kultur-

Dette er historien om udviklingen af museumsrettet

arvsstyrelsen, at administrationen af museumsfeltet

efteruddannelse i Danmark fra Dansk Kulturhistorisk

blev yderligere professionaliseret. Udviklingen af den

Museumsforenings organisering af sommerkurser i

danske museumslovgivning er med andre ord foregå-

1960erne, over etableringen af Museumshøjskolen

et i tre etaper – nemlig fra 1958 til 1976, fra 1976 til

i 1987 til nutidens Danske Museers Efteruddannel-

2001 og fra 2001 til i dag, som det er vist i figur 1.

se. Det er samtidig et billede på det professionelle
museumsfelts skiftende selvforståelse og indflydelse
samt på de danske museers generelle udvikling fra
1960erne til i dag.

OM FREMSTILLINGEN
Fremstillingen bygger på Phd-afhandlingen
”From Generalist to Specialist – the Professio-

FIGUR 1. Udviklingen af museumslovgivningen i Danmark
1958-2012.
Administrativ
professionalisering

Politisk professionalisering

Bæredygtighed og
relevans

Etablering, uddannelse og relevans

nalization of the Danish Museum Occupation
1958-2018” fra 2019 af Susanner Krogh Jen-
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sen. Arbejdet bygger på tre kildegrupper – nemlig arkivalier fra museumsforeningerne for hhv.
kulturhistorie, kunst og naturhistorie, fra Museumshøjskolen og fra lovbehandlende instanser,
2730 akademiske stillingsopslag fra danske

1976

1984

1989

museer fra perioden 1964 til 2018, og 30 interviews med toneangivende museumsfolk både
før og nu. Afhandlingen har været en del af det
landsdækkende forskningsprogram om museumsformidling, Vores Museum.
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Institutionel professionalisering
Koordinering og deﬁnition

2012

Lovgivningen gjorde det muligt at ansætte faglig ar-

Nogle af de nye stillinger blev slået op, mens andre

bejdskraft også på de lokalhistoriske museer i pro-

blev besat ved direkte rekruttering f.eks. blandt de

vinsen. Som resultat kunne et stigende antal faglige

studerende, der havde museumserfaring fra voluntør-

stillinger oprettes, og den akademiske arbejdsstyrke

arbejde på Nationalmuseet eller andre større museer.

voksede. En rundspørge lavet af Dansk Kulturhistorisk

I takt med at det museale arbejdsmarked voksede og

Museumsforening (DKM) i 1967 viste, at foreningens

reglerne for opslag af job i offentligt støttede stillinger

medlemsinstitutioner i alt beskæftigede 92½ årsværk.

ændrede sig, steg det årlige antal af opslåede muse-

Af dem var 33½ årsværk såkaldt faglig arbejdskraft

umsjobs i Magisterbladet fra 5 i 1966 til 155 i 2015.

(dvs. ledere og inspektører).1 Allerede i 1980 var
arbejdsstyrken vokset til 1457 årsværk heraf 307 mu-

Et nærmere kig på museernes stillingsopslag viser

seumsledere, -inspektører og -formidlere , og i 2012

en tydeligt fremadskridende specialisering af forskel-

opgjorde Kulturstyrelsen, at museumsfeltet beskæfti-

lige dele af museumsarbejdet, særligt i de sidste to

gede 2913 årsværk uden specifikt at opgøre antallet

årtier. Mellem 1964 og 2001 brugte knapt 64% af

af akademiske stillinger.3

alle stillingsopslagene i Magisterbladet den generiske

2

FIGUR 2. Akademiske stillingsannoncer på museer opslået i Magisterbladet 1964-2001 og på www.jobindex.dk
2002-2018 år for år.
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FIGUR 3. Kategoriseret fordeling af jobtitler på arbejdsområder i perioderne 1964-1976, 1977-2001 og 2002-2018.
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titel ’’museumsinspektør’. Til sammenligning gjaldt

Den hybride professionalisme

dette kun for 26% af museumsstillingerne, i perioden

På trods af den stigende specialisering, har professio-

2002 til 2018. Samtidig blev først museumsledelse

nelt museumsarbejde altid været, og er fortsat, sam-

og siden administration, samling, forskning og i særlig

mensat af mange forskellige arbejdslogikker af både

grad formidling til særlige stillingsområder.

faglig og praktisk art. Med andre ord er museumsarbejde på mange måder kendetegnet af en hybriditet,

Samtidig voksede antallet af forskellige stillingsbe-

der både er akademisk i form af tværfaglighed og

tegnelser voldsomt gennem perioden. Mens der i de

funktionel på tværs af arbejdsområder.

119 opslåede annoncer mellem 1964 og 1976 blev
brugt 15 forskellige jobtitler, så brugte de 1800 an-

Oprindeligt gav den offentlige støtte kun mulighed

noncer mellem 2002 og 2018 mere end 320 titler. For

for at ansætte én eller meget få medarbejdere, så

eksempel blev betegnelsen ’registrator’ brugt første

den enkelte museumsmand eller -kvinde skulle både

gang i 1987, ’kunstformidler’ blev brugt første gang

forske, formidle, registrere og administrere. Samtidig

i 1998, mens den første stilling som ’fundraiser’ blev

arbejdede den første generation af museumsfolk i

slået op i 2012.

provinsen ofte på tværs af akademiske museumsfagligheder, fordi museets arbejde ofte omfattede både
arkæologi, historie og måske også kunst. For eksem-
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pel gennemførte kunsthistoriker Mogens Bencard en
række betydelige arkæologiske udgravninger som

FIGUR 4. Ord brugt i mere end 5% af jobannoncernes jobbeskrivelser i hhv. 1964-1976, 1977-2001 og 2002-2018.4

antikvar i Ribe fra 1961 til 1977.
Samtidig indeholder museumsarbejde også en stor
del skiftende praktiske opgaver, og selvom museerne gennem perioden har fået specialiserede medarbejdergrupper, så er den funktionelle hybriditet fulgt
med. For eksempel søgte Sydvestsjællands museum
i 2002 en arkæolog, der både skulle arbejde med udgravning, digital dokumentation og registrering af museets arkæologiske samling såvel som med formidling
af museets arkæologiske resultater. Men hvordan er
professionelt museumsarbejde blevet defineret siden
1960erne?

Over tid har valget af ord dog ændret sig markant.
Mens ord som ”udstilling”, ”samling” og ”forskning”

En kortlægning af de hyppigst brugte ord i museer-

var blandt de hyppigst forekommende i 1970erne,

nes stillingsopslag viser, at ”formidling”, ”ledelse” og

1980erne og 1990erne, så er ord som ”udvikling”,

”udvikling” er de tre mest anvendte ord gennem hele

”samarbejde” og ”projekt” i stigende grad blevet al-

perioden til at beskrive de opslåede stillinger.

mindelige i stillingsbeskrivelser efter årtusindskiftet.
Museumsarbejde har således fået tilføjet en ny form
for funktionel hybriditet, der rækker ud over museumsfeltet, idet stillingerne i en vis grad beskrives med
ord, der ligeså godt kunne beskrive stillinger i andre
dele af kultursektoren. Museumsarbejde er således
på sin vis også blevet generaliseret i forhold til det
øvrige arbejdsmarked siden 1960erne.

‹
Som uddannet kunsthistoriker er Mogens Bencard er et
godt eksempel på akademisk hybriditet. Her ses han ved
udgravningen af Hviding Kirke i 1964. Foto: P. Lyck, Hviding
Sognearkiv.
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Fra akademisk uddannelse til udvikling og

Lovens definition af professionelle kompetencer

samarbejde

De første museumslove indeholdt ingen direkte krav

En tilsvarende analyse af hyppigt nævnte kompeten-

til de ansattes uddannelse. Kandidaterne skulle god-

cer i museernes stillingsopslag viser, at erfaring har

kendes af Statens Lokalmuseumstilsyn, men der var

været den mest nævnte kompetence gennem tiden.

ingen direkte lovgivne retningslinjer for, hvilken ud-

Mere end 60% af alle jobannoncer fra 1964 til 2018

dannelse gav adgang til en museumsstilling. For ek-

brugte ordet ”erfaring” som en ønsket kompetence.

sempel var Peter Seeberg, der blev ansat i på Viborg
Museum i 1960, litteraturhistoriker, mens Palle Friis,

FIGUR 5. Ord brugt i mere end 5% af jobannoncernes efterspurgte kompetencer r i hhv. 1964-1976, 1977-2001 og
2002-2018.5

der blev leder af Vendsyssel historiske museum samme år, er uddannet arkitekt.
Tilsynet lagde imidlertid vægt på, at de nye museumsfolk havde afsluttet eller havde udsigt til at afslutte en akademisk uddannelse. Derfor var man i 1974
betænkelig ved at godkende Morsland Museums planer om at ansætte Per Noe, der stadig var studerende, fordi man frygtede, at ansættelsen ville betyde, at
han aldrig færdiggjorde sit studium.
Det akademiske krav blev i øvrigt understøttet af den
skiftende museumslovgivning.
Ved revisionen af museumsloven i 1984 blev det gjort

De efterspurgte kompetencer har også ændret sig

til et krav, at lederen af et statsanerkendt museum

over tid. I 1960erne og 1970erne nævnte stillings-

skulle være faguddannet, og i lovens bemærkninger

opslagene hyppigst akademiske kompetencer så

blev det præciseret, at faguddannet betød at have

som ’magisterkonferens’ samt faglige retninger som

”en universitetsuddannelse i et museumsrelevant fag,

’arkæologi’, ’historie’ eller ’kunsthistorie’. Senere er

så som arkæologi, etnologi, etnografi, historie, kunst-

kompetenceprofilen blevet rettet mere mod evnen til

historie, eller naturhistorie.”6

at løse konkrete opgaver som at formidle, at planlægge eller at lede, eller mod personlige egenskaber

Som følge af museumsinstitutioners voksende størrel-

så som selvstændighed eller fleksibilitet. Fra 2002

se og faglige kompleksitet blev der til museumsloven

til 2018 brugte mere end 46% af stillingsopslagene

i 2001 føjet et krav om, at museet skulle have faglig

ordet ’samarbejde’, mens godt 24% brugte ordet ’ud-

arbejdskraft, der dækkede hele museets ansvarsom-

vikling’ som en ønsket kompetence.

råde. Et voksende antal museer havde nemlig ansvar
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‹
Arkitektuddannet og fhv. leder af Vendsyssel Historiske
Museum, Palle Friis, ved arbejdet i begyndelsen af
1970erne. Foto: Torkild Balslev, Hjørring historiske arkiv.

Museumshøjskole’ for ”i tide at sikre veluddannede,
praktisk trænede og publikumsvendte medarbejdere”
med henblik på ” at imødekomme et hastigt stigende
behov for medarbejdere ved provinsens museer, biblioteker og andre kulturcentre.”7
Gennem en fireårig uddannelse skulle en sådan museumshøjskole ”give eleverne en baggrund af kundskaber og solid erfaring i færdigheder, som må anses
for nødvendige til at bestride museumsmandens alsibåde for arkæologi og for nyere tid, hvilket ikke læn-

dige gerning.” Gennem forelæsninger, værkstedsar-

gere blev anset for at kunne dækkes af en leder med

bejde og to omgange af praktik skulle de kommende

en enkelt faglighed.

museumsfolk bl.a. lære ”registrering, undersøgelsesarbejde og udstillingseksperimentielt arbejde.”

Ved den seneste revision af museumsloven fra 2012
udgik kravet om en faguddannet leder imidlertid i

Ansøgerne skulle mindst have realeksamen, og

erkendelse af, at museumsledelse i stigende grad

uddannelsen skulle kvalificere til ”ansættelse i og

krævede administrative og ledelsesmæssige kompe-

avancement til ledende stillinger ved landets kul-

tencer. Denne udvikling er med til at understrege, at

turcentre.”8 Seebergs ide om en museumshøjskole

professionelt museumsarbejde i sin helhed er blevet

skulle tilbyde forelæsninger i Danmarks forhistorie

mindre fagspecifikt siden 1960erne.

og historie, kunsthistorie og arkitektur, musikhistorie,
folkelivsforskning, Danmarks naturhistorie, teknologiens historie og naturlære. Desuden skulle der være

”Et præsteseminarium for kulturcentrenes

værkstedsarbejde indenfor administration, forsknings-

ypperstepræster”

teknik, konservering og publikumsvirksomhed. Ideen

Blandt gruppen af nyansatte museumsfolk herskede

om en højskole for museumsarbejde understregede

der enighed om, at der var behov for en uddannelse

med andre ord hybriditeten mellem det teoretiske og

i museumsarbejde. Derfor foreslog museumsleder i

det praktiske i museumsarbejde.

Viborg, Peter Seeberg, i 1966 på vegne af en gruppe
af jyske museer, at der skulle oprettes en ’Danmarks
9

Ministeriet for Kulturelle Anliggender ønskede imid-

Leicester University havde kort forinden påbegyndt

lertid ikke umiddelbart at finansiere sådan en skole,

undervisning i museologi, og Torben Witt kunne

blandt andet fordi man henviste til universiteternes

blandt andet berette om interessetilkendegivelser om

muligheder for at uddanne professionelle museums-

et nordisk samarbejde på området, hvilket han dog

folk. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM)

afviste. Han konkluderede, at der var behov for både

påtog sig imidlertid at undersøge, hvordan sådan en

teoretisk og praktisk museumsuddannelse i Danmark,

skole kunne organiseres både ved at afholde kurser

og at sidstnævnte passende kunne organiseres som

og ved at følge den internationale udvikling på områ-

et fælles kursus efter endt universitetsuddannelse: ”Et

det.

præsteseminarium for kulturcentrenes ypperstepræster”, som han kaldte det i den efterfølgende rap-

Derfor deltog den daværende leder af Køge Museum,

port.9

Torben Witt, som observatør ved ICOMs møde om
museumsuddannelse i Leicester i sommeren 1969.

‹
Peter Seeberg ved udgravning i april 1961. Foto: Viborg
Lokalhistoriske Arkiv, Viborg Museum.
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SOMMERKURSER
1967-1988
Allerede i 1967 begyndte DKM sin kursusvirksomhed.

16-17 og gruppearbejde og diskussion fra 20-22.

I Jyllandsposten kunne man den 13. maj 1967 læse,

Fem af dagene var afsat til såkaldt feltarbejde, to af

at Dansk Kulturhistorisk Museumsforening planlagde

dagene handlede om registrering, mens den sidste

at afholde et kursus på Vester Vedsted Ungdoms-

dag bestod af undervisning i museumsjura, i konser-

højskole ved Ribe, der skulle dække ”de felter, som

verings- og opbevaringsproblemer samt i museums-

ligger ved siden af den videnskabeligt uddannede

administration. De daglige foredrag handlede om

museums-fagmands.” Kurset, der skulle finde sted

identifikation af museumsgenstande af forskellige

fra den 23. juni til den 2. juli, var beregnet for ”mu-

materialer. Foredragsholderne og lærerkræfterne talte

seumsamatører, studerende og lærere, og var første

bl.a. kontorchef i Miljøministeriet Viggo Nielsen, pro-

skridt på vej mod en museumsskole til uddannelse

fessor Olfert Voss fra Aarhus Universitet samt muse-

af såkaldte ”mellemteknikere med en status et sted

umsinspektørerne Olaf Olsen og Holger Rasmussen

mellem kustode og historiker og arkæolog.” I Århus

fra Nationalmuseet.

Stiftstidende den 22. juni 1967 stod imidlertid, at kurset var for ”såvel professionelle arkæologer som ama-

Feltarbejdet var inddelt i seks saglige emner, der i

tører, der havde brug for at uddybe deres viden om

1967 alle var akademisk-faglige. To emner handlede

et moderne museums teoretiske og praktiske proble-

om forhistoriske mindesmærker, to fokuserede på

mer. Desuden deltager adskillige studerende og flere

bondegårde, en på kirkebygninger og en på køb-

interesserede lærere.”

stadshuse. Deltagelse i alle ti dage kostede 415 kr.
inklusiv kost og logi, hvilket svarer til godt 4000 kr. i

I praksis deltog alle slags museumsfolk i det første

dag.

kursus, der ifølge deltagerlisten havde 63 deltagere,
hvoraf 50 er registreret med arbejdstitel. Af disse er
17 opført som studerende, ni er museumsinspektører
og syv er lærere. Desuden deltog tre museumsledere, tre museumsforstandere, to sekretærer, to gymnasieelever, en arkitekt, en bibliotekar, en laboratoriemester, en museumsassistent, en restaurator, en
journalist fra Aarhus Stiftstidende og en redaktør fra
Berlingske Tidende.
Kurset var nøje tilrettelagt. Dagsprogrammet bestod
af ’skolegang’ fra 8-12 og fra 13-15, foredrag fra

›
Kursus på Vester Vedsted Ungdomshøjskole, 1968.
Foto: Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.
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Ifølge deltagernes evalueringer, var det første kursus

betydet for klimaet i dansk museumsverden kan ikke

en klar succes. Bortset fra en del forslag til ændringer

vurderes højt nok.”11

af tidsplanen var deltagerne enige om, at sommerkurserne burde fortsætte, ikke mindst fordi de bidrog til

Tilsvarende skrev den daværende forstander for

at skabe netværk mellem museumsfolk. Hold et, som

Museumshøjskolen, Ole Strandgaard i en reflekteren-

arbejdede med forhistoriske mindesmærker, konklu-

de artikel om museernes efteruddannelse i Nordisk

derede: ”Vi må fremhæve betydningen af de person-

Museologi i 1995: ”Et af de essentielle træk ved de

lige kontakter på tværs af alder, uddannelsestrin, og

tidlige kurser (sommerkurserne) var at de førte høj og

faggrupper […] Ikke mindst ’Nattesædets’ uformelle

lav sammen, den lærde og læreren, professionelle og

diskussioner har fremmet forståelsen – men også

amatører under primitive omstændigheder […]. Disse

respekten - for de vidt forskellige former for muse-

kurser var utvivlsomt afgørende for den korpsånd,

umsarbejde.”10

der blev udviklet i de år.”12

I 1973 gjorde den daværende museumsleder på Lolland-Falster Stiftsmuseum, Else Marie Boyhus, status

Den museale tværfaglighed

over de danske museumskurser i en artikel til det nor-

Ifølge Mogens Bencard var tværfaglig udveksling en

ske tidsskrift MuseumsNytt. Hun skrev: ”I årenes løb

vigtig pointe med sommerkurserne. I et interview i

har således etablerede og vordende museumsfolk,

2017 fortalte han: ”Det, der var meningen med de

professionelle og amatører, teknikere og akademike-

første kurser, vi lavede, det var, at man skulle lære de

re siddet på skolebænken sammen, og hvad det har

andre fag at kende.”13 Arkæologerne skulle således
melde sig til et etnologisk hold og vice versa for på
den måde at lære hinandens arbejdsmetoder at kende. Sommerkurserne havde således på sin vis som
formål at fremme akademisk hybriditet hos museumsfolkene.
Tilsvarende sigtede sommerkurserne også på at opbygge funktionel hybriditet blandt andet ved i stigende grad at behandle praktiske emner. I en analyse
af museumsarbejde fra 1967 beskrev Peter Seeberg

‹
Det kollegiale fællesskab var en vigtig del af
sommerkurserne. Her ses en gruppe kursusdeltagere på
tur i omegnen af Vester Vedsted Ungdomshøjskole i 1968.
Foto: Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.
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museernes personale som ”amfibier, der må admi-

De akademisk-faglige kurser spændte vidt fra em-

nistrere samtlige arbejdsopgaver i den rækkefølge

ner som arkæologisk udgravning og museumsteknik

disse lægger pres på dem.” Netop derfor mente han,

(1970) og regional etnologi (1977) til husflid, sløjd og

at ideen om omskolings- og videreskolingskurser for

håndværk (1985) samt museumsrettet kunsthistorie

museumsfolk kunne ”sikre museerne en veloverve-

(1986). En del hold arbejdede med forskellige for-

jet fremtid, idet disse kurser fungerer som en slags

mer for formidling – f.eks. ”visuel formidling” i 1971,

idemarker for alle de synspunkter, der er anlagt på

”grafisk tilrettelæggelse” i 1980, ”museernes skole-

et sagligt spørgsmål…og for erfaringer der allerede

tjeneste” i 1981, og ”museets brugere og brugen af

er gjort ved løsningen af et problem.”14 Professionelt

museer” i 1986. Samlingsholdene omfattede kur-

museumsarbejdede var således ifølge Peter Seeberg

ser i genstandsregistrering i 1975, feltkonservering i

præget både af pragmatisme og funktionel hybriditet.

1976 samt brug og bevaring af museumsgenstande
i 1985. De administrative hold arbejdede bl.a. med

Fagligt og praktisk indhold
Sommerkursernes hold behandlede en blanding af
faglige og praktiske emner. Mens det første kursus
i 1967 alene arbejdede med akademiske discipliner,
blev der allerede i 1968 oprettet et hold i udstillingsteknik og et hold i fotograferingsteknik med hhv. 10
og 13 deltagere. Det var de største hold det år.
Kursernes emnekreds blev udvidet år for år. I 1969,
blev der f.eks. oprettet et hold i museumsordning
og et i konservering, i 1970 kom et hold i regnskab
og budgetter, og i 1977 et hold i publikumsservice. I
1981 kom et hold i indretning af museumsmagasiner,
i 1985 et hold om antikvarisk lovgivning og i 1986
blev det første hold om EDB i museumssammenhæng afholdt

›
EDB var et relativt nyt emne, da det blev taget op på
sommerkurset på Ry højskole i 1986. Foto: Dansk
Kulturhistorisk Museumsforening.
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styring og administration i 1980 og med museums-

Kurserne havde årligt mellem 70 (i 1969) og 111 (i

kundskab og daglig administration i 1986. En del år

1972) deltagere, og mange af de i alt 950 forskellige

omfattede sommerkurserne også hold, der handlede

deltagere var med på sommerkurserne flere år i træk.

om lovgivning og museologi sådan som det var tilfæl-

En enkelt deltager var med i 9 af de 21 afholdte kur-

det med holdet om ”museologi som proces” i 1986.

ser. Sammensætningen af deltagere varierede fra år
til år afhængigt af kursets emner. Else Marie Boyhus

En kortlægning af emnerne for de forskellige hold på

konkluderede således i førnævnte artikel i 1973, at

sommerkurserne viser ingen entydig udvikling i forde-

mere end halvdelen af deltagerne ved sommerkurset

lingen af hold mellem de forskellige kategorier.

i 1972 var teknisk uddannet personale. Det skyldtes blandt andet, at der det år for første gang blev

Den skiftende fordeling af holdene på forskellige

arrangeret et kursus for museumssekretærer med

arbejdsområder understreger opfattelsen af muse-

12 deltagere. Boyhus fremhæver også, at deltagerne

umsarbejde som kendetegnet af hybriditet.

på holdet om arkæologisk teknik i 1973 hovedsageligt var studerende, fordi det dækkede et emne, som

FIGUR 6. Kategoriseret fordeling af emner for hold på sommerkurserne 1967-1988.
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universiteternes undervisning ikke gjorde. Kun formid-

Lærerkræfterne blev overvejende hentet blandt erfar-

lingskurserne havde en nogenlunde ligelig fordeling

ne museumsfolk. De første år var lærerne fortrinsvis

mellem akademikere, teknikere, studerende og ama-

fra Nationalmuseet og universiteterne, men allerede i

tører ifølge Else Marie Boyhus.15

1969 blev holdet om udstillingsteknik ledet af arkitekt og kunsthåndværker Ibi Trier Mørch, som bl.a.

Særligt formidlingsholdene var populære. I 1972

stod bag udstillingen Ægget på Kunstindustrimuseet

deltog 45 af de 111 deltagere på et af de fire formid-

i 1967.

lingshold. Også holdene med fokus på administration havde mange deltagere. For eksempel havde det
største hold i 1980 16 deltagere og titlen ”Styring og

›

administration.”

‹

Museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
Horst Meesenburg var kendt for at organisere cykelture ud
i landskabet. Her deltager han på museumskurset i 1980.
Foto: Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.

Museumsleder ved Lolland Falsters Stiftsmuseum, Else
Marie Boyhus var en central skikkelse i udviklingen af det
danske museumsfelt. Her er hun på magasinarbejde i 1979.
Foto: Maribo Lokalarkiv.
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FIGUR 7. Opgørelse over den procentvise fordeling af deltagere på museumskurserne på typer af museumsfolk 1968-1973.
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Kilde: Else Marie Boyhus’ manuskript i Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings arkiv, korrespondance,
bestyrelsens arbejde m.v. 1974. (Forfatters afrunding)16

Nogle lærere underviste i en årrække. Således stod

i et interview i 2017: ”Det skulle ikke være sådan at

museumsforvalter Erhard Grimstad fra Roskilde

man følte sig fristet til at gå udenfor området. De otte

Museum i fire år (1976, 1977, 1978 og 1984) for et

dage var man dér 24 timer i døgnet.” Hun fortsatte:

hold om publikumservice og museumsteknik, mens

”Jeg har en fornemmelse af, at der kunne udbryde

konservator Elmer Fabech organiserede hold i beva-

krig udenfor, uden man opdagede det. Man var så

ring fem gange (1979, 1980, 1985, 1987 og 1988).

optaget af det, der skete der, at aviser var ikke noget

Legendariske var zoolog og geograf fra Fiskeri- og

man brugte tid på.”17

Søfartsmuseet, Horst Meesenburgs, cykelture, der
havde til formål at se på det omkringliggende land-

Kurserne flyttede rundt i landet ud fra det grundprin-

skabs i museumsammenhæng. Cykelturene blev gen-

cip, at omegnen kunne bruges som udgangspunkt

nemført i alt seks gange i 1973, 1978, 1980, 1984,

for det praktiske arbejde. Således blev de i alt 21

1985 og 1988.

sommerkurser afholdt på syv forskellige højskoler
rundt omkring i landet.

Statsstøtte og brugerbetaling

Indkvarteringen foregik på dobbeltværelser – om end

Sommerkurserne blev afholdt over 9 dage enten i juni

der i flere af årene også var ekstra rabat for indkvarte-

eller august på lejede folkehøjskoler, der helst lå tem-

ring på sovesale. Fordelingen af værelser gav således

melig isoleret. Den mangeårige sekretær for Dansk

et større arbejde for Kirsten Rex Andersen, der holdt

Kulturhistorisk Museumsforening og Foreningen Dan-

styr på, hvem der skulle dele værelse.

ske Kunstmuseer, Kirsten Rex Andersen, forklarede
16

FIGUR 8. Kort over den geografiske placering af sommerkurserne.

Try Højskole
(1975-1976)

Ry Højskole
(1986-1987)

Brandbjerg Højskole
(1972-1973)

Vester Vedsted
Ungdomshøjskole
(1967-1971)

Vallekilde Højskole
(1984-1985)

Baaring Højskole
(1982-1983)

Gerslev Idrætshøjskole
(1977-1978)

Danebod Højskole
(1979-1981,1988)

17

Deltagerne blev indstillet til deltagelse af deres re-

Praktisk arbejde og god stemning

spektive museer, som i reglen også betalte, men

Det praktiske feltarbejde, som udgjorde en vigtig del

ifølge Else Marie Boyhus var det i 1970erne heller

af sommerkurserne, krævede aktiv deltagelse. For

ikke ualmindeligt, at deltagerne selv betalte. Delta-

eksempel blev deltagerne på holdet i konservering i

gerbetalingen steg hurtigt. Allerede i 1968 kostede

1971 bedt om selv at medbringe genstande fra deres

deltagelsen 495 kr., og med skiftet fra Vester Vedsted

museum, hvis tilstand blev gennemgået. Tilsvarende

Ungdomshøjskole ved Ribe til Brandbjerg højskole

udarbejdede udstillingsholdet i 1973 ideer til et nye

ved Vejle i 1972 blev prisen 640 kr. svarende til godt

fireetagers museum i Jelling med udgangspunkt i en

4300 kr. i dag.18

lille publikumsundersøgelse. I øvrigt blev deltagerne
opfordret til at medbringe egen cykel til ture i omeg-

Foruden deltagerbetalingen blev sommerkurserne

nen, ligesom det gentagne gange i programmet blev

finansieret gennem ansøgninger først til Statens dis-

slået fast, at det ville være praktisk at medbringe fo-

positionsfond og senere til museumsområdets rådig-

toudstyr og skrivemaskine.

hedssum. For eksempel fik Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM) i 1969 tilsagn om 38.000 kr. i

Stemningen på kurserne var lystig, ikke mindst om

støtte til årets sommerkursus.19 I 1974 ansøgte DKM

aftenen samt til afslutningsfesten. I 1984 blev festen

om 55.000 kr., men fik afslag på grund af uenig-

beskrevet som ”den traditionelle afslutningsfest, hvor

hed om en kommende revision af museumsloven.

skolens køkken havde gjort sig ekstra umage, og hvor

Da økonomien var meget stram, måtte årets kursus

deltagerne gav prøver på deres musiske evner i form

aflyses. Det efterfølgende år blev kurset flyttet til Try

af sketcher, sang, ildslugning mv. Festen sluttede

højskole i Nordjylland med en deltagerbetaling på 700

med dans til den lyse morgen til et jazzorkester.”20

kr. (omkring 3400 kr. i dag).
Nogle gange blev feststemningen dog for løssluppen.
Gennem tiden steg prisen for deltagelse til 2100 kr. i

I 1983 formanede planlægningsgruppen lærerne,

1984 (ca. 4500 kr. i dag), og det sidste sommerkur-

at man ikke skulle drikke så heftigt den næstsidste

sus på Danebod højskole i 1988 kostede 2600 kr.

aften, at man ikke kunne være med til afslutningsfe-

per deltager (svarende til ca. 5100kr. i dag). Alt i alt

sten.21 Ikke desto mindre var sommerkurserne med

svingede deltagerbetalingen hvad der i dag svarer til

til at opbygge et kollegialt netværk og understøttede

mellem 3000 kr. og 5000 kr. gennem perioden.

en forståelse af museumsarbejdets hybriditet og af
feltets sammenhæng.

18

‹
Sommerkursernes festlige stemning er noget, deltagerne
stadig husker. Her er det leg ved afslutningsfesten i 1980.
Foto: Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.
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DEBATTEN OM
MUSEUMSUDDANNELSE
Sideløbende med afholdelsen af sommerkurserne

I 1977 forsøgte Historisk Institut ved Odense Univer-

fortsatte debatten om behovet for en egentlig mu-

sitet at etablere et kursus i museologi, som på to se-

seumsuddannelse. På et stormøde i Grenå i 1972,

mestre skulle dække museumshistorie, museumsbe-

arrangeret af Dansk Kulturhistorisk Museumsforening

grebet, museernes medierolle, museernes funktioner,

(DKM), blev det foreslået, at en obligatorisk efterud-

museumslovgivningen og museumsadministration.

dannelse med kurser i museumshistorie, administrativ

Derudover skulle der være praktikophold svarende

organisering, formidling, bevaring og anlægsarbejde,

til halvdelen af kursets undervisningstimer. Planerne

skulle tilbydes alle nyansatte.22

blev imidlertid skarpt kritiseret af de professionelle
museumsfolk for ikke at inddrage museerne i plan-

Ideen om museumskurser blev også behandlet i be-

lægningen. Museumsdirektør ved Aalborg Historiske

tænkning 727 om museernes udvikling i 1975. Her

Museum, Torben Witt, skrev i Museumsmagasinet

blev tre slags kurser foreslået. For det første skulle

i 1977, at museerne næppe ville aftage kandidater

der oprettes to 14-dages kurser med fokus på teori –

ud fra et kriterium om, at de havde gennemgået et

en generel indføring i museumsarbejde og et kursus

integreret universitetskursus i museologi, ”idet der

med mulighed for at gå i dybden med to specifikke

jo er mange andre ting, der er vigtige for museerne

arbejdsområder. Kurserne skulle gennemføres af fag-

ved ansættelse af folk, for eksempel om de er fag-

ligt uddannet personale i løbet af de første ansættel-

ligt velkvalificerede og i besiddelse af menneskelige

sesår. For det andet skulle sommerkurserne fortsætte

egenskaber, der gør dem egnede til museumsman-

som praktisk efteruddannelse, og for det tredje blev

dens gerning.” Desuden påpegede han, at etablerin-

det foreslået, at der blev oprettet nordiske kurser

gen af en universitetsuddannelse måske ville gøre det

f.eks. i registrering eller for museumspædagoger. En

umuligt for museerne at realisere deres egne planer

egentlig nordisk museumsuddannelse kunne man

om en museumsuddannelse i tæt forbindelse med

imidlertid ikke tilslutte sig, fordi man mente, at muse-

praksis.24

umsforholdene var for afhængige af lokale forhold til
at en sådan uddannelse ville give mening.23

Den daværende formand for Statens Museumsnævn,
Else Marie Boyhus, slog dog fast, at museumsfeltet
var for lille til, at der kunne etableres en selvstændig

Kampen om museologien

grunduddannelse, men at der var behov for både

Fra sidste halvdel af 1970erne begyndte interessen

efteruddannelse umiddelbart efter ansættelse i mu-

for museerne at vokse på universiteterne. Indtil da

seumsfeltet, videreuddannelse af allerede ansatte

havde museumsrettet uddannelse primært bestået af

museumsprofessionelle, tilbud om højskolelignende

tilvalgskurser ved eksisterende akademiske uddannel-

kurser på tværs af faglige og funktionelle grænser på

ser blandt andet i arkæologi. Dog havde Københavns

museerne og mulighed for inspirerende studieture.25

Universitet i 1959 oprettet det museumsrelaterede
fag materiel folkekultur, som senere blev til etnologi.
20

‹
Tidligere museumsdirektør for Aalborg Historiske Museum,
Torben Witt, var i en lang årrække en central figur i debatten
om museumsuddannelse. Her ses han i 1990erne. Foto:
Nordjyllands Historiske Museum. Fotograf: Jan Slot Carlsen.

logi blev skrinlagt i Odense. Imidlertid konkluderede
DKM’s bestyrelse allerede i 1979, at det var nødvendigt at overveje, hvorvidt foreningen aktivt skulle
være involveret i opbygningen af en museumsuddannelse eller om det skulle overlades til universiteterne.27
Mens Odense Universitet mødte modstand mod deres planer om at etablere undervisning i museologi,
lykkedes det i 1977 at oprette et tværfagligt kursus
i museologi knyttet til institut for kunsthistorie på
Aarhus Universitet og i tæt samarbejde med Aarhus
Kunstmuseum. Kurset bestod af to ugentlige undervisningstimer, og var frem til årtusindeskiftet det
eneste egentlige, universitære kursus i museologi i
Danmark.

Uddannelsesudvalgene
I museumsfeltet fortsatte debatten om opbygningen
Den megen modstand mod en museologisk uddan-

af uddannelsestilbud for alle museernes medarbejds-

nelse ved Odense Universitet fik institutleder Søren

grupper. I 1977 tilkendegav bestyrelsen for Dansk

Mørch til at svare i en artikel i Museumsmagasinet:

Kulturhistorisk Museumsforening, at der fra februar

”Jeg mindes simpelthen ikke lignende os af mistæn-

1978 ville blive organiseret korte, 2-3 dages speci-

keliggørelse, lignende optog af folk i alt for fantastisk

al-kurser. Senere samme år blev det bestemt at det

små sko med ligtornene strittende ud til alle sider,

første kursus skulle have fokus på administration.

som jeg har mødt, efter vi kom med vores uskyldige

Kurset, der blev afholdt i Herning i slutningen af

og velmente forslag om at lave, hvad der måske kun-

februar 1978 havde 25 deltagere, der fortrinsvis

ne blive begyndelsen til en museumsuddannelse.”26

var nye, yngre museumsfolk.28 I øvrigt organiserede

Resultatet blev, at planerne om et kursus i museo-

blandt andre Dansk Konservatorforbund, Forenin21

gen af Danske Kunstmuseer og Skoletjenesten fra

seumsstyret skole, der skulle uddanne assistenter og

1970erne kortere kurser i forskellige former for pro-

teknikere til museerne. Udvalget foreslog, at der på

fessionelt museumsarbejde.

en sådan museumshøjskole skulle tilbydes en etårig
uddannelse som museumsassistent med praktik, et

Debatten om museumsuddannelse kulminerede fore-

et-semesters kursus i museologi for universitetsstude-

løbigt i begyndelsen af 1980erne med nedsættelsen

rende med praktikordning, kortere relevante efterud-

af en række uddannelsesudvalg. I 1980 tog Statens

dannelser for museumsfolk, almene højskolekurser

Museumsnævn initiativ til et udvalg, der bl.a. foreslog

for museumsinteresserede foruden seminarer om

oprettelsen af et en-uges efteruddannelseskursus for

museumsemner. Højskolen skulle desuden fungere

nyansatte med fokus på museumslovgivning og prak-

som museologisk institut, der også skulle stå for mu-

tisk museumsarbejde. Fra 1983 organiserede Statens

seologisk forskning. Udvalget konkluderede: ”Det må

Museumsnævn derfor kurser for nyansatte inspektø-

være hensigtsmæssigt at vi, samtidig med at en ny

rer.

og bedre praksis udvikles og indføres gennem bedre
undervisning, bevarer vores museale særpræg, bl.a.

Tilsvarende nedsatte DKM et uddannelsesudvalg,

tilknytningen til amatørerne og den fælles undervis-

som i 1982 fremsatte et forslag til 12 kursusmoduler,

ning for lægmand og professionel. Dette vil kun kun-

der kunne kombineres på forskellige måder med hen-

ne ske gennem vor egen skole, Dansk Museumshøj-

blik på at skabe efteruddannelse for 23 forskellige stil-

skole, en selvejende institution.”30

lingsbetegnelser. En museumssekretær skulle således
gennemgå kurser i museumskendskab, registrering
og sagsstyring, samt i administration og i brandslukning. En såkaldt oplysningsinspektør skulle derimod
foruden sit fag have kurser i museumskendskab,
genstandssikkerhed og magasinkundskab, udstilling,
AV-teknik i museumssammenhæng, et grafisk kursus
samt evt. et udvidet kursus i museologi samt kurser i
pædagogik udenfor museumsregi.29
I 1983 blev udvalget indsnævret til 5 medlemmer
med daværende museumsleder i Odsherred, Ole
Strandgaard, som formand. Udvalget argumenterede
for, at der var behov for en samlet museumsuddannelse – især af assistenter og teknikere – for at effektivisere museumsarbejdet. Det konkluderede samtidig,
at den særlige museale viden burde læres på en mu22

FIGUR 9. Grafisk fremstilling af uddannelsesudvalgets forslag til uddannelsesstruktur 1982.

Rengøringsassistent
Havemand

A. Museumskendskab og genstandssikkerhed I (1 dg)
B. ”Kustodekursus” (1 dg + ture)

Opsyn
Betjening
Museumspedel
Museumsforvalter

C. Pasning af tekniske anlæg (1 dg)

Registrator

D. Genstandssikkerhed I-II og magasinkundskab (2 dg)

Konserveringstekniker

E. Klimastyring og basalkonservering
(1 uge)

Museumssekretær

F. Registrering og sagsstyring
(1 uge)

Museumshåndværker

G. Administrationskursus (1 uge)

Museumstegner

H. Museologi (for ledere) (1 uge)

Konservator

Bogholder/kasserer

Museumsfotograf

Museumsdesigner
Museumslærer

I. Specialkursus i museumsfoto
(1 uge)

Oplysningsinspektør
Museumsinspektør

K. Udstillingskursus (2 uger)
L. AV-kursus (1 uge)
N. Grafisk Kursus (1 uge)

Faglig leder
Bestyrelsesmedlem
Kommunalbestyrelsesmedlem
Amtsrådsmedlem
Finansierende organ

Note: Alle arbejdsfunktionerne skulle gennemgå kursus A i museumskendskab og genstandssikkerhed samt evt. en kombination af de
øvrige kurser. Kursus M er udeladt og bestod af det som skulle læres på museet, dvs. som minimum brandslukning, museets eget sikringsanlæg og kendskab til museets egne samlinger og udstillinger. Figuren viser tre eksempler på kursuskombinationer for en museumsforvalter, oplysningsinspektør og museumsinspektør. Blå streger viser obligatoriske kurser, mens røde streger indikerer eventuelt ekstra
kurser.
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VISIONEN OM EN
MUSEUMSSKOLE
I marts 1985 nedsatte de tre museumsforeninger,

kunne fås andre steder, og den skulle finansieres ved

Dansk Kulturhistorisk Museumsforeningen, Forenin-

et driftstilskud under museumsloven for derved at

gen Danske Kunstmuseer og Dansk Naturhistorisk

undgå at mindre museer ikke ville have råd til at efter-

Museumsforeningen, Museernes Uddannelsesud-

uddanne deres personale.

valg med støtte fra Statens Museumsnævn. Udvalget
skulle komme med en plan for kurser til alle kategorier af museumsfolk.

MUSEOLOGI OG MUSEOGRAFI
Teoretisk opererer blandt andre ICOM med to
relaterede begreber indenfor museumskund-

Kursusformater afprøves

skab – nemlig museologi og museografi.

Fra 1985 til 1987 organiserede Museernes Uddan-

Mens museologi er betegnelsen for det teo-

nelsesudvalg en række både landsdækkende og

retiske studium af museer som fænomen, så

regionale kurser med henblik på at afprøve et kursus-

omfatter museografi alle de teknikker, der

format, der var kortere end de lange sommerkurser.

anvendes i praktisk museumsarbejde så som

Kurserne fokuserede oftest på praktiske færdigheder.

registreringspraksis, praktisk konservering, om-

Således tilbød udvalget i 1987 blandt andet et en-

visningsteknik.31

dags kursus med titlen ’EDB på museerne’, et tredages lederkursus samt et tredages kursus med titlen
’Museumsregnskabet’. Desuden blev der afholdt
regionale kurser i rengøring, i bevaring af gravminder

Den ideelle størrelse på en sådan institution var ifølge

og i sikkerhed på museer.

udvalget syv årsværk fordelt på lærere/stipendiater,
en forstander og en kontorfunktionær samt en række

I den afsluttende rapport fra 1987 konkluderede ud-

gæstelærere. Derudover kom omkostninger til admini-

valget, at museumsfeltet talte omkring 3000 medar-

stration og en kostafdeling med 3 årsværk. En mindre

bejdere. Af dem var omkring 450 akademisk uddan-

lærerstab blev dog også nævnt som en mulighed.32

net, som havde kun en meget begrænset eller ingen
uddannelse direkte rettet mod museumsarbejde. Der-

På baggrund af udvalgets arbejde udpegede Samrå-

for konkluderede udvalget, at der burde oprettes en

det for Danske Museumsforeninger den 7. maj 1987

institution, der skulle undervise i ”museumstekniske

fire medlemmer til Museumshøjskolens første besty-

(museografiske) og museumsideologiske (museologi-

relse, der desuden kom til at bestå af en repræsen-

ske) discipliner.” Den skulle videreføre de museums-

tant for en nyoprettet museumshøjskoleforening og

ansattes faglige uddannelse samt orientere i ”tidens

en repræsentant for Statens Museumsnævn (SMN).

filosofiske og samfundsvidenskabelige, kulturelle og

I oktober samme år konkluderede formanden for

kunstneriske problemer.” Skolen skulle først og frem-

museernes uddannelsesudvalg og museumsleder på

mest tilbyde museumsspecifik undervisning, der ikke

Morslands museum, Per Noe, på SMN’s halvårlige
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møde, at museerne stod overfor en ny fremtid, hvor

kring små tepavilloner og havehuse, hvor nogle folk

museumsstillinger ikke ville blive oprettet til specifikke

sidder og får ideer […] og i øen i søen er der nogen

kandidater, som det tidligere havde været tilfældet.

der siger, at Museumstjenesten vil lave en kiosk, så

I stedet ville institutionerne i fremtiden kunne vælge

de kan handle med alle de andre.”33

mellem en række kvalificerede kandidater til en stilling.
Museumshøjskolen
Om kursusvirksomheden sagde han: ”Alle disse ’små

Den 3. december 1987 blev Museumshøjskolen

hop på stedet’ har tjent som opvarmning til det ende-

endelig en realitet. Ud af de 800.000 kr., som oprin-

lige og for udvalget afgørende spring ind i de fælles

deligt blev ansøgt i rådighedssummen blev 230.000

visioners verden.” Afslutningsvis beskrev han sin visi-

kr. bevilliget, og så var man i gang. I 1989 blev mu-

on for en museumshøjskole:

seumsloven revideret og Museumshøjskolen blev
indført som modtager af støtte fra rådighedssummen

”I hovedbygningen er der en evig traven af muse-

ligesom Museumstjenesten og Weilbachs leksikon.34

ernes ansatte, der kommer for at deltage i kortere

De fastere økonomiske rammer betød, at Ole Strand-

efteruddannelseskurser. I den ene sidefløj arbejder

gaard kunne ansættes som forstander fra 1. septem-

en lille gruppe mennesker ihærdigt på at få en muse-

ber 1989, og i september 1990 flyttede skolen ind på

umsteknisk grunduddannelse. I den anden sidefløj er

Den Rytmiske Højskole i Jyderup ved Vig i Odsherred.

nogle ganske almindelige danskere på højskole. […]
I de gamle avlsbygninger er der indrettet forskellige
værksteder og en udstilling. Dér kan man øve sig og
prøve noget af det nye. I parken ligger der rundt om-

‹
Per Noe deltog syv gange i
sommerkurserne, var leder
af Morslands Museum og
formand for Museernes
Uddannelsesudvalg i 1987.
Foto: 1982, Museum Mors.

›
Ole Strandgaard underviste
bl.a. i museumsbegrebet –
her på Odense Bys Museer
i 1990erne. Foto: Ole
Strandgaard.

25

og en eksperimenterende linje. Med andre ord blev

Forskellige kursusformater
Museumshøjskolen skulle ifølge Ole Strandgaard sør-

også efteruddannelsen i nogen grad specialiseret. På

ge for ”uddannelse i de museologiske særheder” ,

nogle af kurserne kunne deltagerne vælge mellem

og skolen eksperimenterede løbende med en række

forskellige emner indenfor samme linje. For eksempel

forskellige kursusformater. For eksempel forsatte til-

kunne deltagerne på den museumsfaglige linje i ok-

buddet om regionale kurser. For 3500 kr., der skul-

tober 1990 vælge mellem et forløb om arkitektur- og

le dække lærerens løn, indkvartering og forplejning,

stilhistorie eller et om lyd som dokumentation.
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tilbød Museumshøjskolen i 1988 kurser i rengøring,
gravminderegistrering, behandling af trægenstande,

Endelig tilbød Museumshøjskolen en række kortere

lyssætning og kundepleje. Kurserne blev afholdt hos

kurser, der blev afholdt enten i Vig eller rundt omkring

arrangøren, der i øvrigt skulle sørge for indkvartering,

i landet. For eksempel blev der i oktober 1991 afholdt

forplejning og evt. rejsegodtgørelse for deltagerne.

et to-dags kursus om landbrugets redskaber på Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Fra 1995 bebudede højsko-

Ugekurserne fortsatte frem til 1995 som to årlige

len, at der ikke længere ville blive udbudt ugekurser,

kurser inddelt i fire specialiserede linjer – nemlig en

men allerede efter første sæson måtte man konstate-

administrativ, en formidlingsrettet, en museumsfaglig

re, at deltagerne fandt de kortere kurser for pressede,
og derfor bebudede man at fem-dages kurser skulle
genindføres fra 1997. Underviserne var ofte fra museumsområdet, men i en del tilfælde var de indhentet
fra andre brancher.
Ifølge de bevarede kursusprogrammer steg antallet af
kurser fra otte kurser i 1989 til 28 i 2002 – bl.a. som
følge af en udvidelse af medarbejderstaben. En del
af kurserne blev dog ikke gennemført på grund af for
få tilmeldinger. En lang række af de dækkede emner
svarede til dem, der havde været taget op i sommerkurserne, men der var et klart fokus på praktisk
museumsarbejde indenfor administration, samlingsarbejde, bevaring, ledelse og formidling. Kun i 2002 var
andelen af akademisk-faglige og museologiske kurser
større end andelen af praktiske kurser.

‹
Her underviser en flyttemand fra Møbeltransport Danmark i
tunge løft i 1998. Foto: Ole Strandgaard.
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En del kurser blev gennemført år efter år, for eksem-

af datasystemerne ofte blev forsinket. For eksempel

pel blev kurset ”elementær registrering” udbudt seks

måtte kurserne i DMI aflyses i 1999 og 2000, fordi

gange mellem 1993 og 2005, kurset ”Museumsbe-

Windows-versionen af programmet blev forsinket.

grebet” blev afholdt seks gange mellem 1996 og
2004, mens kurset ”Museumsbutikken” blev udbudt

Generelt afspejler bredden af kurser indenfor forskel-

hvert år fra 1999 til 2005.

lige specialer, hvordan hver funktion på museet i stigende grad er blevet specialiseret. For eksempel blev

Desuden var digital registrering en fast del af kur-

der i 1995 tilbudt formidlingskurser i visual merchan-

susprogrammet. Fra 1993-2003 arrangerede Muse-

dising, udstilling, museet og folkeskolen, rundvisning

umshøjskolen kurser i Dansk Museum Index (DMI),

og undervisning, markedsføring, museumsbutikken

og fra 2004 blev der tilbudt kurser i Regin. Det var

og avanceret lyssætning. På den måde viser Muse-

imidlertid et tilbagevendende problem, at udviklingen

umshøjskolens sammensætning af kursusemner en

FIGUR 10. Kategoriseret fordeling af kurser udbudt af Museumshøjskolen 1987-2005.
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specialisering og udviklingen af funktionel hybriditet

I 1999 konstaterede Museumshøjskolens samlede

indenfor hvert arbejdsområde.

bestyrelse imidlertid, at alle nu ønskede kursusbeviser, og at Museumshøjskolen måtte acceptere denne
udvikling.37 Samtidig blev det generelle lønsystem

Kompetencegivende kurser

ændret i 2001, sådan at løn og kompetencer blev

Ved siden af de løbende kurser blev særligt tre emner

kædet direkte sammen. På den måde blev kompeten-

centrale i debatten om efteruddannelse til museums-

cegivende kurser endnu mere vigtige, og ønsket om

området – nemlig kompetencegivende kurser, museo-

kompetencegivende kurser blev forstærket.

logisk forskning og udviklingen af sammenhængende
uddannelsesforløb. Gennem 1980erne og 1990erne

For Museumshøjskolen var det imidlertid ikke helt en-

ændredes museernes efterspørgsel efter kurser, men

kelt, for skolen var ikke godkendt som kompetence-

museumsforeningerne var ikke enige om Museums-

givende, og kompetencegivende kurser endte derfor

højskolens udvikling. Mens de kulturhistoriske og

med at blive udarbejdet i samarbejde med kompe-

naturhistoriske repræsentanter i Museumshøjskolens

tencegivende uddannelsesinstitutioner. Dermed blev

bestyrelse ønskede at arbejde for at udvikle kom-

efteruddannelsen af museumsfolk præget af organi-

petencegivende kurser, udtalte Foreningen Danske

satorisk hybriditet, da dele af efteruddannelseskurser-

Kunstmuseer i februar 1994, at foreningen hverken

ne blev organiseret på tværs af forskellige organisati-

ønskede en formalisering af efteruddannelserne, me-

oner.

riterende uddannelser, yderligere institutionalisering,
udvikling af mønstermuseer eller større driftsomkostninger for Museumshøjskolen.36

Museumshøjskolen og museumsuddannelser
Museernes forhold til museologi som videnskab blev
også en vigtig del af debatten – ikke mindst i takt
med at universiteterne fik øjnene op for museumsfeltet som potentielt forskningsobjekt og som aftager
for uddannede kandidater. På et møde i maj 1993
udtrykte Museumshøjskolens bestyrelse således en
vis bekymring for at miste sin særstatus, hvis museologien kom til at høre til på universiteterne.

‹
Museumshøjskolen organiserede blandt andet kurser i DMI
(Dansk Museums Index) rundt omkring i landet. Foto: Ole
Strandgaard.
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Denne bekymring førte til, at Museumshøjskolen fra

umshøjskolen har de bedste forudsætninger for at

1993 i en årrække organiserede et årligt museolo-

perspektivere museologien i lyset af såvel praktisk

gisk seminar i samarbejde med Nationalmuseet. For

museumsarbejde som mere teoretiske overvejelser

eksempel talte en række erfarne museumsfolk som

om museets funktion og rolle”38, og på skolens brev-

Holger Rasmussen, Mogens Bencard, Torben Witt og

papir stod ”Museologisk Institut.”

Peter Seeberg, i 1993 om ”Museet i sin tid”, mens
den hollandske museolog, Peter van Mensch, i 1995
fortalte om museumsuddannelse på Reinwardt Aka-

Uddannelse til alle?

demiet i Amsterdam.

En vigtig målsætning var fortsat at tilbyde uddannelse
til alle museets funktioner. Derfor præsenterede man

Samtidig blev Museumshøjskolens potentiale som

i arbejdsplanen 1995-1998 syv faggrupper som mål-

museologisk forskningsinstitution fremhævet. I

grupper for kurser – nemlig bestyrelsesmedlemmer,

skolens arbejdsplan for 1995-1998 står: ”Muse-

ledelse/inspektører/konservatorer, formidlere, administration, mellemteknikere, opsyns- og sikkerhedsfolk og rengøringspersonale. Målet var, at alle museumsansatte skulle kunne tilbydes en efteruddannelse
svarende til 30 dage indenfor to år efter deres ansættelse for ledere og inspektører og tre år for teknisk og
administrativt personale.
I slutningen af 1990erne blev flere bud på modulsystemer til museumsuddannelser udviklet og kursusmoduler blev testet. For eksempel blev kursuset
”Museumsbegrebet” testet som et modul til en museumsassistentuddannelse i 1996.

‹
En af talerne ved museumshøjskolens første museologiske
seminar i 1993 var Peter Seeberg fra Viborg Museum. Her
ses han på museet i 1988. Foto: Viborg Lokalhistoriske Arkiv.
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FIGUR 11. Forslag til uddannelsesstruktur på Museumshøjskolen 1997.
Museologisk grundkursus
Hvad er museer, hvorfor har vi dem, hvilke opgaver har de?
Museumshistorie, Udfordringer i tiden, Professionelle museer, Etik.
5 dage
Museologisk spor

Ledelsesspor

Materiel kultur, genstande og samlinger
Musealiseringen.Genstandens betydning i vort
samfund. Indsamlingspolitik. Ansvar for samlingerne.
Deaccessionering
5 dage

Udvikling og ledelse
Effektiv ledelse er nødvendig for at imødegå samfundets
krav og muligheder. Museet som organisation.
Ledelseteorier. Målsætning og resultatvurdering.
5 dage

Kunst og samlinger
Som ovenfor
(for kunstmuseumsfolk)
5 dage

Lovgivning og regler
Museet som forvaltningsorgan
4 dage

Natur og samlinger
Som ovenfor
(for naturhistorie-museumsfolk)
5 dage

Personalesamarbejde og ledelse
Ansættelses- og afskedigelsesregler. Overenskomster.
Samarbejdsorganer
5 dage

Museumsformidling
Kommunikationsteori. Besøgendes adfærd og behov.
Analyser. Museernes sprog
5 dage

Markedsføring
Gør museet til en succes
4 dage

Forvaltning af samlinger
Registrering, opbevaring, klima, udlån, transport.
Internationale relationer.
5 dage

Økonomistyring
3 dage

Kilde: Notat, februar 1997, Museumshøjskolens arkiv.
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Sporene blev aldrig iværksat, men i 2001 startede

I arbejdsplanen fremlagde bestyrelsen et ønske om et

Museumshøjskolen to modulbaserede uddannelses-

personale på 5,7 årsværk bestående af en leder, en

forløb – et nordisk forløb for museumsledere og et

fuldtidslærer i museologi og kulturhistorie, en fuld-

forløb for museumsformidlere, som understregede

tidslærer i kommunikation, markedsføring, administra-

efteruddannelsernes specialisering og ideen om at

tion, ledelse og kunsthistorie, en halvtidslærer, der

udvikle uddannelsesforløb.

skulle dække uddannelse af museumsassister samt
kurser i sikkerhed, service og teknik, 0,2 årsværk til
en naturhistorisk konsulent foruden en halvtids bibliotekar og halvanden sekretærstilling. I praksis bestod

NORDISK MUSEUMSLEDER UDDANNELSE
Nordisk Museumsleder Uddannelse blev gennemført første gang i 2001 oprindeligt med
støtte fra Nordisk Ministerråd. Uddannelsen
udmærkede sig ved at have bestå af tre modu-

Museumshøjskolens faste personale af forstander Ole
Strandgaard, en sekretær og en bibliotekar på deltid.
Dog lykkedes det i 1999 at ansætte Nils M. Jensen
som fast lektor bl.a. til udviklingen af Nordisk Museumsleder Uddannelse.

ler samt en fem dages studietur og ved at have
en relativt høj egenbetaling. Den omfattede
kursusmoduler om ’museet og medarbejderne’,
om ’museet og myndighederne og museet og
brugerne’. Desuden lagde uddannelsen vægt på
at opbygge et netværk mellem deltagerne, som
Museumshøjskolen på Ankerhus ved Sorø.
Foto: Ole Strandgaard.

›

var udvalgte topledere fra hele Norden.

MUSEUMSFORMIDLERUDDANNELSEN
Samme år startede MuseumsFormidlerUddannelsen, der var støttet af Kulturrådet for Børn.
MFU bestod af 14 kursusdage fordelt på 4 moduler og havde til formål at styrke deltagernes
formidlingskompetencer, udvikle museerne til
bedre at forstå nye undervisningsprogrammer
for børn samt at udvikle netværk mellem formidlere.
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Fra Vig til Ankershus

umshøjskolens kurser. En opgørelse fra 1999 viste, at

Placeringen af Museumshøjskolen i Vig med kurser

18,2% af deltagerne på Museumshøjskolens kurser

rundt omkring i landet og et museologisk bibliotek på

var tilknyttet museerne i jobtilbud. Det blev set som

Nationalmuseet var ikke umiddelbart hensigtsmæs-

et tegn på, at de ordinære museumsansatte ikke

sigt. Derfor flyttede skolen ind på Ankerhus semina-

brugte kursustilbuddene nok, og der blev indført et

rium ved Sorø den 9. april 1997, hvor der både var

prioriteret tilmeldingssystem for at begrænse andelen

plads til bibliotek og internatkurser.

af deltagere i jobtilbud. I realiteten var det dog nok
nærmere de administrative besværligheder ved at

Alle, fra bestyrelsesmedlemmer til udenlandske mu-

vise, at Museumshøjskolens kurser berettigede til at

seumsfolk og fra inspektører over medarbejdere i

modtage offentlig uddannelsesgodtgørelse, der førte

jobtilbud til studerende, skulle have adgang til Muse-

til det prioriterede tilmeldingssystem.
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Museumsuddannelse og universiteterne
Allerede i 1997 havde Statens Museumsnævn og
repræsentanter fra Museumshøjskolen foreslået,
at Museumshøjskolen skulle udvikle undervisning i
museologi for studerende i samarbejde med et universitet. Sådanne samarbejder viste sig dog hurtigt
at afhænge af personlige kontakter. I 1998 forsøgte
daværende lektor i kommunikation på RUC, Bruno
Ingemann, i samarbejde med Museumshøjskolen
at sammensætte et kursus i museumsformidling. Af
administrative grunde blev kurset imidlertid ikke til
noget, og Museumshøjskolen afslog at fortsætte et
lignende samarbejde med historiestudiet på RUC.
I efteråret 1998 undersøgte Ole Strandgaard mulighederne for at samarbejde med universitetet i Lund
om at udvikle museumsuddannelse. Ifølge hans beretning til Museumshøjskolens bestyrelse var Lund

MUSEOLOGI PÅ UNIVERSITETERNE
I 2001 startede både Aarhus Universitet og
Københavns Universitet forløb i museologi på
bachelorniveau. På Aarhus Universitet gennemførtes også kurser på kandidatniveau. Kurserne
bestod af en kombination af kritisk refleksion og
et praktikforløb på et museum eller en tilsvarende institution. RUC udbød fra 2002 en såkaldt
museumstoning af historiestudiet, der foruden
et fokus på museet og dets formidling også
rummede et praktikophold. I 2003 udviklede
Center for Museologi ved Aarhus Universitet
desuden en master i museologi for museumsfolk med mindst to års praktisk erfaring. I dag
findes en række museumsrelaterede kurser,
men egentlige museologiske forløb findes kun
på bachelorniveau i Aarhus og i København.

Universitet dog mest interesseret i fjernundervisning,
og han konkluderede: ” […] det er jo ikke den vej vi
normalt tænker, men det kan jo tænkes, at vi også

Universiteternes voksende interesse for muse-

snart skal overveje, om internetundervisning er frem-

umsfeltet omkring årtusindskiftet satte øget fokus

tiden.”

på rollefordelingen mellem Museumshøjskolen og
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I praksis holdt Museumshøjskolen dog fast i

den personlige undervisning.

universiteterne i forhold til museumsuddannelse. I
anledning af, at Institut for Æstetiske fag på Aarhus
universitet i 2003 ønskede at oprette en masteruddannelse i museal virksomhedslære og kommunikation skrev Ole Strandgaard i et brev til universitetet:
”En kommende masteruddannelse i museal virksomhedslære og kommunikation kan finde sin plads som
et supplement mellem universiteternes traditionelle

‹
Museumshøjskolen tilbød en lang række praktiske
kurser blandt andet i mærkning af genstande, flytning,
i introduktion til museumsarbejde og i introduktion til
naturhistoriske museer. Fotos: Ole Strandgaard.

”museumsfag” og museernes system af efteruddannelser, som de udbydes af Museumshøjskolen. Netop fordi der er tale om en uddannelse vil her kunne
udvikles et partnerskab.”40
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Dermed blev en deling mellem uddannelse og efter-

interesse i almen museumsudvikling og museologi”,

uddannelse stillet op. I praksis kom ideen om et part-

skrev han i et brev til Samrådet af museumsorgani-

nerskab mellem universitet og efteruddannelse dog

sationer den 3. juni 2002. Nils M. Jensen, der også

alvorligt i fare allerede i efteråret 2003, da universite-

deltog i mødet, kaldte det for en ”frustrerende ople-

tet lancerede masteruddannelsen i Danske Museer

velse” og konkluderede, at styrelsens udmelding om

uden at nævne Museumshøjskolens som samarbejds-

alene at ville finansiere bestemte kurser, gav en ny

partner, hvilket fik Ole Strandgaard til at udtrykke sin

situation.42

og højskolens skuffelse i et brev til universitetet.
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Moduler eller Museumsakademi
Nye tider

Den nye situation tvang Museumshøjskolen til at

I den reviderede museumslov fra 2001 erstattede

gentænke sig selv. I en artikel i Danske Museer i 2002

Kulturarvsstyrelsen (KUAS) Statens Museumsnævn

roste Nils M. Jensen Aarhus Universitet for at have

som tilsynsmyndighed, hvilket for alvorlig kom til at

etableret museumsstudier med praktik på kandidat-

udfordre Museumshøjskolen. Statens Museumsnævn

niveau, men samtidig konkluderede han: ”Der vil gå

havde fra skolens start haft fast plads i bestyrelsen,

adskillige år, før disse kompetencer vil være normen

og skolen havde været finansieret af et mere eller

hos nye kandidater. Der er derfor et akut behov for

mindre fast årligt driftstilskud fra rådighedssummen.

tilbud om målrettet efteruddannelse af museernes

Derfor lagde Museumshøjskolen op til, at der skulle

akademisk uddannede personale.” Derfor præsente-

udarbejdes en resultatkontrakt med den nye styrelse,

rede han et nyt forslag til et modulbaseret tredelt ud-

der skulle støtte skolens arbejde.

dannelsessystem for inspektører og ledere.43 På den
måde blev målgruppen snævret ind i forhold til den

På et møde mellem Museumshøjskolen og KUAS i

tidligere målsætning om kurser for alle.

maj 2002 tilkendegav den nye styrelse imidlertid klart,
at man ikke var interesseret i at indgå en resultatkon-

Den nye plan videreførte på sin vis både de gamle

trakt, og at man ikke ønskede at overtage nævnets

ideer om et museumspædagogikum såvel som ide-

bestyrelsespost. En ærgerlig Ole Strandgaard refe-

en om modulopbyggede uddannelser med fokus på

rerede fra mødet, at styrelsen kun var interesseret i

funktionel hybriditet, men den opnåede ikke Kultur-

museernes rolle som forvaltere af loven, og at man

arvsstyrelsens støtte.

ikke ønskede at støtte Museumshøjskolens generelle
drift, men derimod primært ønskede at give støtte til

En uddannelse for museumsinspektører med vægt på

konkrete kurser indenfor udvikling af ledere, samar-

museets rolle i samfundet, kulturpolitik, arbejdsmeto-

bejde mellem bestyrelse og ledelse og forvaltning af

der, ledelse, strategi, markedsføring og PR arbejde,

museumsverdenens bestemmelser indenfor IT, re-

blev imidlertid sat i gang i 2004. Uddannelsen, der

gistrering og dansk standard. ”Derimod vistes ingen

havde en relativt høj deltagerbetaling på 16.000 kr.,
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FIGUR 12. Model for efteruddannelse af museumsinspektør/museumsleder, 2002.
Modul

Indhold

Modul 1-2-3
A. Grunduddannelse af museumsinspektører

• Museet og kulturarven
• Museet som arbejdsplads
• Museet i samfundet

Modul 4-5-6
B. Lederkursus I
For museumsinspektører

• Ledelsesteori. Metoder og værktøjer
• Redskaber til ledelse
• Fra vision til strategi

Modul 7
C. Lederkursus II
Nordisk Museumsleder Uddannelse

•
•
•
•
•
•

Modul 8
D. Ad hoc kurser/netværk

• Diverse aktuelle emner

Museernes rolle i samtiden
Ledelse i den offentlige sektor
Udvikling af personlig lederstil og færdigheder
Organisationskultur – personaleledelse
Forhandlingsteknik
Strategisk planlægning

Kilde: Jensen, Nils M: Planer for efteruddannelse af museumsinspektører og museumsledere i Danmark,
i Danske Museer nr. 2-3, 2002, side 27.

kombinerede således modulerne 1-6 i en konkret ud-

SU-berettiget. Samtidig skulle akademiet med tiden

dannelse for inspektører. Samtidig understregede den

kunne tilbyde et såkaldt ”museologicum” til universi-

det generiske i museumsarbejde, idet den både var

tetskandidater. Ole Strandgaard skrev: ” En kandidat

for kunstfaglige, kulturhistorisk faglige og naturhisto-

fra Museumsakademiet skal professionelt og selv-

risk faglige museumsfolk.

stændigt kunne udføre alle de daglige opgaver på
museet, sådan at de videnskabelige medarbejdere i

En anden plan, der blev beskrevet af Ole Strandgaard

langt højere grad kan lave det, de er bedst til, nemlig

i Danske Museer i 2004, bestod i at oprette et mu-

forestå museets forskning og indsamling.”44 Dermed

seumsakademi, som skulle tilbyde en professions-

vendte han tilbage til ideen om at uddanne muse-

uddannelse med fokus på fem museologiske emner,

umsassistenter, men heller ikke den ide blev ført ud i

nemlig samlingsvaretagelse, samlingsdokumentation,

livet.

museumsformidling, museumsudstillingen og museumsdrift. Uddannelsens skulle tage 3½ år og være
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FRA MUSEUMSHØJSKOLE TIL DANSKE
MUSEERS EFTERUDDANNELSE
I 2005 blev de tre museumsforeninger, Dansk Kul-

Flere kurser for færre penge

turhistoriske Museumsforening, Foreningen Danske

Siden starten i 2007 er kursusaktiviteten steget mar-

Kunstmuseer og Dansk Naturhistorisk Museumsfor-

kant fra 20 kurser i 2008 til 41 kurser i 2011 og 55

ening, lagt sammen og Organisationen Danske Mu-

kurser i 2016. Generelt har DME videreført, speciali-

seer blev stiftet. Allerede samme år begyndte samta-

seret og aktualiseret mange af Museumshøjskolens

lerne om en sammenlægning af Museumshøjskolen

praktiske kursusemner. Således har kurser i udvik-

og ODM bl.a. fordi KUAS udtrykte ønske om skulle

ling af museumsbutikken og i projektledelse været

forholde sig til hinanden og foretrak at støtte en sam-

så godt som faste dele af kursusprogrammet siden

let organisation.45

2007. Genstandshåndtering har ligeledes været et
tilbagevendende tema for kurser – enten i form af

Resultatet af drøftelserne blev, at Museumshøjskolen

generiske kurser i praktisk genstandshåndtering eller

og ODM blev lagt sammen den 1. juli 2006, og fra 1.

som specialiserede kurser for eksempel i pakning og

december samme år flyttede museernes efteruddan-

rengøring af genstande (i 2018) eller i håndtering af

nelse ind på Vartov i København. I ODM-nyt fra juni

skimmelsvamp (f.eks. i 2016, 2017, 2018 og 2020).

2006 kunne man læse: ”Den nye efter- og videreud-

Ligeledes er kurser i arbejdsmiljø og publikumsbetje-

dannelsesafdeling vil stå på skuldrene af det gode

ning blevet gentaget. Endelig blev DME i 2015 bedt

arbejde, der har været gjort på Museumshøjskolen

om at organisere kurser i det nye registreringssy-

og vil under navnet Danske Museers Efteruddannel-

stem SARA. Imidlertid betød betydelige forsinkelser i

se (DME) arbejde målrettet for at øge og forbedre

implementeringen, at en del kurser måtte aflyses, og

professionelle og kompetencegivende tilbud til alle i

kurserne kom først rigtigt i gang i november 2018.

museumsverdenen.” Det blev samtidig slået fast, at
DME skulle tilbyde relevante kurser, når behovet opstod og kun udbyde museumsfaglig efteruddannelse, hvor der ikke fandtes mere relevante udbydere.46
Direktør for ODM, Nils M. Jensen, har senere formuleret, at DME kun skal lave efteruddannelse, der kan
stå ’museum’ foran.47

›
Det første af 40 SARA. Kurser blev afholdt 7. november
2018. I løbet af 3 mdr. var ca. 600 museumsfolk på kursus.
Foto: Morten Stenak.
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I 2014 introducerede DME fem konkrete læringsprin-

Foruden de praktiske kurser udviklede DME også kon-

cipper, nemlig at undervisningen skal være prak-

krete uddannelses- og seminarforløb. I 2008 startede

sisnær, involverende, aktuel, varierende og effektfuld.

en kompetencegivende masteruddannelse i muse-

Disse principper understreger den praktiske tilgangs-

umsledelse i samarbejde med Center for Erhvervsdri-

vinkel til efteruddannelse af museumsfolk. Overordnet

vende Uddannelse i Nykøbing F, i 2009 udbød DME

set afspejler sammensætningen af kursusemner og

for første gang MuseumsUnderviserUddannelsen i

læringsstrategien en efterspørgsel efter specialisere-

samarbejde med Skoletjenesten, og i 2012 og 2013

de kurser i praktisk museumsarbejde og en fremad-

blev forløb om udstillingsorganisering med titlen ”Bril-

skridende professionalisering af specielle funktioner

lianten” afholdt.

på museerne.

FIGUR 13. Antal gennemførte kurser afholdt af Danske Museers Efteruddannelse 2007-2019.
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Nye perspektiver på museernes

MUSEUMSUNDERVISERUDDANNELSEN

efteruddannelse

MuseumsUnderviserUddannelsen blev gennem-

Gennem det senest årti har DME arbejdet på at de-

ført for første gang i 2009 som et samarbejde

finere sin rolle i uddannelsesfeltet. For at udvide det

mellem DME og Skoletjenesten. Den bestod

potentielle kundegrundlag og for at koordinere ud-

af to forskellige spor. En uddannelse med fire

dannelsesindsatsen indgik DME i 2009 samarbejds-

to-dages moduler, der fokuserede på at give

aftaler med konservatorernes efteruddannelsespulje,

redskaber til planlægning, gennemførsel og

KEP, og Biblioteksskolens efteruddannelse, og året

evaluering af museumsundervisning for børn og

efter, i 2010, blev en tilsvarende aftale indgået bl.a.

unge. En kortere to-dages version af uddannel-

med Skoletjenesten.

sen blev også udbudt med fokus på rollen som
underviser. MuseumsUnderviserUddannelsen
udbydes stadig.

Samarbejdet mellem DME og Kulturarvsstyrelsen var
oprindeligt bestemt i en 4-årig aftale, som senere er
blevet afløst af aftaler på to år. De korte planer har
betydet en vis usikkerhed omkring de økonomiske
rammer for efteruddannelse i museumsfeltet, ikke
mindst som følge af betydelige nedskæringer i den
statslige støtte har fundet sted i det seneste årti. For
eksempel faldt støtten fra rådighedssummen med
600.000 kr. i 2012 og med yderligere 250.000 kr. i
2017. Dette har bl.a. betydet, at udgiften til de enkelte kurser samt en del af omkostningerne til administration har måttet dækkes af deltagerbetalingen.
Dog har DME også i visse tilfælde fået støtte til særskilte projekter – som f.eks. i 2008-2011, hvor DME
fik i alt 3,2 mio. kr. fra formidlingspuljen til udvikling
og gennemførelse af 10 formidlingskurser.

›
Kursisterne evaluerer grafisk deres udbytte af
MuseumsUnderviserUddannelsen i 2019.
Foto: Morten Stenak.
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I maj 2010 forsøgte DME og Center for Museologi

de ikke var muligt og man måtte nøjes med fortsat

ved Aarhus universitet at indgå et konkret samar-

dialog.

bejde omkring at udvikle en masteruddannelse for
mellemledere og museumsinspektører med samlings-

Endelig har DME flere gange udbudt kurser interna-

ansvar. Det førte til en samarbejdsaftale med henblik

tionalt. For eksempel blev udstillingskurset Brillianten

på at koordinere initiativer, markedsføre aktiviteter

afviklet i samarbejde med det rumænske museums-

hos hinanden og at dele viden. Det viste sig imidler-

forbund i 2013.

tid, at det praktiske samarbejde var udfordret bl.a. af
museernes begrænsede budgetter til efteruddannelse
og af universiteternes behov for længere planlægning
end museernes. Resultatet blev, at konkret samarbej-

FIGUR 14. Statsligt tilskud til DME 2007-2019 i kr.
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Kilde: Danske Museers Efteruddannelse.
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FREMTIDEN FOR EFTERUDDANNELSE
AF MUSEUMSFOLK
Siden 1960erne har det danske museumsfelt udmær-

digitale kompetencer både i forhold til museets for-

ket sig ved at organisere efteruddannelse for muse-

midling, for eksempel på hjemmeside og på sociale

umsansatte og på den måde været med til at define-

medieplatforme, og ved registrering.

re museumsarbejde. Museumsarbejde har altid været
en kombination af mange forskellige logikker – både

For det tredje har ledelse udviklet sig til en særskilt

akademisk-faglige og funktionelle – og uddannelsestil-

kompetence, der i stigende grad er behov for. Hvor den

buddene til museumsfolk har været præget af orga-

første generation af museumsledere var den øverste

nisatoriske kombinationer. Kort sagt: Professionelt

blandt ligemænd, så er museumsinstitutionerne i dag

museumsarbejde og den museumsrettede efterud-

så komplekse, at der er behov for ledere med specifikke

dannelse har været og er kendetegnet af hybriditet.

ledelseskompetencer – kompetencer, der ikke nødvendigvis er specifikke for museumsfeltet. For det fjerde

På trods af den stigende specialisering gennem peri-

stilles der stadig stigende krav til museernes forskning

oden, så er forventningen til den museumsansattes

og forskningssamarbejder – krav som forudsætter net-

funktionelle hybriditet også i dag et vigtigt element i

værk og løbende efteruddannelse i forskningsmetoder.

museumsarbejdet, og behovet for praksisnær uddan-

Der er således nok at tage fat på i forhold til efterud-

nelse er stort. Hvor skal man ellers lære de praktiske

dannelse af museumsfolk – også i fremtiden.

gøremål på et museum, hvis der ikke fandtes specifikke efteruddannelseskurser?

Det er dog tankevækkende, at aktørerne i den debatten omkring museumsarbejdets indhold, har ændret

Men de nødvendige praktiske kompetencer har æn-

sig markant i det seneste årti. Hvor kompetencebe-

dret sig markant gennem tiden i takt med ændringer i

hov og præsentation af uddannelsesstrukturer gen-

museernes rolle. Fremtidens museumsfolk har såle-

tagne gange i 1960erne og 1970erne var genstand

des ikke nødvendigvis brug for de samme kompeten-

for diskussion på stormøder, og forskellige museums-

cer som fortidens.

folk skrev indlæg i museumsfeltets tidsskrifter, så er
de seneste analyser af museologi og museumsarbej-

I 1960erne skrev Peter Seeberg i et notat til Ministeriet

de i Danmark kommet fra universitetsforskere. For ek-

for Kulturelle Anliggender, at museumsfolk skulle være

sempel var det professor ved det Informationsviden-

veluddannede folk med en æstetisk sans.48 I dag og

skabelige Akademi ved Københavns Universitet, Hans

i fremtiden har museets ansatte desuden brug for en

Dam Christensen, der i Danske Museer i 2015 gjorde

række mere eller mindre specifikke kompetencer. For det

sig tanker om danske museumsuddannelser under

første har de brug for kompetencer til at facilitere bru

titlen: ”En forvitret professionsuddannelse.”49

gernes inddragelse, sådan at der skabes medejerskab.
Måske er det tid til at det professionelle museumsfelt
For det andet har den digitale udvikling betydet, at

igen begynder at diskutere uddannelsesbehov mere

museumsfolk har brug for en bred vifte af praktiske,

aktivt.
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