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Opstilling til: Museumsudvalget for Kulturhistorie 

 

Jeg er fastansat som museumsinspektør i formidlingsafdelingen ved Roskilde Mu-

seum, hvor jeg har været tilknyttet siden 2011. Jeg er uddannet cand. mag i histo-

rie fra Københavns Universitet i 2004. Herefter var jeg i perioden 2005-2008 ansat 

på Dansk Skolemuseum som formidlingsinspektør og derefter fra 2008-2011 som 

museumsformidler på Sydvestsjællands Museum.   

Som historiker er jeg specialiseret indenfor områderne ”dansk skolehistorie” samt 

”1800-1900 tallets social- og børnepolitik i Danmark”, men har dog gennem en år-

række primært arbejdet indenfor området museal formidling, kommunikation og 

markedsføring. Jeg har i dette arbejde lagt vægt på at udvikle museal formidling af 

høj kvalitet, der rejser de kulturhistoriske spørgsmål, der former og inspirerer os 

som individ, kultur og samfund. Endvidere har jeg arbejdet på at målrette historie-

fortællingen, udsprunget af museet samlinger, således, at den tager en tværfaglig 

og forskelligartet tilgang til fortolkning og formidling af kulturhistorien. 

Dette arbejde har givet mig en stor viden og kendskab, både i praksis og teoretisk, 

til museernes store styrker og ligeså udfordringer på formidlings- og kommunikati-

onsområdet.  

Med udgangspunkt i ovenstående kan jeg bidrage til at holde fokus på udviklingen 

af muserne formidlingsarbejde i ”Udvalget for Kulturhistorie”. Jeg vil arbejde for at 

sikre, at de danske museer fremstår som åbne, brugerinddragne, tilgængelige og 

vedkommende kulturinstitutioner, der fungerer som nytænkende katalysatorer og 

kreative udbydere af den viden som muserne ligger inde med.  

Jeg er af den overbevisning, at museerne skal tænke anderledes og løbende turde 

udfordre museumsbegrebet i takt med samfundsudviklingen således, at museerne 

ikke bliver statiske ”genstandshaller” men dynamiske og tilgængelige ”vi-

denscentre”. Museerne skal møde publikum i øjenhøjde og aktivt involvere publi-

kum i at skabe museumsrum, der indbyder til individuel brug og museumsoplevel-

se. Endvidere vil jeg arbejde for en styrkelse af samspillet og sammenhængen 

mellem museer, kommuner, biblioteker, arkiver, undervisningssektoren og andre 

samarbejdspartnere.  

 

Venlig hilsen 

 

Nikolaj Lindegaard Helms 

Museumsinspektør, Roskilde Museum  

 


