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Executive summary 
The Danish museum environment is at present the object of much debate, primarily regarding 

the future structuring of the political and economic framework surrounding the state-owned 

and state-subsidised museums. This has been brought about by numerous underlying factors 

such as the Danish Municipal Reform, which has prompted substantial changes in the state 

subsidy scheme, the Danish government’s pronounced objective of enhancing corporate spon-

sorship of the arts, as well as the current financial climate, which combined with increasing 

operating costs is affecting the running of many museums. These points have drawn very 

mixed responses from the affected parties, which forms the basis for an interesting analysis. 

To advance our understanding of the determinants of the existing museum structure 

in Denmark and the development potential of the overall museum environment, this thesis 

conducts a study of the current operating conditions of state-subsidised art museums in 

Denmark. The study is divided into three parts, using Actor-Network Theory as the theoreti-

cal basis for the entire project. Part one examines the existing museum legislation, in order to 

establish how it creates a particular framework, within which the state-subsidised art mu-

seums must operate. Part two carries out an in-depth analysis of two state-subsidised art mu-

seums, in order to clarify how they perceive the current operating conditions. Part three ex-

plores the prevailing attitudes on the present condition of the museum environment and its 

development possibilities, based on an examination of The Danish Ministry of Culture’s and 

The Association of Danish Museums’ respective viewpoints on the matter. 

The thesis shows that although state-subsidised art museums are presently facing 

substantial challenges, connected primarily to financial issues, they also have interesting de-

velopment opportunities. Furthermore it demonstrates that the museum environment’s current 

structure contains a number of inconveniencies. These are by and large connected to the exist-

ing museum legislation, which offers a subsidy scheme that limits museums’ operating op-

tions and inhibits the implementation of more productive working procedures. Consequently a 

restructuring of the subsidy structure seems relevant. Regarding the future development of the 

museum environment, the thesis also shows that prevailing opinions on the matter are ex-

tremely divided, and that none of the viewpoints encompass both possible solutions to the 

existing challenges and openness towards the many development opportunities. Moreover 

there seems to be a general lack of discussion regarding the future societal objective of the 

Museum network as a whole, which, if not addressed, may result in undesirable consequences 

for the future museum environment. 
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Forord 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til en række mennesker, som på forskellig 

vis har medvirket til tilblivelsen af dette speciale. For det første vil jeg gerne rette en stor tak 

til min vejleder, Søren Friis Møller, for råd, vejledning og relevante indspark igennem hele 

specialeprocessen. Dernæst vil jeg gerne takke Museumsdirektør Charlotte Sabroe – Vestsjæl-

lands Kunstmuseum – for et langt og informativt interview. Ligeledes for et engageret og in-

formativt interview vil jeg gerne takke Museumsdirektør Anne Højer Petersen og PR- og 

Sponsormedarbejder Lene Vesten – Fuglsang Kunstmuseum. I forbindelse med rekvireringen 

af kvalitetsvurderinger fra Kulturarvsstyrelsens Museumskontor var både Ida Brændholt 

Lundsgaard og Louise Straarup-Hansen behjælpelige med behandlingen af min forespørgsel – 

tak for det!  
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1. Introduktion 
Det danske samfund er funderet i en velfærdsmodel, der kombinerer individuel frihed med 

kollektiv statslig regulering, med det mål at tilvejebringe lige sociale muligheder for det en-

kelte individ – til gavn for samfundet som helhed1. Det danske kulturliv har traditionelt haft 

en vigtig funktion ift. opretholdelsen af denne velfærdsmodel, idet lige kulturelle muligheder 

tidligt blev vurderet som en forudsætning for opnåelsen af lige sociale mulighedsbetingelser 

for alle. Dette synspunkt affødte et behov for øget tilgængeliggørelse af kulturen, så alle bor-

gere kunne få glæde af den danske kulturskat, uanset indkomst og sociallag. Herved blev ki-

men lagt til et kulturliv, der, frem til i dag, i overvejende grad er blevet reguleret og finansie-

ret af staten. 

Konsekvensen for det danske museumsvæsen har været en struktur, der overordnet 

differentierer mellem en lille gruppe statslige museer2 – ejet og drevet af staten – og et større 

antal statsanerkendte museer3, der drives kommunalt, af foreninger, eller af selvejende institu-

tioner.4 Museerne er kategoriseret inden for tre fagområder – natur- , kultur- og kunsthistorie 

– som alle er omfattet af Museumsloven, hvorved de dels er tilskudsberettigede, men også 

forpligtede til at efterleve konkrete lovkrav. Udover de statslige og statsanerkendte museer 

findes der også en gruppe museer, som ikke er omfattet af Museumsloven og derfor ikke får 

statstilskud. 

 

1.1. Problemfelt 

Inden for det seneste år har der via diverse indlæg, kronikker og artikelserier5 været et synligt 

mediefokus på de statsstøttede museers driftsbetingelser, herunder statens rolle som tilskuds-

yder og tilsynsmyndighed på området. 

Derigennem er der kommet flere tilkendegivelser fra museer i hele landet, om at de 

pt. kæmper med stigende omkostninger til nyerhvervelser, forsikring, forskning og den dagli-

ge drift, uden tilsvarende stigning i den offentlige driftsstøtte. Dette har iflg. de adspurgte 

museumsledere affødt et stigende behov for andre støttekilder – primært i form af fondslega-

ter eller erhvervssponsorater. Særligt sidstnævnte nævnes som noget, der er blevet øget, hvil-

ke kunne indikere, at mange museer begynder at bevæge sig hen imod nye organiseringsfor-

mer, som er udbredt andre steder i verden. 

                                                        
1 Duelund, 2003: 20-21 
2 Der er otte statslige museer, hvoraf tre er hovedmuseer – ét for hver fagområde (www.kulturarv.dk - Statslige museer) 
3 Der er 118 statsanerkendte museer (www.kulturarv.dk - Statsanerkendte museer) 
4 www.kulturarv.dk - Museernes Økonomi 
5 Fx ”Kulturen og Pengene” i Information i 21.-28. juli 2008   
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Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser denne udvikling vil have for det danske museumsvæsen 

og i bredere forstand det danske kulturliv. 

Fortalerne for denne udvikling ser privat finansiering som et godt supplement til 

statsstøtten og en attraktiv mulighed for museerne til at øge professionaliseringen i deres ar-

bejdsgange, fordi udviklingen nødvendiggør en mere produktorienteret tilgang til museale 

aktiviteter. Det forventes, at dette kan bidrage til øget refleksion og kreativitet og derved være 

produktivt for museernes arbejde og udvikling. Modstanderne derimod forudser, at private 

sponsorer som hovedregel vil afkræve en modydelse (fx imagepleje/branding) for deres støtte, 

hvilket vil kunne medføre stor selektivitet ift. hvad de vil/ikke vil støtte. For økonomiske 

trængte museer frygtes det herved, at udstillinger i stigende grad vil blive valgt ud fra, hvad 

der kan tiltrække sponsorer, snarere end ud fra udstillingens kunstfaglige indhold og bidrag til 

museet som helhed.  

Disse modsatrettede perspektiver former et spændingsfelt omkring det danske muse-

umsvæsen, som vil kunne tjene som et interessant udgangspunkt for en nærmere analyse. Jeg 

vil derfor undersøge, hvordan forskellige faktorer som bl.a. lovgivning, tilskudsregler og øko-

nomi er med til at forme og fastholde et netværk omkring det danske museumsvæsen, som 

museerne skal agere i. Målet hermed er at belyse museernes situation i Danmark for derigen-

nem at klarlægge, hvilke driftsbetingelser de statsstøttede museer har, og hvilke implikationer 

disse har for museernes nuværende virke og fremadrettede eksistens- og udviklingsmulighe-

der. 

Inden for rammerne af dette speciale finder jeg det dog for omfattende at undersøge 

hele museumsvæsenet, hvorfor jeg begrænser mig til kun at behandle de statsanerkendte 

kunstmuseer. Ud fra disse overvejelser kan jeg opstille følgende problemformulering: 

 

1.2. Problemformulering 

Jeg opererer med en opdeling af problemformuleringen i fem dele, hvilket afspejler specialets 

struktur. Følgelig ønsker jeg i dette speciale, at: 

 

• Kortlægge, hvordan Den Danske Museumslov etablerer et handlerum for danske 

kunstmuseer, som sætter særlige betingelser for deres ageren. 

 
• Klarlægge, hvordan Museumsloven udmønter sig i praksis hos fem udvalgte kunstmu-

seer og herunder se på hvilke andre forhold, der påvirker deres varetagelse af lovkra-

vene. 
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• Afdække, hvordan to udvalgte kunstmuseer italesætter deres generelle driftsbetingel-

ser, samt hvilke faktorer de tilskriver særlig stor betydning ift. at fremme eller begræn-

se deres overordnede handlemuligheder. 

 
• Belyse hvordan andre centrale aktører på det museale felt italesætter det danske muse-

umsvæsens nuværende forfatning og fremtidsudsigter, for derigennem at indkredse 

nogle af de overordnede strømninger, som pt. gør sig gældende på området. 

 
• Gennem en diskussion af mine iagttagelser at komme nærmere en forståelse af de 

statsanerkendte kunstmuseers nuværende driftsbetingelser og fremadrettede udvik-

lingsmuligheder. 

 

1.3. Disposition 
Specialet er opdelt i syv kapitler, hvor nærværende afsnit hører under Kapitel 1, som er en 

introduktion til projektet. Kapitel 2 skitserer specialets teoretiske ramme, herunder valg af 

analysestrategi og hvilke implikationer, dette valg medfører. I de efterfølgende tre kapitler 

udfoldes selve analysedelen, som skal sætte mig i stand til at besvare specialets problemfor-

mulering. Kapitel 3 undersøger Museumsloven, og hvilken ramme den sætter for museums-

driften i Danmark. Kapitel 4 foretager casestudier af to statsanerkendte kunstmuseer med det 

formål at afdække, hvordan det statsstøttede museumsvæsen sætter særlige betingelser for 

deres drift. Kapitel 5 breder perspektivet ud igen og søger, vha. målrettede nedslag i det mu-

seale netværk, at afdække nogle af de vigtigste aktører, som præger dagsordenen på det muse-

ale felt. Efter analyserne tager Kapitel 6 en række interessante iagttagelser fra analyserne op i 

en diskussion, hvorefter specialet rundes af med en konklusion i Kapitel 7. Denne struktur er 

skitseret grafisk i figur 1 nedenfor: 
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Figur 1 - Egen tilvirkning 
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2. Analysestrategi 
Dette speciales analysestrategi6 er funderet i Aktør-netværk-teori (ANT), som uddybes i dette 

kapitel. Jeg vil først beskrive den overordnede analysestrategiske ramme, som ANT tilbyder. 

Dernæst vil jeg reflektere over valget af ANT og dens effekt på min analyse. Afslutningsvis 

vil jeg udfolde ANTs hovedbegreber yderligere og bl.a. definere, hvordan jeg iagttager aktør-

netværk. 

 

2.1. Analysestrategisk ramme 

ANT anskuer verden som bestående af netværk af heterogene relationer mellem heterogene 

entiteter.7 Dvs. enhver genstand ses som en helhed, der formes og tilskrives mening via de 

dele, den består af. ANT opererer med fire hovedbegreber – netværk, aktør, black box og 

translation – som indrammer det blik, teorien tilbyder: 

 

2.1.1. Netværk 

Et netværk er en sammenstilling af knudepunkter, som formes og afgrænses af de involverede 

punkters indbyrdes relationer.8 Punkternes handlen og interaktion er således determinerende 

for et netværks opståen og løbende opretholdelse og derved også for, hvilke netværk der kan 

komme til syne i en analyse. Dette indikerer også, at der ikke eksisterer prædeterminerede 

netværk i ANT-regi. Teorien benytter derimod et meget åbent netværksbegreb, hvori der in-

gen forhåndsantagelser er om størrelse, stabilitet eller typer af entiteter, der kan optræde i et 

netværk.9 Netværk er derved dynamiske og løst afgrænsede størrelser, som mobiliseres og 

opretholdes via forskellige entiteters løbende og gensidige påvirkning.10 

 

2.1.2. Aktør 

Begrebet aktør betegner de elementer i et netværk, som handler eller fås til at handle af an-

dre.11 Ovenfor benævnes disse både som entiteter og knudepunkter, ligesom de også kaldes 

aktanter. ANT opererer derved med flere synonyme betegnelser for det samme, da teorien 

også her arbejder med en meget åben begrebsdefinition, hvilket gør det relevant at have for-

skellige termer at trække på. En aktør i ANT er et semiotisk begreb, hvilket betyder, at den 
                                                        
6 Forstået som ”en strategi for, hvordan man vil forme og konditionere et blik på den sociale verden fra en position i denne 
verden” (Esmark m.fl, 2005: 10) 
7 Callon, 1986a: 24 
8 Jensen, 2005: 188 
9 Ibid.: 189 
10 Callon, 1986a: 32-33 
11 Latour: 2005: 69 
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kan være såvel human som nonhuman. Derved kan både mennesker, institutioner, kunstgen-

stande, billetpriser, arkitektur og lovtekster mv. figurere som aktører på lige fod i denne slags 

analyser. I sit udgangspunkt skelner teorien således ikke mellem forskellige typer aktører eller 

tildeler a priori nogle aktører højere status end andre. Når ANT så alligevel opererer med mi-

kro- og makro-aktører, skyldes det, at alle relationer, der etableres mellem aktører i et net-

værk, bygger på en forudgående forhandlingsproces, der har fastlagt aktørernes position og 

indbyrdes styrkeforhold.12 

Idet ANT ikke arbejder med antagelser om, hvad en aktør kan være, har aktører – li-

gesom netværk – ikke en fast, prædetermineret kerne eller essens, men tager form og tilskri-

ves mening via deres relation med andre aktører. Derfor kan ANT siges at tilbyde et anties-

sentialistisk blik på verden, hvor mening skabes gennem en række aktørers interaktion i et 

givent netværk.13 

 
2.1.3. Black box 

En black box er en aktør, som har opnået en stabilitet, der får den til at fremstå som en entydig 

størrelse med forudsigelige handlemønstre, mens dens indre strukturer samtidig er gjort usyn-

lige.14 Dvs. en black box indeholder ting, som tages for givet og ikke længere problematiseres 

og derfor opfattes som en selvfølgelighed af de øvrige aktører i netværket.15 En black box 

reducerer kompleksitet og kan derfor stabilisere relationerne i et netværk, fordi den tildeler en 

simplificeret rolle til en aktør, som de andre aktører kan etablere en fælles forståelse om-

kring.16 Dette indikerer, at en aktør kan bruge black boxe som et strategisk redskab til at mo-

bilisere netværk via tildeling af roller til sig selv og/eller andre aktører i netværket.17 En black 

box er dog aldrig stålsat. Som enhver anden aktør er den skrøbelig, idet dens stabilitet og for-

udsigelighed til enhver tid kan forskubbes og nedbrydes, hvis en etableret konsensus om dens 

funktion går i opløsning.18 

 

2.1.4. Translation 

Begrebet translation betegner de handlinger som mobiliserer og opretholder et netværk. Ak-

tører er, som sagt, kilden til al handling. De bruger translationer til at forhandle og definere 

                                                        
12 Callon & Latour, 1981:280 
13 Jensen, 2005: 188 
14 Ibid.: 189 
15 Callon & Latour, 1981:285 
16 Olesen & Kroustup, 2007:83 
17 Callon & Latour, 1981:285 
18 Ibid. 
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indbyrdes relationer, rollefordelinger, styrkeforhold og fælles handlerammer for et givent net-

værk.19 Via translationer søger enhver aktør således at styrke sin position i et netværk, gen-

nem indrullering af andre aktører.20 Udfaldet er dog ikke givet på forhånd, idet de involverede 

aktører skal godtage translationen, før den har en effekt i netværket.21  

Iflg. Callon består translationsprocessen af tre elementer.22 For det første etablerer 

den et netværksbillede, hvor en række aktører positioneres ift. hinanden og tildeles bestemte 

roller. Den translaterende aktør forsøger herigennem at indskrive sig i et netværk ved at ind-

rullere forskellige aktører, som den samtidig taler på vegne af. Indtager disse aktører deres 

tildelte roller, gøres den handlende aktør til talsmand for dem.23 

For det andet opstiller enhver translationsproces en række obligatoriske passage-

punkter, som aktører må gå igennem, hvis de vil være en del af det tilbudte netværksbillede.24 

For at hjælpe denne proces på vej, kan den translaterende aktør benytte forskellige indrulle-

ringsteknikker – overtalelse, forførelse, manipulation, vold mv. – som alle skal få aktørerne til 

at følge den skitserede rute.25 Lykkes dette, positioneres den translaterende aktør som et uom-

gængeligt punkt i netværket – en position som dog kun fastholdes, så længe translationen lø-

bende genbekræftes. 

Den tredje del af translationsprocessen betegnes displacement – dvs. forskydning.26 

Enhver translation sammenstiller en række heterogene aktører, som der kan være store afstan-

de imellem. Dette element skal derfor sikre, at de involverede aktører accepterer en given 

translations fastsættelse af talsmænd og passagepunkter via etableringen af nogle stabiliseren-

de forbindelsesled. Et eksempel herpå kunne være, når entiteter omdannes til inskriptioner  - 

dvs. at en substans transformeres til et stykke papir, der efterfølgende kan agere som tals-

mand.27 Dette kunne fx være en lov, der virker som forbindelsesled mellem den lovgivende 

magt og de aktører, loven berører, hvorved den bliver et håndgribeligt holdepunkt, som fast-

holder de pt. gældende lovbestemmelser. Sådanne forskydninger er derved med til at stabili-

sere netværkskonstruktioner, som ellers ville have svære eksistensbetingelser. 

 

                                                        
19 Olesen & Kroustup, 2007: 77 
20 Jensen, 2005: 190 
21 Callon, 1986a: 25 
22 Ibid.: 24-28 
23 Jensen, 2005: 190 
24 Callon 1986a: 27 
25 Jensen, 2003: 20 
26 Callon 1986a: 27 
27 Jensen, 2003: 15 
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2.1.5. Begrebssammenhæng 

Ovenstående gennemgang viser, at ANT tilbyder et relativt simpelt teoriapparat, som skal 

anskueliggøre de underliggende relationer og processer i form af aktører, netværk, translatio-

ner og black boxe, som former, opretholder og udvikler den verden, der omgiver os. 

Samtidig indikeres det, at der er nogle overlap de fire begreber imellem. For det før-

ste synes der at være flere fællestræk mellem netværk og aktører. Dette ses bl.a. ved, at ver-

den iflg. ANT består af netværk af aktører, mens alt, der kan tilskrives handling, samtidig selv 

kan være en aktør. Forskellen mellem de to kan således synes ret uklar. Iflg. ANT er der hel-

ler ingen forskel.28 Et netværk består af aktører, mens enhver aktør tilsvarende er et netværk, 

der dog, i en given kontekst, har opnået en form for stabilitet, der får den til at fremstå som en 

entydig størrelse – dvs. en black box.29 Om man iagttager aktører, netværk eller black boxe 

beror derved ikke på iboende kvaliteter ved en genstand, men betinges af hvilket blik, man 

lægger på den. 

Derudover ses det, at translationsbegrebet skiller sig lidt ud fra de øvrige begreber, 

idet den betegner en proces. Gennemgangen synes dog samtidig at understrege, at translati-

onsprocessen – og  -begrebet – spiller en central rolle i ANTs teoriapparat, idet translationer 

er det, der binder netværk sammen, skaber bevægelse og sikrer deres opretholdelse og udvik-

ling. 

 

2.2. Valg af ANT 
Som beskrevet, forklarer ANT verden som bestående af netværk af aktører, der, via deres 

indbyrdes relationer, mobiliserer og opretholder de netværk, de indgår i. Anskuer vi det stats-

lige museumsvæsen i en sådan optik, kommer et væld af entiteter til syne, som på forskellig 

vis knytter sig til hinanden og derved former og afgrænser et netværk. Heri vil de statsstøttede 

museer, kulturarven, Museumsloven (MUL), Kulturministeriet (KUM), Organisationen Dan-

ske Museer (ODM), kommunale instanser, regionale kulturaftaler, museale arbejdsopgaver, 

økonomi mv. kunne iagttages som aktører, der alle søger løbende at fastholde deres respektive 

pladser i netværket ved at translatere roller til dem selv og andre entiteter omkring dem. ANT 

kan således siges at tilbyde et indblik i de underliggende relationelle strukturer, som samler 

og regulerer et netværk – her det danske museumsvæsen. Dette gør teorien anvendelig i dette 

                                                        
28 Callon, 1986a: 33 
29 Jensen, 2005: 189 
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speciale, da den kan hjælpe til at afdække de entiteter og relationelle sammenhænge, som ind-

rammer de statsanerkendte museer og påvirker deres driftsbetingelser. 

Samtidig illustrerer ovenstående oprids, at specialets undersøgelsesfelt udgøres af en 

lang række heterogene entiteter. Dette gør ligeledes ANT velegnet som analysestrategi, idet 

teorien netop muliggør, at forskelligartede entiteter kan optræde på lige fod i samme analyse. 

Jeg forventer derfor, at ANT vil sætte mig i stand til at udfolde det multifacetterede felt, som 

omgiver danske kunstmuseer, på en spændende og udbytterig måde, idet teorien forventes at 

bidrage til en synliggørelse af adskillige entiteter og relationer, som næppe ville komme til-

svarende til syne i andre teoretiske perspektiver. 

I forlængelse heraf er det vigtigt at holde sig for øje, at ethvert netværk, undersøgt 

vha. ANT, ikke er defineret på forhånd. Netværk er derimod noget, som altid konstrueres 

gennem en persons empiriske undersøgelse af et givent emne. Dette stiller på den ene side 

krav til, at undersøgeren kan sætte sig ud over eventuelle prædefinerede forventninger til em-

net, men muliggør samtidig, at uventede aktører og overraskende sammenhænge kan komme 

til syne undervejs. Dette ser jeg, som én af ANTs helt store styrker, idet det pålægger mig et 

krav om åbenhed overfor mit undersøgelsesfelt. Samtidig står det klart, at min analyse vil tage 

form af de entiteter, jeg får anskueliggjort i mine empiriske undersøgelser, og at analyseresul-

taterne derfor vil være betinget af de valg, jeg træffer undervejs. 

 

2.3. Iagttagelse med ANT 
Jeg vil i dette afsnit klarlægge, hvordan valget af ANT mere præcist influerer på specialets 

analysedele og herunder definere, hvordan jeg iagttager aktører, black boxe og translationer. 

Overordnet gør ANT det muligt at iagttage kommunikationsprocesser, som de ud-

spiller sig mellem forskellige entiteter. For at kunne iagttage disse processer opererer ANT 

med tre grundprincipper: 1) Agnosticisme – at vise upartiskhed ift. aktører, 2) generaliseret 

symmetri – at humane og non-humane aktører analyseres på lige fod, og 3) fri association – at 

opgive a priori antagelser om sammenhænge.30 Disse principper indrammer hovedessensen 

fra teorigennemgangen ovenfor og vil derfor danne grundlag for min overordnede tilgang til 

det empiriske materiale, som specialet baseres på. 

 

                                                        
30 Callon, 1986b: 196 
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2.3.1. Iagttagelse af aktører 

De aktører, som synliggøres undervejs i undersøgelsen af et emne, er som nævnt med til at 

determinere hvilket netværk, der kan observeres og dermed også analysens generelle kvalitet. 

Derfor har ANT en gylden regel om, at man skal ”følge aktørerne”31 og lade dem forme et 

netværk via deres indbyrdes relationer. Med dette udgangspunkt er det relevant at definere, 

hvordan aktører mere bestemt kan iagttages. 

Iflg. Callon opstiller enhver aktør en iagttagelig vision om dens omverden – kaldet 

en aktør-verden32. Heri tildeler den sig selv og andre aktører bestemte roller, indbyrdes relati-

oner og størrelsesforhold, som tilsammen har til hensigt at forme en ønskelig verdensorden.33 

Beskrivelsen af de øvrige aktører sker udelukkende ud fra den agerende aktørs perspektiv, 

hvorfor de tilbudte roller ofte er meget simplificerede. Det er dog afgørende, at disse roller 

kan godtages af de andre aktører, idet den handlende aktør kun kan opnå succes, hvis aktører-

ne lader sig indrullere i det skitserede netværksbillede. Sker det ikke, må aktøren omforme sin 

aktør-verden eller forfalde. 

Hvis den handlende aktør formår at indrullere de øvrige aktører, opnår den status af 

talsmand, og den ønskede aktør-verden etableres. Dette skaber en struktur af relationer, som 

Callon betegner et aktør-netværk34. Herved tilbydes et dobbeltbegreb om aktøren, som syn-

liggør to forskellige aspekter ved den. En aktør-verden ser aktøren som en afgrænset enhed, 

mens et aktør-netværk sætter fokus på dens underliggende struktur, hvorved den fremstår som 

et netværk. Dette blotlægger aktørens grundlæggende skrøbelighed, idet dens indre bestand-

dele hele tiden kan vælge at gå nye veje og derved forårsage ændringer i aktør-netværket. 

Denne konstante ustabilitet medfører, at ethvert aktør-netværk konstant må konstrueres og 

rekonstrueres, for at sikre sin egen overlevelse. Dette gøres vha. den føromtalte translations-

proces, idet det netop er via translationer, at aktør-netværk formes og opretholdes. Jeg vil nu 

se på, hvordan translationer kan iagttages. 

 

2.3.2. Iagttagelse af translationer 

Som nævnt er translation den proces, hvormed netværk konstrueres og rekonstrueres ved at 

knytte aktører sammen i netværk af relationer.35 

                                                        
31 Latour 2005: 33 (”Follow the Actor”) 
32 Callon, 1986a: 20-24 
33 Ibid.: 24 
34 Ibid.: 32 
35 Ibid.: 28  
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Idet enhver translation er en proces, er den som sådan usynlig og derfor ikke iagttagelig. Den-

ne problematik kan dog omgås ved at betragte translationer som kommunikationsprocesser, 

der efterlader spor i det empiriske materiale i form af kommunikation, som indikerer, hvordan 

forskellige entiteter er knyttet sammen. Med ANTs åbne aktørbegreb in mente må kommuni-

kation i denne kontekst forstås i den bredest mulige forstand som en forskel, der gør en for-

skel. Dvs. at al kommunikation i denne optik betragtes som et resultat af forudgående transla-

tioner, der definerer en handlende aktør, forskellige black boxe og et netværk. Dette betyder 

samtidig, at translationer – via den synlige kommunikation – kan analyseres retrospektivt, når 

de har fundet sted. 

Iht. denne definition vil der komme et væld af translationsprocesser til syne i det em-

piriske materiale, som identificerer aktører, relationer og black boxe. En undersøgelse af alle 

disse vil sandsynligvis resultere i en ufokuseret analyse, hvorfor jeg på forhånd vælger at ind-

snævre mit blik, så jeg kun iagttager translationer, der kommer til syne i form af black boxe. 

 

2.3.3. Iagttagelse af black boxe 

En black box er som nævnt en aktør, der via translation er blevet tildelt en simplificeret rolle 

for at gøre den mere håndterbar for et aktør-netværk.36 Black boxe kan iagttages i det empiri-

ske materiale som kommunikative størrelser, der opstår, når en aktør tildeler sig selv eller 

andre aktører simplificerede roller. Når en black box analyseres, sættes der fokus på de funk-

tioner, den tilskrives, hvorved dens indhold går fra at fremstå som en selvfølgelighed til at 

være en aktørs konstruktion, som derfor står til at ændre. 

For at give analyserne fokus, begrænser jeg mig til kun at iagttage de black boxe, 

som translateres af flere aktører i netværket, ud fra at disse må have en særlig central betyd-

ning for det netværk, jeg søger at afdække. 

 

2.4 Sammenfatning 

Sammenfattende tilbyder ANT en begrebsramme, der gør analysegenstanden til en firedimen-

sionel størrelse, idet den på én gang kan iagttages som en black box, en aktør, en translation 

og et netværk. Alle fire dimensioner er altid til stede, hvorved undersøgeren løbende må væl-

ge, hvilket blik der lægges på en given genstand. Figur 2 søger at vise dette visuelt: 

 

                                                        
36 Callon & Latour, 1981: 285 



Analysestrategi   

 

18 

 
 

Figur 2 – egen tilvirkning 

 
Anskues ANT i et mere overordnet perspektiv, kan den frem for at være en decideret teori om 

handling snarere betragtes som en metode, der, via en skitsering af særlige rammer for iagtta-

gelse, har til formål at opspore, hvordan forbindelser mobiliseres og opretholdes – gennem 

handling.37  

ANT abonnerer på Semiotikkens netværksforståelse om, at mening produceres i net-

værk af elementer, hvis indbyrdes relationer betinger deres respektive placering og funktion i 

det samlede netværk. Hvor semiotikken dog udelukkende beskæftiger sig med sproget, har 

ANT udvidet anvendelsesområdet til at indeholde alle typer materialer,38 hvilket muliggør en 

åben analysestrategisk ramme, hvormed netværksdannelser af enhver art kan undersøges.39 

Konsekvensen heraf er, at verden anskues som kun bestående af netværk af entiteter, 

som altid står på lerfødder, idet de indrullerede entiteter altid kan skifte kurs. Herved levner 

denne optik ikke plads til antagelser om underliggende sociale strukturer som fx felter, syste-

mer eller sfærer, hvorved der etableres et skel mellem ANT og den traditionelle sociologi, 

som netop benytter sådanne perspektiver som forklaringsrammer på den sociale verdens ind-

retning. Dette gælder ligeledes ift. en lang række dualismer – fx mikro/makro, socialt/mate-

rielt, system/omverden, human/non-human – som tilskrives en apriorisk selvfølgelighed i den 
                                                        
37 Latour, 1997: 7 
38 Jensen, 2005: 188 
39 Latour, 1997: 7 
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traditionelle sociologi, men som ANT frasiger. Når ANT ikke behøver sådanne prædetermi-

nerede strukturer til at forklare sociale sammenhænge, skyldes det, iflg. Latour, at netværk har 

en iboende forklaringskraft, der kommer til syne via netværkets bevægelser og vækst, og som 

tilbyder en detaljeret indsigt i netværkets relationelle sammenhænge og derigennem den em-

piriske virkelighed, som netværket er en konstrueret repræsentation af.40  

Med disse betragtninger in mente går jeg videre til mit valg af empiri. 

 

2.5 Valg af empiri 

Ifm. netværksanalyser, definerer Callon & Latour, at undersøgeren skal placere sig der, hvor 

translationerne sker,41 idet det kun er muligt at opnå en detaljeret indsigt i netværkets konsti-

tuerende bestanddele, hvis man undersøger en mangfoldighed af aktører og deres respektive 

translationer af det netværk, der omgiver dem. Derfor benytter jeg empiri fra en bred gruppe 

af kilder, der overordnet kan opdeles i: interviews, avisartikler, rapporter, hjemsidetekster, 

lovtekster, bøger, evalueringer og forskningsartikler. 

Idet et netværk, som bekendt, ikke er en prædetermineret størrelse, men derimod de-

fineres og afgrænses af undersøgeren i den konkrete analysekontekst, kan et netværk princi-

pielt undersøges i det uendelige. Følgelig er rammerne for nærværende netværksanalyse be-

tinget dels af mit valg af start- og slutpunkt og dels af specialets overordnede pladsafgræns-

ning. Når det er sagt, har jeg i mit empirivalg hele tiden været bevidst om vigtigheden af at 

opnå et så bredt indblik som muligt i netværket omkring danske kunstmuseer, hvorfor af-

grænsningen er sket på et sted, hvor jeg har fundet det etablerede netværk tilstrækkeligt dæk-

kende til at sætte mig i stand til at besvare specialets problemformulering på en fyldestgøren-

de måde. 

Ser man kildekritisk på empirien, består den af forskellige aktørers translationer, 

hvormed de hver især søger at skabe og opretholde egne netværk. Mit valg af empiri determi-

nerer derfor det netværk, jeg kan anskueliggøre, idet empirien tydeliggør visse netværk og 

tilslører andre. Når jeg alligevel finder mit empirivalg velbegrundet, skyldes det dels, at jeg 

har bestræbt mig på at lade netværket afgrænse sig selv – idet jeg har ladet aktørerne lede mig 

rundt i empirien – og dels, at jeg har valgt kun at give fokus til de aktører, der med størst gen-

nemslagskraft har budt sig til i min undersøgelsesproces.

                                                        
40 Latour, 1997: 9 
41 Callon & Latour, 1981: 301 
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3. Analyse 1: Kunstmuseernes rammevilkår – Museumsloven 
Den danske kulturmodel spiller, som nævnt, en central rolle i det danske kulturlivs positione-

ring som et samfundsanliggende, hvis bevarelse og udvikling skal sikres gennem statslig re-

gulering. På museumsområdet medfører dette en lovgivning, som fastsætter rammerne for 

driften af de statsstøttede museer, som udgør ca. halvdelen af den danske museumsstand.42 

Herved udfylder MUL en væsentlig funktion hos mange danske museer, hvilket gør den rele-

vant at undersøge ifm. dette speciale. Iht. min emneafgrænsning, vil jeg fokusere på lovens 

bestemmelser ift. kunstmuseerne. 

For at tilføre bredde og fokus til analysen struktureres den i tre dele. Først vil jeg se 

på MUL som et punkt i KUMs aktør-netværk for at afdække, hvilke roller loven udfylder der. 

Derefter vil jeg iagttage MUL som et aktør-netværk i sig selv for at klarlægge, hvilke mobili-

serende entiteter, den indeholder. Afslutningsvis vil jeg undersøge, hvordan loven udmønter 

sig i praksis hos fem udvalgte kunstmuseer og herunder se på, hvordan andre entiteter influe-

rer på museernes varetagelse af lovkravene. 

 

3.1. Museumsloven som punkt i Kulturministeriets aktør-netværk 

KUM forvalter regeringens interesser på det kulturpolitiske område, hvor dets “væsentligste 

opgaver vedrører departementets og styrelsernes ministerrådgivning og lovgivningsmæssige 

initiativer samt de styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige, statsanerkendte og 

tilskudsmodtagende kulturinstitutioner.”43 Her gøres ministeriet til både rådgiver, initiativta-

ger og regulator, hvormed det søger at indrullere både det politiske system og de kulturinstitu-

tioner, som hører under dets ressort. Ift. museumsvæsenet translaterer KUM følgende black 

box: 

 
 

”…Den danske museumsstruktur er kendetegnet ved et landsdækkende samarbejde. Landets 

statslige og statsanerkendte museer har hver deres virksomhedsområde, men de danner også 

en enhed, inden for hvilken de samarbejder om forskellige opgaver…”, ”Museumsområdet er 

reguleret ved lov... Museumsloven beskriver bl.a. museernes opgaver inden for hver muse-

umskategori (kultur, kunst og natur), vilkårene for statsanerkendelse og tilskudsordninger på 

området…”44 

 
                                                        
42 www.kum.dk: Adgang til kultur- og naturarven 
43 www.kum.dk: Om Kulturministeriet 
44 www.kum.dk: Fakta – Museer 
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Her translateres det statsstøttede museumsvæsen som én fælles enhed, der behøver offentlig 

involvering og regulering via lovgivning. Derved defineres MUL som en black box, der sikrer 

områdets opretholdelse og fortsatte fremdrift ved at fastlægge de nødvendige rammer for hen-

sigtsmæssig museumsdrift. KUM positionerer således loven som en central aktør i museernes 

netværk, hvilket ligeledes kan ses som en ministeriel strategi for at understege dets egen rele-

vans i netværket. 

Anskues KUM her som et aktør-netværk, bliver MUL til et punkt i dette netværk, 

som indkredser og placerer museumsområdet i det samlede kulturpolitiske landskab. Her vil 

MUL få følgeskab af en række lignende entiteter, som ligeledes søger at definere og legitime-

re tilstedeværelsen af andre kulturområder – fx scenekunst, musik og idræt mv. – i ministeri-

ets netværk. Derved bliver museumsområdet til et blandt mange fagområder, som alle kon-

kurrerer om at opnå styrke og opmærksomhed i ministeriets aktør-netværk. 

Følgelig finder jeg det nødvendigt at indsnævre mit blik, så jeg kun iagttager det mu-

seale felt i KUMs netværk. Herved bevæger jeg mig en detaljeringsgrad dybere i ministeriets 

aktør-netværk, idet jeg trækker et af netværkets knudepunkter frem, så det omdannes til også 

at være et aktør-netværk. I denne optik får MUL pludselig en anden og mere central rolle, idet 

den tilbyder en koncis beskrivelse af statens/KUMs overordnede prioriteringer og disponerin-

ger på det museale felt. Samtidig er den med til at begrunde og retfærdiggøre nødvendigheden 

af statslig regulering på området, idet loven definerer ansvarsområder og kravspecifikationer 

for de indrullerede museer. Herved synes KUM at tildele loven en stabiliserende og legitime-

rende rolle ift. opretholdelsen af netværket. 

I forlængelse heraf er det oplagt at knytte an til Callons tredeling af translationspro-

cessen – jf. afsnit 2.1.4. Ser man MUL i dette perspektiv, kan den anskues som en inskription, 

idet substansen i KUMs/statens strategier på museumsområdet via loven er blevet omdannet 

til en afgrænset skriftlig enhed, der bidrager til at stabilisere og legitimere relationen med de 

involverede museer. Herved kan ministeriet med rygdækning i lovgivningen skitsere et net-

værksbillede af obligatoriske punkter, som museerne må gå igennem, hvis de ønsker at få del 

i de driftsfordele og økonomiske goder, som samtidig stilles i udsigt. Ministeriet parasiterer 

således på MULs klart definerede retningslinjer og juridisk bindende kvaliteter for derigen-

nem at øge sandsynligheden for, at museerne vil lade sig indrullere i det tilbudte netværk og 

derigennem cementere nødvendigheden af statslig involvering på det museale område. 

Idet KUM for indeværende har evnet at indrullere ca. halvdelen af den danske muse-

umsstand i det statslige netværk og derved gjort sig selv til et obligatorisk passagepunkt, fin-
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der jeg det rimeligt at klassificere ministeriet som en makroaktør i netværket omkring det 

danske museumsvæsen. KUM har således evnet at indtage en position som talsmand for den 

statslige involvering på museumsområdet, hvor MUL konstitueres som den black box, der 

sætter de overordnede rammer for relationen mellem stat og museer. 

Med dette in mente, vil jeg nu trække MUL ud af dens ministerielle kontekst og ana-

lysere den som et selvstændigt aktør-netværk. 

 

3.2. Museumsloven som aktør-netværk 

Når jeg snævrer mit blik ind for at iagttage MUL som et aktør-netværk, byder en række nye 

entiteter sig til, som tilbyder relevante perspektiver på MULs rolle på det museale felt. Afsnit-

tet vil undersøge MULs translation af eget formål, museale opgavekrav, museumskategorier, 

administrationskrav, tilskudsregler og Kulturministeriets ansvarsområder. 

 

3.2.1. Translation af eget formål 

MULs §1 definerer, at dets overordnede formål er ”at fremme museernes virksomhed og sam-

arbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og viden om 

denne og dens samspil med verden omkring os.”45 Herved translaterer loven sig selv som en 

black box, der er et middel til et mål. Den vil bidrage til at skabe de nødvendige betingelser, 

der kan sikre bevarelsen af og adgangen til den danske kulturarv. Samtidig understreger den, 

at målet skal søges i fællesskab – gennem samarbejde. Herved søger den at definere sig selv 

som en forudsætning for områdets opretholdelse og fortsatte udvikling for derigennem at legi-

timere sin eksistens i netværket omkring danske museer. 

 
3.2.2. Definering af museale opgavekrav 

I §2 konkretiseres de opgavemæssige forpligtigelser,  som de statsstøttede museer pålægges at 

udføre. Museerne skal sikre kulturarven og feltets fortsatte udvikling via ”indsamling, regi-

strering, bevaring, forskning og formidling”46. Dette former et femkløver af arbejdsområder – 

’de fem museumssøljer’47 – som tilsammen udgør et af de centrale elementer i museernes 

virke.  

Med de fem søjler tildeler MUL forskellige roller til museerne såvel som til KUM. 

Tager vi udgangspunkt i museerne, tildeles fx rollen som vidensbank – via forskningskravet, 

                                                        
45 Museumsloven, 2006: §1 
46 Ibid.: §2 
47 Duelund, Petersen, Bille og Borch, 2006:30 
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rollen som dannelses-/uddannelsesinstitution – gennem formidlingskravet, og rollen som kul-

turarvens beskytter – via. både indsamlings- og bevaringskravene. I alle tre tilfælde er der tale 

om roller, som skal mobilisere museale arbejdsgange, der skal komme det danske samfund til 

gavn og derved begrunde den statslige involvering på området. 

I lovens §2, pkt. 1-5, udfoldes de fem søjlers funktioner yderligere:  

 
 

”at virke for sikring af Danmarks kultur- og naturarv”, ”at belyse kultur-, natur- og kunsthi-

storien”, ”at udvikle samlinger og dokumentation indenfor [det enkelte museums] ansvars-

område”, ”at gøre samlinger og dokumentation tilgængelig for offentligheden” og ”at stille 

samlinger og dokumentation til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forsknin-

gens resultater”48. 

 

Her sidestiller loven de fem områder og translaterer dem som én fælles forudsætning for, at 

museernes virkefelt varetages på den mest hensigtsmæssige måde. Man kan derved umiddel-

bart få indtrykket af, at de fem søjler, iflg. loven, bør tildeles lige stor opmærksomhed. 

Når man bevæger sig videre i lovteksten bliver de fem kategorier imidlertid ikke li-

geligt udspecificeret. Her er det særligt formidlingssøjlen, der tildeles opmærksomhed. I lo-

vens kapitel 6, som kun vedrører de statsanerkendte museer, bliver det fastslået ”at museet 

skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisnin-

gen”49. Samtidig skal museet ”under hensyntagen til institutionens karakter gennemføre sær-

lige formidlingsindsatser, f.eks. rabatordninger, rettet mod børn.”50 Herved etableres der 

yderligere detailkrav til museernes formidlingsindsats, hvor børn og unge tildeles særlig op-

mærksomhed. Dette understreger igen museernes føromtalte rolle som uddannelsesinstitution, 

mens de samtidig positioneres som KUMs lokale repræsentanter, der skal varetage implemen-

teringen af statslige ønsker på børn/unge-området på det lokale plan. 

I forlængelse heraf stilles der også krav til kvaliteten af museernes formidlingsarbej-

de, idet hvert museum ”skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedan-

svarsområde.”51 Dette indikerer et ønske om en strømlining af kvaliteten på de statsstøttede 

museer, så både stat, kommuner, museer og befolkningen kan regne med en vis standard, når 

de besøger, samarbejder eller på anden vis er i kontakt med et af disse museer. Kravet om 

                                                        
48 Museumsloven, 2006: §2, pkt. 1-5 
49 Ibid.: §14, stk. 1, nr. 12.  
50 Ibid.: §14, stk. 1, nr. 12. 
51 Ibid.: §14, stk. 1, nr. 7. 
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faglighed bærer også relevans ift. de øvrige museumssøjler, da det må antages, at faglighed 

også er vigtigt ift. overholdelsen af fx forskningsforpligtelserne. Dette specificeres dog ikke 

direkte i lovgivningen. 

Ift. de tre øvrige museumssøjler – indsamling, registrering og bevaring – er loven 

meget begrænset i formuleringen af, hvad arbejdsopgaverne indebærer. Registrering skal ske 

løbende ved at ”indberette genstande og dokumentation til …det centrale register over kunst-

værker”52. KUM administrerer disse centralregistre – jf. §39 – hvorved ministeriet positione-

res som et videncenter med overblik over den samlede danske kulturskat. Dette gør KUM til 

en aktør i netværket, som andre aktører må relatere sig til, hvis de vil have adgang til registret. 

Ud fra det ovenstående synes loven ikke at tildele de fem områder lige stor opmærk-

somhed, idet formidlingskravet udfoldes mere end de øvrige opgavekrav. Når dette er sagt, 

synes kravspecifikationerne generelt at være vage for alle fem søjlers vedkomne. I et ANT-

perspektiv betyder det, at loven her translaterer en black box, som kun i begrænset omfang 

udfolder, hvad der forventes af de museer, som lader sig indrullere i lovens netværk. Dette 

medfører, at det enkelte museum selv må definere opgavekravene nærmere, hvilket åbner op 

for, at kravene kan udmønte sig på meget forskellig vis hos det enkelte museum. 

 

3.2.3. Definering af museumskategorier 

MUL opererer med to kategoriseringer for de statsstøttede museer – en iht. fagkategori (kul-

turhistorie53, kunst54 og naturhistorie55) og en iht. statslig tilknytning (statslige56 vs. statsaner-

kendte57 museer). Idet mit undersøgelsesfelt, som nævnt, kun omfatter statsanerkendte kunst-

museer, vil de øvrige kategorier kun fremgå, når det har relevans ift. undersøgelsen af kunst-

museerne. 

Ift. kunstmuseerne definerer loven, at de har til formål at belyse ”billedkunstens hi-

storie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner”58. Her 

translateres en meget bred fortolkningsramme, som muliggør, at mange forskelligartede mu-

seer vil kunne indrulleres under denne kategorisering, hvilket indikerer en bestræbelse på 

rummelighed. 

                                                        
52Museumsloven, 2006: §14, stk. 1, nr. 10. 
53 Ibid.: §§4-5 
54 Ibid.: §§6-7 
55 Ibid.: §§8-9 
56 Ibid.: §§10-12 
57 Ibid.: §§13-17 
58 Ibid.: §6 
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Går vi videre til de statsanerkendte museer, fastlægges der særlige krav for disse i lovens ka-

pitel 6. Her specificeres regler for opnåelse af statsanerkendelse59; krav til ejerskab og admi-

nistration60; lovens forskellige tilskudsordninger61; tilføjelser til kravene om registrering og 

formidling62 (jf. afsnit 3.2.2.), krav om offentlig adgang63 samt særlige regler for børn og un-

ge64. I det følgende delafsnit vil jeg komme nærmere ind på implikationerne ved lovens defi-

nering af administrationskrav til de statsanerkendte museer, hvorfor dette punkt ikke udfoldes 

yderligere her. 

Ud fra ovenstående kravspecifikationer, synes MULs tilgang til de statsanerkendte 

museer at være ret detailorienteret. Dette kontrasterer lovens stipuleringer ift. de statsejede 

museer – jf. lovens kapitel 5 – som primært omhandler museernes opgave ift. at rådgive og 

samarbejde med de statsanerkendte museer.65 Dette indikerer, at den statslige tilknytning er 

determinerende for MULs relation til et givent museum. Hvor de statslige museer, der hører 

direkte under KUM, er underlagt relativt løst formulerede lovkrav, er de statsanerkendte mu-

seer derimod pålagt betragteligt mere detaljerede stipuleringer. Herved synes loven at positio-

nere detailregulering som en black box, der skal kompensere for den forholdsvist fragile rela-

tion til de statsanerkendte museer og derigennem have en stabiliserende effekt på forbindel-

sen. 

I forlængelse heraf forsøger loven også at indrullere de statsanerkendte museer som 

vigtige entiteter i et nationalt museumsfællesskab – hvori de statslige museer også indgår: 

”Kulturministeren kan statsanerkende et museum som tilskudsberettiget med henblik på, at 

museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde, jf. §3”66, 

”Museets ansvarsområde og ændringer heri skal godkendes af Kulturministeren. Godkendel-

sen forudsætter, at området er væsentligt og ikke i forvejen er dækket af andre statslige og 

statsanerkendte museer”67. Herigennem positioneres museerne på én gang som enestående 

bidragsydere – qua tildelingen unikke ansvarsområder – men samtidig som afgørende brikker 

i den fælles indsats for bevarelsen af Danmarks kulturarv. Det museale arbejde translateres 

således som et fælles anliggende, der udføres i opdelte enheder – i form af det enkelte muse-

um – men som tjener et fælles projekt. Ved at opstille et sådant billede tilstræber loven at ind-

                                                        
59 Museumsloven, 2006: §13 
60 Ibid.: §14, stk. 1, nr. 1, 4-7 
61 Ibid.: §§15 og 16 
62 Ibid.: §14, stk. 1, nr. 10 og 12  
63 Ibid.: §14, stk. 1, nr. 11 
64 Ibid.: §14, stk. 1, nr. 12 og 15 
65 Ibid.: §10, §§10-12 
66 Ibid.: §13 
67 Ibid.: §14, stk. 1, nr. 2 
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rullere de involverede museer med lokkemidler som delagtiggørelse og følelse af ejerskab i et 

projekt, der rækker ud over det enkelte museums selvstændige virke – den fælles kulturbeva-

relse. Accepteres denne udlægning som en black box, kan det bidrage til en øget fællesskabs-

følelse museerne imellem, idet det kan skabe en implicit forventning om, at alle statsstøttede 

museer arbejder med det samme fælles mål for øje. Dette kan tilsvarende bidrage til en legi-

timering af lovens position i det museale netværk, idet den blot er en skriftlig manifestation af 

det fælles projekt mellem staten og de statsstøttede museer. 

Sammenfattende synes MUL med sine kategoriseringer at translatere nogle meget 

simplificerede roller til museerne, hvor der udelukkende fokuseres på to centrale, men af-

grænsede kvaliteter ved det enkelte museum. Andre faktorer, der kunne bidrage til en øget 

differentiering, gives ikke plads i loven. MUL synes derfor at forsøge at translatere de stats-

støttede museer som en forholdsvis homogen gruppe, hvilket, hvis translationen accepteres, 

kan have en samlende effekt i netværket. 

 

3.2.4. Definering af administrationskrav 

Som nævnt definerer MUL en række administrationskrav til de statsanerkendte museer: 

 
 

”Museet skal være kommunalt, selvejende, eller ejes af en forening, hvis formål er museets 

drift…”, ”Museets vedtægter skal godkendes af museets hovedtilskudsyder. Museets ansvars-

område skal fremgå af museets vedtægter”, ”Museets bestyrelse skal omfatte mindst 1 repræ-

sentant for de lokale tilskudsgivende myndigheder”, ”Museet skal have et økonomisk grund-

lag, der gør det muligt at opretholde en rimelig standard” ,”Museet skal have en rimelig mu-

seumsfaglig og bygningsmæssig standard”, ”Museets leder skal have en relevant museums-

faglig baggrund og være heltidsbeskæftiget. Museet skal have faguddannet personale, der 

modsvarer museets hovedansvarsområde”68.  

 

I disse citater synes loven at være ret specifik i sin formulering af krav til museernes admini-

stration. Loven formulerer derved en detaljeret rute af obligatoriske punkter, som museerne 

må følge, hvis de vil opnå statsstøtte. Herved gør Loven sig selv til en black box, der søger at 

være rammesættende for museernes virksomhedsdrift. Samtidig translateres museerne som en 

black box, der behøver ekstern styring, for at de kan drive deres institutioner på en tilfredsstil-

lende måde. 

                                                        
68 Museumsloven, 2006: §14, stk. 1, nr. 1, 3-7 
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MULs opstilling af denne lange række krav betyder, at museerne er nødsagede til at tilpasse 

sig på en lang række områder, hvis de vil kvalificere sig til at modtage statstilskud. Accepte-

rer museerne dette, vil det også indbefatte, at loven integreres på flere niveauer af museernes 

arbejde, hvorved den vil få en determinerende indflydelse på flere af museernes centrale ar-

bejdsgange, hvilket ligeledes vil bidrage til at legitimere og styrke lovens position i det sam-

lede museale netværk. 

 

3.2.5. Definering af tilskudsregler 

I MULs §§15-16 specificeres reglerne for statstilskud, som gives i to former. Det første – de-

fineret i §15 – vedrører det almindelige driftstilskud: 

 
 

”Tilskud efter den almindelige tilskudsordning fastsættes på grundlag af det ikkestatslige til-

skud og den på finansloven afsatte bevilling til formålet. Tilskuddet beregnes på baggrund af 

det senest reviderede regnskab”, ”Der fastsættes årligt på finansloven et minimum for det 

ikkestatslige tilskud til det enkelte museum, som indgår i grundlaget for beregning af det 

statslige tilskud efter stk. 1.”,”Der fastsættes årligt på Finansloven et maksimum for størrel-

sen af det ikkestatslige tilskud til det enkelte museum, som indgår i grundlaget for beregning 

af det statslige tilskud efter stk. 1.” 69 

 

Her determinerer loven, at der er en række entiteter, som influerer på et museums tilskudstil-

deling og derfor har en påvirkningskraft i det enkelte museums netværk. En af dem er det 

ikke-statslige tilskud, som for de fleste museer består af tilskud fra en hjemkommune, en 

sammenslutning af omegnskommuner og/eller fonde70. Det ikke-statslige tilskud translateres 

her som en uomgængelig forudsætning for opnåelsen af statstilskud, såvel som for størrelsen 

på dette. Denne strukturering kan ses som et forsøg på at indrullere kommuner, fonde og an-

dre hovedbidragsydere med et argument om, at kulturbevarelsen er et fælles anliggende, som 

staten ikke vil løfte alene. Herved positioneres staten som én af flere tilskudsydere, hvilket 

udtrykker et implicit ønske om at etablere en ansvarsdeling mellem flere aktører ift. sikringen 

af det enkelte museums økonomi. 

En anden entitet, der kommer til syne, er Finansloven og dens årlige bevilling til kul-

turområdet. Iflg. citaterne definerer den grænserne for det enkelte museums ikke-statslige 

                                                        
69 Museumsloven, 2006: §15, stk. 1, 2 og 4 
70 www.kulturarv.dk: Museernes økonomi 
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tilskud set ift. statsstøtten, hvorved Finansloven positioneres som en toneangivende og ram-

mesættende aktør med afgørende indflydelse på de statsanerkendte museers økonomi. Dette 

betyder, at museerne er underlagt et omskifteligt tilskudssystem, hvor de på den ene side ikke 

er garanteret et fast statstilskud fra år til år, og på den anden side selv skal sikre, at de opnår et 

ikke-statsligt tilskud, der lever op til de krav, som Finansloven årligt definerer. Dette skitserer 

et tilskudssystem, som synes svært for museerne at navigere i, idet der ikke er nogle faste 

holdepunkter, som de kan regne med fra år til år. 

I §16 defineres lovens anden tilskudsform – det særlige driftstilskud – som ”Kultur-

ministeren kan yde… til statsanerkendte museer, som udfører en virksomhed af særlig betyd-

ning, herunder i forbindelse med varetagelse af et museumsfagligt speciale”71. Her definerer 

loven en mulighed for ekstra statstilskud. Det påpeges dog samtidig, at det er Kulturministe-

ren, der afgør hvilke museer, der kan tildeles denne støtte, hvorved ministeren positioneres 

som ”gatekeeper”, mens de statsanerkendte museer gøres til en pulje af potentielle tilskuds-

modtagere, som denne kan vælge ud fra. Det er således ret uklart, hvordan et museum kan 

kvalificere sig til §16-tilskuddet, hvorved bestemmelsen kan opleves som ret diffus. 

Ud over de citater, jeg har trukket frem, indeholder loven en række uddybende be-

stemmelser til både §§15 og 16, som bl.a. tildeler Kulturministeren en række beføjelser til i 

særlige tilfælde at fravige de overordnede tilskudsregler eller lave særlige tilskudsaftaler72. 

Disse beføjelser gælder bl.a. ift. indgåelse af kommunale/regionale kulturaftaler.73 Dette tilde-

ler ministeren en rolle som administrator og kontrolmyndighed, der afgør, hvilke museer, 

kommuner eller regioner, der vil drage mest gavn af at blive tilbudt særaftaler. Med disse be-

stemmelser muliggøres en mere dynamisk håndtering af museale udfordringer, hvor der kan 

tages hensyn til de enkelte museers eller kommuners behov. Det risikeres imidlertid samtidig, 

at den almindelige tilskudsordning i §15 mister en smule af dens styrke i netværket, fordi 

ekstrabeføjelserne gør tilskudssystemet betragteligt mere komplekst. 

Sammenfattende synes MULs tilskudsregler at indeholde en række uhensigtsmæs-

sigheder. For det første er reglerne i §15 meget overordnede og tilbyder ikke et kontinuerligt 

tilskudssystem, som museerne kan budgettere efter fra år til år. Idet statstilskuddet er betinget 

af såvel et museums ikke-statslige tilskud, som af Finanslovens årlige bevillinger, er der flere 

ubestemte faktorer, som hæmmer etableringen af et stabilt tilskudssystem. Angående §16-

tilskuddet, tilbyder loven heller ikke her den fornødne klarhed og synes blot at skabe øget 

                                                        
71 Museumsloven, 2006: §16 
72 Ibid.: §15, stk. 5, 6. 
73 Ibid.: §15, stk. 7 



    Analyse 1 

 

29 

kompleksitet. Ud fra dette kan det synes lidt paradoksalt, at så mange museer alligevel lader 

sig indrullere i det statslige museumsnetværk. Dette kan dog ses som en ekstra understregning 

af, hvor afgørende det statslige tilskud må være for museerne, når de er villige til at acceptere 

nogle tilskudsregler, som, ud fra lovteksten, synes at tilføre en uhensigtsmæssig kompleksitet 

til museernes budgetstyring. 

 

3.2.6. Definering af Kulturministeriets ansvarsområder 

I det foregående er det løbende blevet indikeret, at MUL translaterer en række roller til Kul-

turministeren, hvormed ministeriet positioneres som en central og handlekraftig aktør i det 

museale netværk. Dette understøtter den stærke relation mellem loven og ministeriet, som 

også kom til syne i afsnit 3.1 og bekræfter samtidig princippet i ANT om, at succesfuld ind-

rullering altid er en gensidig proces.74 

I forlængelse heraf fastsætter MUL, at ”Kulturministeren kan bemyndige en under 

Kulturministeriet oprettet styrelse til at udøve de beføjelser der i denne lov er tillagt Kultur-

ministeren”75. I praksis udfyldes denne opgave af Kulturarvsstyrelsen (KUAS), som blev op-

rettet i 2002 med det formål bl.a. at rådgive landets museer.76 Herved varetages hovedparten 

af de opgaver, som loven pålægger ministeren, i realiteten af et styrelsesorgan under ministe-

riet. Denne styrelse tildeles dog kun en meget simplificeret rolle i lovens aktør-netværk, hvor-

ved den mest af alt kommer til at fremstå som et middel til et mål, der skal dække et ministe-

rielt behov for uddelegering. 

 

3.2.7. Afrunding 

Ud fra denne gennemgang træder et overordnet billede af MUL frem. Loven translaterer sig 

selv som en black box, der definerer, inden for hvilke rammer de statsstøttede museer skal 

agere. Heri etableres nogle overordnede kategoriseringer, som de involverede museer opdeles 

efter, ligesom der defineres en række administrations- og opgavekrav, som skal opfyldes, for 

at et museum kan opnå tilskud. I en ANT-optik synes loven herved at tilbyde sig som en fast 

og koncis struktur, der kan tilføre stabilitet og gode forudsætninger for fortsat fremdrift hos de 

museer, der lader sig indrullere i lovens netværk. 

I skærende kontrast hertil translaterer loven samtidig et tilskudssystem, hvis kon-

krete udmøntning gøres afhængigt af en række omskiftelige entiteter, hvorved museernes po-

                                                        
74 Callon, 1986: 32 
75 Museumsloven, 2006: §38 
76 www.kum.dk: Fakta – Museer 
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tentielle økonomiske gevinst ved at lade sig indrullere i lovens netværk ikke kun knytter sig 

til en opfyldelse af lovkravene, men også betinges af en samtidig indrullering i andre aktør-

netværk, så som Finansloven, ikke-statslige bidragsydere etc. Dette skaber et uklart og kom-

plekst regelsæt, som gør tilskudssystemet til en særdeles ustabil aktør i det statsstøttede muse-

ale netværk. 

Herved synes der at forme sig en dikotomi imellem MULs definering af krav, som 

danner en stabil struktur, på den ene side og skitseringen af et ustabilt tilskudssystem med 

flere variable elementer, på den anden side. Hvordan dette påvirker museernes tilgang til 

MUL og dennes udmøntning i praksis, vil jeg nu se nærmere på. 

 

3.3. Museumsloven i praksis 
Formålet med dette afsnit er at dykke ned i nogle konkrete statsanerkendte museale kontekster 

og se, hvordan MUL translateres i deres arbejdsgange. Til dette er fem kunstmuseer, varie-

rende i geografisk placering, størrelse, alder og fagligt fokusområde, blevet udvalgt. Disse er: 

Arken (Ishøj), ARoS (Århus), Trapholt (Kolding), Nordjyllands Kunstmuseum (Aalborg) og 

Skive Kunstmuseum. Undersøgelsen vil ske på grundlag af de kvalitetsvurderinger, som 

KUAS har udarbejdet for disse museer, samt informationer fra museernes hjemmesider. Man 

kan indvende, at analysens fremdragelser derved vil basere sig på KUAS’ translationer af de 

fem museer, som i en ANT-optik uundgåeligt vil knytte sig til styrelsens bestræbelse på at 

opretholde sin egen position i museernes aktør-netværk. Om end dette er en relevant pointe, 

finder jeg det alligevel rimeligt at benytte kvalitetsvurderingerne, idet de tilbyder et koncist og 

enslydende blik på de fem museer, og hvordan de hver især håndterer MULs bestemmelser. 

Analysen har ikke til hensigt at være udtømmende, men skal blot tjene til at udfolde de per-

spektiver, som kom frem i de foregående afsnit. 

Analysen struktureres omkring nogle af de hovedtemaer, som belyses i Kvalitets-

vurderingerne – fx økonomi, de fem museumssøjler, relationen til hovedtilskudsyderen mv. 

Herved vil  jeg løbende kunne komme ind på de centrale aktører, som har budt sig til i det 

empiriske materiale. Museerne vil ikke blive behandlet slavisk, men inddrages i de underaf-

snit, hvor det har relevans. Jeg vil dog først udfolde kvalitetsvurderingens rolle som aktør i 

det museale netværk for at indkredse, hvilken position den udfylder der. 
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3.3.1. Kvalitetsvurderingen som en black box 

”Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven…”77 og har bl.a. indført 

kvalitetsvurderinger, som ”et redskab til at indhente viden om museernes forhold”78, der bru-

ges ”som led i styrelsens tilsyn med og rådgivning af museerne”79. Her translaterer styrelsen 

sig selv som administrator af det statsanerkendte museumsnetværk, hvor kvalitetsvurderingen 

skal mobilisere den nødvendige indsigt i det enkelte museums virke til, at styrelsen kan ud-

fylde sine rådgivnings- og styringsmæssige forpligtelser bedst muligt. 

Kvalitetsvurderingen ses ligeledes som ”et nyttigt redskab… for museet selv og for 

museets tilskudsydere”, hvor den særligt skal give et museum ”anledning til at genoverveje 

rutiner og gennemtænke hvordan forskellige arbejdsopgaver vægtes og hænger sammen”80. 

Her gøres kvalitetsvurderingen til en black box, der også gavner tilskudsydere såvel som de 

museer, der vurderes, idet den kan give begge parter en brugbar indsigt i et givent museums 

interne forhold. Tilskudsyderen får mulighed for at se, hvordan dens bidrag bruges, ligesom 

museet kan få input om ting, der kan forbedres, og anbefalinger til, hvordan det kan etablere 

mere hensigtsmæssige arbejdsgange. 

Kvalitetsvurderingen translateres således som en black box, der er til fælles gavn. I 

realiteten er det dog KUAS, som udpeger museer til vurdering, hvor de sandsynligvis ikke 

kan gøre de store indsigelser. Derved synes kvalitetsvurderingen at indtage en nøgleposition i 

det statsanerkendte museumsnetværk, da den indgår som en central aktør i kampen om at de-

finere, hvordan museerne skal organisere sig. Med dette in mente, går jeg videre til undersø-

gelsen af de fem museer. 

 

                                                        
77 Kulturarvsstyrelsen, 2007: 2 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Kulturarvsstyrelsen, 2007: 2 
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3.3.2. Økonomi 

Økonomi er et centralt element i kvalitetsvurderingerne af alle fem museer. Tabel 1 skitserer 

museernes indtægtsgrundlag for 2004-2007, baseret på tal fra kvalitetsvurderingerne og årsbe-

retninger81: 
 

Indtægter (kr.) 
Museum 2004 2005 2006 2007 

Skive Kunstmuseum82 2.375.409 2.637.260 3.235.481 2.686.910 

Trapholt83 11.309.102 12.352.000 - 13.338.000 

Nordjyllands Kunstmuseum84 10.714.717 10.737.857 13.068.472 12.563.625 

Arken85 47.907.000 40.855.853 36.929.418 42.798.084 

ARoS86 - 56.231.633 54.309 .177 48.49 5.507 

Tabel 1 – egen tilvirkning 

 
Museerne synes her at falde i tre kategorier: Store (Arken og ARoS), mellemstore (Nordjyl-

land og Trapholt), og små museer (Skive). Denne opdeling fastholdes i nærværende analyse, 

idet den dels tilbyder en ny kategorisering, ift. dem skitseret i MUL, og dels forventes at kun-

ne tilbyde relevante perspektiver ift. at udfolde de statsanerkendte museers driftsbetingelser. 

Overordnet forventer jeg, ud fra tabel 1, at der vil være betydelige forskelle i museernes ar-

bejdsmæssige formåen. 

 

3.3.3. De fem museumssøjler 

Som vist i afsnit 3.2.2. translaterer MUL de fem museumssøjler som det fælles grundlag, alle 

statsstøttede museer arbejder ud fra, hvilket knytter dem sammen i et unikt fællesskab. I de 

fem kvalitetsvurderinger er det imidlertid et andet billede, der giver sig til udtryk. Ligesom de 

undersøgte museers økonomiske fundament er meget forskellige, er deres tilgang til de fem 

museumssøjler det tilsvarende også. I denne forbindelse er der en række aktører, som synes at 

påvirke museernes mulighed for at varetage de opgavemæssige forpligtelser. På Trapholt er 

dele af museets samling87 underlagt særlige klausulbetingelser, som ”indskrænker museets 

handlefrihed og dispositionsret over værker og museumsbygning”88. Det medfører, at museet 

                                                        
81 Der er et par uoverensstemmelser imellem kvalitetsvurderingernes indtægtsbeløb og dem vist i årsberetningerne. Der hol-
der jeg mig til årsberetningerne. Det vedrører: Skive/2004; Trapholt/2004; Arken/2005 og ARoS/2006. 
82 Kulturarvsstyrelsen 2005a:12; Skive, 2005: 25; Skive, 2006: 16; Skive, 2007:16.   
83 Kulturarvsstyrelsen 2005b: 12; Trapholt, 2005: 32; Trapholt, 2005: 34; Trapholt, 2007: 25 
84 Kulturarvsstyrelsen, 2006a: 16; Nordjylland, 2004:31; Nordjylland, 2005: 34; Nordjylland, 2006: 43; Nordjylland, 2007:44 
85 Kulturarvsstyrelsen, 2006b: 14; Arken, 2005: 65; Arken, 2006: 65; Arken, 2007: 73 
86 Kulturarvsstyrelsen, 2007: 19; ARoS, 2007: 10 
87 Værker af hhv. Richard Mortensen, Hans Sandmand og Franciska Clausen (Kulturarvsstyrelsen, 2005b:6) 
88 Ibid. 
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ikke kan råde frit over hele dets samling, ligesom visse dele af udstillingsarealet altid er ok-

kuperet, hvilket sætter mærkbare begrænsninger for museets samlede formidlingsmæssige 

muligheder. 

En anden faktor angår et museums relation til dets hovedtilskudsyder (ofte en kom-

mune), idet denne kan stille særlige krav til museets virke – fx via indgåelse af resultat- og 

driftskontrakter. Dette ses fx mellem Trapholt og Kolding Kommune89, samt ARoS og Århus 

Kommune. Følgende citat udfolder mulige implikationer heraf, med ARoS som eksempel: 

 
 

”I 4-års aftalen for 2004-2007 mellem ARoS og Århus Kommune understreges det, at formid-

ling til børn og unge skal fremmes og prioriteres højt, hvilket indebærer, at alle børn og unge 

skal sikres adgang til forståelsen af billedkunsten, og samtidig skal der udvikles specielle 

rammer, der giver optimale muligheder for en kvalitetsfyldt kunstformidling”90  

 

Her er der godt nok en korrelation imellem Århus kommunes detailkrav og MULs bestem-

melser om, at børn/unge skal tildeles særlig fokus i museernes formidlingsindsats (jf. afsnit 

3.2.2). Men iagttager man udelukkende citatet som en translation af kommunens syn på, 

hvordan ARoS skal prioritere sin samlede arbejdsindsats, indikerer det også et forsøg på at 

påvirke museets aktør-netværk i en bestemt retning. Idet museet har valgt at indgå en aftale, 

hvor disse målsætninger er stipuleret, har det samtidig accepteret rollen som bør-

ne/ungeformidler. Herved indtager kommunen en position i museets netværk, som har en på-

virkningskraft på museets samlede dispositioner ift. de fem museumssøjler, idet en oppriorite-

ring af formidlingen til børn og unge må formodes at medføre en nedprioritering af andre om-

råder. 

Et tredje forhold vedrører et museums fysiske rammer, hvilket er særligt interessant, 

idet de fem museer på dette punkt tilbyder en markant spændvidde. Starter jeg med Skive 

Kunstmuseum, er der tale om et museum med ”meget trange kår på det bygningsmæssige 

område.”91 Museet deler bygning med det kulturhistoriske Skive Museum, hvilket medfører 

”massive pladsproblemer for begge institutioner.”92 Konsekvensen er, at ”Museets udstil-

lingsaktiviteter – og museets profilering af ansvarsområdet i det hele taget – lider under den 

manglende plads.”93 Her translateres de fysiske rammer som roden til mange af museets pro-

                                                        
89 Kulturarvsstyrelsen, 2005b: 11 
90 Kulturarvsstyrelsen, 2007:14 
91 Kulturarvsstyrelsen, 2005a:14 
92 Ibid.:10 
93 Ibid.:14 
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blemer, hvorved bygningen kan ses som aktør i museets samlede netværk, der påvirker andre 

aktører i netværket, herunder de fem museumssøjler. Bygningen tvinger museet til at handle 

på en særlig måde, der har en begrænsende effekt på dets udfoldelsesmuligheder. 

Hos Nordjyllands Kunstmuseum, sætter de bygningsmæssige rammer ligeledes 

særlige betingelser for museets ageren: ”Museet har pladsmangel hvad angår magasiner”94, 

hvilket har bevirket, at det har investeret i ekstra opbevaringsplads på et fjernmagasin – med 

visse økonomiske implikationer til følge. Samtidig har museet problemer med, ”at lysindfal-

det i udstillingssalene ikke kan afskærmes”95, hvorved den udstillede kunst kan udsættes for 

direkte sollys – i strid med forsvarlig opbevaring af kunstgenstande. Her translateres to kon-

krete dele af Museumsbygningen som en hæmsko for museets varetagelse af dets indsam-

lings- og bevaringsmæssige forpligtelser. Bygningen translateres imidlertid også som en vig-

tig entitet ift. mobiliseringen af gode betingelser for museets formidlingsarbejde: 

 
 

”Museets arrangerer og lægger hus til en række forskelligartede aktiviteter… Gennem sam-

arbejdet med eksempelvis Folkeuniversitetet og Cinema Aalborg udnytter museet ikke blot 

bygningens foredragssal og auditorium…, men udbygger museets image i befolkningen som 

kulturhus”96 

 

Herved ses det, at de fysiske ramme kan indtage en dobbeltrolle inden for det samme aktør-

netværk, hvor de kan være en begrænsende faktor ift. et museums håndtering af visse opga-

ver, mens de samtidig kan være fremmende for varetagelsen af andre. 

Går vi videre til ARoS, har vi at gøre med nogle fysiske rammer i en helt anden kali-

ber: ”Den nye bygning opfylder alle krav mht. klimastyring, tyveri- og brandsikring samt 

handicapvenlighed.”97  Disse forhold translateres som ”særdeles fordelagtige… for muse-

umsvirksomheden”98, og bekræfter derved igen, at bygningsforhold kan være afgørende for et 

museums positive udfoldelsesmuligheder. For ARoS har bygningen muliggjort en bred vifte 

af formidlingsinitiativer99, mens den på indsamlings- og bevaringsområdet har givet museet 

”gode magasinforhold, der skaber mulighed for orden og overblik samt klimastyring.”100 De 

fysiske rammer synes således at udgøre en central aktør i et hvilken som helst musealt aktør-

                                                        
94 Kulturarvsstyrelsen, 2006a:9 
95 Kulturarvsstyrelsen, 2006a:13 
96 Ibid.: 9 
97 Kulturarvsstyrelsen, 2007:17 
98 Ibid. 
99 Ibid.:13-15 
100 Ibid.:13 
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netværk, idet deres påvirkningskraft har vist sig både at kunne have en fremmende og en 

hæmmende effekt på et museums varetagelse af dets lovmæssige forpligtelser, inkl. de fem 

museumssøjler. 

En sidste faktor, der byder sig til med en vis tydelighed, er betydningen af et muse-

ums ressourcemæssige forudsætninger. Som nævnt i 3.3.2. har de fem undersøgte museer 

meget forskellige økonomiske grundlag at arbejde ud fra. Dette gennemsyrer alle dele af mu-

seernes opgavemæssige og administrative disponeringer – ikke mindst ifm. håndteringen af 

de fem museumssøjler. Hos de undersøgte museer synes de ressourcemæssige forhold særligt 

udslagsgivende ift. varetagelsen af forsknings- og registreringsforpligtelserne. Ser vi fx på 

forskningsindsatsen på hhv.  Skive og Nordjyllands Kunstmuseer, bærer denne præg af util-

strækkelige personaleressourcer. Hos Nordjyllands Kunstmuseum, nævnes det, at ”for et mu-

seum med en faglig bemanding på tre fuldtidsansatte må egne forskningsmæssige bidrag dog 

siges at være af et beskedent omfang”101. Her gøres museets humane ressourcer (dvs. perso-

nalet) til en hindring for varetagelsen af forskningskravet, hvilket også forklarer ”at der er en 

tendens til, at større undersøgelser [af museets samling] i stigende omfang varetages af kon-

sulenter og gæstekuratorer”102 – noget som KUAS kritiserer. 

I Skive gør et lignede billede sig gældende. I det materiale, som ligger til grund for 

vurderingen af museets forskningsindsats, er der kun én af museets fem publikationer, som 

vurderes til at være ”en egentlig forskningspublikation skabt på basis af reflekteret dataind-

samling”103. Den pågældende publikation er i øvrigt produkt af et samarbejde mellem flere 

mindre institutioner104. Også her er det utilstrækkelige humane ressourcer105, som har begræn-

set museets virksomhed. Ift. museets varetagelse af registreringskravet, synes der også her at 

være utilstrækkelige ressourcer til at udfylde opgaven på en fyldestgørende måde. Museet har 

”ikke noget efterslæb nu, men kortene er meget nødtørftigt udfyldt [og] registreringen er ikke 

i overensstemmelse med ’vejledning i registrering af kunst på SMN-kort’”106. 

Går vi videre til fx Arken, som har nogle helt andre ressourcemæssige forudsætnin-

ger til sin disposition, er der ift. registreringsarbejdet et andet billede, der viser sig: ”Arken 

har etableret klare retningslinjer for registreringen af samlingen, for magasinering og revisi-

                                                        
101 Kulturarvsstyrelsen, 2006a:7 
102 Ibid.:8 
103 Kulturarvsstyrelsen, 2005a:8 
104 Vestsjællands Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum & Den Hirsprungske Samling (Ibid.:bilag2) 
105 Museets formidlingsinspektør var i tre år konstitueret leder samt eneste kunstfaglige medarbejder. En ny leder er siden 
blevet ansat. (Ibid.:12) 
106 Ibid.:6 
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on… Hele Museets samling er registreret...”107. KUAS’ vurdering er da også, at ”museets 

systematiske tilgang i forbindelse med registrering m.m. af samlingen… [er] rosværdig”108.  

Ud fra dette kunne man antage, at ARoS, der også har et betragteligt ressource-

grundlag til rådighed, også vil have en rosværdig tilgang til sit registreringsarbejde. Museet 

har ”en fast praksis for modtagelse og registrering af værker. Kunstværkerne opdeles efter 

kategori… i hver sin protokol”109. Alligevel finder KUAS dog flere punkter som kan forbed-

res, bl.a. fordi museet har et efterslæb ift. indberetningen til Kunstindeks Danmark.110 Herved 

ses et eksempel, hvor gode ressourcemæssige forudsætninger ikke automatisk medfører en 

tilfredsstillende varetagelse af registreringsopgaven. Man skal i forlængelse heraf selvfølgelig 

huske, at jo større museum, desto større må registreringsopgaven også forventes at være. 

Går vi videre til de store museers varetagelse af forskningsforpligtelserne, ses en 

markant anden virkelighed end den, der gjorde sig gældende hos hhv. Skive og Nordjyllands 

Kunstmuseer. Både Arken og ARoS gennemfører en lang række forskningsarbejder, som på 

forskellig vis skal bidrage til den samlede forskningsindsats – f.eks. udstillingskataloger med 

forskningsbaserede artikler, videnskabelige tidsskrifter (Arken Bulletin), medarbejderdelta-

gelse på faglige konferencer, artikelbidrag til andre institutioners publikationer etc. Ift. kvali-

teten af disse forskningsindsatser, er det særligt Arken, som fremhæves: ”I sine publikationer 

viser [Arken] både vilje, initiativ og evne til at skabe og fastholde en seriøs og vidtrækkende 

forskningspraksis”111. I forlængelse heraf knyttes der også an til, at museet ”råder over et 

fastansat personale med… rige forskningskompetencer og formidlingsevner”112, hvorved kva-

lificerede humane ressourcer igen translateres som en black box, der er en afgørende forud-

sætning for et museums varetagelse af forskningsforpligtelserne. 

Sammenfattende er der en række aktører – fx klausuler, resultatkontakter, fysiske 

forhold, ressourcer – som her har vist, at de kan påvirke et museums varetagelse af de fem 

museumssøjler. Herved indikeres det, at et museum som aktør-netværk består en sammenstil-

ling af forskellige aktører, hvis indbyrdes relationer er determinerende for, hvordan en given 

aktør – som her de fem museumssøjler – indrulleres og positioneres i det samlede museale 

netværk. Iagttages MUL i dette perspektiv som en aktør, der søger at blive indrulleret i alle de 

statsstøttede museers netværk, synliggøres det i nærværende analyse, at loven sandsynligvis 

vil have meget varierende eksistensbetingelser i forskellige museale kontekster. 
                                                        
107 Kulturarvsstyrelsen, 2006b:6 
108 Ibid. 
109 Kulturarvsstyrelsen, 2007:8 
110 Ibid. 
111 Kulturarvsstyrelsen, 2006b: bilag 2 
112 Ibid. 
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3.3.4. Hovedbidragsyderen 

Som nævnt kan forholdet til en hovedbidragsyder influerer på et museums varetagelse af dets 

opgavemæssige forpligtelser. I et mere overordnet perspektiv, kan hovedbidragyderen også 

influere på andre aspekter af et museums drift. På Skive Kunstmuseum er der fx ”indgået en 

kontrakt med Skive Kommune, om at kommunen fører bogholderi, regnskab og lønudbetalin-

ger for museet.”113 På Nordjyllands Kunstmuseum er Aalborg Kommune ligeledes involveret, 

idet museets ”administrative funktioner udøves gennem Aalborg Kommunes administrative 

systemer via netforbindelse.”114 Samtidig står kommunens IT-center ”for servicering og drift 

af  museets IT-systemer”115, ligesom museet ”følger Aalborg kommunes kasse- og regnskabs-

regulativ…”116. Her kan man tale om, at kommunerne indrulleres i museernes aktør-netværk 

ved at indtage en rolle som garant for en forsvarlig varetagelse af de administrative forpligtel-

ser. Samtidig indrulleres disse museer i de respektive kommunale netværk, som administrativt 

ukyndige institutioner, der behøver ekstern hjælp til håndteringen af interne administrations-

opgaver. 

Flytter man blikket over på Arken og ARoS, ser man her to museer, der stadig har en 

kommunal forankring, men som varetager deres administrative forpligtelser på egen hånd. I 

kvalitetsvurderingerne af disse museer, er KUAS’ vurdering da også, ”at administrationen af 

ARoS varetages yderst professionelt”117, ligesom ”Arken – Museum for Moderne Kunst er et 

veldrevet kunstmuseum.”118 

Ud fra de undersøgte museer, indikeres det, at kommunal involvering kan variere be-

tragteligt fra museum til museum. Samtidig synes graden af kommunal involvering at knytte 

sig til et museums størrelse, idet det i nærværende kontekst er de små og mellemstore, som 

har den største kommunale involvering. Dette synes dels at indikere, at Museumslovens ad-

ministrative vilkår sætter nogle betingelser, som virker mest overkommelige for de store insti-

tutioner, og dels at aktøren ’kommunal involvering’ kan mobilisere nogle brugbare løsnings-

modeller, så mindre museer kan sættes bedre i stand til at opfylde denne del af lovkravene. 

 

                                                        
113 Kulturarvsstyrelsen, 2005a:11 
114 Kulturarvsstyrelsen, 2006a:13 
115 Ibid.:14 
116 Ibid. 
117 Kulturarvsstyrelsen, 2007:18 
118 Kulturarvsstyrelsen, 2006b:15 
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3.4. Delkonklusion  

I nærvende analyse søgte jeg at afdække, hvordan MUL sætter særlige betingelser for statsan-

erkendte kunstmuseers handlemuligheder, ligesom jeg ønskede at klarlægge, hvordan MUL 

udmønter sig i praksis hos en række udvalgte museer. 

Første analysedel påviste, at KUM bruger loven som et redskab til at sikre en kontrol 

med museumsvæsenet og derved også sin egen position i det museale netværket. Herved kan 

ministeriet siges at parasitere på MULs klart definerede retningslinjer og juridisk bindende 

kvaliteter i bestræbelsen på at varetage egne interesser. 

Anden analysedel viste, at MUL tildeler en række simplificerede roller til de stats-

støttede museer, kommunerne, KUM og sig selv. Museernes kategoriseres fx kun ud fra fag-

kategori og statstilknytning, hvilket skitserer et meget homogent museumsvæsen, hvor andre 

differentierende faktorer – som fx et museums størrelse – ikke synliggøres. Derudover viste 

analysen, at loven opstiller en række opgave- og administrationskrav til de statsanerkendte 

museer, som skal opfyldes for at opnå statstilskud, men at dette tilskud dog gøres afhængigt af 

et modsvarende ikke-statsligt tilskud. Derved vil en opfyldelse af lovkravene ikke i sig selv 

medføre statsstøtte. Dette er samlet med til at tegne et billede af en lov, som på den ene side 

opstiller et oversimplificeret billede af de museale institutioner, mens den på den anden side 

konstruerer et meget indviklet tilskudssystem, som tilfører uhensigtsmæssig kompleksitet til 

museernes relation med stat, kommuner mv. Dette former et modsætningsfyldt handlerum for 

de statsstøttede museer, som komplicerer deres arbejdsgange og mulighed for at opfylde lo-

vens krav. I Figur 3 nedenfor forsøger jeg visuelt at vise lovens translation af relationen mel-

lem stat, kommuner og museer: 
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Figur 3 – Egen tilvirkning 

 
I tredje delanalyse blev MULs meget simplificerede translation af det museale landskab ud-

foldet – via et nedslag i fem konkrete museale kontekster. Herved kom en mere heterogen 

virkelighed til syne, som samtidig indikerede, at enhver museal kontekst udgøres af en lang 

række aktører, som på forskellig vis påvirker museets samlede netværk. Derigennem indike-

redes det også, at MULs indrullering i de statsstøttede museers netværk tager form af de øvri-

ge aktører i de respektive netværk, hvorved loven ikke vil etablere den samme ramme i alle 

museale kontekster, hvilket ellers syntes at være lovens hensigt. Derudover blev det også på-

vist, at økonomi er det punkt i de undersøgte museale netværk, som er overvejende mest de-

terminerende for museernes position og generelle handlemuligheder i det museale landskab. I 

denne forbindelse blev det ligeledes indikeret, at MULs tilskudssystem i sig selv ikke garante-

rer, at et museum er økonomisk i stand til at varetage de opgaver, som er det pålagt via loven. 

I dette perspektiv er det de små og mellemstore museer, som synes at have de sværeste eksi-

stensbetingelser, hvilket også blev synliggjort i analysedel 3. Deri ligger der en implicit indi-

kation om, at de prioriteringsmekanismer, som MUS pt. abonnerer på, sætter nogle betingel-

ser, som tilsyneladende ruster de store museer til bedst at opfylde de eksisterende lovkrav, 

hvorved de også tildeles de bedste overlevelsesmuligheder. 

Med dette in mente vil jeg gå videre til en mere dybdegående undersøgelse af to mu-

seale kontekster for at afdække, hvordan de forholder sig til de driftsbetingelser, som blev 

skitseret i analyse 1.
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4. Analyse 2: Netværksanalyse af to museale kontekster 
Nærværende analyse søger at afdække, hvordan to konkrete museer håndterer de driftsbetin-

gelser, som blev skitseret i analyse 1, herunder hvordan de forholder sig til den ramme, som 

MUL sætter for deres virke. Til dette har jeg udvalgt to statsanerkendte kunstmuseer – Vest-

sjælland (VK) og Fuglsang (FK) – som mit empiriske grundlag. Herved afgrænser jeg mit 

iagttagelsesfelt til kun at indeholde disse to museer, hvilket også vil determinere analysens 

resultater. Det er dog samtidig mit håb, at eventuelle sammenfald imellem de to undersøgelser 

vil kunne bruges som en indikation på nogle af de overordnede strømninger, som pt. gør sig 

gældende på museale felt. 

Analysen falder i to dele – et for hvert museum – og er begge baseret på personlige 

besøg på museerne, ansigt-til-ansigt interviews med de respektive museumsdirektører og – i 

FKs tilfælde – museets PR- og sponsormedarbejder, samt div. skriftlige kilder fra hjemmesi-

der, årsberetninger, vedtægter mv. 

 

4.1. Vestsjællands Kunstmuseum 

I denne analyse vil jeg iagttage de centrale black boxes, som VK translaterer om sig selv og 

andre centrale aktører i dets netværk. For at tilføre fokus og bredde til analysen, opdeles den i 

følgende afsnit: Museets selvbeskrivelse, organisationsforhold, politiske rammer, økonomi og 

driftsstrategier. Alle citater er fra interviewet med museets direktør, Charlotte Sabroe (CS), 

med mindre andet angives. Jeg vælger derfor kun at anføre kilden ved første citat. 

 

4.1.1. Museets selvbeskrivelse som en black box 

“Vestsjællands Kunstmuseum åbnede i 1943. Målet var at indsamle den bedste danske kunst 

til glæde for regionens indbyggere. Museet har i dag en omfattende samling. På forholdsvis 

få kvadratmeter kan man orientere sig i den danske kunsthistorie fra 1250 frem til vor egen 

tid”119 Her forsøger VK at translatere sig selv, som et regionalt forankret kulturtilbud af min-

dre format, men med stor kunsthistorisk kvalitet og spændvidde. CS uddyber: 

 

                                                        
119 www.vestkunst.dk - Museets historie 
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”Museet her er meget ungt ift. andre provinsmuseer. De fleste opstod i kølvandet på Statens 

Museum for Kunst…Vi er mere ligesom Ribe, hvor vi er de små modeller af modellen af Sta-

tens Museum for Kunst… Derfor er vi også det, man kalder, et generelt kunstmuseum. Vi har 

lidt af alt. Vi har fra 1700-tallet og op til i dag. Vi har ikke fokus på én bestemt periode… 

Men du kan møde de fleste topnavne inden for dansk kunsthistorie her i huset. Og på den må-

de ligesom orientere dig i kunsthistorien… det er klart, at vi har hverken samme budget eller 

økonomi, som Statens Museum for Kunst… Og det vil sige, at vores måde at være brede på, 

den er alligevel fokuseret, fordi vi er nødt til at pege på nogle steder, hvor vi kan gøre en ind-

sats…”120 

 

Her etableres en kobling til Statens Museum for Kunst, som kan ses som et forsøg på at un-

derbygge translationen af museet som et generalistmuseum af en vis kunstfaglig kvalitet, lige-

som det indikerer en form for abonnering på MULs translation af det statsstøttede museums-

væsen som et fællesskab af unikke museer. Dette synes CS at bekræfte med følgende udtalel-

se: “På den måde går vi også ind i det samlede ‘Kunstmuseum Danmark’ billede og siger, at 

vi ikke alle sammen kan samle på det samme… Og der har vi så valgt vores.” 

Ydermere indikeres det, at VK er et af de mindre statsanerkendte museer, ligesom 

det fremhæver en stærk lokal forankring og en kvalitetsmæssig stolthed:  

 
 

“Vi er nok i den mindre ende - også budgetmæssigt. Samlingen vil jeg så sige i al beskeden-

hed… den er bedre end så mange, der er såkaldt større… Det er altså en rigtig god samling. 

Og det er selvfølgelig takket være, at der har været nogle gode folk tilbage i tiden til at købe 

ind – og takket være, at vi er omkring Sorø Akademi, hvor vi også har fået nogle rigtig gode 

donationer fra gamle elever og venner…” 

 

Sammenfattende synes museet at ville cementere sin eksistensberettigelse ved både at slå på 

dets vigtige bidrag til det lokale kulturnetværk og lokalsamfundet som helhed, såvel som på 

dets funktion som unik bidragyder til den samlede museumsindsats i det nationale museums-

netværk. 

 

                                                        
120 Sabroe, 2009 (jf. bilag 1 for det fulde interview) 
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4.1.2. Museets organisatoriske ramme 

Iht. museets vedtægter er “Vestsjællands Kunstmuseum er en selvejende institution, der er 

statsanerkendt, med hjemsted i Sorø.”121 Dette udfolder CS som følger: 

 
 

“Overordnet er museet en selvejende institution. At der så kommer en lidt offentlig aura om-

kring os, skyldes, at vi primært er støttet af offentlige midler. Og på den måde er staten – og i 

sin tid amtet – og kommunen alle involveret i vores drift. Og som tilskudsydere har de også 

lov til at stille en repræsentant til bestyrelsen… Så vi er selvejende, men vi har ligesom et ben 

økonomisk inde i den offentlige lejr. Og det betyder også, at vi på en række områder følger 

den offentlige forvaltning… Der er nogle steder vi ligesom tager det på os… Men ellers har vi 

en bestyrelse på 8 personer” 

 

Her fremhæves museets tætte relation til såvel kommune som stat, ligesom disse aktører til-

skrives en påvirkningskraft på museets organisatoriske strukturer og handlemønstre – og der-

ved også på museets aktør-netværk som helhed. Går man et nøk dybere i empirien, knyttes 

statens og kommunens handlekraft til deres relation med aktøren ’offentlige midler’. Herved 

translateres penge – i form af offentlige midler – som den udslagsgivende faktor ift. at kunne 

øve indflydelse på museets organisatoriske disponeringer. Det er i øvrigt her værd at bemær-

ke, at tilskuddet fra både stat og kommune i denne kontekst translateres som én fælles black 

box. Dette er interessant, set ift. MULs translation af de samme midler, idet de dér opdeles i 

to klart afgrænsede kategorier –  statslige og ikke-statslige midler, hvorved museet kunne se 

ud til ikke at abonnere på lovens ret stringente opdeling. Der er dog andre områder, hvor mu-

seet følger lovens opdeling mellem kommune og stat – bl.a. ift. museets bestyrelsessammen-

sætning: ”Nu er Amtet jo nedlagt, så i øjeblikket er det kun kommunen, der har en interesse. 

Staten går ikke ind i bestyrelsesposter…” 

Herved udtrykker museet en tættere relation med Sorø Kommune, end den det har til 

staten. Denne kommunale involvering kan – med MULs tilskudsregler in mente (jf. afsnit 

3.2.5.) – anskues som et produkt af lovens bestemmelser om de ikke-statslige tilskud, idet 

disse krav for mange museer har medført en øget kommunal forankring. I nærværende musea-

le kontekst synes MUL derved at have evnet at translatere nogle roller, som både VK og Sorø 

Kommune har indvilget i at tage på sig, hvilket har skabt en stærk kobling mellem de to. 

                                                        
121 Vestsjællands Kunstmuseum – Vedtægter, 2007: §1 
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Går vi dybere ned i bestyrelsessammensætningen, består den, udover den ene kommunale 

repræsentant fra Sorø Byråd, af syv andre medlemmer: En fra Sorø Akademis Skole, to fra 

Sorøegnens Erhvervs- & Turistråd og fire fra museets forening:122 

 
 

“Det er fordi vi gik ind sidste år og prøvede at udvide bestyrelsen, for at få en lidt bredere 

interessentskare. Og det gjorde vi fordi amtet var blevet nedlagt og havde fjernet deres re-

præsentanter. Og det vil sige, at venneforeningen ville gå ind og få en absolut majoritet. Og 

det, mente vi ikke, var hensigtsmæssigt… Så der fik vi etableret to bestyrelsesposter, som So-

røegnens Erhvervs- & Turistforening har. For at få erhvervslivet og turismen ind som en inte-

ressent i museets virke” 

 

Set med ANT-briller former bestyrelsen et netværk af entiteter, som museet af forskellige 

årsager har ønsket at etablere en relation til. Citatet viser også nogle strategiske overvejelser 

fra museets side, om hvilke omgivne aktører, der vil kunne bidrage positivt til museets drift 

og fortsatte eksistens. Flere aktører kan dog også betragtes som ’fødte medlemmer’, enten 

qua. deres funktion som tilskudsyder (kommunen), via deres historiske tilknytning til museet 

(Sorø Akademi), eller pga. anden tæt tilknytning til museet (venneforeningen). Fælles for 

samtlige aktører, er, at de har ladet sig indrullere som punkter i museets aktør-netværk, og har 

derved tilkendegivet en form for egeninteresse i museets virke. Bestyrelsessammensætningen 

kan derfor ses som endnu en understregning af museets lokale forankring. 

Opsummerende kan det siges, at Museets translation af dets organisatoriske ramme-

vilkår  ligger i tråd med fremdragelserne i det foregående delafsnit, idet museet igen under-

streger dets stærke lokale forankring, samt dets position som et punkt i det statslige muse-

umsnetværk. Sidste del udfoldes yderligere, idet det også tilkendegives, at både stat og kom-

mune har opnået en påvirkningskraft på museets aktør-netværk, hvorved museet har tilpasset 

nogle af dets arbejdsgange til den offentlige praksis. 

Afsnittet bekræfter således, at museet har ladet sig indrullere i det statslige muse-

umsnetværk – på de præmisser, som MUL sætter. En sådan indrullering må, iflg. ANT, i et 

vist omfang bero på, at museet ser en offentlig involvering som noget, der tilfører noget posi-

tivt til museets aktør-netværk og dets løbende opretholdelse. Denne relation har dog flere im-

plikationer, end de nævnte, hvilket nu uddybes. 

 

                                                        
122 Vestsjællands Kunstmuseum – Vedtægter, 2007: §4, stk. 1 
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4.1.3. Museets politiske ramme 

Som statsanerkendt museum, er VK underlagt de normer og retningslinjer, som sættes fra 

statsligt hold, hvilket former en politisk ramme omkring museets virke: 
 
 

”Det er et meget svært landskab at navigere i – et museumslandskab. Overordnet set, så har 

vi Museumsloven som er vores lovmæssige ramme, som vi skal agere inden for. Og det er den, 

der er politisk besluttet. Så kan man så sige, at da vi har været støttet af Vestsjællands Amt… 

Vi er inden i en overgangsfase, fordi da Amterne blev nedlagt gik støtteforpligtelsen over til 

… staten. Og her per 1. Januar 2011 – ja årsskiftet 10/11, der skal kommunerne ind over… 

Men da Vestsjællands Amt var vores hovedtilskudsyder, der lavede vi simpelthen en aftale-

kontakt med dem. Den er så annulleret nu. Og vi er nu i et ingenmandsland, fordi staten… 

laver ingen kontrakter. De ser det som en overgangsordning... Men vi kan regne med, at når 

kommunen går ind… så det kan man sige, vil også blive en politisk binding på et eller andet 

plan.” 

 

Her opridser CS to forskellige politiske rammer – den statslige og den kommunale  (pga. ned-

læggelsen af amterne), som influerer på museets ageren. Samtidig translateres forøgelsen af 

kommunens fremadrettede involvering i museets virke som værende rodfæstet i en overordnet 

statslig strategi. Dette kunne godt give indtrykket af, at stat og kommune udgør en fælles 

ramme, med kommunen som statens repræsentant på det lokal niveau. Til dette udtaler CS: 
 
 

“Ja og nej. Fordi kommunerne har ofte nogle andre interesser end staten har. Og de er ikke 

altid lydhør overfor, hvad staten mener er vigtigt. De har nogle andre dagsordner. Men det er 

klart, de ved godt, at vi skal overholde Museumsloven… Så hvis de vil have et statsanerkendt 

museum, skal de ligesom acceptere Museumsloven. Men de kan gå ind og stille krav om, at de 

qua deres bevilling vil have, at vi vægter formidling til børn og unge – det er i hvert fald no-

get af det Vestsjællands Amt har lagt vægt på. Så de kan godt gå ind og sætte et fingeraftryk 

eller lægge nogle dagsordner ift. den bevilling, de kommer med” 

 

Dette indikerer med en vis tydelighed, at kommunen skal følge de retningslinjer, som MUL 

sætter, men at den samtidig – qua. dens egen bevilling – kan pålægge museet andre detail-

krav, som ikke nødvendigvis ligger i tråd med statens prioriteringer (hvilket afsnit 3.3.3. også 

viste). Derved bliver museet passagepunkt for to forskellige offentlige aktører, hvis indbyrdes 
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relationer baserer sig på divergerende og undertiden modsatrettede dagsordner. Dette synes at 

konfirmere CSs udtalelse om, at det museale landskab er svært at navigere i, idet museet lø-

bende skal evne at tilgodese begge disse aktørers ønsker og behov. Trækker vi her en tråd 

tilbage til MULs tilskudsregler, synes denne dobbelte hensynstagen endnu mere vigtig, idet 

en negligering af en af aktørernes krav kan have vidtrækkende konsekvenser for museets sam-

lede tilskudstildeling. 

I forlængelse heraf er museet underlagt endnu en politisk forankring, idet ”kommu-

nerne i vores region har indgået en aftale med staten eller med Kulturministeriet om, at de er 

en såkaldt ’Kulturregion’” Konsekvensen af dette er, at: 

 
 

”… der er nogle småtilskudsordninger, der er blevet samlet, som så er blevet lagt ud til kul-

turregionerne. Men det giver dem en vis form for indflydelse, fordi i det øjeblik du sidder og 

uddeler en pose penge, så kan du også sætte dagsordnen. Og det gør de også. Det er klart. 

Og så kan vi sige, at vi er ligeglade med de penge… Men det kan vi alligevel ikke, for der er 

nogle krav og målopfyldelser, som museerne også skal leve op til ift. kulturregionen.” 

 

Dette indikerer endnu en politisk ramme omkring museets virke, som sætter nye krav til dets 

ageren og øger samtidig kompleksiteten i det samlede netværk. 

Sammenfattende kan VK siges at være underlagt forskellige statslige, kommunale og 

regionale opgave- og administrationskrav. Disse aktører influerer derfor alle på museets ar-

bejdsgange og daglige drift, og kan således tilskrives en påvirkningskraft i museets samlede 

aktør-netværk. Som nævnt, knytter museet disse aktørers indflydelse sammen med deres ydel-

se af tilskud. Det vil jeg nu se nærmere på. 

 

4.1.4. Museets økonomi 

Kr. 
År 

Egen-
indtjening* Formidling Ikke-off.  

tilskud 
Kommunal-

tilskud 
Stats-
tilskud 

Tidl.  
Amtstilskud 

Andre   
Tilskud 

2006 79.381 63.450 382.700 392.333 1.032.882  1.947.370 36.838 
2007 47.202  91.254 361.750 389.798 1.160.151  1.343.153 - 

 

Tabel 2123 
*Entré & Kioskvirksomhed 

 

                                                        
123 Resultatopgørelserne for 2006 og 2007 er vedlagt som bilag (jf. bilag 2) 
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Tabel 2 viser, at statstilskuddet og det tidligere amtstilskud, som pt. varetages af staten, udgør 

centrale poster i museets samlede indtægtsgrundlag. Ifm. med at tilskudsforpligtelsen overgår 

til kommunen i 2011124, vil det medføre en øget kommunal involvering i museets økonomi.  

CS opdeler museets nuværende økonomiske situation i fire grupper – offentlige tilskud, ege-

nindtjening, offentlige puljer og sponsorpenge – som fastholdes nedenfor. 

 
4.1.4.1. Offentlige tilskud 

’Offentlige tilskud’ indbefatter, at ”staten… giver tilskud, så er der det gamle amt, som staten 

i øjeblikket formidler til os, og så er der kommunen.” Denne post er dog iflg. CS:  

 
 

”ikke engang…dækkende for basisdriften længere, fordi [statstilskuddet]…er ikke pristalsre-

guleret, siden jeg tiltrådte i januar ’96… Vi havde gerne set, at [det] blev større og i hvert 

fald som minimum pristalsreguleret, så det svarede til, at lønninger og alle mulige andre ting, 

de stiger henover årene. Så det er gradvist blevet udhulet og i stedet for, så bruger vi rigtig 

meget af vores tid på at søge de offentlig puljer. Hvor kommunen fremskriver med en normal 

pristalsregulering.” 

 

Her uddifferentieres de forskellige dele af det offentlige tilskud og statstilskuddet trækkes 

frem og problematiseres. Statstilskuddets manglende pristalsregulering translateres som en 

stor hæmsko for museets stabile drift, idet tilskuddets reelle værdi mindskes år for år. Det 

kommunale tilskud pristalsreguleres derimod, hvilket placerer statstilskuddet som den primæ-

re kilde til usikkerhed, som tvinger museet til at søge i andre retninger. Her nævnes ’offentli-

ge puljer’ som en af de andre støttekilder, museet må prioritere. Mere om dette nedenfor. 

 
4.1.4.2. Egenindtjening 

Posten dækker bl.a. over entré, katalog-/postkortsalg, omvisninger og særarrangementer. Her 

er museet ”meget atypisk, for der tjener vi meget lidt… Vi har ikke et publikumsgrundlag, der 

gør at… og vi har faktisk i mange år haft gratis adgang. Det har jeg så godt nok annulleret… 

der, hvor vi er nu, er det en meget ubetydelig faktor.” Egenindtjeningen translateres her som 

ret minimal ift. den samlede økonomi. Dette forventes dog at ændre sig fremadrettet: ”Nu 

regner vi med at bygge ud og det, forventer vi, vil generere… Både skal vi hæve entréprisen. 

Og vi regner også med, at det giver et større publikum. Og på den måde vil den kilde vokse i 

det nye billede.” Museets fysiske rammer gøres herved til en aktør, som pt. er en hæmsko for 
                                                        
124 www.kulturarv.dk - Kommunalreformen 2007 



    Analyse 2 

 

47 

museets egenindtjening, mens en forbedring af bygningsforholdene tilsvarende forventes at 

generere nye muligheder på dette område. 

 
4.1.4.3. Offentlige puljer 

De offentlig puljer blev tidligere translateret som en entitet, der kan bidrage positivt til muse-

ets samlede økonomi. Dette billede nuancerer CS dog noget i en beskrivelse af puljernes 

funktion: 

 
 

”…Penge der kommer fra ministeriet, og som muligvis bliver tilført museumsområdet… hav-

ner ikke i det direkte statstilskud… De havner i puljer. Og dvs. at vi via de puljer faktisk har 

en anden politisk binding, fordi de kan sidde og sige – inde i styrelsen eller i Ministeriet – at 

nu skal alle museer være på omdrejningshøjde med registrering, så bliver der lavet en masse 

puljer til digitalregistrering, eller nu skal alle museer lave formidling og så knalder de alle 

puljer ud til formidling” 

 

Her translateres puljepengene fortsat som en mulig indtægtskilde, men samtidig som en poli-

tisk binding, der fastsætter hvad pengene kan bruges til. Derved gøres det klart, at puljepen-

gene ikke kan løse alle museets økonomiske udfordringer, idet deres anvendelse er defineret 

på forhånd og synes – iflg. citatet – primært at knytte sig til varetagelsen af de fem søjler. Det 

tilkendegives dog, at ”Statens puljer fylder meget.” 

 
4.1.4.4. Sponsorater 

Ift. museets sponsorarbejde“…er det først og fremmest de store fonde, som vi benytter os af. 

Det er dem, der træder til, når vi laver udstillinger, når vi laver kataloger, når vi laver særli-

ge projekter… [Og] der opererer vi både… lokalt og nationalt…” Her translateres sponsora-

ter overordnet som en indtægtskilde, der knytter sig til konkrete opgaver, som udstillinger, 

katalogproduktion mv. Samtidig etableres der en differentiering mellem lokale og nationale 

sponsorer. Mere om dette i 4.1.5. 

 
4.1.4.5. afrunding 

Ovenfor skitseres en økonomisk ramme, bestående af forskellige komponenter, som alle in-

fluerer på museets økonomiske situation. Offentlige tilskud positioneres som den primære 

indtægtskilde, mens de øvrige snarere synes at udfylde en understøttende funktion. Om denne 

økonomiske ramme sikrer et fornuftigt driftsgrundlag for museet, svarer CS: 
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“Nej, det er det ikke. Men vi har ikke mere at lege med, så må vi jo gøre det så godt vi kan. 

Og det er jo klart, at jo mindre den offentlige del er, jo mindre har du til projektorienteret 

arbejde og det er det projektorienterede arbejde, som du kan opnå støtte til med [offentlige 

puljer og sponsorater]. Dvs. uden penge til at kunne finansiere det med egne midler, så er det 

svært at få, fordi der altid skal indgå en vis andel af egenfinansiering i ethvert projekt. Så hvis 

du kun har til basisdriften, så bliver det enormt svært, at bygge på…” 

 

Citatet etablerer en relation mellem de offentlige midler og de andre indtægtskilder, idet of-

fentlige tilskud translateres som en forudsætning for genereringen af andre tilskud. I denne 

optik vil en udhuling af statstilskuddet meget vel kunne begrænse museets muligheder for at 

opnå støtte andetsteds fra, hvilket CS uddyber sådan: “ [Offentlige midler] er en forudsætning 

for, at dit aktivitetsniveau har den dynamik, der gør, at vi er interessante ”at lege med” for 

sponsorer. Så det bider sig selv i halen.” De skitserede økonomiske betingelser synes således 

at opsætte nogle særdeles svære driftsbetingelser for museet, hvor ’offentlige tilskud’ tilskri-

ves en rolle som makroaktør, der påvirker de øvrige økonomiske aktører og derfor også det 

samlede aktør-netværk. 

 

4.1.5. Museets driftsstrategier 

Museets økonomiske situation bevirker, at museet forsøger sig med forskellige driftsstrategier 

i forsøget på at øge dets handlemuligheder. I empirien, er der særligt tre strategier, der byder 

sig til: sponsorarbejde, venneforeningen og museale samarbejder. 

 
4.1.5.1. Sponsorarbejde 

Som nævnt forsøger museet at styrke sin økonomiske situation via sponsorsamarbejder med 

fonde. Museet samarbejder ligeledes med det private erhvervsliv – både lokalt og nationalt:  

 
 

”De lokale… Det er ofte i form af naturalieydelser, hvis vi skal bruge materialer til noget, 

eller præmier til noget… eller ja, altså mindre ydelser… Enten i form af mindre pengebeløb 

eller naturalier…  Så kan man sige, at vi gør det med stor glæde…, fordi vi får faktisk en 

sidegevinst på det… udover at vi får de her naturalier og pengebeløb, så får vi også en syn-

lighed ift. det private erhvervsliv og måske ift. deres medarbejdere eller kunder… Så det giver 

os en markedsføringsværdi, udover det det giver i penge eller naturalier.” 
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Ift. de nationale sponsorer er de ”jo lidt sværere at få fat i.” Nykredit har over en treårig peri-

ode sponsoreret museets IT-virksomhed, ligesom Danske Banks initiativpulje har støttet en 

udstillingsserie.125 Men ellers har museet ikke nogle større nationale sponsorsamarbejder, 

hvilket begrundes med, at det ”ikke har haft ressourcerne til at tænke strategisk nok i den 

retning…” 

Ud fra dette synes lokalsamarbejdet at være meget attraktivt for museet, da det kan 

mobilisere positive gevinster på flere niveauer – både ift. indhentning af naturalier/penge og 

ift. en øget synliggørelse af museet. De nationale sponsorer derimod translateres som mere 

utilgængelige, bl.a. fordi de nødvendiggør etableringen af nye og mere strategiske arbejds-

gange, hvilket museet hidtil ikke har haft ressourcer til. Herved synliggøres en divergens 

imellem de krav som hhv. MUL og potentielle sponsorer stiller til museets arbejdsprocesser. 

Dette har også medført, at museet pt. arbejder på at etablere nye arbejdsgange, som skal styr-

ke vilkårene for sponsorarbejdet: 

 
 

”vi er begyndt at ændre vores… driftsstrategi, at vi er ved at tænke organisatorisk meget me-

re i projekter. Hvor før har handlingsplaner, budgetter… og det vil de blive ved med, for det 

skal vi ift. Museumsloven – bygget det op på en bestemt måde. Men vi er faktisk ved at… have 

en skuffeplan, der organisatorisk struktureres helt anderledes, hvor det ligger i projekter, så 

vi kan skære lagkager.” 

 
En ny driftsstrategi gøres her til et punkt i museets netværk, som skal sikre øget sponsorin-

volvering og en generel positiv udvikling. Den skal være et middel til et mål, som skal gøre 

museets virkefelt mere attraktivt for potentielle sponsorer. Museet erkender, at nye arbejds-

former er ”en stor udfordring, men det er også sjovt…” Samtidig slås det fast, at den nye stra-

tegi er ”den vi bruger internt. Og så har vi den der forkromede plan som Kulturarvsstyrelsen 

gerne vil have. Og den udfylder vi pligtskyldigt hvert år.” Dette viser, at der med den nye 

strategi etableres to arbejdsgange, som skal fungere sideløbende i museets daglige drift. 

Ift. sponsorerne påpeges det ydermere, at de ”skal måske plejes lidt mere end de of-

fentlige puljer...”: 

 

                                                        
125 Sabroe, 2009 
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”…vi måske sender lidt hyppigere breve til de sponsorer, der er involveret i os, om at det går 

godt… At man ligesom prøver at involvere dem… give dem et medejerskab… fordi de nu har 

valgt at putte penge i det her… Og det er også en af grundende til, at jeg meget gerne vil ha-

ve… en sponsormedarbejder… Det at bruge sponsorer som økonomisk grundlag, det er ikke 

bare at finde på et projekt og definere et projekt og så sende en ansøgning… Det er altså og-

så et stort opfølgningsarbejde… Og hvis man ikke gør det, så kommer pengene ikke igen en 

anden gang” 

 

Sponsorarbejdet translateres her som en tidskrævende proces, der forudsætter, at de rette res-

sourcer, herunder personale, er til stede, hvis indsatsen skal have en længerevarende effekt. 

Sammenfattende kan det siges, at museet translaterer sponsorsamarbejder som et po-

sitivt forehavende, der har potentiale til at løfte den samlede økonomiske situation. Samtidig 

gøres det klart, at det stiller krav til museets arbejdsgange, medarbejderressourcer og omstil-

lingsparathed. 

 
4.1.5.2. Vestsjællands Kunstmuseums Venner 

Museet har en venneforening, hvor både privatpersoner og virksomheder kan være med-

lem.126 Herved etableres et andet potentiale for erhvervssamarbejde, idet firmaer tilbydes en 

alternativ tilknytningsform til museet end via sponsoraftaler. Idet medlemskaberne ligger i 

venneforeningen, har museet dog ikke et direkte link til firmaerne.127 Når det er sagt, så har 

museet ”traditionelt et meget tæt samarbejde med vores venneforening… [og] alle deres pen-

ge går til museet”, hvilket betyder, at foreningens indrullering af virksomheder absolut har 

museets interesse. Derfor tilbyder museet også en række modydelser til firmamedlemmerne:  

 
 

”de får alle kataloger tilsendt gratis… De får hvert år tilsendt en stak billetter gratis… Og de 

har et stående tilbud om et arrangement på museet… Og så får de også den synlighed, ved at 

være på vores hjemmeside… Og vi har også et nyhedsbrev… Og der er de som regel også 

med..." 

 

Via disse materiale- og aktivitetstilbud, forsøger museet at gøre sig selv til en black box, der 

kan imødekomme div. firmabehov – f.eks. lokal eksponering eller ydelser til brug ifm. kunde-

                                                        
126 www.vestkunst.dk - Vestsjællands Kunstmuseums Venner 
127 Sabroe, 2009 
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relationer. Herved deltager museet aktivt i forsøget på at indrullere potentielle firmamedlem-

mer, hvilket bekræfter, at der er en tæt relation mellem museum og venneforening. 

Sammenfattende må museets gevinst, ved at have en venneforening, siges primært at 

være af økonomisk karakter. Foreningen ”har en indtægt…på [ca.] 150.000 kr. om året. Så 

går der vel omkring…40.000 kr. [til administration]. Resten – dvs. 110.000-120.000 kr. – det 

bliver der købt kunst ind for til museet”. Venneforeningen mobiliserer derved et mærkbart 

beløb til kunstindkøb, hvorved den indtager en central rolle ift. museets opfyldelse af indsam-

lingskravet, ligesom den er vigtig ift. museets samlede økonomi. 

 
4.1.5.3. Museale samarbejder 

Ifm. museets opgavemæssige dispositioner, udtaler CS: ”det ville jo være løgn, hvis jeg sag-

de, at [økonomien] ikke påvirkede det… vi kan det vi kan… Jeg tror, man skal være født op-

timist… Man skal tro på det umulige”. Dette påvirker tilgangen til både særudstillinger og 

den faste samling: 

 
 

”…Vi laver tre særudstillinger om året, uden om samlingen… Og så gør vi tit det, at vi sam-

arbejder [med andre museer]… så bliver [udstillingen] vist [flere] steder. Og det er godt for 

os… Og det er også godt for den samlede økonomi, for når man først skyder mange penge i 

en udstilling, så er det jo også godt, at den får et liv, som er længere end 2-3 måneder… Så 

på mange måder er det en god ting at lave samarbejder og det er der mange af de små muse-

er, der gør… Det er derfor en model, som jeg absolut hylder… Så prioriterer vi også egen 

samling… For det første er det vores grundkapital… Det er kronjuvelerne… Og én af grun-

dende er også, at vi her i huset kun har plads til at vise ca. 5-7% af samlingen ad gangen. Og 

dvs. hvis nogle af alle de gode ting, vi har, skal frem, så skal det være særophængninger af 

egen samling… Så har det også med økonomi at gøre og finanskrisen for så vidt også, der 

tvinger mange museer til at kigge indad” 

 

Her bekræftes økonomiens betydning for museets opgavevaretagelse endnu en gang. Samtidig 

introduceres museale samarbejder som en aktør i netværket, der kan forbedre betingelserne 

for museets aktiviteter. Dette afspejler ret tydeligt, at museets overordnede økonomiske ram-

me i sig selv er en begrænsning for museets handlemuligheder, mens samarbejder sætter mu-

seet i stand til at deltage i aktiviteter, det sandsynligvis ikke ville kunne realisere på egen 
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hånd. Samarbejdsaftaler gøres derved til en black box, der udvider museets aktivitetspotentia-

le. 

Ift. museets samling, translateres den som en black box, der indeholder en solid 

kunstfaglig værdi, som er grundlaget for hele museets virke. Værdien af samlingen formule-

res både ift. de kunstfaglige og formidlingsmæssige muligheder, den tilbyder museet, ligesom 

den positioneres som et sikkerhedsnet, museet kan falde tilbage på i økonomiske trængte pe-

rioder. 

Sammenfattende viser dette afsnit, at museets økonomiske forhold har medført en 

inkorporrering af forskellige arbejdsgange i museets drift – museale samarbejder, sponsorafta-

ler mv. – som på forskellig vis har skullet bidrage til at strække museets aktivitetsmæssige 

formåen. 

 

4.2. Afrunding  

Denne analyse opridser et netværk, hvor adskillige entiteter byder sig til som mobiliserende 

aktører. Vi så fx, at museets økonomi er determinerende for dets aktivitetsmæssige udfoldel-

ser, men at de eksisterende økonomiske rammebetingelser opleves som særdeles utilstrække-

lige. Samtidig viste analysen, at museet har forbundet sig med forskellige entiteter – bl.a. 

sponsorer – i forsøget på at udvide dets handlemuligheder. Dette bidrager til, at MUL og 

sponsorarbejdet indtager sideløbende positioner i museets netværk, som med divergerende 

krav er med til at forme to forskellige og på nogle punkter modsatrettede arbejdsgange. 

I forlængelse heraf indikeres det også, at det offentlige museumslandskab pt. er midt 

i en større omstrukturering, hvor ansvarsfordelingen mellem stat og kommune er under æn-

dring: 
 
 

”… Jeg synes, jeg kan mærke en tendens til, at man politisk set fra, i hvert fald den nuværen-

de regering, ønsker at lægge de mindre museer i højere grad ud til kommunerne. Og koncen-

trere statens engagement omkring de store og specialmuseerne. Og dvs. jeg tror ikke, at vi får 

rettet op på [statstilskuddet]… Og på den måde er vi også i langt højere grad afhængige af 

hjemkommunerne… Nu har vi så fået gode meldinger… Men der sidder vi så i en lille kom-

mune… Og der er to museer, de skal ind og finansiere. Så vi ved godt, det er ikke nemt, at få 

trykket dem så meget på maven… at pengene regner ind hos os. Der er kamp om kronerne…” 

 

Denne udvikling translateres som en black box, der sandsynligvis vil medføre nye udfordrin-

ger for særligt de mindre museer – heriblandt VK. Større kommunal afhængighed vil bl.a. 
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kunne betyde, at museet i højere grad bliver genstand for kommunale prioriteringer, hvor 

konkurrencen med andre kommunale opgaver og kulturinstitutioner vil kunne påvirke muse-

ets tilskudsniveau. 
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4.3. Fuglsang Kunstmuseum 

Som i foregående analyse, vil jeg iagttage de centrale black boxe, som kommer til syne i FKs 

kommunikation om sig selv og andre entiteter i dets netværk. For at tilføre samme fokus og 

bredde til denne analyse, vil samme struktur igen blive benyttet. Jeg benytter ligeledes samme 

system for kildeangivelse som i forrige analyse. 

 

4.3.1. Museets selvbeskrivelse som en black box 

 
 

”Fuglsang Kunstmuseum er et af de få bredt dækkende kunstmuseer i Region Sjælland. Mu-

seet rummer dansk kunst… fra slutningen af 1700-tallet til i dag. Hovedvægten ligger på pe-

rioden 1900-1950. Derudover ejer museet en stor samling af tegninger, akvareller og grafiske 

arbejder, primært fra det 20. århundrede. Værker af kunstnere med biografisk tilhørsforhold 

til museets hjemegn eller kunst, der viser motiver herfra udgør et særligt arbejdsfelt for Fugl-

sang Kunstmuseum. Museet laver skiftende ophængninger af egne værker og viser desuden 

forskellige særudstillinger.”128 

 

Her translaterer museet sig selv som en black box, der indeholder et væsentligt udsnit af den 

danske kunstskat, hvor der dog er givet særligt fokus til værker med lokalt islæt. Herved be-

toner museet dets kunstfaglige bredde, ligesom det gør sig selv til beskytter af den lokale kul-

turarv. Sidstnævnte aspekt synes at tjene til mobiliseringen af en lokal opbakning til museets 

virke. 

Derudover gør museet også sig selv til et punkt i et større regionalt netværk – Region 

Sjælland – hvorved det dels synes at ville tilskrive sig selv relevans i en bredere geografisk 

kontekst og dels vil positionere sig som en aktør i et større offentligt system. 

I et ANT-perspektiv, kan citatet iagttages som museets bestræbelse på at sikre sin 

fortsatte eksistens ved at opstille en aktør-verden, som understreger dets kunstfaglige kvalite-

ter, dets position som et af regionens centrale kunstinstitutioner, samt dets rolle som frontlø-

ber for bevarelsen af den Lolland-Falsterske kulturarv. 

                                                        
128 www.fuglsangkunstmuseum.dk - Samling 
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4.3.2. Museets organisatoriske ramme 

FK ”er en selvejende institution, som bliver ledet af en bestyrelse på ti mand… Dvs. det er 

bestyrelsen, som i sidste ende godkender og accepterer.”129 Her gøres museet til en selvfor-

valtende enhed med en bestyrelse som øverste myndighed. Museumsdirektør, Anne Højer 

Petersen (AHP) uddyber: 

 
 

”Vi lever af offentlige tilskud, men vi agerer relativt autonomt inden for det offentlig system… 

Og det er der meget godt og meget skidt at sige om… Og vi arbejder selvfølgelig med at være 

så autonome som muligt, når vi gerne vil være i fred og ikke skal have flere resultatkontrakter 

og mere topstyring og kortsigtede politiske løsninger, end højst nødvendigt… Og vi er rigtig 

offentlige, hvis der er penge at hente i det. Og den balancegang går alle de selvejende institu-

tioner efter…” 

 

Her indkredses det offentlige system, som en mobiliserende entitet i museets aktør-netværk, 

hvor resultatkontrakter og penge nævnes som nogle af de redskaber, hvormed det offentlige 

øver indflydelse på museets handlen. Samtidig tilstræber museet at fastholde den forrige 

translation af sig selv som en selvbestemmende entitet ved at gøre dets autonomi til noget, der 

kun tilsidesættes, når det kan gavne museets situation. Herved forsøger museet at cementere 

dets identitet som en selvstændig institution, der dog – for egen vindings skyld – på nogle 

punkter accepterer at blive indrulleret i det offentliges aktør-netværk. 

Ift. museets bestyrelsessammensætning består, ligesom vi så det hos VK, en mærkbar 

andel af FKs bestyrelse af repræsentanter fra de lokale offentlige myndigheder. Bestyrelsens 

ti plader er fordelt med fire til museets venneforening, to til Guldborgsund Kommune, en til 

Lolland Kommune, en til Vordingborg Kommune, en til Maribo Kunstforening og en til Lol-

land-Falsters Erhvervsforening.130 Dette synliggør en tydelig strukturel kobling mellem mu-

seet og de omgivne kommuner, hvorigennem de implicerede kommunale aktører tilskrives en 

mærkbar påvirkningskraft i museets netværk. Dette er på den ene side med til at stabilisere og 

fastholde en tæt relation mellem museet og kommunerne, mens det på den anden side også 

kan ses som en begrænsning af museets reelle autonomi og selvbestemmelse. 

Når dette er sagt, må det i en ANT-optik også antages, at museet har en egeninteresse 

i, at bestyrelsen er sammensat på netop denne måde. Museet har accepteret, at denne gruppe 

                                                        
129 Petersen & Vesten, 2009 (jf. bilag 3 for det fulde interview) 
130 Fuglsang Kunstmuseum, 2007: 16 
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af entiteter er blevet indrulleret i bestyrelsesnetværket og må derfor have en særlig forvent-

ning til, at de vil tilføre noget positivt til museets virke og fortsatte opretholdelse. 

 

4.3.3. Museets politiske ramme 

Som set ovenfor har FK i sin organisatoriske opbygning etableret tætte relationer til de kom-

muner, som geografisk omgiver det. Herved har museet ladet sig indrullere i et offentligt net-

værk, hvor det bliver underlagt div. politiske dagsordener. Andre aktører i museets netværk 

opsætter også politiske agendaer, som påvirker museets handlemønstre:  

 
 

”Som statsanerkendt kunstmuseum arbejder vi under Museumsloven og er bundet op på den. 

Og med den følger så også et utidssvarende og ikke-fremskrevet tilskud, som jo i virkelighe-

den i sit udgangspunkt er meget snedigt tænkt, som en gulerod for at få kommunerne, som 

typisk står med den langt større økonomi, til at æde alt den besværlighed, der ligger i at skul-

le følge loven… Fordi, hvis du spørger staten, så er bevaring og registrering og dokumentati-

on og forskning nogle enormt centrale opgaver… Og spørger du nogle lokale politikere, kun-

ne de fint klare sig med det femte ben i Museumsloven alene, nemlig formidlingen… Men i og 

med man med lovgivningen, om jeg så må sige, har sukret den ind i statstilskud, så er den 

også nemmere at spise for lokalområdet – også selvom misforholdet mellem de lokale tilskud 

og de statslige tilskud er i stigende grad mærkbart.” 

 

Her knytter museet an til en række entiteter – MUL, staten, kommunerne, tilskudssystemer og 

opgavekrav – som på hver deres måde influerer på den samlede politiske ramme, museet må 

agere inden for. MUL translateres som en black box, der definerer et ’noget for noget-forhold’ 

med museet, i form af krav, der skal følges og tilskud, der kan opnås. Ifølge citatet har disse 

tilskud imidlertid ikke kun til hensigt at indrullere museer, men i lige så høj grad kommuner. 

Det kan ses ved, at tilskudsordningen translateres som en strategisk manøvre, der skal få 

kommunerne involveret i de statsanerkendte museers drift – på lovens præmisser. 

 Ift. museets translation af hhv. stat og kommuner, bliver staten translateret som en 

black box, der prioriterer alle fem museumssøjler højt, mens kommunerne derimod ses som 

primært værende interesseret i formidlingsindsatserne. Herved skitseres en divergens i statens 

og kommunernes tilgang til det museale felt. At det så er staten, der har evnet at sætte dens 

interesser igennem over for kommunerne, skyldes, iflg. museet, lovningen om statslig støtte 

til museumsdriften, som gør sikringen af det museale område til et fælles anliggende. Her-
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igennem skitseres en politisk ramme, som indrammer museets generelle virke. Relationen 

mellem stat og kommuner influerer i denne optik i høj grad på museets dispositionsmulighe-

der, idet kommunernes engagement translateres som værende betinget af statens fortsatte 

(økonomiske) involvering i det museale felt. Det er derfor også med en vis bekymring, at 

AHP forholder sig til, hvad hun oplever som en stigende diskrepans imellem kommunernes 

og statens økonomiske involveringsgrad, hvorved det antydes, at denne udvikling potentielt 

kan påvirke samspillet mellem stat, kommuner og museum negativt. 

Som antydet ovenfor, er museets drift forankret i MULs bestemmelser. Denne rela-

tion translaterer museet på følgende måde: 

 
 

”... langt de fleste [museer] er statsanerkendte... Og det betyder…, at vi alle arbejder under 

retningslinjer, som alle kender… Og det betyder, at alle vilkår gælder – også decentralt… 

Museumsloven skaber mulighed for at få viden ud decentralt, og det ville vi ikke have uden 

Museumsloven. Så ville man ikke ansætte dyrt uddannet universitetsfolk… Altså vi er jo én af 

områdets tungeste vidensinstitutioner, fordi vi ud af en personaleskare på +/- 20 har fire-fem 

akademiske medarbejdere. Og det gør os til en enormt videntung, men dermed også innovativ 

kraft i lokalområdet. Og det ville ikke eksistere uden Museumsloven, det føler jeg mig ret 

overbevist om… Så den decentrale viden og den der viden om, at hinanden arbejder på det 

samme professionelle niveau, gør… skaber et meget tæt netværk mellem museer i Danmark. 

Typisk indenfor det enkelte fagområde…” 

 

Her gøres MUL til en black box, der sætter fælles rammer for de statsanerkendte museers 

handlen og er med til at mobilisere et produktiv fællesskab museerne imellem. Derved abon-

nerer museet delvist på MULs translation af sig selv som en aktør, der etablerer gode betin-

gelser for museernes virke (jf. afsnit 3.2.1.), hvilket indikerer, at loven her har evnet at oprid-

se en aktør-verden, som FK ser fordel i at være indrulleret i. En medvirkende faktor hertil 

kunne fx være lovens krav om kunstfagligt personale, som iflg. museet, er med til at tilføre 

museerne særlige vidensmæssige kompetencer, som ellers ikke nødvendigvis ville forekom-

me. For FKs eget vedkomne, muliggør dette krav, at det kan profilere sig som en innovativ 

vidensinstitution i lokalområdet, hvilket betoner en klar gevinst for museet ved at lade sig 

indrullere i MULs netværk. 

Opsummerende kan det siges, at FK er underlagt retningslinjer, udstukket fra såvel 

statslig som kommunal side. Det er dog samtidig blevet synliggjort, at den indbyrdes relation 
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mellem stat og kommune også kan have en effekt i museets netværk, hvorfor den nuværende 

situation med stagnerede statslige tilskud bekymrer museet. Sidst men ikke mindst har afsnit-

tet vist, at museet også opnår særlige økonomiske og imagemæssige fordele ved at lade sige 

indrullere i den politiske ramme, som særligt MUL er med til at fastholde. Dette er med til at 

give indtrykket af en forholdsvis stabil struktur, hvor de implicerede aktører på hver deres 

måde drager gavn af deres indbyrdes forbindelse. 

 

4.3.4. Museets økonomi 

“Museets drift er baseret på et kommunalt og et statsligt tilskud efter gældende museumslov-

givning. I overgangsperioden 2007-10 udbetales det tidligere amtstilskud af staten”131. Her 

translateres økonomien som en black box, der positionerer kommunale og statslige tilskud 

som de primære indtægtskilder. I museets tre seneste årsregnskaber, fordeler hovedindtægts-

poster sig som følger: 

 
    Kr. 

År 
Egen-

indtjening* 
Ikke-off.  
Tilskud 

Kommunal-
tilskud 

Regions-
tilskud 

Stats-
tilskud** 

Tidl. 
Amtstilskud 

Andre tilskud 
(Off. Puljer)*** 

2006 167.066 349.302 61.000 - 764.034 2.381.000 534.400 
2007 49.346 1.303.141 726.500 - 885.229 2.816.325 691.120 
2008 4.019.098 1.818.002 804.500 555.000 814.532 2.854.846 1.580.000 

 

Tabel 3132 - egen tilvirkning 
*Entréindtægter +Kioskvirksomhed, **2007-2008: Statstilskud + overgangstilskud fra Kulturministeriet, ***2007: 
Særlig bevilling fra Kulturarvsstyrelsen til Forskningsfrikøb (284.000 kr.), 2008: Bevilling/Kultur i hele landet 

(1.115.000 kr.) 
 
Samler man de kommunale, statslige og tidligere amtstilskud under et, falder museets primæ-

re indtægtsposter i fire kategorier: offentlige tilskud, ikke-offentlige tilskud, egenindtjening og 

offentlige puljer. For overskuelighedens skyld fastholdes denne kategorisering nedenfor. 

 

                                                        
131 Fuglsang Kunstmuseum, 2007: 20 
132 Fuglsang Kunstmuseum, 2006: 36, Fuglsang Kunstmuseum, 2007: 20, Resultatopgørelsen/2008 er vedlagt som bilag (jf. 
bilag 4) 
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4.3.4.1 Offentlige tilskud 

AHP udfolder de offentlige tilskud som følger: 

 
 

Udgangspunktet for statstilskuddet er, at man lever op til Museumsloven... I udgangspunktet 

har det været sådan, at det lå et sted imellem 30-40% af den tilsvarende kommunaløkonomi. 

Men staten har vedtaget et loft, så hvis ens tilskudsgrundlag er mere end 2 mio. – tror jeg nok 

– ikke-statslige kroner, så kommer man op på et loft. Problemet med statspengene er, at pro-

centsatsen er variabel og loftet er variabelt. Og det skal vedtages hvert år på Finansloven…” 

 

Statstilskuddet translateres her som en blackbox, der, ud fra en bestemt procentsats, tildeles 

de museer, som opfylder MULs bestemmelser. Længere henne i  citatet udfoldes denne black 

box dog noget og det specificeres, at det statslige tilskud baseres på variable procentsatser og 

tilskudslofter. Herved opridses en økonomisk ramme for museets virke, som er bundet op på 

en tilskudstildeling, som er varierende fra år til år. Dette betyder, at museet ikke har en fast 

tilskudsramme, som det kan langtidsplanlægge ud fra, for ”når både procentsatserne og loftet 

er variable, så ved vi ikke rigtig, om vi er købt eller solgt…” 

Samtidig bekræftes det, at der er en sammenhæng imellem statstilskuddet og museets 

kommunale tilskud, hvilket AHP uddyber: 

 
 

”…langt de fleste af museerne [får] hovedparterne af deres tilskud fra deres hjemkommune – 

amterne i gamle dage for nogle af dem, men ellers fra deres hjemkommune… Og vi har det 

sådan, at vi er på loftet af statstilskuddet, så vi får de der 7-800.000 fra staten eller sådan 

noget… Og så har vi jo i øjeblikket denne overgangsordning med det gamle amt… Og der 

ligger ca. halvdelen af vores økonomi i, så vi interesserer os meget for den udvikling der… 

Og så har vi en tilskudsøkonomi i år, som består af ca… en god fremskrevet halv million til 

600.000 fra Guldborgsund Kommune og godt 300.000 fra Lolland komme, som er nabokom-

munen.” 

 

Her translaterer museet, at rollen som hovedtilskudsyder oftest har været placeret på enten 

amtslige eller kommunale hænder. For FKs vedkomne var hovedtilskudsyderen tidligere Stor-

strøms Amt133, hvorfor museet pt. indgår i en overgangsordning, hvor staten varetager de 

gamle amtstilskud. Herved synliggøres endnu en usikkerhedsfaktor for museets langsigtede 

                                                        
133 Fuglsang Kunstmuseum, 2006: 4  
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økonomiske situation, idet det endnu skal afgøres, hvordan det fremtidige offentlige tilskuds-

system vil tage sig ud. 

Derudover indikeres det også, at museet pt. modtager tilskud fra flere kommuner, 

hvilke forklares med, at ”kunstmuseumsdrift er kostbart… Og dvs. at det er lidt hårdt et binde 

én kommune op på det økonomiske ansvar for et kunstmuseum, hvis geografiske aktionsradius 

forventes at række udover omegnskommunerne også… Og det er heldigvis lykkedes, at få den 

sag illustreret for Lolland kommune.” Dette synliggør en strategi fra museets side, hvormed 

det har evnet at indrulleret Lolland kommune og derved mobiliseret endnu en aktør, som kan 

støtte museet økonomisk. 

 
4.3.4.2 ikke-offentlige tilskud 

Det ikke-offentlige tilskud indbefatter iflg. museets budget for 2009 indtægter fra sponsorater, 

skoletjeneste og venneforening.134 Ift. indtægter fra sponsorater og fondstilskud, udtaler AHP 

følgende: 

 
 

”Den svinger jo fra år til år… Den kan vi jo ikke beregne på… Men den har indenfor de se-

nere år ligget på mellem 25-35% … Jeg tror så, at på åbningsåret her, der kommer vi op på 

mellem 40-50%... Det kan vi så ikke rigtig regne med, hvor sædvanligt, det er… Det afhænger 

også meget af… Er der en millionerhvervelse, der går i hus, så bon’er den procentdel natur-

ligvis meget ud… Det kan vi bare ikke gøre hvert år, for jeg kan ikke skamride de samme folk 

år efter år…” 

 

Her translateres sponsorater/fondstilskud som en ret usikker indtægtskilde, der kan variere 

betragteligt fra år til år. Samtidig indikeres det, at der er grænser for, hvor meget museet kan 

gå til de samme bidragydere, uden derved at risikere, at kassen bliver lukket. Dette synliggør, 

at denne indtægtskilde er bundet op på betydelige usikkerhedsfaktorer, som medfører, at mu-

seet heller ikke med disse midler kan langtidsplanlægge. Når det er sagt, udgør denne post 

alligevel en mærkbar andel af museets samlede økonomi, hvilket understreger, at de økono-

miske rammer, som de offentlige tilskud sætter for museet, har bevirket, at det har måttet søge 

støtte andre steder fra. 

Går vi videre til museets venneforening, tilskrives den en mærkbar værdi ift. museets 

økonomi og aktivitetsmæssige formåen. Et medlemskab koster 250 kr. pr. person135 og "…nu 

                                                        
134 Fuglsang Kunstmuseum, 2009: 1 
135 www.fuglsangkunstmuseum.dk - Fuglsang Kunstmuseums Venner 
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tæller venneforeningen jo så også over 1000 private medlemmer… Og de penge, de ikke selv 

bruger, de går i museets kasse.” Derudover, er der “også en gruppe af venneforeningen… 

som arbejder gratis museet…”, hvilket museet vurderer ”gennemsnitligt svarer til, at vi næ-

sten hver, eller hver anden dag har to ekstra hænder i huset.” Herved translateres vennefore-

ningen som en black box, der på én gang tilfører vigtig monetær værdi til museet, men i lige 

så høj grad en afgørende arbejdskraft, som er med til at mobilisere et aktivitetsniveau, som 

ellers ikke havde været muligt. 

 
4.3.4.3 Egenindtjening  

Museets egenindtjening er steget massivt i perioden fra 2006 til 2008, hvilket er sket sidelø-

bende med, at museet er flyttet fra utidssvarende lokaler i Maribo til et nybygget museum ved 

Fuglsang Herregård. Dette indikerer, at de nye fysiske rammer har stor påvirkningskraft i mu-

seets netværk, idet bygningen har mobiliseret nye udfoldelsesmuligheder, som har muliggjort 

en øget egenindtjening. Til dette udtaler Sponsormedarbejder Lene Vesten (LV): 

 
 

” f.eks. kommunerne hernede, de har en masse møder og konferencer… som altid skal ligge… 

ud af huset… Og nu åbner vi… Og vi har en foredragssal. Så er der mange, der bare lejer sig 

ind, men der er også nogle, der ønsker et sponsorat, hvor det, de får igen, er foredragssalen, 

med caféen, eller udenfor åbningstiderne osv… Og den nyhedsværdi falder jo selvfølgelig på 

et tidspunkt. Men så er de kommet til at kende huset, og det kan jo afføde andre ting.” 

 

4.3.4.4 Afrunding  

Afsnittet indikerer, at museets samlede økonomi består af en række entiteter, som på forskel-

lige vis influerer på museets drift og aktivitetsmæssige formåen. Fælles for de to store poster 

– offentlige og ikke-offentlige tilskud – er, at der er betydelige usikkerhedsfaktorer forbundet 

med deres tildeling. Konsekvensen heraf er, at museet arbejder med en økonomisk ramme, 

hvor det er særdeles vanskeligt at langtidsplanlægge, hvilket museet uddyber som følger: 
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”de penge vi kan planlægge med, er mere værd end deres pålydende… Fordi de… dels [kan] 

virke som løftestang for nogle andre midler, men også fordi de gør det muligt at planlægge og 

dermed bruge dem mere hensigtsmæssigt… Og derfor er vi temmelig sårbare overfor denne 

her stadigt mere kortsigtede økonomiske offentlige tankegang, der eksisterer… Hvis vi skal 

lave et brag af en udstilling, så kræver det to-tre års forberedelsestid… De der sene offentlige 

penge er rigtig ærgerlige, fordi det offentlige af alle burde have mulighed for at planlægge… 

Så økonomien er en stadig udfordring…” 

 

Her italesættes det offentlige tilskudssystem, i dets eksisterende form, som en hindring for 

museets etablering af mere hensigtsmæssige arbejdsgange, hvor de tildelte midler vil kunne 

udnyttes langt mere effektivt. Deri ligger der også en implicit tilkendegivelse af, at staten ville 

få mere valuta for pengene, hvis tilskudssystemet var mere langsigtet i dets orientering. 

 

4.3.5. Museets driftsstrategier 

Som det var tilfældet hos VK, er FK’s økonomiske ramme ligeledes medvirkende til, at mu-

seet gør brug af forskellige strategier i forsøg på at udvide dets handlemuligheder og aktivi-

tetsmæssige formåen. Særligt tre strategier benyttes – sponsorarbejde, museets venneforening 

og museale samarbejder: 

 
4.3.5.1. Sponsorarbejde 

Sponsorarbejdet er et området, museet har valgt at opprioritere ifm. flytningen til Fuglsang, 

hvorved der bl.a. er blevet oprettet en decideret sponsormedarbejderstilling. Dette begrunder 

AHP med ”… at det er faktisk er en stor opgave. Ikke alene at opdyrke… Man bliver jo nødt 

til… at være derude 100% eller så meget man kan favne – velvidende, at det måske kun er 

10%, der munder ud i noget… Det har jeg [AHP] ikke tid til. Og jeg har heller ikke tid til at 

følge op på det bagefter.” Herved translateres sponsorarbejdet som en black box, der er tids-

krævende og som stiller nye krav til museets administration, hvorved det indikeres, at en be-

tydelig omstilling er nødvendig, før denne indtægtskilde kan have en mærkbar effekt på mu-

seets økonomi. 

Ift. typer af sponsoraftaler, definerer museet to kategorier: ”Det ene det er naturalier 

og det andet det er kontanter. Og det kan både være øremærket og ikke øremærket…” Kate-

gorierne korresponderer med dem hos VK, men hvor VK primært translaterer sponsorater 

som værende knyttet til på forhånd definerede opgaver, ses det her, at FK har erfaringer med 
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både øremærkede og ikke-øremærkede sponsorater. Herved åbnes der op for en øget fleksibi-

litet ift. hvad museet kan få ud af, i hvert fald nogle af, de sponsormidler, det indhenter. Dette 

gør også sponsormidlerne særligt attraktive, idet hovedparten af museets øvrige tilskud netop 

er bundet op på foruddefinerede opgaver. 

Det er museets ambition, at tiltrække såvel lokale som nationale sponsorer, om end 

”de fleste af de sponsorater, [de pt.] har hevet hjem, det har været fra lokalområdet” Samti-

dig oplever de tit, ”at det er svært at gå til de nationale midler uden at have den lokale op-

bakning med… Og det er ikke kun på sponsorater… også fonde. Der er det virkelig nemmere 

at gå til de store, hvis man har en lokal pose penge med… Altså vi har oplevet at få 2 mio. 

men som er baseret på de 25.000, vi havde med hjemmefra… og ikke her fra museet, men alt-

så fra Lolland Falster… Men det skal åbenbart bevise en eller anden form for seriøsitet… og 

lokal opbakning…” I dette perspektiv gøres lokal opbakning til en forudsætning for fremskaf-

felsen af nationale midler, hvorved selv små lokale tilskud tilskrives en vigtig rolle, idet de 

kan være udslagsgivende for tilvejebringelsen af større tilskud. 

I forlængelse heraf tilkendegiver museet, at det oplever en mærkbar konkurrence på dette felt, 

hvor bl.a. sportsklubber har lange traditioner for sponsorsamarbejder.  Derfor føler museet, at 

det ”repræsenterer – indenfor dem der søger sponsorater – et ukendt marginområde – i hvert 

fald i vores lokalområde.” Her slår museet dog på, at det i modsætning til sportsklubberne, 

som drives frivilligt, har en professionel administration at trække på: 

 
 

”… For det er så de ressourcer, som sportsklubber måske ikke nødvendigvis altid har… At 

der bliver samlet op, og at de billetter, de skal have, falder på dato… Og de får deres papirer 

og der er underskrifter…Og der er tjek på tingene…” 

 

Her gøres administration til en black box, der kan kvalitetssikre evt. sponsoraftaler, hvorved 

museet synes at ville positionere sig som en attraktiv og seriøs samarbejdspartner. 

En anden konkurrentgruppe, som synliggøres, er andre museer. Det skyldes, at spon-

sorarbejdet. “… er et sted, hvor erfaringsudvekslingen er lidt vanskelig mellem museerne, 

fordi man jo et eller andet sted er ude på det samme marked.” Dette placerer sponsorarbejdet, 

som en aktør, der kan modarbejde det museale fællesskab, som MUL har forsøgt at indrullere 

og fastholde de statsstøttede museer i, hvorved sponsorarbejdet positioneres som en aktør, der 

har potentiale til at rykke ved black boxen om et museale fællesskab, som både VK og FK 

ellers har vist sig at abonnere på.
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4.3.5.2. Fuglsang Kunstmuseums Venner 

Som nævnt har FK en velfunderet venneforening, der yder et afgørende bidrag i form af såvel 

penge som gratis arbejdskraft. Ift. hvad penge bruges til, udtaler AHP: 

 
 

“Altså det plejer vi som regel at aftale… Men nu udgør de efterhånden, så… det er jo pludse-

lig flere 100.000 kr. om året… Så det er pludselig mange penge… nu er det pludselig mange 

ting… altså vores sekretær er opnormeret til fuldt tid for penge fra Venneforeningen. Det be-

tyder også, at hun tager sig af dem – administrationen af kartoteket… Men det betyder også 

en investering i museets drift og ikke bare i enkeltstående ting… Men ellers har det hidtil væ-

ret sådan, at de… plejer at kigge på mig… Og der har de været meget lydhør overfor, at det 

ikke nødvendigvis altid, var de der high-lightede, synlige ting… Så de har fx været inde og 

bekoste en total restaurering af et værk” 

 

Venneforeningen translateres her som en black box, der på en gang er med til at styrke muse-

ets administrative formåen, såvel som en fleksibel indtægtskilde, der kan dække områder i 

museets virke, som andre bidragydere ikke ønsker at støtte. 

Til forskel fra VK har FK’s venneforening hovedsageligt kun private medlemskaber, 

om end enkelte kunstforeninger og virksomheder har været tilknyttet foreningen. En af de 

primære årsager hertil er, at ”det praktiske er lidt et problem, for hvor meget skal de have lov 

til?” I denne optik  translateres erhvervs- og foreningsmedlemskaber, som en udfordring, mu-

seet finder svær at håndtere. Samtidig tilkendegives det dog, at erhvervsmedlemskaber i en 

anden form kunne være interessant, hvorfor det overvejes, om de ”skal holde venneforenin-

gen privat… [og så] have en eller anden form for erhvervsforening… direkte under museet – i 

lyset af vores sponsoraktiviteter.” Herved translateres en erhvervsklub som en black box, der 

kan kobles på museets øvrige sponsoraktiviteter og derved være med til at generere nye 

vækstmuligheder. 

 
4.3.5.3. Museale samarbejder 

Grundet museets økonomiske ramme, har det løbende ”et meget aktivt og dynamisk samar-

bejde – især udstillings- og forskningssamarbejder – med andre mindre institutioner, så vi i 

fællesskab kan løfte noget, der er større end institutionerne enkeltvis kunne magte.” Dette 

skyldes, at ”det er meget ressourcetungt , og det er svært at hive folk ud fra små institutio-

ner…” og samtidig er det  ”meget nemmere at have det samarbejde, når man ved, hvad de 

andre kolleger står for og hvilke ansvarsområder, de har.” Her positioneres samarbejde som 
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en aktør, der kan mobilisere nye mulighedsbetingelser i museets netværk. Samtidig knyttes 

der an til MULs etablering af et fælles arbejdsgrundlag for de statsstøttede museer, hvilket gør 

samarbejdet nemmere og mere tilgængeligt. 

I forlængelse heraf, tilbyder museale samarbejder også en økonomisk fordel, dels 

fordi der er flere museer til at dække den økonomiske byrde, men også fordi det er ”nemmere 

at søge penge til noget, som folk kan se kommer en større geografi til gode…” Med dette be-

kræftes det, at samarbejder udvider museets aktivitetsmæssige formåen, hvilket absolut må 

betragtes som fordelagtigt. 

 

4.4. Delkonklusion 
Denne analyse skitserer de centrale driftsbetingelser for to regionale statsanerkendte kunstmu-

seer, hvor det synliggøres, at der er en del sammenfald i de to museers translationer af den 

eksisterende museale situation. Idet der ligeledes er flere aspekter, som ligger i tråd med 

fremdragelserne i analyse 1, del 3, kunne det indikere, at der var tale om nogle generelle 

strømninger, som andre museer vil kunne nikke genkendende til. 

I begge analyser, tegner der sig et billede, at et offentligt tilskudssystem, som inde-

holder en række uhensigtsmæssigheder, der bl.a. begrænser museernes muligheder for at 

langtidsplanlægge. Samtidig er situationen omkring de tidligere amtstilskud, og hvordan disse 

udmønter sig ved overgangsordningens udløb i 2010, et emne, som optager begge museer 

meget. Overgangsordningen kan således ses som en aktør, som pt. giver anledning til en be-

tragtelig uro i de to museers netværk, ikke mindst fordi det endnu ikke vides, hvilke implika-

tioner den nye ansvarsfordeling vil kunne få for museernes økonomi og generelle virke. 

I forlængelse af de økonomiske rammebetingelser, som skitseres i analyserne, syn-

liggøres det også, at de to museer har søgt at indrullere forskellige entiteter i deres netværk, 

for derigennem at udvide deres handlemuligheder. Ens for begge museer er deres brug af mu-

seale samarbejder, som har muliggjort et aktivitetsniveau, de ikke ville kunne realisere på 

egen hånd. Forskelligt er derimod måden hvorpå de to museer benytter deres venneforeninger. 

Det er tydeligt i begge kontekster, at venneforeningerne er centrale aktører i begge museers 

netværk. Men hvor VK indrullerer virksomheder via. venneforeningen, er FKs venneforening 

i højere grad knyttet an på personlige medlemskaber. Dette museums tilknytning til virksom-

heder sker derimod hovedsageligt via. indgåelse af erhvervssponsorater. 
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Med de to foregående analyser in mente, bevæger jeg mig nu videre til specialets sidste analy-

se, som skal afdække, hvordan to centrale aktører i det museale netværk i et overordnet per-

spektiv forholder sig til kunstmuseernes nuværende driftsbetingelser.
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5. Analyse 3: Det brede netværk omkring danske kunstmuseer 
I forlængelse af de to foregående analyser, finder jeg det relevant også at bringe en række 

mere overordnede perspektiver på det museale felts nuværende forfatning og fremtidsudsigter 

frem og undersøge dem nærmere. I mine empiriske undersøgelser var der flere aktører – for-

skere, institutioner, interesseorganisationer, fagpersoner mv. – der bød sig til med interessante 

translationer om danske kunstmuseers eksisterende driftsbetingelser, regeringens kulturpoliti-

ske prioriteringer, og/eller feltets fremadrettede udviklingsmuligheder mv. Specialets plads-

mæssige rammer tillader imidlertid ikke en tilbundsgående undersøgelse af alle disse perspek-

tiver, hvorfor denne analyse skal ses som et nedslag hos de aktører i netværket, jeg vurderer, 

kan tilbyde mest indsigt i de overordnede perspektiver, som pt. indrammer netværket. Her 

finder jeg særligt to aktører væsentlige – hhv. KUM og ODM. 

 

5.1. Kulturministeriet 
Overordnet har KUM, under den nuværende regering, haft det som et erklæret mål at styrke 

samarbejdet mellem kultur- og erhvervsliv: 

 
 

“Set bredt har kulturen utrolig mange muligheder, som vi skal blive bedre til at udnytte. Der-

for arbejder Kulturministeriet for, at vi skal blive endnu bedre til også at drage fordel af kul-

turens styrker inden for erhvervsmæssige rammer.”136 

 
Her skitserer ministeriet et netværk omkring det danske kulturliv, hvor erhvervslivet forsøges 

positioneret som en black box, der kan være katalysator for nye og bedre muligheder for fel-

tets opretholdelse og udvikling. Derved antydes det også, at et sådan samarbejde vil kunne 

afhjælpe nogle af de udfordringer, kulturområdet pt. står overfor, hvorved erhvervslivet til-

skrives en dobbeltrolle som både udvikler og problemløser. Kulturlivet gøres samtidig til en 

black box, der har et betydeligt og pt. uudnyttet vækstpotentiale, som disse samarbejder vil 

kunne give adgang til. 

Dette udfoldes på følgende måde, hvor erhvervslivet italesættes som både en mulig 

økonomisk tilskudsyder, en facilitator til øget professionalisering og en kilde til ny inspirati-

on: 

 

                                                        
136 www.kum.dk - Kultur og erhverv 
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”kunsten og kulturen [får] i samspillet med erhvervslivet nye scener at udfolde sig på, ny in-

spiration, nye økonomiske muligheder mv. Kunsten og kulturen kan derved drage nytte af 

erhvervslivets ledelsesmæssige og forretningsmæssige kompetencer.”137 

 

I forlængelse af disse generelle tilkendegivelser om hele kulturlivet specificerer KUM også en 

række fordele, som knytter sig til en virksomheds samspil med en kulturinstitution. Her læg-

ges der særligt vægt på, at ”samspilsmulighederne er ikke blot traditionelle former for spon-

soraftaler. Samarbejdet kan tage mange former og have mange forskelligartede formål og 

gevinster for de involverede parter.”138 Det kan fx være fælles produktudviklingsprojekter, 

kompetenceudveksling, fællesafholdelse af arrangementer, eller lokale/regionale samarbejder 

mv.139 Samspillet tilskrives således fleksibilitet og dynamik og gøres derved formbar ift. den 

enkelte institutions/virksomheds ønsker og behov. Samtidig indikeres det, at relationen ikke 

nødvendigvis skal have et økonomisk indhold (som ved sponsoraftaler), men også kan tage 

mange andre former. 

KUMs ønske om at indrullere erhvervslivet understreges yderligere via introduktio-

nen af de to entiteter ’øget fradragsret ifm. donation’ og ’samarbejdsværktøjer’140. Den første 

skal øge en virksomheds incitament til økonomisk engagement i kulturlivet, mens den anden 

er en vejledning, som skal afhjælpe evt. usikkerheder ifm. indgåelse af samarbejdsaftaler. 

Herigennem synes ministeriet at ville etablere strukturelle foranstaltninger, som både skal 

bidrage til den enkelte virksomheds indrullering, men også til at stabilisere det skitserede net-

værk som helhed. 

Som endnu et incitament indikerer KUM, at erhvervs- og kultursamarbejder ligele-

des kan mobilisere positive gevinster på det lokale niveau: 

 
 

”Partnerskaberne tilfører ofte det lokale kulturliv flere ressourcer, samtidig med at det er 

med til at sikre en forankring af kulturinstitutionen lokalt. Denne forankring giver institutio-

nerne lokal gennemslagskraft og langsigtet bæredygtighed.”141 

 

Dette må antages at være attraktivt for mange museer, idet en solid lokal forankring vil kunne 

bidrage til en konsolidering af deres eksistensberettigelse. I analyse 2 så vi hos både VK og 
                                                        
137 Regeringen, 2003: 9 
138 Ibid.:26 
139 Ibid.:26-27 
140 Ibid.: 29-30 
141 Kulturministeriet, 2006: 11 
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FK, at deres virksomhedsrelationer netop har genereret sådanne positive resultater på det lo-

kale plan, hvorfor denne del af KUM’s argumentation synes velfunderet. 

Sammenfattende kan det siges, at KUM translaterer en lang række black boxe om-

kring kultur-/erhvervspartnerskaber, som synes dels at skulle indrullere både kulturinstitutio-

ner og virksomheder og dels at gøre disse ’samarbejder’ til en stabil aktør i det kulturpolitiske 

netværk. Ministeriet understreger dog samtidig, at denne målsætning ”skal ses som supple-

ment til – og ikke en afløsning af – den rolle, regeringen allerede spiller i forhold til kulturin-

stitutionerne.”142, hvorved statens fortsatte engagement i kulturlivet understreges. Dette kan 

dog ligeledes ses som en stabiliserende foranstaltning i forsøget på at mobilisere det ønskede 

netværksbillede. Fordelene ved denne fælles statslig/privat indsats uddyber KUM som følger: 

 
 

”Vi har et kulturliv, der er parat til at favne de mange muligheder, som et samarbejde mellem 

kultur og erhverv tilbyder. Det opfatter jeg som udtryk for, at der er en stigende bevidsthed 

omkring, at der er en fare for, at det bliver lidt konformt, hvis det hele blot er statsligt”143 

 
Den skitserede erhvervsstrategi synes således at bero på en grundlæggende politisk holdning 

om, at kulturlivets opretholdelse og udvikling ikke udelukkende bør være et statsligt anlig-

gende, men bør varetages af flere aktører i fællesskab. Dette stemmer overens med fremdra-

gelserne i de to foregående analyser, hvor det bl.a. blev påvist, at kommunernes engagement i 

museumsdriften til dels er funderet i en statslig tilskudsstruktur, der har søgt at mobilisere 

andre aktører, som staten kunne dele støtteforpligtelsen med. Interessen i erhvervslivet kan 

derfor blot ses som en videreudbygning af denne allerede eksisterende statslige strategi.  

Netop relationen mellem stat og kommune er dog, som nævnt, pt. under omstrukture-

ring, pga. kommunalreformen. Konsekvenserne af dette for kulturlivet, translaterer KUM som 

følger: 

 
 

Med kommunalreformen er der skabt en forenklet tilskudsstruktur med en klar arbejdsdeling 

mellem kommuner og stat på kulturområdet, og samtidig er der sikret en balance mellem for-

ankringen af kulturaktiviteterne i de nye og større kommuner og de tværgående nationale 

hensyn i kulturpolitikken. Grundlaget er skabt for en yderligere styrkelse af kulturlivet.144 

 

                                                        
142 Regeringen, 2003: 29 
143 Mikkelsen, 2008 
144 Kulturministeriet, 2006: 1 
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Her gøres kommunalreformen til en black box, som forenkler og optimerer samarbejdsbetin-

gelserne mellem stat og kommuner og derfor forventes også at have en positiv effekt på det 

kulturpolitiske felt som helhed. 

Samtidig har reformen, iflg. KUM, åbnet op for en gentænkning af museumsvæse-

nets udformning, idet nogle af de nyetablerede kommuner har fundet, ”at museumsstruktu-

ren… skulle overvejes i lyset af den ændrede geografi og en reorganiseret kommunal økono-

mi”145. Dette har flere steder resulteret i ”overvejelser om sammenlægninger, nye samar-

bejdsstrukturer eller samarbejdsformer mv.”146 – en udvikling ministeriet bifalder, da det 

mener, at ”etablering af større museumsenheder vil… føre til et kvalitetsløft i museumsdrif-

ten.”147 Denne holdning begrundes med, at KUAS’ kvalitetsvurderinger løbende har påvist, at 

de mindre museer, ”har meget vanskeligt ved at leve op til de samlede museumsfaglige krav i 

museumsloven.”148, hvorfor en “sammenlægning af flere mindre museer [forventes at kunne] 

stabilisere museernes økonomiske grundlag”149 og give mulighed for ”at løse de museums-

faglige opgaver mere rationelt.”150 Herigennem synes KUM at underbygge de iagttagelser, 

der blev gjort i analyse 1, om at MULs nuværende strukturering sætter betingelser, som er 

svære for de mindre museer at opfylde. Samtidig indikeres, at ministeriets løsning ikke er en 

omstrukturering af loven eller tilskudsreglerne, men snarere er et form for udskilningsløb, 

hvor kun museer, der kan leve op til kravene, sikres overlevelse. Hvordan denne proces nær-

mere skal foregå, anser KUM dog for at være et kommunalt/regionalt anliggende, som staten 

kun skal bidrage til i form af råd og vejledning.151 

Ydermere understreger KUM dog også, at en kontinuerlig statslig involvering er af-

gørende ift. udviklingen på det kulturpolitiske felt. Dette skal bl.a. ske via fortsat brug af alle-

rede eksisterende entiteter som ’regionale kulturaftaler’ og ’provinspuljen’152. Kulturaftaler 

har, iflg. ministeriet, allerede ”fremmet initiativ, resultatorientering og kvalitet i det lokale og 

regionale kulturliv”153, hvorfor de bør ”udvikles for yderligere at styrke kulturpolitikken i 

hele landet med forankring i de nye kommuner.”154 

                                                        
145 Mikkelsen, 2006: 1 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Ibid.: 2 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Ibid.: 1 
152 En pulje etableret i 2002 til styrkelse af kulturlivet i provinsen (www.kum.dk - Kulturministeriets provinspulje) 
153 Kulturministeriet, 2006: 7 
154 Ibid. 
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Ift. provinspuljen udvides denne ifm. reformen til ”en ny og mere strategisk rettet Kulturpulje 

for hele landet”155, der ”ligesom kulturaftalerne [skal] bidrage til at skabe identitet for de nye 

kommuner samt fremme samarbejde på tværs af kommunegrænser og landsdele.”156 Puljen 

gøres således til en entitet, der – i samspil med kultaftalerne – skal bidrage til en positiv ud-

vikling af den landsdækkende kulturindsats såvel som til en stabilisering af relationen mellem 

stat og kommuner. 

Anskues begge disse entiteter i et mere overordnet perspektiv, synes de at understre-

ge et grundlæggende statsligt behov for styring og regulering af den nationale kulturindsats. 

Sammenstilles dette med statens erklærede mål om, at kommunalreformen skal mobilisere 

øget lokal/regional involvering og selvbestemmelse på kulturområdet, synes der her at forme 

sig nogle modsatrettede prioriteringer i statens strategi. I ANT kan denne inkonsekvens dog 

begrundes med, at staten både søger at indrullere kommunerne og samtidig sikre egne interes-

ser i det samme netværk.  

Sammenfattende kan det siges, at KUM translaterer kulturområdet som en black box, 

der indeholder et kæmpe og pt. uudnyttet potentiale. Samtidig skitserer ministeriet en række 

entiteter – fx nye samarbejdspartnere, nye samspilsformer og øget kommunal involvering, 

som det finder nødvendigt at indrullere i kulturnetværket, hvis dette potentiale skal udfoldes 

til fulde. KUM translaterer således et ret optimistisk billede af det danske kulturliv og dets 

fremadrettede udviklingsmuligheder, som grundlæggende forudsætter en fælles indsats fra 

stat, kommuner, kulturinstitutioner og erhvervsliv. Dette perspektiv er imidlertid ikke et, der 

helt deles af ODM.

                                                        
155 Kulturministeriet, 2006: 9 
156 Ibid. 
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5.2. Organisationen Danske Museer 

ODM er interesseorganisation for 96% af de statsstøttede museer,157 hvorved den har evnet at 

indrullere en lang række entiteter i dens netværk og synes således at indtage en position som 

talsmand. 

I Kontrast til KUMs ret positive syn på museumsvæsenets fremtid, translaterer ODM 

i stedet et usikkert og problemfyldt billede af feltets fremadrettede eksistensbetingelser: 

 
 

”ODM har gennem længere tid været stærkt bekymret over, at museernes basis driftsøkonomi 

generelt er under stærkt pres. Den økonomi der skal sikre, at helt basale driftsopgaver som 

indsamling, konservering, sikkerhed, registrering m.m. af kulturarven, er i alt for høj grad 

enten blevet nødtvunget nedprioriteret, er blevet forsøgt delfinansieret i forbindelse med pro-

jekter finansieret af fonde og sponsorater, eller er simpelthen blevet opgivet, fordi privat of-

fervilje, til opgaver der med rette betegnes som offentlige opgaver, ikke findes!.. Det står nu 

endnu engang klart, at regeringen bliver nødt til nøje at overveje, om den økonomiske vilje til 

at sikre den basale drift på de danske museer, er tilstrækkelig”158 

 
Museernes økonomi gøres her til den primære årsag til de usikre fremtidsudsigter, mens sta-

ten positioneres som den entitet, der nødvendigvis må bære hovedansvaret for disse forhold. 

Herved tilkendegives et ønske om at fastholde staten som en central aktør i det museale net-

værk og sågar udvide dens rolle som tilskudsyder.  

Bekymringen omkring museernes økonomi ses også i ODMs translation af kommu-

nalreformen. Her tilkendegives en utryghed ift. reformens implikationer for det offentlige 

tilskudssystem, idet den fremadrettede fordeling af de tidligere amtstilskud, iflg. ODM, kan 

have vidtrækkende konsekvenser for mange museers drift og fordelingen af museale tilbud 

rundt om i landet: 

 
 

“ODM… vil aktivt anføre, at her er en vigtig sag at løse politisk. For de amtslige tilskuds 

skæbne er vigtig for specielt mange mindre og mellemstore museer, da midlerne her mange 

steder udgør en væsentlig del af museernes samlede driftsøkonomi.”159 

 

                                                        
157 www.dkmuseer.dk - om ODM 
158 ODM, 2008a: 1 
159 ODM, 2009: 1 
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Med reference til analyse 2, hvor både VK og FK tilkendegav en tilsvarende utryghed, kan 

ODMs translation ses som en bekræftelse af dens rolle som talsmand. Herved anfægter ODM 

overordnet KUMs projekt om at gøre museumsdriften til et overvejende fælles anliggende 

mellem stat, kommuner og erhvervsliv: 

 
 

”Politisk set kan man udmærket have en drøm om, at museerne skal klare sig på langt mere 

kommerciel basis, end det er tilfældet i dag. Men det er i teorien, det fungerer bedst. I virke-

ligheden er de danske museer bundet til en dansk samfundsmodel, hvor det offentlige i vid 

udstrækning tager ansvar for basale funktioner. Ville det ikke være rimeligt, om man nu fra 

det offentliges side gik ind og vurderede, om den støtte man yder til museerne er tilstrække-

lig?...”160 

 

Her italesættes den danske samfundsmodel som årsagen til, at en øget erhvervsinvolvering i 

sig selv ikke vil kunne generere det nødvendige løft for museerne, hvilket uddybes med, at 

basisdriften traditionelt er blevet varetaget af det offentlige, og derfor nok ikke vil være en 

opgave, erhvervslivet vil overtage. Herved søger ODM at cementere, at museernes basisdrift 

er og bør være et offentligt anliggende, som ikke kan skubbes videre til fx erhvervslivet. 

I forlængelse heraf tilkendegiver ODM, at museerne også selv har et ansvar for at 

udvikle sig, så de bedre kan håndtere de forandringer, som løbende opstår: 

 
 

”Museerne har gennem ODM taget initiativ til en massiv indsats inden for efteruddannelse – 

især af museernes ledere. Samtidig er der etableret en række netværk som hjælper til med 

kvalitetssikring og udvikling på museerne. ODM´s årlige møderækker er med til at skabe den 

dialog og det fælles fodslag, der gør, at det ikke kun er enkelte museer, der trækker udviklin-

gen fremad. Museerne er altså godt i gang – de er på vej, men de kan ikke skabe resultaterne 

alene”161 

 
Museerne gøres her til en fælles black box, der – via ODM – søger at optimere og kvalitets-

sikre det museale arbejde. Samtidig gør ODM sig selv til facilitator for dette udviklingsarbej-

de, hvorved den synes at ville betone sin egen signifikans på feltet. Det er dog fortsat ODMs 

grundopfattelse af, at kulturbevaring er et samfundsanliggende, som staten bør opprioritere: 

 

                                                        
160 ODM, 2008a: 1 
161 ODM, 2008b: 3 
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“arbejdet med kulturarven er generelt en vidtrækkende og dermed en overordentligt langsig-

tet ”investering”. Museer er jo først og fremmest sat til at bevare kulturarven – i princippet 

for evigheden – og i samtiden at give kulturarven et sprog og en fortolkning. Det må præcise-

res, at trods alle politiske ønsker om det modsatte, ja så kan kulturarven ikke alene være en 

økonomisk gevinst i et samfundsperspektiv, men må ses som en investering i svære ord som 

kulturel sammenhængskraft og identitet. Det koster!”162 

  

Herved synes ODM at ville råbe myndighederne op med en translation af kulturarven, som 

noget der løbende skal plejes og sikres gennem offentlig investering, så den fortsat kan være 

med til at understøtte og udvikle den kulturelle selvforståelse, som binder det danske samfund 

sammen. Hvad kulturarven nærmere dækker over eller bør indeholde fremadrettet, udfolder 

ODM imidlertid ikke. 

ODMs ønske om at fastholde/styrke den statslige/offentlige rolle på museumsområ-

det, kunne ses som en afvisning af enhver form for erhvervsinvolvering. Dette er dog ikke 

tilfældet: 

 
 

Museerne er rigtig gode til at tænke i alternativ finansiering, når de offentlige tilskud ikke 

slår til. Der er mange fonde og sponsorer, som sætter pris på værdien af at blive sat i sam-

menhæng med kulturarven… men jeg frygter, at vi er ved at være der, hvor selve ansvaret for 

kulturarven… overlades for meget til private interesser. Hvis vi som fagfolk står med noget, 

der er enestående og væsentligt at anskaffe, og vi ikke kan overbevise de private sponsorer 

om det, så går muligheden tabt. Derfor er det meget uheldigt, at samfundet ikke i praksis ta-

ger tilstrækkeligt ansvar for kulturarven.”163 

 

ODM tilkendegiver således, at fx erhvervssponsorater kan være særdeles produktive for et 

museums drift. ODMs bekymring går derimod på, hvad en for massiv privat involvering i 

kulturområdet på sigt vil betyde for kulturarven, idet de private aktørers bagvedliggende mo-

tiver antages at være omskiftelige og grundlæggende egoistiske. 

Sammenfattende kan det siges, at ODM overordnet synes at gøre brug af et offer-

narrativ i beskrivelsen af de statsstøttede museers eksisterende driftsbetingelser, hvormed den 

forsøger at begrunde en fastholdelse/genetablering af et museumsvæsen, baseret på traditio-

                                                        
162 ODM, 2008b:3 
163 ODM, 2008c:1 
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nelle kulturpolitiske strukturer med stærke offentlige bindinger. Samtidig synes ODM at ville 

positionere den gældende museumsstruktur som en black box, der i dets nuværende form ta-

ges for givet. Herved undlader ODM at forholde sig til, hvordan museumsvæsenet i fremtiden 

bør tage sig ud, hvorved de alternative organiseringsformer, som kom til syne i KUMs trans-

lationer, ikke tildeles opmærksomhed. 

ODMs netværkstilbud kommer således på flere punkter til at kontrastere det, som 

KUM translaterer, hvorved organisationen synes at begrænse dens muligheder for at tænke i 

nye perspektiver og løsningsmodeller, som måske ellers ville kunne forbedre forholdene på 

mange museer. Ud fra dette er det nærliggende at stille spørgsmålstegn ved, om ODM med 

denne strategi varetager de indrullerede museers interesser bedst muligt – ikke mindst set ift. 

at der allerede er sket betragtelige forskydninger i det museale netværk, som medfører, at de 

traditionelle organiseringsformer ikke længere er dækkende. 

 

5.3. Delkonklusion 
Denne analyse skitserer et netværk, hvor der foregår en betydelig definitionskamp mellem to 

centrale aktører om feltets fremadrettede virke og eksistensgrundlag. Analysen opridser to 

modsatrettede perspektiver, hvor KUM på den ene side mener, at nye samarbejdsformer og en 

bredere ansvarsfordeling mellem stat, kommuner og erhvervsliv er vejen frem, mens ODM 

derimod ønsker at fastholde de eksisterende strukturer og endda øge det statslige engagement. 

Fælles for disse aktørers translationer, er naturligvis et underliggende ønske om at fastholde 

deres respektive positioner på det museale/kulturpolitiske felt. Men samtidig tilkendegiver 

deres translationer også nogle meget forskellige og ret karikerede forventninger til, hvordan 

de indbyrdes relationer mellem netværkets aktører fremadrettet skal tage sig ud. De ministeri-

elle translationer kan synes næsten for positive og savner en stillingtagen til de reelle økono-

miske udfordringer, som mange museer pt. står overfor. Modsat er ODMs translationer særde-

les nedslående og favner slet ikke alle de spændende udviklingsmuligheder som nye samar-

bejds- og organiseringsformer vil kunne tilføre det museale arbejde. Dette former et særdeles 

komplekst netværk af translationer omkring de statsstøttede museer dog uden, at nogle af dem 

forholder sig tilstrækkeligt nuanceret til museernes eksisterende driftsbetingelser. 

I forlængelse heraf, synliggør analysen også, at KUM og ODM undlader at udfolde 

de to entiteter kulturarv og museumsvæsen i deres translation af det museale felt. KUM til-

kendegiver godt nok, at en omstrukturering af museumsvæsenet vil kunne tilføre netværket et 

kvalitetsløft, men gør det til en kommunal/regional opgave at definere dette nærmere. I denne 
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undersøgelse synes begge begreber således at blive tilskrevet black box status, hvorved deres 

nærmere indhold ikke diskuteres. Dette synes ret bemærkelsesværdigt set ift., at kulturarven 

og dens bevarelse løbende er blevet brugt som begrundelse for det museale netværks eksi-

stensberettigelse, ligesom museumsvæsenet tilsvarende er blevet italesat som den enhed, der 

kan sikre kulturarven – så længe de nødvendige ressourcer er tilstede. Dette og andre centrale 

aspekter fra alle tre analyser tages nu op i en diskussion.
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6. Diskussion 
I dette afsnit, vil jeg samle op på nogle af de centrale iagttagelser fra mine analyser og gøre 

dem til genstand for en diskussion for derigennem at komme nærmere en forståelse af de cen-

trale faktorer, der er med til at determinere statsanerkendte kunstmuseers driftsbetingelser i 

dagens Danmark. 

Analyserne indikerer, at danske kunstmuseer pt. befinder sig midt i en brydningstid, 

hvor en lang række aktører byder sig til med divergerende perspektiver på, hvordan fremti-

dens museumslandskab struktureres mest hensigtsmæssigt. I tillæg hertil påviser specialet, at 

økonomien på det museale felt er en meget kompleks størrelse, som derfor ret naturligt udgør 

et centralt omdrejningspunkt i diskussionen om feltets fremadrettede udformning. Dette skyl-

des ikke mindst, at økonomien består af en lang række forskelligartede delelementer, som 

influerer betydeligt på hinanden, hvorved evt. forskydninger, fx ifm. kommunalreformen og 

den verserende finanskrise, rykker ved hele den økonomiske balance og derved også ved for-

holdende i det museale netværk som helhed. I denne optik bliver kunstmuseernes pt. trængte 

økonomiske situation ikke alene til et spørgsmål om at få tilført flere penge til området, men i 

langt vigtigere grad til et spørgsmål om måden hvorpå dette gøres. 

I forlængelse heraf finder jeg, ud fra specialets fremdragelser, at der er særligt fire 

centrale aspekter, som bør overvejes, ifm. en evt. diskussion om den fremadrettede strukture-

ring af kunstmuseernes eksistensgrundlag: 

 
• Museumsloven som styringsteknologi 

• Museumsdriften som indiskutabelt statsanliggende? 

• Samarbejds- og sponsoraftaler som driftsstrategier 

• Museumsvæsenet og Kulturarven som kendsgerninger 

 

6.1.  Museumsloven som styringsteknologi 

Som vist i analyse 1 former MUL, via dens definering af forskellige opgave- og administrati-

onskrav samt tilskudsregler, et handlerum omkring de statsstøttede museers virke, som dels 

influerer på deres arbejdsgange, administrationsprocesser og generelle driftsopgaver, og dels 

er med til at determinere såvel den statslige som den kommunale involvering på det museale 

felt som helhed. MUL kan således betragtes som en statslig styringsteknologi, der søger at få 

en række aktører til at indtage bestemte roller og adoptere ønskelige handlemønstre. 
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Hos de undersøgte museer i analyse 1 og 2 kunne jeg iagttage, at loven udøver en betydelig 

påvirkning på disse museers ageren, herunder på deres samspil med såvel staten som det 

kommunale bagland. MUL udfylder således rollen som styringsteknologi på en formålstjenlig 

måde og staten er, med loven som redskab, ligeledes lykkedes med sit forehavende om at po-

sitionere sig som en makroaktør i det museale netværk. 

Samtidig har jeg imidlertid observeret, at MUL i dens nuværende form har en række 

implikationer for museernes virke og udviklingsmuligheder. For det første har specialet vist, 

at loven udfoldes meget forskelligt hos de undersøgte museer, og at et museums størrelse spil-

ler en afgørende rolle i denne forbindelse. De mindre kunstmuseer har særligt svært ved at 

opfylde de gældende lovkrav, hvorved MUL må siges mest at være tilpasset de større museers 

faglige og administrative kunnen. Dette er med til at give sidstnævnte et fortrin ift. legitimati-

on af deres tilstedeværelse i det statsstøttede museumsnetværk. Sammenstilles dette med 

KUMs opfordring til at etablere flere større museumsenheder (jf.  analyse 3), peger mine un-

dersøgelser i retning af et fremtidigt museumslandskab, som meget vel vil bestå hovedsageligt 

af mastodonter og specialmuseer. Til dette tilkendegiver KUM, at ”sammenlægninger af mu-

seer behøver ikke at betyde – og bør ikke betyde, at borgerne oplever et reduceret museums-

tilbud.”164 KUM gør dog samtidig evt. omstruktureringer til et kommunalt/regionalt anlig-

gende (jf. analyse 3) og forholder sig derved ikke til, hvilke nationale konsekvenser dette måt-

te have. Dette afføder efter min mening en række relevante spørgsmål som fx, hvilke implika-

tioner det vil have for den geografiske spredning af kulturen, for lokal kulturbevarelse, for 

kulturarvens spændvidde og fremadrettede udvikling og for befolkningens adgang til kultur-

tilbud. 

En anden synliggjort faktor angår det statslige tilskudssystem. Som vist i analyse 2, 

ser både VK og FK tilskudsreglerne som en hæmsko for deres respektive handlemuligheder 

og opgaveløsning. Her er det særligt det statslige tilskud som, pga. dets manglende pristalsre-

gulering og basering på variable procentsatser og tilskudslofter, kritiseres for at indsnævre 

museernes økonomiske råderum fra år til år, såvel som at begrænse deres mulighed for lang-

tidsplanlægning, så støttekronerne kan udnyttes makismalt. Anskues statsstøtten her som en 

ydelse, der skal sætte museerne i stand til at varetage de af staten definerede museale arbejds-

opgaver, finder jeg det bemærkelsesværdigt, at staten vælger en tilskudsstruktur som, ud fra 

dette speciale, er en hindring for museernes etablering af mere hensigtsmæssige arbejdsgange 

– fx ift. de lange tidshorisonter, som uundgåeligt indgår i mange dele af museernes arbejde. 

                                                        
164 Mikkelsen, 2006: 2 
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Sidst men ikke mindst, indikerer specialet også, at MULs mange opgave- og administrations-

krav er med til at forme en rigid struktur omkring museernes drift, som muligvis er frugtbar 

for opfyldelsen af lovkravene, men som næppe er fordrende for håndteringen af andre opga-

ver eller dagsordener, som loven ikke berører. Et eksempel herpå er kravet om, at museums-

ledere skal have en museumsfaglig baggrund.165 Dette må siges at være fornuftigt ift. at kvali-

tetssikre det kunstfaglige arbejde, men er ikke nødvendigvis gunstigt ift. at varetage nogle af 

de andre og nye opgaver, som i øjeblikket pålægges museerne – fx ifm. samarbejde med er-

hvervslivet. I sådanne tilfælde vil mange museumsledere sandsynligvis opleve at komme fag-

ligt til kort, hvorved loven, i denne og andre situationer, kan blive en barriere for museernes 

håndtering af de nye krav, som møder dem i disse år. 

Sammenfattende kan MULs pt. ret stabile position således risikere med tiden at blive 

forskubbet, hvis ikke der bliver foretaget en opdatering af lovbestemmelserne, så de er mere 

tidssvarende og i tråd med de ændrede forhold, som er kommet til syne i dette speciale. Især 

en omstrukturering af tilskudsstrukturen synes oplagt. 

 

6.2. Museumsdriften som indiskutabelt statsanliggende? 
I alle tre analyser er statens engagement i det museale arbejde overvejende blevet italesat som 

en tilsyneladende ufravigelig kendsgerning. I analyse 3 bliver der dog samtidig synliggjort en 

divergens ift., hvilken rolle staten fremadrettet skal udfylde i netværket. KUM ønsker, som 

vist, at gøre museumsdriften til et fælles anliggende mellem stat, kommuner og erhvervsliv, 

hvor det statslige driftstilskud får karakter af ”seed money”, som skal skabe incitament til at 

skaffe midler fra andre kanter. ODM derimod efterstræber en fastholdelse af traditionelle kul-

turpolitiske strukturer med en stærk statslig forankring, hvilket placerer det økonomiske ho-

vedansvar for kulturarvens sikring hos staten. 

Dette spændingsfelt kan også iagttages i en række artikler bragt på Politiken.dk. Her 

bakkes ODMs holdning op af fremtrædende museumsfolk som fx de to Museumsdirektører 

Christian Gerther, Arken, og Poul Erik Tøjner, Louisiana, som begge udtrykker en betydelig 

kritik af statens dispositioner på det museale område. Poul Erik Tøjner udtaler: “Staten kan 

ikke bare trække sig lige så stille, sidde og fedtspille og melde pas i tiltro til, at fondene så 

samler sagerne op. Det er både en forkert og en uværdig måde at være stat på”.166 KUMs 

position støttes derimod af Venstres Kulturordfører Troels Christensen, som udtaler: ”Man 

må sætte tæring efter næring. Hvis man har en usikker indtægtsdel, må man jo – det er i hvert 
                                                        
165 Museumsloven, 2006: Kap. 6, §14, stk. 1, nr. 7 
166 Politiken, 2008a 
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fald en vigtig del af ledelsesarbejdet – sikre sig mod dårlige tider”, og fortsætter ”Men det er 

jo selvstændige butikker, der må køre deres forretninger ud fra de vilkår, de har – og en god 

ledelse ville altså ikke komme i de problemer.”167 Herved gøres det enkelte museum grund-

læggende ansvarlig for håndteringen af de svingende driftsbetingelser og det antydes, at det er 

selvforskyldt, hvis de ikke evner at få økonomien til at slå til. Sammenstilles dette med statens 

omfattende krav til museernes opgavevaretagelse synliggøres en interessant dikotomi i den 

statslige tilgang til museumsområdet, hvor den på den ene side ønsker detailregulering af ar-

bejdsopgaverne, mens den på den anden side tilstræber kommercialisering af driftsgrundlaget. 

Dette former en brudflade i opfattelsen af museumsdrift som et garanteret statsanlig-

gende, idet statens nuværende strategier indikerer en bevægelse væk fra de traditionelle kul-

turpolitiske principper. Dette skaber en naturlig uro blandt museerne/ODM, idet de tvinges til 

at indføre nye arbejdsgange og -opgaver. Udviklingen risikerer imidlertid også at forårsage 

utilsigtede forskydninger i netværket – bl.a. i museernes relation til hinanden (jf. analyse 2). 

Ud fra dette speciale synes staten ikke at forholde sig tilstrækkeligt til sådanne mulige impli-

kationer, hvilket jeg finder uheldigt. 

 

6.3. Samarbejds- og sponsoraftaler som driftsstrategier 

Analyse 2 viste, at VK og FK begge benytter forskellige strategier i forsøget på at strække 

deres aktivitetsmæssige formåen ud over det, som det offentlige driftstilskud muliggør. I den-

ne forbindelse kunne det hos begge museer iagttages, at museale samarbejder og indgåelse af 

sponsoraftaler med fonde og erhvervsliv er strategier som særligt benyttes. 

Specialet indikerer, at sådanne strategier i et vist omfang er nødvendige for museer-

nes overlevelse, men samtidig kan de være særdeles produktive – fx ift. at udvide handlemu-

ligheder, at mobilisere/fastholde lokal opbakning, at øge opmærksomheden om et museums 

virke eller til at generere nytænkning i arbejdsgangene mv. I denne optik tilfører disse strate-

gier således museerne en masse positive ting. 

I forlængelse heraf ligger de museale samarbejder også naturligt i tråd med MULs 

bestræbelser på at forme et netværk af museer, som arbejder mod et fælles mål, hvorved den-

ne strategi både kan ses som noget, der hjælper det enkelte museum, og noget som er med til 

at stabilisere det statsstøttede museumsnetværk som helhed. Ift. sponsoraktiviteterne udgør de 

iflg. VK derimod et område, hvor museer har svært ved at sparre og erfaringsudveksle, fordi 

de i der bliver konkurrenter. Ser man her på KUMs ønske om at øge erhvervslivets involve-

                                                        
167 Politiken, 2008b 
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ring i museumsdriften, kan dette, ud fra mine undersøgelser, på sigt have en afsmittende ef-

fekt på museernes interaktion og villighed til at samarbejde, hvilket kan medføre ændringer 

og rykke ved stabiliteten i museumsvæsenet som helhed. En øget erhvervsinvolvering vil der-

for ikke alene være med til at generere positive resultater for museernes økonomi og måde at 

arbejde på, men vil også bidrage til en markant omstrukturering af museernes indbyrdes for-

hold med mulige faglige konsekvenser til følge. Som konsekvens heraf finder jeg, at dette er 

et område, som fordrer nærmere overvejelse og diskussion, end det, ud fra dette speciale, ind-

til nu synes at have været tilfældet. 

 

6.4. Museumsvæsenet og kulturarven som kendsgerninger  
I det netværksperspektiv, som nærværende speciale har fået anskueliggjort, har jeg kunnet 

iagttage, at museumsvæsenet og kulturarven er blevet italesat som kendsgerninger af mange 

af de øvrige aktører i netværket – KUM, VK, FK og ODM mv. – hvorved disse begreber ikke 

problematiseres eller forklares nærmere. Dette kan synes ret paradoksalt set ud fra, at kultur-

arven netop er det, som bruges til at begrunde museernes grundlæggende funktion og eksi-

stensberettigelse. Samtidig er det ligeledes kuriøst, at der ikke sættes nævneværdigt spørgs-

målstegn ved museumsvæsenet og dettes varetagelse af det museumsfaglige arbejde, særligt 

set ift., at de fleste museer er opstået ved tilfældigheder eller pga. privat/lokalt iværksætteri, 

og først senere er overgået til at blive et kommunalt og statsligt anliggende. 

Ved ikke at problematisere disse begreber, er der flere væsentlige aspekter omkring 

det museale arbejde, som ikke tildeles opmærksomhed og derfor ikke inddrages i diskussio-

nen om den fremadrettede sikring og udvikling af Museum Danmark. Bortset fra KUMs 

overordnede tilkendegivelser i analyse 3 om mulige fordele ved en omstrukturering af muse-

umsvæsenet, har mine empiriske undersøgelser vist et markant fravær af stillingtagen til, om 

den eksisterende museumssammensætning er det bedste grundlag for at varetage og kvalitets-

sikre de museale opgaver, eller om en omstrukturering ville kunne generere nye og bedre be-

tingelser. Med dette speciales fremdragelser in mente synes sidstnævnte at være mest oplagt, 

hvilket iflg. KUM også er begyndt at ske rundt omkring i landet, i kølvandet på kommunalre-

formen (jf. analyse 3). Idet disse processer indtil videre primært er foregået på kommu-

nalt/regionalt niveau, snarere end på tværs af det nationale museumsnetværk, hvor museums-

faglige og samfundsmæssige overvejelser vil kunne medtænkes, finder jeg, at der er en poten-

tiel risiko for, at omstruktureringen vil kunne medføre nogle utilsigtede ændringer i det sam-

lede Museum Danmark. Dette ligger fint i tråd med mine betragtninger i afsnit 6.1. om, at 



Diskussion   

 

82 

udviklingen peger i retningen af et museumslandskab bestående primært af store museer, 

hvorved de spørgsmål, som jeg skitserede i den forbindelse, også har relevans her. 

Et andet eksempel vedrører kulturarven og netværkets manglende drøftelse af, hvad 

dette begreb skal dække over, herunder hvad der skal bevares, og hvordan dette skal foregå. 

Overordnet søger KUM – via MUL – at etablere en struktur af museer, hvor den enkelte insti-

tution varetager et unikt fokusområde, som skal indgå i en samlet sikring af kulturarven (jf. 

analyse 1). Heri tilkendegives et statsligt ønske om, at museumsvæsenet struktureres, så det 

favner så mange forskellige aspekter af kulturarven som muligt – dog uden at udfolde det 

underliggende sigte med dette arbejde. Dette perspektiv gør sig ligeledes gældende i analyse 

3, hvor hverken KUM eller ODM giver udtryk for, hvad målet for kulturarvens fremadrettede 

samfundsmæssige projekt, i deres optik, bør være. Dette synes også bemærkelsesværdigt set 

ift. at disse aktørers interesse og involvering i det museale arbejde må forventes at være fun-

deret i nogle grundlæggende betragtninger om, hvad feltet skal mobilisere for det danske sam-

fund som helhed, ligesom sådanne spørgsmål synes afgørende ifm. en diskussion om kvali-

tetssikringen af det museale arbejde. 

 Sammenfattende mener jeg, at dette afsnit påviser et grundlæggende behov for en 

diskussion af begreberne museumsvæsen og kulturarv på tværs af det museale netværk, så den 

fremadrettede udvikling og strukturering af Museum Danmark, sker på grundlag af en vel-

overvejet stillingtagen til hele det museale felts faglige og samfundsmæssige sigte. 

 

6.5. Afrunding 

Diskussionen belyser, hvordan det museale netværks nuværende strukturering indeholder en 

række uhensigtsmæssigheder for både det offentlige system og for museerne, som fordrer en 

revurdering af hele det statsstøttede museumsvæsens virke og eksistensgrundlag. For museer-

ne er særligt statens tvetydige målsætning om både detailregulering og markedsgørelse til 

hinder for en funktionel opgavevaretagelse, idet det medfører en tilskudsstruktur som er over-

vejende uforenelig med gængse museale arbejdsgange. For det offentlige/staten omfatter mu-

seumsvæsenet derimod en række institutioner, som ikke evner at opfylde de gældende lovkrav 

og derfor ikke imødekommer statens forventninger til forsvarlig museumsdrift. 

Ydermere synliggøres det, at der er en lang række centrale spørgsmål omkring det 

museale felts formål og funktion, som ikke, eller kun delvist, bliver diskuteret i netværket, 

hvilket indikerer, at nogle af de udviklingsstrategier, som pt. benyttes, er baseret på et unuan-

ceret grundlag, som meget vel kan medføre utilsigtede forskydninger i det samlede netværk.
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7. Konklusion 
Dette speciale undersøgte danske statsanerkendte kunstmuseers driftsbetingelser med ambiti-

on om at afdække deres fremadrettede eksistens- og udviklingsmuligheder. Dette blev søgt 

afdækket via en undersøgelse af Den Danske Museumslov og hvilke betingelser den sætter 

for kunstmuseernes handlen. Ydermere blev lovens praktiske udmøntning undersøgt hos fem 

udvalgte museer for at synliggøre evt. faktorer, som påvirker varetagelsen af lovkravene. I 

forlængelse heraf blev der gennemført casestudier af hhv. Vestsjælland Kunstmuseum og 

Fuglsang Kunstmuseum for at belyse den eksisterende driftssituation, herunder hvilke fakto-

rer de finder særligt udslagsgivende for deres handlemuligheder. Afslutningsvis blev Kultur-

ministeriets og ODMs kommunikation om museumsvæsenets nuværende forfatning og frem-

tidsudsigter trukket frem for at opridse nogle af de overordnede perspektiver som pt. er med 

til at sætte dagordnen på området. 

Analyse 1 viste, at Museumsloven opstiller en ramme for museumsdriften, som in-

deholder omfattende opgave- og administrationskrav til de statsanerkendte museer, men at 

den statslige modydelse – statstilskuddet – betinges af bl.a. et sideløbende ikke-statsligt til-

skud og af årlige finanslovsbevillinger, hvilket skaber en omskiftelig og ustabil ramme om 

museernes drift. I forlængelse heraf blev det påvist, at tilskudsreglerne ikke giver museerne et 

tilstrækkeligt økonomisk grundlag til at opfylde lovkravene, ligesom det blev vist, at lovbe-

stemmelserne nødvendiggør et ressourceniveau ift. økonomi, fysiske rammer og personale, 

som grundlæggende kun er til stede hos de større museer. Derved skaber den gældende muse-

umslov svære eksistensbetingelser for de mindre museer. 

Analyse 2 bekræftede, via to casestudier, at de eksisterende tilskudsregler sætter 

svære betingelser for museumsdriften, idet de vanskeliggør museernes mulighed for at bud-

getplanlægge for længere perioder, hvilke ellers er ønskeligt, idet museumsarbejdet ofte in-

volverer lange planlægningshorisonter. I forlængelse heraf blev det også påpeget, at kommu-

nalreformen har medført ændringer i det museale tilskudssystem, som pt. skaber betydelig 

usikkerhed, fordi det endnu mangler at blive afklaret, hvad det vil betyde for det enkelte mu-

seums ikke-statslige driftstilskud. Med de rammer, som det offentlige tilskudssystem sætter, 

viste analysen også, at det er nødvendigt for museerne at gøre brug af forskellige strategier til 

at udvide deres aktivitetsmæssige formåen. Til dette benyttes særligt tre typer samarbejder 

med hhv. venneforeninger, andre museer og erhvervssponsorer/fonde, hvilket på forskellig vis 

kan mobilisere ekstra menneskelige, økonomiske og faglige ressourcer. Det understreges dog 
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også, at disse strategier hjælper på, men løser ikke de grundlæggende økonomiske udfordrin-

ger, som pt. gør sig gældende. 

Som en uddybelse af de to første analyser, viste analyse 3, at der pt. foregår en bety-

delig definitionskamp om museumsvæsenets nuværende forfatning og udviklingspotentiale. 

Analysen fokuserede på Kulturministeriet og ODM, og anskueliggjorde, at disse aktører for-

holder sig meget forskelligt til den nuværende museale situation. Kulturministeriet er grund-

læggende optimistisk og ser mange udviklingsmuligheder med en nødvendig omstrukturering, 

baseret på øget erhvervsinvolvering og en styrket kommunal/regional forankring. ODM er 

derimod særdeles bekymret over de eksisterende forhold og mener, at løsningen skal findes 

ved, at staten øger sit økonomiske engagement i museumsvæsenet. Analysen konkluderede, at 

begge perspektiver var unuancerede, idet ministeriet ikke forholder sig konkret til museernes 

reelle økonomiske problemer, mens ODM ikke tilstrækkeligt favner alle de udviklingsmulig-

heder, som gør sig gældende i disse år. 

På baggrund af de tre analyser blev hovedpointerne udfoldet i en diskussion. Heri 

blev der fokuseret på, at den gældende museumslov ikke er i tråd med den museale virkelig-

hed, idet den på flere områder er en hæmsko for museernes virke – også ift. at udnytte de nye 

muligheder som pt. byder sig til (fx sponsorarbejdet). Museumsloven blev således bekræftet 

som en stærk aktør, men den indeholder samtidig en række uhensigtsmæssigheder, som på 

sigt vil kunne rykke ved dens stabilitet. Samtidig blev det diskuteret, at den verserende defini-

tionskamp om museumsvæsenets forfatning og fremtidsudsigter er baseret på egoistiske inte-

resser snarere end på en grundlæggende stillingtagen til museumsvæsenets fremadrettede 

samfundsmæssige formål. I forlængelse heraf blev det ligeledes drøftet, at begreber som Kul-

turarv og Museumsvæsen mangler en overordnet præcisering set ift. den rolle, museerne 

fremadrettet ønskes at varetage. 

Via de tre analyser og diskussionen har jeg fået anskueliggjort, at det statsstøttede 

museumsvæsen er udgjort af en lang række elementer, som influerer på hinanden på kryds og 

tværs og former et netværk omkring de statsanerkendte kunstmuseer, som de skal evne at na-

vigere i, for at opretholde deres eksistens. Ydermere har jeg fået synliggjort, at en ændring i 

en af de centrale faktorer, påvirker hele balancen i netværket, hvilket understreger vigtigheden 

af, at større strukturændringer, som dem der pt. gør sig gældende på det museale felt, baseres 

på et tilstrækkeligt detaljeret grundlag. Valget af ANT skyldes en forventning om, at netop 

denne teori ville kunne frembringe sådanne perspektiver, hvorfor jeg, iht. specialets problem-

formulering, finder mit teorivalg velbegrundet. 
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Sammenfattende er konklusionen, at de statsanerkendte kunstmuseer pt. står overfor betydeli-

ge udfordringer primært ift. deres økonomiske driftssikring, men at der samtidig er en masse 

spændende muligheder, som byder sig til og kan være en drivkraft til at udvikle det museale 

arbejde og museumsvæsenet som helhed. Samtidig er der dog et behov for en grundlæggende 

diskussion mellem de centrale aktører på det museale felt angående det statsstøttede muse-

umsvæsens overordnede samfundsopgave og hvordan det bedst muligt organiseres, så alle de 

divergerende interesser, som også er blevet synliggjort i specialet, kan tilgodeses bedst mu-

ligt.
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Bilag 1: Transskriberet interview – Vestsjællands Kunstmuseum  
 
Praktiske oplysninger: 
 
Dato: Tirsdag d. 6. januar 2009   
Sted: Vestsjællands Kunstmuseum – Storgade 9, 4180 Sorø  
 
Deltagere: 
 
Charlotte Sabroe (SC) – Museumsdirektør 
Louise Yde (LY) - Interviewer 
 
Vil du kort opridse hvem du er, din faglige baggrund og hvor længe du har været beskæftiget 
i det danske museumsvæsen? 
 
CS: Jeg hedder Charlotte Sabroe og af uddannelse er jeg magister i kunsthistorie…Det er jo 
en uddannelse som typisk har været rettet mod museumsverdenen – nogen går ind på univer-
siteterne, men altså en pæn del går ind i museerne. Og det har jeg altid gerne villet. .. Jeg 
kom herned i ’96. Før det var jeg i Kulturby ’96 – hvor jeg vist også kender Søren fra… hvor 
jeg sad som programsekretær med ansvar for billedkunst og design og foto. Der var jeg på 
orlov fra Kunstforeningen på Gammel Strand, hvor jeg har været udstillingsinspektør. Og så 
har jeg været rundt om forskellige museer i kortere ophold på projektor… Et par år på Loui-
siana, Den Hirsprungske samling, Statens Museum for Kunst… Så jeg har været rundt i det 
danske museumssystem. Udover det har jeg været anmelder på Det fri Aktuelt. Og jeg har 
været kunstnerisk rådgiver for Nykredit… 
 
LY: Så du har været meget rundt…? 
 
CS: Ja, jeg har været meget rundt og har på den måde gjort mig nogle erfaringer… Også 
fordi jeg var 17 år i Nykredit. Så det giver også nogle erfaringer fra Erhvervslivet. 
 
Hvad er museets historiske baggrund – hvordan har det udviklet sig over tid? 
 
CS: Det er ikke nogen privat person i den forstand [der står bag museets tilblivelse] Museet 
her er meget ungt ift. andre provinsmuseer. De fleste opstod i Kølvandet på Statens Museum 
for Kunst og jeg tror Århus er det første… Ja, gud ved om det er ældre end Statens Museum 
for Kunst… Fylder de 150 år nu… Ja de er i al fald rigtig gamle… Og de er den gamle pro-
vinsmuseumsmodel, hvor de større byer – Odense, Aalborg og Århus – skulle have en model 
af Statens Museum for Kunst…Så er der de andre museer – som de der monografiske museer 
– hvis man har haft en vigtig kunstner i sin by… Som Asger Jorn Museet… Så er der Kunst-
nerkoloni-museerne… Så er der en del kunstmuseer, der er udklækket af et kulturhistoriske 
museum, der har haft en mindre kunstsamling… Og så er det blevet selvstændigt. Det er 
Bornholm for et eksempel. Og så er der dem, der er udklækket af en kunstforening, hvor man 
har gået og samlet blandt borger og så efterhånden er samlingen blevet så stor, at det er ble-
vet til et museum. Det er Esbjerg fx et eksempel på… Vi er mere ligesom Ribe, hvor vi er de 
små modeller af modellen af Statens Museum for Kunst. Og grunden til at vi er det, er nok 
fordi Sorø er en skoleby. Og der har man ønsket at have et museum i tilknytning til Sorø Aka-
demi, så den blomstrende ungdom kunne komme til at se på kunst uden at skulle hele vejen til 
København… Derfor er vi også det man kalder et generelt kunstmuseum. Vi har lidt af alt. Vi 
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har fra 1700-tallet og op til i dag. Vi har ikke fokus på én bestemt periode, som nogle museer 
har… Der kan du sammenligne det med en naturhistorisk samling – der er én af hver art om 
man så må sige – Vi har en Abildgaard og en Eckersberg og en Juhl… Der bliver flere af 
dem… Men du kan møde de fleste topnavne inden for dansk kunsthistorie her i huset.  Og på 
den måde ligesom orientere dig i kunsthistorien… Og det har vi så bygget videre på… Og det 
er klart, at vi har hverken samme budget eller økonomi, som SMK… Og det vil sige, at vores 
måde at være brede på den er alligevel fokuseret, fordi vi er nødt til at pege på nogle steder, 
hvor vi kan gøre en indsats. Og der er vores profil især Landskabsmaleriet… 
 
LY: Ja, ja… 
 
CS: Jeg kan også lige sige alderen. Altså det er oprettet i 1943… Ideen opstod allerede i 
’30’erne. Og så kom krigen… og så i ’43 åbnede museet for første gang. 
 
Hvordan er museet placeret i sit felt – set ift. museer af samme type? 
 
CS: Vi er nok i den mindre ende - også budgetmæssigt. Samlingen vil jeg så sige i al beske-
denhed – for det er ikke min fortjeneste alene – den er bedre end så mange, der er såkaldt 
større… Der er altså en rigtig god samling. Og det er selvfølgelig takket være, at der har væ-
ret nogle gode folk tilbage i tiden til at købe ind og takket være, at vi er omkring Sorø Akade-
mi, hvor vi også har fået nogle rigtig gode donationer fra gamle elever og venner. Og det har 
faktisk gjort, at samlingen er rigtig god… Så kan man også sige ift. det samlede kunstbillede, 
det er også der, vi går ind og lægger nogle profiler på den meget generelle samling, vi har. 
Og der, hvor vi har valgt at satse, er, at vi har en god Guldaldersamling – og det har histori-
en ligesom givet os med os. Og så har vi arbejdet meget med den moderne kunst – Samtids-
kunsten. Der er vi rigtig stærke og der har vi noget nær Danmarks bedste samling af den del, 
der bliver kaldt Minimalistisk Kunst. Så vi har peget på nogle steder inden for den moderne 
samling, hvor vi faktisk får noget, der ligner en lille Fyrtårnseffekt, set i det samlede muse-
umsbillede… Så er der andre steder, hvor vi ikke er så gode – fx den klassiske modernisme – 
vi har det, vi skal have, men ikke mere end som så. Vi har ikke noget Cobra. Det lader vi an-
dre om… På den måde går vi også ind i det samlede ”kunstmuseum Danmark billede” og 
siger, at vi ikke alle sammen kan samle på det samme… Og der har vi så valgt vores.    
 
LY: Så man kan sige, at I har valgt jeres niche, så der er noget konkret for hvorfor folk skal 
komme her? 
 
CS: Lige præcis.  
 
Hvordan er Vestsjællands Kunstmuseum struktureret rent organisatorisk/ ledelsesmæssigt? 
 
CS: Overordnet er museet en selvejende institution.  At der så kommer et lidt offentlig aura 
omkring os, skyldes at vi primært er støttet af offentlige midler. Og på den måde er staten – 
og i sin tid Amtet – og kommunen alle involveret i vores drift. Og som tilskudsydere har de 
også lov til at stille en repræsentant til bestyrelsen… Så vi er selvejende, men vi har ligesom 
et ben økonomisk inde i den offentlige lejr. Og det betyder også, at vi på en række områder 
følger den offentlige forvaltning. Fx kører vi lønsystemer efter finansministeriets takster osv. 
osv. Der er nogle steder vi ligesom tager det på os… Men ellers har vi en bestyrelse på 8 per-
soner… Nu er Amtet jo nedlagt, så i øjeblikket er det kun kommunen, der har en interesse. 
Staten går ikke ind i bestyrelsesposter. Så kommunen har en repræsentant i bestyrelsen. Så 
har venneforeningen… Dvs. Museet har en venneforening… og man kan ligesom sige, at det 
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er den brugerdrevne del. De har så halvdelen af bestyrelsesposterne… Nå nej, nu er den fak-
tisk udvidet… De har tre pladser i øjeblikket… Så er der én fra Sorø Akademi… fordi de er 
født medlem af bestyrelsen. Og der har vi haft rektor på et tidspunkt. Og nu er det direktøren 
for det, der hedder Stiftelsen for Sorø Akademi, der sidder... Og den sidste… Det er fordi vi 
gik ind sidste år og prøvede at udvide bestyrelsen, for at få en lidt bredere interessentskare. 
Og det gjorde vi fordi Amtet var blevet nedlagt og havde fjernet deres repræsentanter. Og det 
vil sige, at venneforeningen ville gå ind og få en absolut majoritet. Og det, mente vi ikke, var 
hensigtsmæssigt. Fordi det giver ikke den rette spredning. Så der fik vi etableret to bestyrel-
sesposter, som Sorøegnens erhvervs- og turistforening har. For at få erhvervslivet og turis-
men ind som en interessent i museets virke. 
 
LY: to pladser siger du? 
 
CS: Ja, to pladser… Og hvis du skal skrive det helt korrekte, så er det fire til venneforenin-
gen, to til turisme og erhverv, 1 til kommunen og 1 til Sorø Akademi. Ja, sådan er det… Og 
ja, der kan jeg også sige, at hvis du går ind på vores hjemmeside, der er vores vedtægter, som 
kan downloades, hvis du har brug for det. Og der står også hvordan det er skruet sammen.  
 
Hvilke politiske rammer arbejder I indenfor – statsligt/kommunalt? 
 
CS: …Det er et meget svært landskab at navigere i – et museumslandskab. Overordnet set, så 
har vi Museumsloven som er vores lovmæssige ramme, som vi skal agere indenfor. Og det er 
den, der er politisk besluttet.  Så kan man så sige, at da vi har været støttet af Vestsjællands 
Amt – vi er inden i en overgangsfase, fordi da Amterne blev nedlagt gik støtteforpligtelsen 
over til … staten. Og her per 1. Januar 2011 – ja årsskiftet 10/11, der skal kommunerne ind 
over… Men da Vestsjællands Amt var vores hovedtilskudsyder, der lavede vi simpelthen en 
aftalekontakt med dem. Den er så annulleret nu. Og vi er i et ingenmandsland, fordi Staten, 
der har overtaget tilskuddet, laver ingen kontrakter. De ser det som en overgangsordning... 
Men vi kan regne med, at når kommunen går ind… [LY: så vil i skulle lave aftalekontrakter 
med dem]… ja, så det kan man sige, vil også blive en politisk binding på et eller andet plan. 
 
LY: Vil man så kunne tale om, at kommunen bliver Statens forlængede arm? 
 
CS: Ja og nej. Fordi kommunerne har ofte nogle andre interesser end staten har. Og de er 
ikke altid lydhør overfor, hvad staten mener er vigtigt. De har nogle andre dagsordner. Men 
det er klart, de ved godt, at vi skal overholde Museumsloven, så de kan ikke tæske os rundt i 
manegen og be’ os om at sælge halvdelen af værkerne eller udstille steder, hvor der ikke er 
sikkerhedsforhold osv. osv. Så hvis de vil have et statsanerkendt museum, skal de ligesom 
acceptere museumsloven, men de kan gå ind og stille krav om, at de qua deres bevilling vil 
have, at vi vægter formidling til børn og unge – det er i hvert fald noget af det Vestsjællands 
Amt har lagt vægt på. Så de kan godt gå ind og sætte et fingeraftryk eller lægge nogle dags-
ordner ift. den bevilling, de kommer med.  
 
LY: så det er i virkeligheden staten, der sætter den ydre ramme og det er så inden for den, at 
kommunen kan lave en særaftale med jer, om at noget inden for rammen bliver vægtet mere 
eller mindre. 
 
CS: Ja, ja, det er det… Og så kan man sige, at den sidste politiske forankring vi har, det er at 
kommunerne i vores region har indgået en aftale med Staten eller med Kulturministeriet om, 
at de er en såkaldt ’Kulturregion’. Og det vil sige, at en række af statens midler… Nogle af de 
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frie midler… de er lagt ud til kulturregion, der består af 5 eller 7 kommuner, som så fordeler 
dem. 
 
LY: Og det er udover den bevilling i får i kraft af at være statsanerkendt? 
 
CS: Ja, det er det. Det er typisk nogle formidlings statspenge… og der er nogle småtilskud-
sordninger, der er blevet samlet, som så er blevet lagt ud til kulturregionerne. Men det giver 
dem en vis form for indflydelse, fordi i det øjeblik du sidder og uddeler en pose penge, så kan 
du også sætte dagsordnen. Og det gør de også. Det er klart. Og så kan vi sige, at vi er lige-
glade med de penge og, at de kan rende og hoppe med deres dagsorden, men det kan vi alli-
gevel ikke, for der er nogle krav og målopfyldelser, som museerne også skal leve op til ift. 
kulturregionen.            
  
Hvordan hænger økonomien sammen (statstilskud, entreindtægter, sponsorater etc.)? 
 
LY: Jeres primære støtte er fra offentlige midler, i kraft af at I er et statsanerkendt museum? 
 
CS: Ja. 
 
LY: Hvordan hænger jeres økonomi ellers sammen, udover den støtte I får fra det offentlige? 
 
CS: Hvis jeg lige skal prøve at tegne det, så er der Staten, der giver tilskud, så er der det 
gamle Amt, som Staten i øjeblikket formidler til os, og så er der kommunen.: 
Stat: 1,25 mill kr.; ”Amt”: 700-800.000 kr.; Kommune: ca. 300.000 kr. 
 
CS (fortsat): Det er hvad vi har fra det offentlige. 
 
LY: Og hvor meget dækker det så af, hvad skal man sige, jeres driftsudgifter? 
 
CS: Jeg vil sige, at det ikke engang er dækkende for basisdriften længere, fordi den her [stats-
tilskuddet], den er  ikke pristalsreguleret siden jeg tiltrådte i januar ’96… Penge der kommer 
fra ministeriet, og som muligvis bliver tilført museumsområdet… havner ikke i det direkte 
statstilskud… De havner i puljer. Og dvs. at vi via de puljer faktisk har en anden politisk bin-
ding, fordi de kan sidde og sige – inde i styrelsen eller i ministeriet –  at nu skal alle museer 
være på omdrejningshøjde med registrering, så bliver der lavet en masse puljer til digitalre-
gistrering, eller nu skal alle museer lave formidling og så knalder de alle puljer ud til formid-
ling. Og jeg tror det næste bliver forskning. Så det gør også, at vi får en utrolig urolig daglig-
dag, fordi der er så mange dagsordner fra disse politiske vagthunde eller herrer eller hvad 
skal man sige, som vi har rundt omkring. Vi havde gerne set at dette beløb [statstilskuddet] 
blev større og i hvert fald som minimum pristalsreguleret, så det svarede til, at lønninger og 
alle mulige andre ting, de stiger hen over årene.  Så det [statstilskuddet] er gradvist blevet 
udhulet og i stedet for, så bruger vi rigtig meget af vores tid til at søge de offentlig puljer. 
Hvor kommuner/Amt fremskriver med en normal pristalsregulering. 
 
CS: Okay, så den sidste del… Her er vi… ja det er cirka tal… Jeg tror vi er på ca. 2,4 mill kr. 
I offentlig støtte. Så er der to andre finansieringskilder… eller der er faktisk tre.  Der er de 
offentlig puljer; der er sponsoraterne og så er der egenindtjening… Egenindtjeningen, der er 
vi meget atypiske, for der tjener vi meget lidt… Vi har ikke et publikumsgrundlag, der gør 
at… og vi har faktisk i mange år haft gratis adgang. Det har jeg så godt nok annulleret, men 
altså stadigvæk tager vi kun tyve kroner… 
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LY: Så det betyder måske nærmest ingenting? 
 
CS: Ja.. så der hvor vi er nu er det en meget ubetydelig faktor. 
 
LY: Ift. egenindtjeningen, så er der indgangsprisen, hvad kunne det ellers være. Er der noget 
andet I tjener penge på? 
 
CS: Hmm… Salg af postkort, salg af kataloger. Vi har puttet lidt penge nu på skoletjenesten, 
hvis der er særlige omvisninger eller arrangementer i huset, så ryger der også penge på det.  
 
LY: Men det er ikke der, I får det helt store ind? 
 
CS: Nej, det er det ikke… Men nu regner vi med at bygge ud og det forventer vi vil generere… 
både skal  vi  hæve entreprisen. Og vi regner også med, at det giver et større publikum. Og på 
den måde vil den kilde vokse i det nye billede… Men statens puljer fylder meget og sponsora-
ter. Og der ligger vi vel på et gennemsnit på mellem 500.000 og 1 mill. kroner om året 
 
LY: For hver af de poster [offentlige puljer og sponsorater]  eller til sammen? 
 
CS: Nej tilsammen… på statens puljer og sponsorater 
 
LY: Og det er så tilstrækkeligt til, at I kan køre rundt? 
 
CS: Nej det er det ikke. Men vi har ikke mere at lege med, så må vi jo gøre det så godt vi kan. 
Og det er jo klart, at jo mindre den offentlige del er, jo mindre har du til projektorienteret 
arbejde og det er det projektorienterede arbejde, som du kan opnå støtte til med disse finan-
sieringskilder [off. puljer og sponsorater]  Dvs. uden penge til at kunne finansiere det med 
egne midler, så er det svært at få, fordi der altid skal indgå en vis andel af egenfinansiering i 
ethvert projekt. Så hvis du kun har til basisdriften, så bliver det enormt svært, at bygge på… 
 
LY: Så når I er ude at søge f.eks. sponsorater, så er det faktisk også et kriterium at I rent fak-
tisk også har nogle penge selv, for ellers er de ikke interesseret i at sponsorere jer? 
 
CS: Ja 
 
LY: Så man kan i virkeligheden sige, at de offentlige midler er en forudsætning for at spon-
sorkronerne kan komme i kassen? 
 
CS: Ja… Det er også noget med, at de er en forudsætning for dit aktivitetsniveau har den dy-
namik, der gør, at vi er interessante ”at lege med” for sponsorer. Så det bider sig selv i ha-
len.   
 
Er der sket mærkbare ændringer i museets driftsgrundlag i de senere år?  
 
CS:  Ja, som jeg har sagt, så er statstilskuddet udhulet år for år… Og man kan sige at 
hmmm… Jeg synes, jeg kan mærke en tendens til, at man politisk set fra, i hvert fald den nu-
værende regering, ønsker at lægge de mindre museer i højere grad ud til kommunerne. Og 
koncentrere statens engagement omkring de store og specialmuseerne. Og det vil sige, jeg 
tror ikke at vi får rettet op på den [udvikling]… Og på den måde er vi også i langt højere grad 
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afhængige af hjemkommunerne… Nu har vi så fået gode meldinger… Altså vi er jo i den her 
transformationsfase her, så vi har ikke erfaring med Sorø kommune, som hovedtilskudsyder. 
Men de har meldt ind… at dels vil de overtage det gamle Amtstilskud og dels vil de hæve det 
kommunale tilskud, så det svarer det gamle Amtstilskud . Og det er så også ifm. at vi skal ud-
vide. Så vi er i en overgangsfase… Men der sidder vi så i en lille kommune… og jeg tror der 
er 30.000 i den nye Sorø Kommune, og det er ikke mange… Og der er to museer, de skal ind 
og finansiere. Så vi ved godt, det er ikke nemt, at få trykket dem så meget på maven… at pen-
gene regner ind hos os. Der er kamp om kronerne… Hvor det i andre kommuner… der er det 
måske er nemmere at være kunstmuseum, fordi det måske er det eneste fyrtårn om byen… og 
kommunen har måske en større volumen og formår et større tilskud… Altså du går ind og 
beregner tilskuddene tit per borger… hvor meget giver man per borger til kulturen… til mu-
seerne…  
 
LY: Så det kan være meget udslagsgivende i virkeligheden? 
 
CS: Ja, det kan det.               
  
Hvordan påvirker museets økonomi jeres valg omkring udstillinger, arrangementer etc.? 
 
CS: Altså… det ville jo være løgn, hvis jeg sagde at det ikke påvirkede det… det er jo… vi kan 
det vi kan… Jeg tror man skal være født optimist for at køre et foretagne som det her.  Man 
skal tro på det umulige og så skal man kaste en spand is i maven og så skal man køre. Og som 
regel ender det med at lykkedes og hænge sammen. Og vi har et ret højt ambitionsniveau og 
vil jo gerne… altså man kan sige, vi kan jo ikke gå ind og vise de internationale udstillinger i 
den målestok de kan på de rigtig store museer… der tænker jeg på Louisiana, og SMK og 
ARoS og sådan nogle. Det har vi simpelthen ikke formåen til… Men man kan jo sige, at vi 
gerne i en række andre af livets eller museets forhold vil være på omdrejningshøjde med de 
store museer… Vi vil gerne være opdateret på hele vores digitale registrering og dokumenta-
tion af billedbase osv. osv.  Og er det i øvrigt også… Vi vil gerne levere en god og en… en 
god formidling/skoletjeneste, som også trækker på de nyeste principper… og som er innovativ 
og som er et skridt foran… Og det lykkedes også ind i mellem. Og vi har da både nyhedsbreve 
osv. osv… Og forskellige former for skoletjeneste og altså et godt netværk ude. Så det prøver 
vi også… Vi vil også gerne have en ordentlig hjemmeside, hvor der er et vist liv og folk har 
lyst til at komme på besøg… og har også nogle visioner for det. Man kan sige, så kan Arken 
og nogle af de større måske få et lidt mere professionelt firma til at køre deres, men vi prøver 
efter bedste evne… Og så stor er… så stor forskel er der ikke på den indsats, der ligger… Så 
vi vil meget gerne mange ting, som de rigtig store, der har en økonomi, der er ti gange så stor 
som vores, går og gør. For vores opgaver er i princippet det samme  
 
LY: Det er klart. Bare i et lidt mindre format? 
 
CS: Ja. Dvs. der bliver løbet meget her i huset. Så er der selvfølgelig nogle ting vi må slække 
på. Og vi laver så de udstillinger, som vi synes fungerer godt ift.  vores størrelse og vores 
profil og det er jo så ikke en Picasso udstilling.  
 
LY: Så det at prioriterer jeres eksisterende samling rigtig højt, er det bundet op på økonomi 
eller er det bundet op på en tro på, at der er en stor værdi i det I har, og det skal man også 
værne om, eller en kombination?  
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CS: Det er en kombination. Men så vil jeg også sige, vi prioriterer også… Vi laver tre særud-
stillinger om året, uden om samlingen.  Så det gør vi dog, men det er ikke Picasso udstillin-
ger… Nu viser vi fx en udstilling med Lorenz Frølich, som er en af Guldalderkunstnerne…  
Og så gør vi tit det, at vi samarbejder… så til sådan en udstilling, så er vi tre om at løfte 
den… Så samarbejder vi nu med Ribe og Viborg om at vise den her udstilling... Og så bliver 
den vist alle tre steder. Og det er godt for os… Og det er også godt for den samlede økonomi, 
for når man først skyder mange penge i en udstilling, så er det jo også godt, at den får et liv, 
som er længere end 2-3 måneder. Og vi er tre om at lave et fælles katalog. Så på mange må-
der er det en god ting at lave samarbejder og det er der mange af de små museer, der gør.  
 
LY: Og også ift. at gøre det tilgængeligt for publikum. For ved at tilbyde det tre geografisk 
forskellige steder, er det måske også forskellige mennesker, der kan komme os se det? 
 
CS: I den grad, jo. 
 
LY: Det er der også noget attraktivt i 
 
CS: Det er der ja, det er der. Helt klart. Det er derfor en model, som jeg absolut hylder og 
som vi selv er meget glade for. Så det gør vi en del… Men så er det rigtigt… Så prioriterer vi 
også egen samling, og det har flere grunde… For det første er det vores grundkapital… Vi 
synes også, at det er en dårlig idé, at man lader som om, det bare er noget man har.  Det er 
kronjuvelerne altså, det er samlingen. Og én af grundende er også, at vi her i huset kun har 
plads til at vise ca. 5-7% af samlingen ad gangen. Og det vil sige, hvis nogle af alle de gode 
ting, vi har, skal frem, så skal det være sær ophængninger af egen samling... Så har det også 
med økonomi at gøre og finanskrisen for så vidt også, der tvinger mange museer til at kigge 
indad… Fordi det er blevet dyrt at lave udstillinger… og så er der ligesom kommet… Jeg har 
lige været til museumsmøde i New York, hvor vi talte om det, hvor det var alt fra Pompidou 
Centeret, til de store amerikanske til lille Sorø, der er begyndt at kigge indad. Og det er pga. 
Finanskrisen. 
 
LY: Er det så også bl.a. fordi det måske er blevet sværere at finde sponsorer end det måske 
var for et år siden? Oplever I det? 
 
CS: Ikke endnu, men vi er måske heller ikke bundet så meget op på dem, som visse andre. Vi 
har… altså jeg vil sige, jeg tror det handler mere om, at det er sværere at låne. Det er svære-
re simpelthen at etablere de der mastodont udstillinger… Hvis du skal ud og låne et værk… 
dels skal du være glad, hvis du overhovedet kan låne det… Fordi de bliver slidt. Og de rejser 
og de rejser. Og lånerne, de er blevet meget påholdne med at udlåne… Og så skal du tit fi-
nansiere, at værket skal transporteres og forsikres. Og så skal der tit en kurer, der skal have 
hotelophold og diæter og jeg ved ikke hvad. Så du kommer tit op på mindst 50.000 kr per 
værk, du låner til en udstilling… Det kan i hvert fald være rigtig dyrt. Og selvom du har råd 
til at betale det, så kan det være rigtig svært, selvom du gerne ville betale det, at låne det 
værk… Særudstillingerne, af dem vi har set for ti år siden, de er blevet meget sværere at etab-
lere… Og det gælder alle museer.  
 
LY: Og det gælder internationalt også? 
 
CS: Ja.  
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Hvilke slags sponsorsamarbejder har museet? 
 
LY: Hvis vi lige vender blikket over mod sponsorarbejde… Du siger, det er noget i ikke gør 
jer så meget i… Men det I har, er det lokale sponsorer er det nationale sponsorer, eller hvor-
dan hænger det sammen? 
 
CS: Det er både og [lokale og nationale sponsorer]…Altså jeg vil sige i den kasse er det først 
og fremmest de store fonde, som vi benytter os af. Det er dem, der træder til, når vi laver ud-
stillinger, når vi laver kataloger, når vi laver særlige projekter… Og det er både de statslige 
fonde og de private fonde… eller de statslige puljer og de private fonde… Hmm sponsorer, 
der opererer vi både…lokalt og nationalt… Med de nationale… 
 
LY: Den liste tror jeg også, at jeg har printet ud,  
 
CS: De lokale er Sorø Radio, Victoria Teatret, Svegaards Boghandel, og Danske Bank… Det 
er ofte I form af naturalieydelser, hvis vi skal bruge materialer til noget, eller præmier til no-
get… eller ja, altså mindre ydelser… Enten i form af mindre pengebeløb eller naturalier… 
Det er der, vi går til de lokale… Så kan man sige, at vi gør det med stor glæde… for os er det 
også vigtigt, fordi vi får faktisk en sidegevinst på det, sådan ser vi det i hvert fald selv, at ud-
over at vi får de her naturalier og pengebeløb, så får vi også en synlighed ift. det private er-
hvervsliv og måske ift. deres medarbejdere eller kunder ved, at vi så går ud og siger, at de så 
kan få et kundearrangement eller et eller andet. Så, det giver os en markedsføringsværdi ud-
over det det giver i penge eller naturalier. 
 
LY: Og hvordan er det for dem? De får de her ydelser, som du siger, enten et kundearrange-
ment eller noget. Har I tænkt på, om de må få deres logo på et katalog eller noget? 
 
CS: Ja i kolofonen for et katalog og de kan også får det på hjemmesiden… Vi går ikke ind og 
plastre plakater til… Det er nogle gange at en meget synlig omtale bliver en dårlig omtale, 
fordi folk bliver mere irriteret end at de bliver glade over at se det på forsiden af en plakat. 
 
LY: Og det er vel også en balancegang, kan man sige, fordi man i hvert fald kan risikere, at 
der kan være en værdioverførsel mellem en virksomhed og et museum.  
 
CS: Ja, det er der også 
 
LY: Det har jeg i hvert fald tænkt. Det er måske ikke altid hensigtsmæssigt at have en sponsor 
stående med store logoer alle vegne lige inden man skal ind på en udstilling. Der kan var 
nogle komplikationer ved det. 
 
CS:  Ja, det kan der… Og jeg tror man skal respektere hinanden ved at gøre det på en ordent-
lig måde. De skal være synlige. Men det skal ikke være på en grim, eller en dominerende eller 
en misfortolkende måde… Det skal stå der og… Det er godt for dem, men det er også godt for 
os… Det er jo også lidt pral, at man har fået X antal sponsorer på en udstilling… Så der er 
også en værdi den vej. 
 
LY: Og de nationale sponsorer?    
 
CS: Hmmm ja… De er jo lidt sværere at få fat i. Nu har vi været så heldige, at Nykredit over 
en treårig periode har sponsoreret hele vores IT-virksomhed. Det udløber nu… eller det ud-
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løb her med 2008. Så har vi fået fra Danske Banks initiativpulje… 75.000 til en udstillingsse-
rie… Og ellers har vi vel ingen større nationale  virksomheder lige nu, nej.  
 
LY: Og tror du det skyldes, at I er et regionalt museum? Eller hvad tror du, det skyldes? 
  
CS: Nej, jeg tror det skyldes, at vi ikke har haft ressourcerne til at tænke strategisk nok i den 
retning… Altså selvfølgelig er det da nemmere for Louisana… 
 
LY: Fordi de er så stærkt et brand 
 
CS: Ja. Men jeg tror på, hvis vi får taget os sammen, så skal det også nok lade sig gøre. Og 
der ligger vi også… Altså vi er begyndt at ændre vores… driftsstrategi, at vi er ved at tænke 
organisatorisk meget mere i projekter. Hvor før har handlingsplaner, budgetter… og det vil 
de blive ved med, for det skal vi ift. museumsloven, bygge det op på en bestemt måde. Men vi 
er faktisk ved at have vores… have en skuffeplan, der organisatorisk struktureres helt ander-
ledes, hvor det ligger i projekter, så vi kan skære lagkager. F.eks. samlingen, som normalt er 
et kedsommeligt område, der ligger under basisdriften, der går vi så ind og siger, det er en 
vigtig del… det er en af de tre ben vi står på, i vores egen model. Den kalder vi så samlings-
punkt. Og hvor der simpelthen ligger en projektbeskrivelse på den, på hvordan arbejder vi 
fremadrettet og dynamisk og projektorienteret med samlingen. Og det gør, at det pludselig 
bliver sjovere og lidt nemmere at få projektsponsorater eller få puljer den vej. I stedet for at 
sige, at vi skal bruge noget for at arbejde med samlingen, så…  
 
LY: Og grunden til at I gør det, er det også for at gøre det mere tilgængeligt at skulle søge 
sponsorater? For hvis man arbejder mere projektorienteret, så er det måske også nemmere at 
sige, at så er det til netop det her område, vi ønsker at søge penge.  
 
CS: Ja, det er for at have nogle lagkager 
 
LY: Så det er simpelthen en strategisk overvejelse for at gøre det mere nemt at sælge? 
 
CS: ja, sådan er det.  
 
LY: Jamen, det er helt forståeligt. Det er også det, jeg har… set er det flere andre er begyndt 
at arbejde med… Og det er jo også kulturministeriets ønske om at øge samarbejde med er-
hvervslivet… Det er i hvert fald en af de ting, jeg har set, i det materiale jeg har læst, fra dem, 
om at de gerne vil havde, at man også i museumsverdenen begynder at tænke lidt mere pro-
jektorienteret, hvor man får en lidt mere erhvervsrettet måde at arbejde ud fra. Og det bliver 
man jo tvunget til, hvis man gerne vil arbejde sammen med erhvervslivet, så bliver det lidt på 
erhvervslivets præmisser i nogle henseender 
 
CS: Det gør det ja, men det er altså også sjovere for os at tænke i de baner…  
 
LY: Så det er ikke kun et onde? 
 
CS: Nej, det er det ikke… Det er klart en stor udfordring, men det er også sjovt… Vi har lige-
som tre ben. Det ene er vores Samlingspunkt, det andet kalder vi Epicenteret, som er et kom-
munikationscenter… Vi har en model [tegner model]… Altså vi har Samlingspunkt her, så har 
vi særudstillinger her som den anden, og så har vi denne her som et brohoved ud af, som vi 
kalder Epicenteret, eller kommunikationscenteret… Som spreder sig som ringe i vandet. Det 
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her [Epicenteret] er hele vores kommunikative del af virksomheden med skoletjeneste, og 
formidling, ja hvad vi gør i hele vidensdelingen, foredrag… altså al kommunikation ligger i 
den her. Særudstillinger, det siger sig selv, den ligger her [i rubrikken særudstillinger] og 
Samlingen ligger her [i rubrikken Samlingspunkt] Og det er ligesom de tre områder, der er 
omdrejningspunktet for vores skuffestrategi, som jo egentlig er den vi bruger internt. Og så 
har vi den der forkromede plan som Kulturarvsstyrelsen gerne vil have. Og den udfylder vi 
pligtskyldigt hvert år . 
  
Oplever du en forskel på offentlige støttekroner og private sponsorkroner?  
 
CS: Jeg er ikke helt med på, hvor du vil hen 
 
LY: Det er mere… for at få sat fokus på, hvad de to typer penge betyder for jeres måde at 
arbejde på… eller der I kan  
 
CS: Det er klart at i princippet, så lugter penge ikke, så længe, det er rimelig etisk. Så på den 
måde er jeg ret ligeglad, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Men det er klart, at vi 
skal have et minimum af offentligt drifttilskud, for at kunne klare basisdriften. Der [det stag-
nerede statstilskud], det er en øvelse der gør, at vi siger, det får vi ikke… og dvs. at vi må ud 
og projekttænke… ikke bare projekter, men også basis… altså det som man før i tiden sagde 
var basisdriften… Jeg havde da gerne set, at det offentlige var  inde og sige, at vi har en basis 
her [tegner et eksempel], og så kan I lave jeres små satellitter med erhvervslivet… Men sådan 
spiller klaveret ikke.  
 
LY: Så afsenderen af pengene har alligevel en indflydelse på, hvad pengene bliver brugt til. 
Altså de offentlige midler bliver brugt på drift og sponsorpengene blive brugt til projekter?   
 
CS: Ja, bortset fra de puljer, vi søger om, de ligger lidt imellem. 
 
LY: Så de ville også blive brugt på projekter? 
 
CS: Ja, det ville de. 
 
LY: Okay… så det mit spørgsmål egentlig gik på, det var om afsenderen er bestemmende for, 
hvad pengene kan blive brugt til… Det var for at få en fornemmelse for, om penge bare er 
penge, eller om penge har en merværdi tilknyttet, alt afhængig af afsenderen. 
 
CS: Ja, det har det jo delvist.  Men først og fremmest kan man sige, at alle de penge du får, de 
er ligesom indrammet… De er i en pose, hvor der står et formål på. Fordi Staten har selv 
defineret det, du går ind og søger en pulje og fortæller i hvilken grad, du lever op til målsæt-
ningen for den pulje… Søger du en privat sponsor, så vil du gå ind og beskrive det projekt, du 
synes er så vidunderligt, at de må ind og putte nogle penge i det… Men i det øjeblik du laver 
sådan en ansøgning, så har du også defineret, det pengene skal bruges til og så er der lige-
som ikke råderet udover det… Så har du selv sat rammen omkring det… Så enten sætter du 
den selv, eller også har det offentlig gjort det… Så på en eller anden måde er der hegnspæle 
omkring dem…  og i det øjeblik, de kommer ind i min kasse, så er de allokeret til et helt speci-
fikt formål, som er beskrevet på forhånd.  
 
LY: Gælder det alle offentlige midler? Eller får I også en pose penge fra det offentlige?.. Alt-
så i kraft af, at I er statsanerkendt, så får I en pose penge, men er de også øremærket? 
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CS: Nej, det er det, jeg kalder basisdrifttilskuddet. 
 
 LY: Og det må I egentlig disponere over som I vil, så længe i lever op til de ting I skal ifølge 
Museumsloven? 
 
CS: Ja…  
 
CS: Men så kan man sige, hvis man er helt ude i sponsorater, så er det, at der kan komme den 
her partnerskabseffekt i det, hvor man siger, at der kan ligge en markedsføringsværdi, der 
kan ligge en synlighed… Der kommer nogle andre ligesom sidegevinster ind på det. Men helt 
konkret er der ikke [en merværdi tilknyttet penge].     
 
Stiller sponsorerne særlige krav for et evt. samarbejde? I så fald, hvilke slags krav. 
 
LY: Men har I så heller ikke oplevet, når I har været ude og gerne ville lave sponsoraftaler 
med en virksomhed eller hvad det nu kunne være, at I så har sagt, at I gerne vil søge penge til 
den her udstilling, og de har sagt ”Nej det har vi egentlig ikke lyst til at støtte, men hvis I la-
ver en udstilling om det her, så vil vi gerne”. 
 
CS: Det har jeg ikke været ude for 
 
LY: Så det er ikke fordi sponsorerne på noget tidspunkt har stillet krav. De siger bare nej, 
hvis de ikke er interesserede?  
 
CS: Ja, lige præcis. Ja altså der er de helt straight. Enten vil de eller også vil de ikke… Så 
kan man sige, sponsorerne skal måske plejes lidt mere end de offentlige puljer... Når vi først 
har fået pengene, så kvitterer vi med et pænt takkebrev og så er det ligesom lukket… Nogle 
gange skal der laves en rapport eller en afrapportering eller et eller andet… Hvor vi måske 
sender lidt hyppigere breve til de sponsorer, der er  involveret i os, om at det går godt… At 
man ligesom prøver at involvere dem… give dem et medejerskab på en eller anden måde, 
fordi de nu har valgt at putte penge i det her… Og det er også en af grundende til, det jeg 
meget gerne vil have, nemlig en sponsormedarbejder… Det at bruge sponsorer som økono-
misk grundlag, det er ikke bare at finde på et projekt og definere et projekt og så sende en 
ansøgning… Det er altså også et stort opfølgningsarbejde… Og hvis man ikke gør det, så 
kommer pengene ikke igen en anden gang. 
 
LY: Det tror jeg du har ret i, sådan gælder det vist med al fundraising. 
 
Jeg har set, at museet har en venskabsforening, hvor firmaer kan blive medlem for et bestemt 
årligt beløb. Hvordan fungerer denne ordning – hvad bruges pengene til? 
 
LY: Det kunne egentlig godt blive set som lidt af en sponsoraftale, eller måske snarere en 
samarbejdsaftale. Og får de [firmaerne] noget konkret ud af det – andet end at få deres navn 
på jeres hjemmeside? 
 
CS: Vores firmamedlemsklub ligger i venneforeningsregi, så det ligger ikke direkte i vores 
[museets system]… Så det vil sige deres kontingent… Venneforeningen har sin egen bestyrel-
se og det er også dem, der stiller medlemmer til vores hovedbestyrelse… Og det vil sige, vi 
har ikke… Det er ikke museet, der har det direkte link til dem [firmaerne] kan man sige… 
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Men vi har traditionelt et meget tæt samarbejde med vores venneforening. Vi har selvfølgelig 
sagt, at alle deres penge går til museet … Altså alt hvad venneforeningen får ind, det går til 
museet… Så på den måde så nyder vi godt af det… Dvs. at vi vil gerne… Hvis I laver en fir-
ma-medlemsforening… Og det har jeg også selv været med til at tage initiativ til, at der blev 
lavet… Så vil vi [museet] også gerne give en ydelse… Og det vil sige, at de får alle kataloger 
tilsendt gratis… De får hvert år tilsendt en stak billetter gratis… Og de har et stående tilbud 
om et arrangement på museet… Og det er ret meget at få for 600-700 kr… Og så får de også 
den synlighed,  ved at være på vores hjemmeside… Og vi har også et nyhedsbrev, som vi ud-
sender… som går ud to gange om året… Vi skal til at skrive et, som skal ud her i januar og så 
går der et ud i august. Det er sådan et sæsonprogram, og det fortæller lidt om, hvad der sker 
på museet, har vi fået nye værker og sådan… Og det får de [firmaerne] så også nogle af… Og 
der er de som regel også med, men kun når der er plads… Ja ja, de har en helt side… Og så 
har vi også en ret effektiv formand for Venneforeningen… Jeg vil sige, det er en meget stor 
del hans fortjeneste, at der er så mange. Og det er primært lokale leverandører, der er der. 
Og så er der nogle få nationale. 
 
LY: De penge i får ind denne vej igennem, er det noget I kan mærke i det samlede regnskab? 
For 600 kr. per firma… hvis der er mange firmaer, så kan det måske godt løbe op. Eller ryger 
meget af det i virkeligheden på administration og produktion af nyhedsbreve. 
 
CS: Nej, jeg vil tro, at de har en indtægt i Venneforeningen på 150.000 kr. om året. Så går 
der vel omkring 30.000 om året på produktion… eller lad os sige, at omkring 40.000 kr. går 
til sådan nogle ting. Resten – dvs. 110.000-120.000 kr., det bliver der købt kunst ind for til 
museet. 
 
LY: Så de er i virkeligheden en vigtig faktor for, at I kan købe kunst? 
 
CS: Ja.  
 
LY: Det er jo i virkeligheden én af de ting, I skal, ift. at leve op til Museumsloven? 
 
CS: Ja, det er det. 
 
LY: Så det er dem [venneforeningen], der hjælper med til det? 
 
CS: Ja, blandt andet… Det er det… Og der har været et fint samarbejde. De blander sig ik-
ke… De spørger hvad vi vil have… Og så kan vi sige, hvad vi gerne vil have… Og så kan de 
sige om de kan det. 
 
LY: Så det er ikke fordi, de stiller de store krav den anden vej. 
 
CS: Ja 
 
LY: Og det er måske i virkeligheden også som du siger, fordi det er meget lokalt forankret? 
 
CS: Ja… Og det er en støtte til museet… mere end det er noget for noget. 
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Giver et medlemskab nogle PR-fordele for firmaerne? 
 
CS: Altså vores formand skriver tit i sit forord, at museet nu har så og så mange firmamed-
lemmer og vi synes da, at vores andre medlemmer skulle kigge på listen, når de har brug for 
ydelser… Så han prøver nogle gange at sige, at hvis I har brug for en elektriker, så brug ham 
her i stedet for en anden.  
 
LY: Så der kan være en fordel for dem i at give de 600 kr. Fordi det kan være en markedsfø-
ring af dem selv lokalt.  
 
CS: Ja, det kan der. 
 
Vil det være muligt at se et eksempel på en sponsoraftale? 

  
CS: hmmm… Det kunne være ift. Nykredit… Fordi når vi går ud og søger sponsorater her i 
byen ikke, som typisk vil ligge på mellem  2.000 og 5.000 kr. fra den lokale bank eller fra et 
eller andet… Eller materialer fra det lokale byggemarked… Der går vi jo ikke ind og laver en 
aftale på… Men vi må jo have en med Nykredit… Men typisk går vi jo ikke ind og laver en 
kontrakt. Typisk vil vi skrive en projektbeskrivelse, og sige, vi foreslår, om det ikke ville være 
en god idé og bla. bla… Eller det foregår meget telefonisk og via brevveksling, hvor vi så går 
ind og laver en beskrivelse af det projekt, vi søger en sponsor på… Og så godkender de det… 
Og så får vi et brev, hvor der står, at det vil de gerne… Og så kan der ligge nogle krav om, at 
de gerne vil have en indrapportering hvert halvår eller hvert år, og et regnskab på hvordan 
pengene er brugt… Og så udbetaler de pengene. 
 
LY: Det synes jeg stadig ville være interessant… 
 
CS: Altså du kan godt få… Det er jo som et bevillingsbrev…Og du kan godt få eksempler på 
bevillingsbreve... Det vil jeg meget gerne give dig en kopi af...Og det er ikke hemmeligt. 
 
Har du nogle afsluttende kommentar om sponsorsamarbejdet? 
 
CS: Det kræver et stort benarbejde og der har de større museer det måske lettere, fordi de 
har et stærkere brand… 
 
CS: De små institutioner har det svært på sponsormarkedet 
 
CS: Indtægterne er blevet mindre og udgifterne er blevet meget større.
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Bilag 2: Vestsjællands Kunstmuseum – Resultatopgørelse 2006-2007 
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Bilag 3: Transskriberet interview – Fuglsang kunstmuseum 
 
Praktiske oplysninger: 

Dato: Onsdag d. 14. januar 2009   
Sted: Fuglsang Kunstmuseum – Nystedvej 71, 4891 Toreby Lolland 
 
Deltagere: 

Anne Højer Petersen (AHP) – Museumsdirektør 
Lene Vesten (LV) – PR- og Sponsormedarbejder 
Louise Yde (LY) - Interviewer 
 
Indledning 

Interviewet blev påbegyndt med kun Lene Vesten tilstede, idet Anne Højer Petersen først 
havde mulighed for at støde til midt i interviewet. Derfor blev den planlagte spørgerække ikke 
fulgt kronologisk, idet Lene Vestens primære kompetenceområde drejer om museets sponsor-
arbejde. Første del af interviewet vedrører derfor dette område af museets virke, mens anden 
del – hvor Anne Højer Petersen deltager i interviewet – vedrører museet mere i dets helhed.    
 
1. del – Sponsorarbejdet v. Lene Vesten 

LV: Forskellen på Anne og jeg, det er udover stilling, at jeg har været har et år, mens Anne 
har været her i… 117 år… Så der er en hel del, hun skal svare på – både fordi det er hendes 
fagområde, men også fordi hun kan historikken… Så jeg vil faktisk først kunne hjælpe dig 
nede i spørgsmål 10 [vedr. sponsorsamarbejdet]  
 
LY: Så nede ved sponsorsamarbejdet? 
 
LV: Ja, fordi min stilling er PR- og sponsormedarbejder… Jeg hedder jo Lene Vesten… Jeg 
ved ikke om du vil have min faglige baggrund? 
 
LY: Jo, det må du egentlig også godt fortælle mig… bare sådan af nysgerrighed… 
 
LV: Jeg er faktisk uddannet Italiensk og Engelsk Korrespondent. Og lige siden jeg er blevet 
uddannet har jeg arbejdet i musikbranchen, som marketingmanager/produktmanager… I den 
kategori… med opgaver som promotion. Indtil for et år siden, hvor jeg fik stillingen her, så 
jeg har været her et år… Siden 1. December. Og nu er min stilling så PR- og Sponsormedar-
bejder. Og det er min første indtræden i Museumsverdenen, som på mange punkter er meget, 
meget anderledes end det jeg er vant til og på nogle punkter ligner det fuldstændig… Det er 
jo at have med kunstnere at gøre i hvert fald… og med følelser… passion i virkeligheden. 
Selvfølgelig er det en arbejdsplads det her, men i hvert fald specielt vores fagpersonale, de  
brænder for det. Plus kunstnerne gør jo også… Det er min baggrund. 
 
LV: Da jeg kom her, der var der absolut ingen PR-funktion/arkiv/kartotek oprettet af nogen 
art… Det var sådan noget fra højre til venstre… og hov vi skal også lige og sådan noget… 
Der var ikke sat deadlines i systemer eller sådan noget. Så det har jeg bygget op… Det andet 
som der heller ikke rigtig blev gjort i, det var sponsorater… Og det var også nyt for mig… Og 
jeg vil sige… altså et eller andet sted er de jo faktisk meget garvede i det her, fordi de er vant 
til at søge fonde, de er vant til… simpelthen af nød også… at finde midler på en eller anden 
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måde… Fondene har selvfølgelig været Cool Cash, men hvis det har været naturalier, har det 
været sådan noget ”vi står og skal bruge en stol”, eller ”vi står og skal bruge en hætte” eller 
et eller andet… Og så er det ligesom kommet af den vej… Der har altså ikke været noget fo-
rebyggende og der har ikke været noget aggressivt på større sigt.    
 
Hvilke slags sponsorsamarbejder har museet? 
 
LV: Vi har to slags… går jeg ud fra, er det du vil vide… Det ene det er naturalier og det an-
det det er kontanter. Og det kan både være øremærket og ikke øremærket… Naturalier, det er 
alt fra vinen i caféen til en ny sokkel til vores nye Robert Jakobsen statue. Så det er hele hu-
set, kan man sige. Det er lige så meget møbler til udstillingssalene som til caféen osv... Men vi 
har selvfølgelig også sponsorater der går til særudstillingerne, men der er også generelle 
sponsorater. 
 
LY: En del af spørgsmålet går også på, om det er lokale sponsorer, som I primært søger, eller 
om det er nationale sponsorer… For én ting, jeg i hvert fald har haft i tankerne, det er, om 
det for jer, som provins museum, er sværere at få nationale sponsorater… end det måske er 
for f.eks. Louisiana, Arken eller lign? 
 
LV: Vi er jo nyetableret på den måde, selvom museet har eksisteret i mange år, men i en an-
den form… Men det vi oplever tit, er, at det er svært at gå til de nationale midler uden at have 
den lokale opbakning med. Dvs. vi kan sagtens søge Nordea fonden, men de vil gerne have, at 
Nordea Bank i Nykøbing bakker op omkring det… Vi har lige lavet et sponsorat med Nykredit 
f.eks… Forespørgslen har jeg sendt til Nykredit i Nykøbing, som så har sendt det til deres 
hovedkontor… I det her tilfælde sagde hovedkontoret så blankt nej, men Nykredit i Nykøbing 
ville gerne stadigvæk rejse nogle penge… Det gjorde de så… Det var deres arbejde… Og… 
det er dem vi lavede en aftale med. Men det kan også sagtens se ud på den måde, at Nordea 
fonden f.eks. giver os 100.000 – lad os sige det – og så giver Nordea i Nykøbing 20.000 eller 
10.000 eller et eller andet. Men de vil typisk have en lokal forankring også. Og det er ikke kun 
på sponsorater. Det er på rigtig mange andre ting... også fonde. Der er det virkelig nemmere 
at gå til de store, hvis man har en lokal pose penge med… Altså vi har oplevet at få 2 mio. 
men som er baseret på de 25.000 vi havde med hjemmefra… og ikke her fra museet, men altså 
fra Lolland Falster. Så det der med at sige 10.000 fra én i Maribo, hvad skal vi bruge det til. 
Men det kan faktisk vokse ret stort. Men det skal åbenbart bevise en eller anden form for seri-
øsitet… og lokal opbakning. Så det hænger faktisk ret meget sammen… Men de fleste af de 
sponsorater, jeg har hevet hjem, det er har været fra lokalområdet. Og de er så nogle gange 
vokset med det nationale islæt ikk… Så det er ligesom de to typer [sponsorater] … men altså 
pengemidlerne er typisk noget, hvor jeg er aggressiv… hvor jeg opfinder selv nogle veje at gå 
og kontakter nogle folk, som faktisk måske aldrig har overvejet at støtte os… Hvor de natura-
lier, jeg har fået i orden, i det år jeg har været her, det har i langt de flestes vedkomne været 
Ad. hoc. ting, hvor behovet er opstået, og hvor… hvem er det nu man lige [kontakter]... Og 
det er både til særudstillinger og til det generelle… Det seneste er, at vi står med en særud-
stilling, der skal åbne næste lørdag og vi mangler et stort fladskærmstv. Og der har jeg bare 
måtte ringe rundt til forhandlere og til de store firmaer, for at se, hvem der ville være med på 
den. Og der er det typisk også lokale firmaer, fordi det de får igen – udover nogle fribilletter, 
hvis det er det de ønsker – så får de også den synlighed, der siger, at det her stereoanlæg el-
ler det her fjernsyn, eller hvad det nu er, det er udlånt [fra den] i Nykøbing, hvor de måske 
kan se en direkte sammenhæng… Og selvom vi har masser af gæster fra udenfor Strømmen, 
så er det ikke lige så tit, at én fra ringsted føler, at han får direkte respons på sådan et skilt, 
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hvor der står ”udlånt af en eller anden i Ringsted”. Der skal man nærmest selv være fra 
Ringsted, for at huske det igen. 
 
LY: Ja også fordi, det måske i virkeligheden knytter sig til, at hvis de kender butikken i forve-
jen, så hvis man ser navnet, så tænker man nå ja… 
 
LV: Ja, det er jo den gamle Coca Cola reklamen om igen… 
 
LY: Lige præcis. 
 
LV: På den måde, er der mest ræson i, at det er nogle lokale… Og det er også det der kan gå 
hurtigst og hvis der er noget transport, er det også meget nemmere på den måde.  
 
LY: er der en forskel i… hvor lang tid de her sponsorater løber over. Med naturalier tænker 
jeg på, at det måske er mere engangsaftaler, I laver, mens penge måske… kan løbe over en 
lidt længere periode? 
 
LV: Typisk, det vi har fået i stand, har typisk været på et år. Og vi har næsten hver gang, tror 
jeg, tilbudt et flerårigt sponsorat, fordi det er nemmere at… eller fordi de egentlig faktisk får 
mere ud af det, fordi det er en ting vi kan budgettere med og synligheden kan blive maksimum 
på den måde. Hvorimod pga. mange af vores lange deadlines, så hvis det er nogle af de her 
lidt hovsaløsninger, så når de ikke at få den samme synlighed i vores publikationer eller i 
folderen, eller hvad det nu kunne være… Det er vi ikke lykkedes med endnu, men det tror jeg 
egentlig ikke nødvendigvis er uvilje. Men der er mange af de folk, som sagt, som vi tager fat i, 
hvor det er første gang, de laver et sponsorat. Så jeg tror godt lige, at de vil se giraffen 
først… Og jeg har en fornemmelsen for, at nogle af dem, vi har lavet sponsorater med, det 
kommer bare til at løbe ud, og der er andre som helt klart vil… altså som bruger os, og som 
bruger de ydelser, de får igen… Så der ville det være oplagt at forlænge det.  
 
Stiller sponsorerne særlige krav for et evt. samarbejde? I så fald, hvilke slags krav. 
 
LY: Vejer det tungt, når I får aftaler i stand, at sponsorerne også får noget den anden vej? 
 
LV: Ja 
 
LY: Det gør det… Så der er en ’cost-benefit’ ind over det for dem, som er hvad… synlighed? 
 
LV: Jamen det er helt op til den enkelte… Altså vi har nogle… Når jeg forespørger, så sender 
jeg altid nogle eksempler på sponsorater med, på forskellige beløb. Og så har jeg sat det op 
på en sådan måde, at for 50.000, så kan du få det her. Og under eksemplet, så lister jeg også 
en masse andre muligheder. Og det er meget forskelligt, hvordan de griber det an… Nogle 
gange er det bare blevet en underskrift på en kontrakt, og nogle gange er det møder, hvor 
man går mere i dybden med hvad behovet er for dem… Også fordi der er mange af vores 
sponsorer, som overhovedet ikke er kunstinteresserede, og aldrig har sat deres ben hos os, og 
er fuldstændig ligeglade med os. Men det er deres kunder f.eks. ikke. Og der skal vi hjælpe 
dem med at tænke i muligheder. For det kan de slet ikke se selv. 
 
LY: Det er også klart, hvis de slet ikke har tænkt i sponsoraftaler tidligere… Det i sig selv gør 
jo også, at I skal, hvad skal man sige, hjælpe dem ind på ”rette kurs” med hvad det kan inde-
bære? 
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LV: Ja, og så er der mange af vores sponsorer… ja mange og mange, som om vi har jeg ved 
ikke hvor mange – det har vi altså ikke… der er flere af vores sponsorer, som også bare… 
eller der er mange her på Lolland Falster, som har stået på spring for, at der skulle komme 
noget nyt. Fordi de er… f.eks. kommunerne hernede, de har en masse møder og konferencer 
og hvad ved jer, som altid skal ligge dem ud af huset og nå skal vi rigtig prøve at ryste folk 
sammen… Og de har ligesom været alle steder… Og nu åbner vi… Og vi er oven i købet et 
helårsarrangement, hvor der er rigtig meget hernede, der er sæsonpræget… Og vi har en 
foredragssal. Så er der mange, der bare lejer sig ind, men der er også nogle, der ønsker et 
sponsorat, hvor det de får igen er foredragssalen, med caféen, eller udenfor åbningstiderne 
osv osv… Og der kan man også mærke, at der er nogen, der bare har brug for et nyt sted. Og 
den nyhedsværdi falder jo selvfølgelig på et tidspunkt. Men så er de kommet til at kende hu-
set, og det kan jo afføde andre ting. Så kan der sidde én til en konference og tænke, at jeg har 
brug for nogle fribilletter til mine kunder… Så vi har nogle forskellige ydelser, som folk slet 
ikke tænker over. Man kan også holde sin generalforsamling her… Altså det behøver slet ikke 
at være udstillingssalene, der bliver brugt.  
 
LY: Men det er måske i virkeligheden også jeres styrke ift. andre museer, som måske ikke har 
de muligheder at tilbyde. 
 
LV: Ja. Vi har også en skoletjeneste, som heller ikke mange museer har. Og det vil sige at 
skoler, gymnasier, børnehaveklasser og lærere…Og der er også lærerforedrag om hvordan 
man kan bruge det her sted til sine klasser –  til billedkunst og hvad ved jeg. Så det er der 
også mange, der ikke ved, eller tænker over, når de bare siger ”kunstmuseum, jamen jeg for-
står ikke kunst”.  Så det er en opgave for os, at få folk informeret om det. 
 
LY Og det er også noget, der falder ind under dine arbejdsopgaver. 
 
LV: Ja, det er mig, der forhandler med dem [potentielle sponsorer]… Og det er mange tilfæl-
de mig, der finder dem… Men fordi det har været en ny opgave for mig og for museet også, så 
har Anne (Museumsdirektøren) været meget inde over og er det stadigvæk… Både fordi vi har 
kunnet støtte os til hinanden… også fordi vi haft med folk at gøre, der havde fuldstændig tjek 
på, hvad et sponsorat var… Og nærmest også mere end os selv. 
 
… og der kommer Anne… 
 
Hvor længe har museet haft en PR- og sponsormedarbejder?  
 
LV: Det har vi haft i et år… Ja, det har vi jo gjort i et års tid… og ja, det har intensiveret sig 
meget… men fra nul nærmest. 
 
LY: Hvad er den bagvedliggende årsag for at man gør det nu? Var det fordi, der var et øko-
nomisk behov for det, eller var det fordi der var nogle ting, der blev sat i stand med det nye 
museum, som gjorde at det var nødvendigt, at have én, der kunne tage de opgaver? 
  
LV: Helt personligt, tror jeg det var fordi Anne gerne ville have en PR-medarbejder i huset, 
og den kunne hun ikke få ind, hvis hun ikke tog sponsorarbejdet med (grinende).   
 
… Anne kommer ind igen… 
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2. del – Sponsorarbejdet v. Lene Vesten & Anne Højer Petersen 

 
Hvor længe har museet samarbejdet med sponsorer og er dette samarbejde intensiveret i løbet 
af de seneste år? 
 
AHP:…Det er om, hvordan det her sponsorarbejde pludselig er kommet op at stå ikke også? 
Jo... Men det har vi faktisk haft det oppe at vende før... At efterhånden som man har set, at de 
store museer fik sådan noget, så var der nogen i bestyrelsen fik gode idéer, og gerne ville… 
”Hvorfor gør vi ikke også” og sådan noget… Men vi havde ikke faciliteterne til det… Altså 
der ligger ingen som helst synlighed i et baghus i Maribo [hvor museet lå tidligere]. Og selv-
om vi lavede nok så lydige og interessante ting, så havde vi dels ikke et besøgstal, som spon-
sorerne ville kunne komme i kontakt med og dels havde vi ikke den rent fysiske synlighed, 
fordi det hus vi boede i, ikke var det man kunne se fra gaden… Så vi har haft en på alle pla-
ner synlighedsproblem, som gjorde, at den opgave… den ville jeg ikke kunne løfte… Og så 
var der lige det, at hvis jeg skulle bygge nyt museum og lave udstillinger og formidle og skri-
ve og finde penge til drift og sådan noget, så var sponsoropgaven endnu en opgave, som jeg 
bare måtte sige, at jeg skulle gerne deltage i det og kaste om jeg så må sige faglig sandsyn-
lighed eller ledelsesmæssig glans over tingene. Men alt det der arbejde med at ringe til folk, 
der ikke gider snakke med én… og alt det der samlen op med, at det man har lovet dem bagef-
ter, det er der rent faktisk også er nogen, der følger op på…  Det blev simpelthen for stor en 
opgave.  
 
LV: Og én af grundende til, at Anne og jeg samarbejder så meget om det stadigvæk, er også 
fordi, at Anne så tit er den, der har kontakterne… og møder de her folk, som jeg skal i kontakt 
med, i alle mulige andre sammenhænge… Så derfor kan jeg ikke bare tage det på mine skuld-
re, selvom jeg efterhånden er blevet opdraget til det (indbyrdes grinen)… Men du [Anne] er 
stadig en vigtig faktor i sponsorsamarbejdet – både i selve møderne, men også bare med at 
komme i tanke om, hvem det er, man kan få fat i… Og der har jeg ikke det samme netværk. 
 
LY: Men det kommer vel? 
 
LV/AHP: Ja… 
 
AHP: Men det har jo også noget at gøre med, at jeg jo er, hvad man kunne kalde naturalise-
ret direktør. Altså jeg er uddannet fagmand, så jeg har ikke svært ved at legitimere… de mu-
seale behov ift. dem, der sidder der, fordi de ved – eller i hvert fald finder ud af – at jeg har 
faglig ballast i det, jeg siger. Det gør det… det har alle mulige forbehold på den ledelsesmæs-
sige side, men det betyder i hvert fald i lige netop den opgave, der er jeg i stand til at sige: 
”At den sag her, den er utrolig vigtig at få løftet, fordi…” 
 
LY: Ja, der ligger noget autoritet i det? 
 
AHP: Ja ja… Der er dels selvfølgelig sådan et eller andet med, at nogle direktører vil kun 
tale med direktøren… Altså dels sådan noget gammeldags, lidt antikverede hierarki… Det er 
der så en del af… De virksomheder, vi arbejder med, arbejder måske stadigvæk  – for nogles 
vedkomne – i en anden hierarkisk struktur, end jeg synes, vi bruger her.       
 
LV: Det er også nemt… Vi kan ligesom sætte sådan en ’Bad Cop/Good Cop’ op, hvor Anne 
bare fortæller indholdet og hvor fantastisk det kunne blive og hvor meget vi har brug for dit 
og dat… Og hvor jeg ligesom er den, der siger ”Nå, godt!  Skal vi se at få skrevet under?” 
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(Banker i bordet, mens hun siger det)… Også fordi jeg har ikke et forhold til de her menne-
sker, hvor Anne måske har en masse andre dagsordner liggende, og der kan jeg meget bedre 
bare være sådan ”øøhh… Jeg ved ingenting”… ”Jeg vil bare gerne have den her i stand lige 
med det samme”   
 
AHP: Eller hvis de [sponsorerne] pludselig siger, det her vil vi ikke være med til, hvad har I 
ellers? Jamen, så har jeg et udstillingsprogram og fjorten ventende opgaver, som ligger og 
venter inde på mit skrivebord, som savner en eller anden form for ekstern finansiering. Så det 
er meget hurtigt for mig at få ændret kurs, hvis samtalen går et andet sted hen – velvidende at 
jeg kan sidde og være total udbundet og har Lene til at samle op på alle de mærkværdighe-
der, jeg har fået lovet væk, bagefter… Og det er rigtig rart at være to, fordi man har lidt tid til 
at tænke, mens den anden er på. Og ligesom lure hvor situationen er og hvor man er kommet 
hen nu. Og hvad mangler vi at få på plads. 
 
LV: Men det var også det, jeg sagde før… Der har vi været nybegyndere begge to ift. at invi-
tere til sponsormøder på den måde… Og nogle af dem, der kom til møde, i visse tilfælde viste 
sig at have mere tjek på det end os… Eller i hvert fald havde prøvet det før… Og det havde vi 
jo ikke vel? 
 
LY: Det lærer I jo selvfølgelig også noget af? 
 
LV: Ja, ja… Men der er det også godt at være to…  
 
AHP: Eller når man går der fra, og der ikke er kommet mere ud af det… ligesom at have en 
dialog om, hvordan griber vi den sag videre an… De vil vende tilbage og når de ikke vender 
tilbage… Hvad tror vi på? Er der hul igennem her, eller hvad var din oplevelse af… eller 
virkede ham eller hende… Ja de kommer også typisk to af gangen. 
 
LV: Ja, jeg ville også være helt utryg ved, hvis du [Anne] havde møderne med dem alene… 
Og lad os nu sige, at de bare sad og tænkte: ”De skal sgu ha’ den million” og så sku’ de have 
fat i dig [Anne]… Altså der er jeg meget nemmere at få fat i. Jeg sidder derinde på pinden 
stort set hele tiden, hvor Anne jo farer rundt… Og jeg ved mange andre, der prøver at få fat 
på Anne – inklusiv os selv – Det skal times… Og der er jeg klar til at tage telefonen, når den 
ringer og siger ”Okay, vi vil gerne”. Og det ville være meget ærgerligt at tabe nogle af dem 
på gulvet. 
 
LY: Og det ville potentielt være resultatet, hvis det altid var Anne man skulle have fat i? 
 
AHP: Men det har jeg faktisk erkendt indledningsvist og sagt, at det er faktisk er en stor op-
gave. Ikke alene at opdyrke… Man bliver jo nødt til – om man så må sige – at være derude 
100% eller så meget man kan favne – velvidende, at det måske kun er 10%, der munder ud i 
noget. Men for at finde de 10%, så skal man altså have luet i alle de øvrige 90% først… Det 
har jeg ikke tid til. Og jeg har heller ikke tid til at følge op på det bagefter. Men har desværre 
tid nok til at kunne ligge derhjemme og bekymre mig om, bliver det nu gjort… og har jeg 
glemt noget… eller hvem er det nu, vi skylder en omvisning… 
 
LV: Ja, opfølgningen, den er mega tidskrævende… Også fordi mange af dem, vi skal have fat 
i også selv er svære at få fat i. 
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AHP: Men også fordi det er der, de måske giver os første gang – ’benefit of the doubt’ – … 
Men der er mange, der søger dem om penge, på deres glatte ansigt, og mange, som måske har 
en bredere appel end det vores virksomhed handler om… Sportsfolk og hvem vi ellers altid er 
oppe imod.  
 
LY: Så I oplever, at der er stor konkurrence med andre om pengene i virkeligheden, eller 
hvordan? 
 
AHP: Ja, det er der helt sikkert.  
 
LV: Ja i hvert fald meget hernede… Jeg ved ikke hvordan det er i resten af landet. 
 
AHP: Ja, det tror jeg også, der er… Også fordi sportsfolkene har en længere tradition for 
det… Det har i længere tid været legalt at give til sport…  
 
LV: Og husk på, at rigtig mange af dem, vi kontakter, er mænd, og det er meget tit, at de inte-
resserer sig mere for sport end kultur… Altså de fleste af de penge, vi får, er nogle, der står i 
deres budget, som skal gå til kunst eller kultur… For ellers var det hele da røget til den lokale 
sportsmand, der skulle med til OL eller et eller andet i den retning. 
 
AHP: …Men jeg tror, det kommer til at gøre en forskel, at der ligesom bliver fulgt op. For det 
er så de ressourcer, som sportsklubber måske ikke nødvendigvis altid har… At der bliver 
samlet op, og at de billetter, de skal have, falder på dato… Og de får deres papirer og der er 
underskrifter…Og der er tjek på tingene… Og de bliver kontaktet og de får julekort og vi er 
glade for osv. osv. …  
 
LY: Men det er jo også klart, hvis dem, I er oppe og konkurrerer med, primært er drevet på 
frivillig basis, så må der være forskel i niveau… 
 
AHP: Vi repræsenterer indenfor dem, der søger sponsorater, et ukendt marginområde – i 
hvert fald i vores lokalområde – at det er så meget nemmere, at give til noget, de ved hvad er. 
Det eneste vi om jeg så må sige kan gøre, er, udover at slå på validerede i al almindelighed, 
som minimum at sørge for, at vi har fuldstændig styr på tingene… Og så sige, at vi i forvejen 
er op ad bakke… Vi har ikke råd til ikke også at være professionelle. 
 
LY: En sidste ting omkring det her med sponsorer – det går egentlig også på mit andet 
spørgsmål omkring økonomi – er det en forudsætning for jeres eksistens, at I får de her spon-
sorater? For det er lidt tilfældet for andre museer, jeg har undersøgt.  
 
AHP: Altså, sponsoraterne udgør på nuværende tidspunkt en relativt mindre del, så det er 
ikke noget, vi har lagt ind i driften på forhånd. Men når det så er sagt… Altså vi har en lille 
del lagt ind i driften, men det er ikke det der afgør, om vi skal have lukket alle tirsdage resten 
af året, eller sådan noget… Men når det så er sagt, så ligger mellem 25%-50% af vores reali-
serede økonomi om året fra eksterne kilder. Og det har været på fundraisingsiden indtil vi har 
fået hjælp der… vi vil gerne have den suppleret og matchet med hinanden. For på den ene 
side, så får vi alle sammen vores løn – også når året er slut – med de penge, vi har. Men det 
betyder også, at der er så lille en brøkdel tilbage til aktiviteter, at der ikke er én eneste af de 
udstillinger, vi laver, der kunne realiseres alene for vores egne penge. 
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LY: Så man kan sige at sponsoraterne er med til at muliggøre at I laver særudstillinger og at 
I tænker i nogle bredere perspektiver, end I ellers ville kunne? For så ville I blive nødt til at 
træffe nogle andre beslutninger om, hvilke udstillinger, I ville kunne tilbyde. 
 
LV: Ja, Men jeg vil også sige, det der tit er forskellen på de sponsorpenge, vi får ind, er, at de 
ikke er øremærket... Og det er der rigtig meget af vores andre tilskud, der er… Og derfor er 
de så dejlige… Så på den måde er der flere penge til, der kan placeres, hvorend der virkelig 
er brug for lidt ekstra dækning. Hvorimod mange af de andre penge, som du [Anne] eller ud-
stillingstilrettelængerne får ind, de er øremærket til punkt og prikke. 
 
AHP: De er bundet op på den publikation til den udstilling. Men i virkeligheden viser det sig 
måske, at vi havde penge nok til publikationen, men vi har for lidt penge til transporten, fordi 
alle gerne et eller andet, der ses og de kan bladre i.  
 
LY: Så I kan stå og have pengene, men I må ikke bruge dem til det, I egentlig gerne ville bru-
ge dem til? 
 
LV: … Plus, hvis publikationen lige pludseligt bliver aflyst, jamen så bliver pengene også 
aflyst… Og det gør sponsorpengene ikke på samme måde. Der er nogle sponsorer, der ind-
ledningsvist ikke vil lægge et beløb bare til drift f.eks.… Det har vi f.eks. en i øjeblikket, der 
ikke er interesseret i… Og så laver vi et temasponsorat, eller simpelthen bare nogle modydel-
ser… Nej… Ja, et temasponsorat eller simpelthen én specifik ting, som de giver tilskud til. 
Men i de fleste tilfælde, der spørger de faktisk ikke ind til, hvad pengene skal bruges til.  
 
LY: Okay, det er meget interessant, for det er lidt anderledes, end hvad jeg har hørt andre 
steder. Der er har været sådan lidt mere krav om at det var noget specifikt… altså en konkret 
udstilling eller en konkret publikation… altså, noget hvor de specifikt vidste, hvad deres pen-
ge var tilknyttet.  
 
LV: Nej, det har vi faktisk ikke mødt særlig meget af… Så længe de får de modydelser, de vil 
have, så kan vi egentlig bruge de penge til hvad som helst. 
 
AHP: Men det kan også have noget at gøre med, at vi ikke er de eneste lokale, der er nye på 
sponsorbanen… Det der med kultursponsorater, er også en ny ting her. Så det kan godt være, 
at efterhånden som de… 
 
LV: Nå, så det kommer, mener du? 
 
AHP: Ja, jeg tror faktisk at det er en del af udviklingen. At det må vi forvente kommer… At de 
har brug for at kunne komme hjem og fortælle deres bagland om… ”Det var den her bog eller 
den her publikation, vi støttede.” Og nu kan vi sende den rundt på generalforsamlingen. Og 
så er alle folk glade, ikk.  
 
LV: Det ved jeg ikke, fordi… Jeg tror måske, at de har måske lige så meget behov for at for-
tælle, der er de her ting, vi har fået igen. Og det er jo også en publikation et eller andet sted, 
fordi de i hvert fald er listet med i publikationen… Men jeg tror først og fremmest – i hvert 
fald de folk, jeg har haft fat i – er mere interesserede i at kunne fortælle deres bagland eller 
deres hovedkontor, eller hvad det nu er, hvad de har fået igen… Men der er ikke én, der har 
sagt, ”Bare af nysgerrighed, hvad skal i bruge pengene til?” 
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AHP: Der er ikke nogen, der har fantasi til, hvad de egentlig går og laver på kunstmuseer, 
vel? (grinende). 
 
LV: De har dog fået lidt større indsigt, efter de har fundet ud af, hvad for nogle modydelser, 
de kan få. Så har de også fundet ud af, at der er en foredragssal og en skoletjeneste og sådan 
nogle ting… Men nej, det har jeg faktisk ikke mødt særlig meget… Det er faktisk første sag, vi 
har nu om det. 
 
AHP: Ja, fordi ellers går det i den anden grøft, og så bliver det – det har I sikkert vendt – så 
bliver det et materialesponsorat… Så er der nogen, der stiller… Så kommer B&O og stiller et 
fjernsyn til rådighed i en udstillingsperiode… Eller vores el-firma kommer og laver forudsæt-
ningen for, at det her lys-udstilling kan komme op at stå rent teknisk. Og det ville jo koste det, 
som deres arbejde er værd, hvis det var en del af udstillingsøkonomien, ikk. 
 
LV: Så det har skam også sin værdi…   
 
LY: Okay, jamen så kunne det være, at vi skal vende tilbage til starten igen [starten af inter-
viewguiden] 
 
Vil du kort opridse hvem du er, din faglige baggrund, din funktion på museet og hvor længe 
du har været beskæftiget i det danske museumsvæsen? 
 
AHP: Jeg er Magister i Kunsthistorie og jeg er Museumsdirektør og jeg har været på det mu-
seum her i 12 år, men har jo været i det danske museumsvæsen siden min bifagseksamen i 
midten af 80’erne i alle mulige studenterfaglige sammenhænge, omviser, studentermedarbej-
der, researcher, byguide og sådan nogle forskellige ting. 
 
LY: Så du har, hvad skal man sige, en lang erfaring indenfor feltet? 
AHP: Så har jeg forskellige tillidsposter i museumsverdenen som sådan… Jeg har igennem de 
sidste 10 år været medlem af det, der i dag hedder Organisationen for Danske Museer – vores 
faglige interesseorganisation – som dengang var fagopdelt i museumskategorier. Der var jeg 
i en overgang formand for det, der den gang hed Foreningen For Danske Kunstmuseer… Så 
jeg har også arbejdet politisk, hvis man kan sige det sådan... Så sidder jeg også i alle mulige 
mærkelige, lokale, faglige sammenhænge, fordi der ligesom ikke rigtig er andre end os… Hvis 
der er nogen, der skal mene et eller andet om branding af kommunen, som kunststed eller 
sådan noget… På et eller andet tidspunkt, så havner jeg i et udvalg…   
 
 LY: Så det ligger til højrebenet, når man er sådan et sted her, hvor der ikke er så mange an-
dre kunstmuseer i spil? 
 
AHP: Nej, det er ikke sådan, at det går på skift... Der er ikke andre steder at sende ’aben’ hen 
 
LY: Dig, eller ingen? 
 
AHP: Ja, eller én af mine medarbejdere… Fordi vi er det eneste professionelle faglige kunst-
museum… som arbejder inden for lovgivningen mellem Kiel og Sorø, ikk.  
 
Hvad er museets historiske baggrund – hvordan har det udviklet sig over tid? 
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AHP: Vi hører til den første generation af provinsmuseer i Danmark, som dengang blev lagt i 
de gamle domkirkebyer, hvor man må have troet, at de dannelsesmæssige forudsætninger har 
været særligt på plads. Og vi er jo opstået som en kunstsamling under det kulturhistoriske 
museum… Og har været en del af deres virksomhed helt frem til, at kunstmuseumsloven blev 
sat i kraft i 1965, tror jeg, hvor vi blev skilt ud som en selvejende institution, der godt nok 
delte hus med det kulturhistoriske museum. Men da man fik kunstmuseumsloven, så kunne det 
svare sig at skille dem ud, for så kunne man opnå statstilskud til museumsvirksomheden efter 
fagkategori. Så der blev en del kunstmuseer skilt ud fra de kulturhistoriske samlinger, der 
midt i 60’erne. Og det blev vi så også… Så fik museet sin første faglige leder, så sent som i 
1979… Før den tid har det været forskellige skoleledere, rektorer og den slags ting, som har 
været i museets ledelse. Og som har været arbejdende bestyrelser… Men museet for altså sin 
egen administration, der i ’65 og sin første kunsthistoriker ansat i ’79 med forudsætninger for 
at udvikle… fagligt baseret programmer, registreringer og dokumentation, og sådan indgå i 
forskellige videnskabelige sammenhænge… Ja, jeg hoppede lige over der i 1940, får museet 
sin egen tilbygning… Det har været en del af én af etagerne i det kulturhistoriske museum. 
Men i 1940… eller I perioden 1940-44 bliver huset i Maribo, som vi boede i dengang, udvidet 
med sin egen kunstmuseumsfløj. Så der får vi ligesom egen jord at være på, hvis man kan sige 
det sådan… sin egen administration… Og så er jeg bare i virkeligheden bare den tredje fagli-
ge leder på pinden, ikk… Og så var Storstrøms Amt jo et af de første kulturregionsforsøg, som 
Jytte Hilden iværksatte og én af de ting, der lå ret løst formuleret i aftalen, var, at man skulle 
se på museumsvæsnet. Og der blev lavet en museumsudredning, hvoraf det første gang uvil-
digt fremgik, at museets fysiske rammer var til direkte hinder for udfoldelsen af dets drift. Og 
det var ligesom første gang det kom på tryk, der i 1996, eller sådan noget… ’96-’97…  
 
LY: Så allerede der, kom det i spil, at der skulle bygges noget nyt? 
 
AHP: Ja det havde der allerede været før… Der var en ung arkitektstuderende, der tilbage i 
’92 havde leget lidt med en tom grund i Nykøbing og lavede et konkurrenceforslag… et skole-
forslag på at bygge et Kunstens Hus, hvor én af etagerne, så skulle være et museum. Så det 
var første gang det ligesom kom i spil… Men det blev lagt ned af alle mulige grunde, selvføl-
gelig… Også af museale grunde. Men det var første gang, at nogen føjede den pen til papiret 
og vi fik så uvildig dokumentation for, at andre kunne se problemerne i at udfolde sin virk-
somhed i et baghus på samlet 500 Kvm.  
 
LY: For det betød vel også, at store dele af jeres samling ikke kunne være tilgængeligt?  
 
AHP: Det kan det stadigvæk ikke… 
 
LY: Men vel i en større grad nu? 
 
AHP: Ja alt andet lige, er det en større del af den mindre procentdel af samlingen, der kan 
blive vist nu… Vi har en samling på ca. 4000 værker, og deraf er – når vi ikke har særudstil-
linger med værker inde ude fra – så har vi omkring 250 værker ude ad gangen. Så det er på 
det lag, det ligger. Men det var selvfølgelig færre i Maribo… Så det næste store, der kom-
mer… Det næste bliver så selvfølgelig… De efterfølgende kulturaftaler, der kommer, får så 
præciseret, hvad der er man ønsker af et evt. nyt kunstmuseum. Hvad skal det kunne? Hvor 
skal det ligge? Og der bliver en udredning, som museets bestyrelse varetager, som, af de for-
skellige forslag, der kommer ind, ender med at pege på Fuglsang, som den rigtig lokalitet ift. 
de udbudte… Så det er der, vi er… Så ligger den jo så hyggeligt i skuffen, indtil der er nogen, 
der dukker op med nogle penge… 
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LV: Ja, hvad er det du [Anne] siger, ”Vi arbejder for evigheden” 
 
AHP: Ja, på nogle ting skal man skynde sig langsomt (grinende)… Jamen nogle gange er det 
vigtigere at være omhyggelig end at være hurtig. 
 
LV: Det er du også god til… 
 
AHP: Så er der den del af det, at vi har nogle forpligtelser, der rækker ud… først og fremmest 
rækker udover bundlinjen… De rækker ud over budgetåret… De rækker ud over valgperio-
den… Og det der misforhold eller… mål-divergens mellem det politisk/økonomiske system, 
hvis vilkår vi er underlagt og den ideelt set evighed eller eftertid, som vi lovmæssigt er for-
pligtet på. Det er et af de steder, de største ledelsesmæssige udfordringer ligger.  
 
LV: Og det er heldigvis noget af det, du er allerbedst til.  
 
AHP: Altså det er jo én af de ting, jeg synes er sjovt, så det gør det jo altid lidt nemmere… 
Jeg kan godt lide det spændingsfelt. 
 
LV: Men det er der bare rigtig mange kunstinteresserede, kunstnere…og passionsarbejdsste-
der, der ikke har.  
 
AHP: Jamen, men det kan museet jo ikke leve af… 
 
LV: Nå nej… Men jeg siger bare, at det jo er din interesse og du er god til det… Det er jo 
sådan et sted, hvor andre folk har managere nærmest… 
      
Hvordan er museet placeret i sit felt – set ift. kunstmuseer af samme type? (er det lille, mel-
lem eller stort museum, set ift. resten af de danske kunstmuseer) 
 
LY: (uddybende) I kan kvalificere spørgsmålet, som I vil, for det er et spørgsmål, der kan be-
svares på mange måder. 
 
AHP: Altså, i vores nuværende stand vil vi høre til et mellemstort museum… Det vi havde i 
Maribo, det var bunden… altså rent fysisk… Der er tre-fire andre kunstmuseer i Danmark, 
som havde tilsvarende fysiske forhold. Og selvom fysisk selvfølgelig ikke er det hele, så ska-
ber det rigtig mange begrænsninger, ikke alene ift. at vise sin egen samling, men også ift. sik-
kerhed og klima og der med også muligheder for indlån. Fordi selvom det ikke havde ændret 
sig i 100 år, så havde verden omkring os, jo ændret sig rigtig meget. Og det vil sige, vores 
stilstand sat over for den øvrige museums- og kunstverdens fremskridt betød jo hele tiden in-
direkte tilbageskridt for os… Der blev færre og færre ting, som var  muligt for os at gøre 
sammen med omverdenen, fordi vi var hægtet mere og mere af... Så der er Skive, Ribe og So-
rø tilbage og så os fra Maribo… Vi er så det første af de sidste… af røven af fjerde division, 
der er rykket ud, som det har stået kritisk galt med, tilmed meget længe. Og Sorø og Ribe har 
begge to byggeplaner nu – hvor Sorø er meget aktuelt. Og så er de i gang med en større 
sammenlægningsproces med hele museumsvæsnet i Skive, som jeg ikke ved, hvordan påvirker 
museet der… Så vi alle sammen får løftet os lidt op ved hårrødderne.  
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Hvordan er Fuglsang kunstmuseum struktureret rent organisatorisk/ ledelsesmæssigt? 
 
AHP: Ja, vi er en selvejende institution, som bliver ledet af en bestyrelse på ti mand.., som jeg 
er ansvarlig overfor. Dvs. det er bestyrelsen, som i sidste ende godkender og accepterer… 
Men det betyder også… Vi lever af offentlige tilskud, men vi agerer relativt autonomt indenfor 
det offentlig system… Og det er der meget godt og meget skidt at sige om, lidt afhængig af, 
hvilken situation der opstår. Og vi arbejder selvfølgelig med at være så autonomt som muligt, 
når vi gerne vil være i fred og ikke skal have flere resultatkontrakter og mere topstyring og 
kortsigtede politiske løsninger, end højst nødvendigt… Og vi er rigtig offentlige, hvis der er 
penge at hente i det. Og den balancegang går alle de selvejende institutioner efter… Det er 
dem, der er flest af i museumsverdenen, selvom der også er en del kommunalt ejede… Der er 
relativt flere kunstmuseer, som er selvejende, fordi de typisk har favnet flere kommuners op-
land, så de har ikke haft det der meget stedsspecifikke, geografiske tilhørsforhold til en be-
stemt landbrugskultur eller et bestemt et eller andet… Det er kun kunsnerkolonimuseerne, 
som har været meget fokuserede i deres geografi… Hvorimod, de almene kunstmuseer, som vi 
hører til, har typisk været forankret over en bredere geografi og har skulle dække et større 
område af… Og vores geografiske område… eller dækningsområde – hvis man kan sige det 
sådan – er det, der svarer til det gamle Storstrøms Amt… Dvs. de seks nye storkommuner, der 
ligger i det… Jo længere væk vi kommer… jo længere nordpå, vi kommer, jo sværere er det at 
få øje på det… Det er så også én af de strækøvelser, vi gør.  
 
Hvilke politiske rammer arbejder I indenfor – statsligt/kommunalt/regionalt? 
 
AHP: Som statsanerkendt kunstmuseum arbejder vi under Museumsloven og er bundet op på 
den. Og med den følger så også et utidssvarende og ikke-fremskrevet tilskud, som jo i virke-
ligheden i sit udgangspunkt er meget snedigt tænkt, som en gulerod for at få kommunerne, 
som typisk står med den langt større økonomi, til at æde alt den besværlighed, der ligger i at 
skulle følge loven… Fordi, hvis du spørger Staten, så er bevaring og registrering og doku-
mentation og forskning nogle enormt centrale opgaver… Og spørger du nogle lokale politike-
re kunne de fint klare sig med det femte ben i museumsloven alene, nemlig formidlingen. For 
det er det, som deres vælgere ser. Så det handler om udstillinger, det handler om omvisninger 
og det handler om til nød nyerhvervelser… eller synlighed i lokalområdet… Men i og med 
man med lovgivningen, om jeg så må sige, har sukret den ind i statstilskud, så er den også 
nemmere at spise for lokalområdet – også selvom misforholdet mellem de lokale tilskud og de 
statslige tilskud er i stigende grad mærkbart. 
 
LY: Men det synes du vel som Museumsdirektør også er en fordel, at der er en lovgivning, 
som sikre at registrering og forskning og alle de der ting stadigvæk bliver varetaget, eller 
hvordan? 
 
AHP: Det synes jeg ikke nødvendigvis som Museumsdirektør. Men som fagmand, ja… Fordi 
det betyder også, at Danmark – og det skal man ikke underkende… det er måske lidt svært at 
se i de enkelte kommuner – Men Danmark er som helhed i vores omverden misundt for sin 
museumslovgivning... Det hører til undtagelsen, at lande har… selv vores nærmeste europæi-
ske fællesskab har egentlige museumslovgivninger. Og det betyder, at hinanden ved, hvad… 
Og langt de fleste er statsanerkendte eller er en underlagt filial af et statsanerkendt museum... 
Og det betyder…, at vi alle arbejder under retningslinjer, som alle kender… Og det betyder at 
alle vilkår gælder – også decentralt. Så du har ikke de der store, hvad skal man sige, univer-
sitetsmuseer, hvor al viden er samlet, og så ligger der nogle filialer, hvor Hr. Og Fru Jensen 
kommer og låser op… Museumsloven skaber mulighed for at få viden ud decentralt, og det 
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ville vi ikke have uden Museumsloven. Så ville man ikke ansætte dyrt uddannet, universitets-
folk… Altså vi er jo én af områdets tungeste vidensinstitutioner, fordi vi ud af en personale-
skare på +/- 20 har fire-fem akademiske medarbejdere. Og det gør os til en enormt videntung, 
men dermed også innovativ kraft i lokalområdet. Og det ville ikke eksistere uden museumslo-
ven, det føler jeg mig ret overbevist om… Så den decentrale viden og den der viden om, at 
hinanden arbejder på det samme professionelle niveau, gør… skaber et meget tæt netværk 
mellem museer i Danmark. Typisk indenfor det enkelte fagområde, fordi det er dem, der har 
mest til fælles. Så for vores vedkomne mellem kunstmuseer… Og det betyder jo også her fra, 
at vi har et meget aktivt og dynamisk samarbejde – især udstillings- og forskningssamarbej-
der – med andre mindre institutioner, så vi i fællesskab kan løfte noget, der er større end in-
stitutionerne enkeltvis kunne magte. 
 
LY: Og det gælder også ift. udstillinger, eller hvordan? 
 
AHP: Ja, det gælder især ift. udstillinger og især ift. forskningen også, bag udstillinger. Fordi 
det er meget ressourcetungt, og det er svært at hive folk ud fra små institutioner og sige… 
”Nå nu sender vi sørme vores eneste museumsinspektør hjem at læse i et år, fordi så bliver 
hun rigtig klog og så bliver det en rigtig spændende udstilling næste år. Problemet er bare, 
hvad gør vi i år?”… Og det er meget nemmere at have det samarbejde, når man ved, hvad de 
andre kolleger står for og hvilke ansvarsområder, de har. 
 
LY: Og det at de arbejder ud fra samme præmisser? 
 
AHP: Ja, at de arbejder ud fra samme præmisser, ja.  
 
LY: Er det noget i har gjort altid, det her med at samarbejde, eller er det noget, der er blevet 
styrket her i det senere år?   
 
AHP: Det er blevet styrket herigennem de senere år, hvor udstillingens både volumen og 
forskningsmæssige ballast er vokset. 
 
LY: Er der nogle økonomiske overvejelser inden over der? 
 
AHP: Det er selvfølgelig nemmere, når man være kommer med en lille pose penge, som udgør 
tilsammen ca. 1/10 af de samlede udstillingsbudget eller deromkring. Men det er også nem-
mere at søge penge til noget, som folk kan se kommer en større geografi til gode. Hvis vi kan 
gå ind og sige, at vi er tre udstillingssteder, der tilsammen så at sige er landsdækkende, så er 
det sjovere… Så er det nemmere at give penge, fordi de penge altså kommer så dels tre insti-
tutioner til gode – så kan man sige, at de slår tre fluer med ét smæk (grinende) – men det 
kommer altså også potentielt også 4 mio. af Danmarks befolkning til gode. Så det er nemt at 
forsvare, når der er et samarbejde… at den ressourceudnyttelse, og alt det arbejde og forsk-
ning og tid og ressourcer, der bliver brugt på en udstilling, kommer en bredere kreds af bor-
gere til gode. 
 
LY: Har det betydning ift. sponsorater, hvis man kan sige, at det ikke kun er her, det vil blive 
vist, men det vil også blive vist alle mulige andre steder i Danmark? 
 
LV: Nej… Vi søger kun sponsorater til vores del af særudstillingerne… hvis det er en særud-
stilling, vi samarbejder om.  
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LY: Okay, så heller ikke til sådan noget som publikationer, ville I så lave en fælles publikati-
on, hvis det er en udstilling, der bliver vist på tre museer? 
 
AHP: Ja…  
 
LY: Men det ville der ikke være sponsorater ind over, eller hvordan? 
 
AHP: Så skal vi have nogle andre sponsorer, end dem vi for nuværende har i spil. 
 
LY: Fordi det primært er lokale I har i spil? 
 
AHP: Ja. 
 
LY: Og de har nødvendigvis ikke interesse i, at deres sponsorpenge bliver brugt…[til en bred 
geografiske udstilling] 
 
AHP: Nej, det afhænger af hvilke virksomheder ikk… om de forhandler lokalt eller om de er 
nationale aktører, eller om de er internationale aktører… hvor vi går hen og finder pengene. 
 
LV: Altså de får synligheden i kraft af, at de er takket i den publikation, der bliver brugt på 
alle tre steder. Men det er ikke det, vi sælger sponsoratet på.   
 
Hvordan har museet oplevet udviklingen på museumsområdet de senere år? (Har den medført 
nogle konkrete ændringer I praksis/museets arbejdsgange?) 
 
LV: Det er måske et lidt svært spørgsmål i og med, at vi fuldstændig har ændret karakter¨ 
 
AHP: Ja, hvis man tager det helt overordnet… for alt har jo ændret sig for os, og det kan man 
ikke pejle den generelle udvikling på… Men vi ligger jo kølvandet af den generelle udvikling, 
som siger, at der har været, over en årrække, utroligt stort fokus på kunstmuseer…  At kunst-
aktiviteten er kommet bredere ud end fra de fine hattedamer i Hellerup... Ud til at være… så 
hellere ikke alene at være noget man gjorde i skolen, og så holdt man op med det… Eller som 
nogen sagde, da jeg startede. Der havde jeg jo folk, der sagde til mig i røret sådan noget med 
”At nu er knust jo noget, vi aldrig rigtig har brugt i vores familie”… Altså det blev jeg lidt 
chokket over, at det på en eller anden måde gik i arv… At den slags mennesker, de havde på 
forhånd defineret sig selv som ikke-brugere [af kunst]. Hvordan i alverden skulle man nogen-
sinde komme dem i møde?... Den synes jeg vi er kommet [udover]… At det vi laver er blevet 
folkeeje… Det er ikke sikkert, det bliver valgt til… Og der er stadig flere der går til fodbold-
kamp, end der går på museer. Men jeg synes vi har… at relevansen af, at der eksisterer mu-
seer… At det er noget som høre, om jeg så må sige, anstændige og civiliserede samfund til. 
Og det er ikke så farligt mere… Og relevansen af at arbejde med kunst og kunstneriske di-
mensioner, som jo et eller andet sted hører under den har, der i industrien bliver kaldt ”inno-
vation”, har på en eller anden måde legaliseret det at arbejde med kunst, eller det at lege... 
Alle de ting, der ligger på det anarkistiske overdrev, hvor billedkunsten også hører hjemme… 
at den har fået en anden forståelsesramme i erhvervslivet og alle mulige andre steder, fordi 
det pludselig er blevet en af de ting, man skal have fat i, for at produktudvikle og for at være 
innovativ og på forkant med udviklingen… At alle de processer minder meget om dem, der 
foregår i den kunstneriske skabelsesproces.    
 
LY: Så det er i virkeligheden en positiv udvikling for jer, at der er mere fokus [på området]? 
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AHP: Meget, ja. Det betyder, at der er flere mennesker, som på en eller anden måde har fat i 
et hjørne af det, vi arbejder med, i deres hverdag, og som ikke synes det er fremmed eller 
grænseoverskridende at træde ind af døren på et kunstmuseum… Vi er holdt op med at være 
fine – på den gode måde… 
LV: Vi er nærmeste blevet lidt ”moderne”… Altså det kan godt være hipt i nogle kredse.  
 
AHP: Ja, lidt trendy… Men også blevet adopteret i hele det her oplevelsesøkonomiske mare-
ridt og gevinst gavebod. 
 
LV: Ja, jeg vil også sige, at turisterne har fået øjnene op for det.  
 
AHP: Men det lige pludselig også blevet sådan… Hold da op, der er måske noget at komme 
efter her… Det er ikke noget museerne har gjort, men da Aqua boomede… og kulturlivet for 
første gang kunne ses på bundlinjen for nationalbruttoproduktet, der tror jeg ligesom, at der 
faldt skel for øjnene… At det kunne være, at man kunne være noget andet end landbrugsland, 
at det kunne være, at man kunne andet end B&O, og det kunne være, at man kunne andet end 
at sælge vindmøller osv… Og så kom alt det her med ”den kreative klasse” og alt det her, ikk’ 
også… Der ligger simpelthen noget kulturel kapital… Og vi er ligesom… en af fundamenter-
ne for det.      
 
LY: Og det er vel også medvirkende til, at der er flere, der ser fornuft i at støtte kunsten? 
 
AHP: Ja, vi er sådan en… 
 
LV: Ja, både på egen hånd, men også for at kunne fortælle sine kunder det…  
 
LY: Ja, der er noget egen fortælling idet på en eller anden måde. 
 
AHP: Vi er så udpræget noget som… altså 95% af Danmarks befolkninger… der er lavet må-
linger på det… synes, at museer er da noget, man bør have. Det kan godt være, at de ikke selv 
kommer der, men vi har en sjælden høj opbakning i alle mulige meningsmålinger, at det sim-
pelthen er noget der hører til et ordentligt og civiliseret samfund… Og der er også en bredere 
og bredere del af det samfund, der bruger os… Og igennem de senere år en stigende del, 
selvom konkurrencen om folks fritid selvfølgelig altid er hård.  
 
LY: Og det er måske i høj grad også bundet op på, at der er så mange regionale museer, så 
det ikke kræver, at man skal til Odense, København, eller Århus, Aalborg for at kunne komme 
ud og se kunst? Altså, der er mulighed for at se kunst, også lokalt… 
 
AHP: Ja. det er jo så det, der er meget morsomt… Vi er jo alle bedre kulturbrugere i vores 
fritid, så vi har faktisk fat i ret mange af Københavnerne og Århusianerne, når de holder fri 
og tager på landet. Fordi så er det pludselig der, at man kommer i tanke om alle de ting, man 
ikke rigtig når i sin hverdag… Altså vi kender det jo godt selv… Hvor tit går vi på kunstmuse-
er… Ja, altså bortset fra os, der kommer her hver dag, men det er noget andet… Men hvor tit 
går vi ellers på museer i vores hverdag ellers? 
 
LY: Og der, hvor man bor, ikk? 
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AHP: Kan man forstille sig at have været i London, uden at have været på bare ét museum? 
Nej, det kunne man ikke, vel?... Så det har vi også her… Så dårlige somre, så er der noget ved 
at være museum i turistlandet. 
 
LV: Det er jo også det mange lokale bruger os til… at ligeså snart de får gæster udefra, så er 
det at de kommer i tanke om, at så kan de gå herhen. 
 
AHP: Ja, hvad kunne de godt tænke sig at vise frem og være stolte af. 
 
LV: Men det er jo også lidt fritidsrelateret, at nu skal vi lave et eller andet, fordi vi har gæ-
ster… Og så er det museet, der dukker op. 
 
LY: Oplever I meget, nu hvor I er geografisk placeret et sted, hvor der er sæsoner, en sæson-
præget interesse for at komme her? 
 
AHP: Det tror vi nok… Altså problemet er, at vi kun har åbningsåret at basere det på. Der 
væltede folk jo ind i februar måned. Men, det gør jeg mig nu ikke nogle større illusioner om, 
vil være tilfældet [fremover]... Men vi mangler stadig at se, hvor meget der er sæsonudsving 
og hvor meget er udsving ift. populariteten af de enkelte udstillinger… 
 
LY: Og også nyhedsværdien i selve museet? 
 
 AHP: Ja 
 
LV: Der har vi faktisk ikke så meget at basere det på… 
 
AHP: Så der ved vi ikke rigtig, hvor vi er henne. Men det er da klart, at det til stadighed er en 
udfordring at varetage en stadig større mængde af offentlige forventninger, for en stagneren-
de eller svagt faldende offentlig tilskudsøkonomi. Og den udfordring vil ligge der og være 
mærkbar i kommende år, fordi der har været mange penge mellem folk, der har været mange 
penge i fondene, der har også været nogle gode  afkast… Og der vil utvivlsomt komme nogle 
magre år, hvor sponsoraterne bliver beskåret og hvor fondsafkast bliver mindre og sådan 
noget. Og det vil helt sikkert have nogle konsekvenser… for aktivitetsniveauet, hvis ikke det 
bliver kompenseret i offentlige kroner… Så vi ser med nogen bekymring nedgangstiderne i 
møde, fordi det vil have konsekvenser… Vi er lidt uklare på, hvor mange konsekvenser det vil 
have… Altså vi folk tænke… altså privatøkonomiske konsekvenser… Vil folk vælge et besøg 
her fra pga. 65 kr. bliver for mange penge for en søndagsudflugt, eller hvordan? 
 
LV: Jeg vil sige, det som kunne hjælpe os lidt… der må vi selvfølgelig også lige se tiden an… 
er, at i vores område er der ikke særlig mange ting, der er åbent uden for sæsonen. Så selvom 
der er færre mennesker her uden for sæsonen, så er der ikke særlig mange steder, de kan gå 
hen. Så på den måde er vi nærmeste de eneste … vi og Lalandia de eneste, der har helårs-
åbent hernede. Som jo må siges at være to meget vidt forskellige ting… Men det kunne så væ-
re lidt vores redning udenfor sæsonen. Det må tiden jo vise. 
 
LY: Er det en mulig handlingsplan for jer at fokusere mere på jeres faste samling i de kom-
mende år, end I måske har gjort i forgangne år, hvis det ikke er muligt at få nok penge ind til 
særudstillinger? 
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AHP: Altså, det er jo fordelen, man har… Nogen gange en klods om benet… men jo altså 
eksistensbaggrunden for museumsinstitutionen, det er samlingen. Og den arbejder man mere 
eller mindre kvalificeret med… Vi har altid et fast princip her på stedet om, at alt hvad vi 
laver af midlertidig aktiviteter – altså særudstillinger, publikationer, eller hvad det nu måtte 
være – det er noget, som skal relatere sig til vores identitet, til vores sted eller til vores sam-
ling, sådan så alle de ressourcer, som er bundet op på det midlertidige, og som vi sender 
hjem igen, når det er færdigt, at det har en eller anden form for varig værdi eller forankring, 
for det der bliver her. Så på den måde kan man sige, at vores særudstillingsaktiviteter ikke er 
det vi trækker folk på alene… Vi ved godt, det er det, der trækker pressen og derfor opmærk-
somheden, men det giver… men det har hele tiden været vigtigt, at det forankrer sig her… At 
det vi lavede – selvom det  kommer andre steder hen, så har det en særlig mening med at bli-
ve vist her… Det ville selvfølgelig være et totalt tab af PR-opmærksomhed, som ikke interes-
serer sig for det blivende, men kun for det dagsaktuelle – et andet misforhold ift. at der er tale 
om ting, der er tænkt til at vare evigheden – men det kan man ikke sælge aviser på… Men det 
er helt sikkert, at det også er én af grundende til, at der er meget fokus på indsamling til sam-
lingerne, fordi det er vigtigt at pleje sin samling – ikke alene med populære værker, men med 
vigtige værker, sådan så man til stadighed har en samling, som – Så når man står med en 
udstilling, som måske ikke kunne blive til noget, eller som man er blevet nødt til at lægge ned 
af økonomiske grunde, så har man ikke andet… end sin egen museale kapital og den skal jo 
plejes, og holdes, og passes, og vokse på en måde, som gør, at en erstatning ikke vil være et 
tab. 
 
LV: Men det er så også det vi oplever, i tilfælde af, at vi får nyerhvervelser til vores eksiste-
rende samling, at så… 
 
AHP: Ja, det kan være en eye-opener 
 
LV: Ja, det kan give en god synlighed… Det kan i nogle tilfælde give en bedre synlighed end 
en hel særudstilling. 
 
AHP: Ja, det er kun, hvis de kan skrive noget om penge 
 
LV: Ja, men det er jo lige meget… Det er jo synlighed… Og det er jo et skub til den eksiste-
rende samling 
 
AHP: Ja, og der er vi jo så meget privilegerede… 
 
LV: De skal så bare købes ind 
 
AHP: Øhh jaaa… Det er jo så lige det der med… Der mangler vi så mere end 9/10 af det, vi 
skal købe ind for… Altså det er bare for lige at sætte det i relief… Sidste år havde vi sat 100-
150.000 af til indkøb og vi havde værkindkøb for 1,25 mio. kr. Så det er bare ligesom sat lidt i 
relief… Altså, det kan med besvær lade sig gøre at få de penge hjem, der skal bruges, i det 
omfang her. Men det kræver, at vi selv har en startkapital… Og fordi vi har alle de der lov-
mæssige forpligtelser, så er vi nogle temmelig gumpe tunge institutioner, hvor relativt meget 
er bundet op på bygninger og drift, og folk, der skal kunne vide noget og mene noget. Og dvs. 
at toppen af isbjerget er rigtig lille… Og der er meget grund nedenunder. Men den top, den er 
jo en nødvendighed for… som kapital, der kan fungerer som løftestang… Og hvis den kapital, 
om jeg så må sige, bliver for lille, og det kan den jo meget hurtig blive, hvis man bliver udsat 
for selv små økonomiske svingninger, er meget sårbart. Fordi det er den frie arbejdskapital 
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der ryger, og dermed også de sparringsmidler man har for at få rejse uforholdsmæssigt flere 
midler… Jeg kender ikke så mange andre virksomheder i lokalsamfundet, [som] hjemhenter 
det dobbelte af sin egen drift i eksterne midler, som jo vil være investeringer, som er synlig 
lokalt… Vi mangler nogle beregninger på, hvad det er for en økonomi, vi genererer… Vi kan 
meget med de få penge, vi har. De få penge vi har – og det spejler sig over hele kulturlivet – 
er meget sårbare… De fylder ingenting på nationale eller kommunale budgetter nogen steder, 
fordi de ser ikke ud af noget. Men de er rigtig, rigtig sårbare, fordi de er så små, som de er, 
og fordi de er en nødvendighed for at generere langt flere midler, som i virkeligheden formås 
at få investeret. Og det er helt parallelt her, måske endda i større omfang, fordi vi har meget 
fokus på faglige aktiviteter… Og stor set alle faglige aktiviteter her har mindst en fifty/fifty 
finantiering udefra… Ofte mere… Så vi har en samlet tilskudsøkonomi i 2008 i omegnen af 5 
mio. eller et eller andet… Og jeg tror vores årsbudget ligger omkring 10 [mio. kr.]… Altså 
som er ikke budgetterede indtægter… Og vi kan ikke budgettere med dem, fordi vi ved ikke, 
om de kommer… Vi søger 50 fonde og får positivt svar fra 15… Men vi ved ikke, om det bli-
ver 15 eller 25, og vi ved ikke, om de giver en mio. eller to.         
 
LY: Så det betyder i virkeligheden også, at det er svært at lægge de langstrakte strategier, når 
man ikke ved, hvor mange penge man reelt har at arbejde med? 
 
AHP/LV: Ja 
 
LY: Så derfor er det rigtig godt, hvis man kan få sponsorer til at sige ja til mere end et år ad 
gangen, ikk? 
 
AHP: Ja… men altså, de penge vi kan planlægge med, er mere værd end deres pålydende… 
Fordi de gør det muligt, dels at virke som løftestang for nogle andre midler, men også fordi 
de gør det muligt at planlægge og dermed bruge dem mere hensigtsmæssigt… Og derfor er vi 
temmelig sårbare overfor denne her stadigt mere kortsigtede økonomiske offentlig tankegang, 
der eksisterer… Hvis vi skal lave et brag af en udstilling, så kræver det to-tre års forberedel-
sestid… Det starter med at nogen får en idé, og så skal de hjem og læse en hulens bunke bø-
ger og så skal de i en masse arkiver og så skal de rundt og finde alle de ting, som folk har 
glemt, eksisterer… Og så bliver der noget smart, og godt, og vigtig og væsentligt ud af det… 
Men hvis kæden hopper af et eller andet sted der undervejs, så er vi altså på den… Så det der 
med at sige, at det må vi se på i næste finansår, det er bare ikke godt nok, fordi de der sene 
offentlige penge er rigtig ærgerlige, fordi de offentlig af alle burde have mulighed for at plan-
lægge… De kunne være blevet mere værd, hvis de var dukket op noget før… Og nogle af de få 
puljer, der er til det, det er jo så de der offentlige kulturpuljer, hvor det er accepteret, at man 
søger forskningspenge i et år til et projekt, som først skal realiseres i det næste... Vi har brugt 
en del tid her i sommer – bare lige for at illustrere – til at forberede en ansøgning til Kultu-
rarvstyrelsen her til efteråret om forskningsfrikøb i 2009 mod en udstilling, som skal vises i 
2010. Altså det er det tidsspand, vi opererer med. Men det er nødvendigt for at ku få det ind, 
dels ift. den her-og-nu hverdag, som også eksisterer, men også for at få det ind ift. øvrige ak-
tiviteter. Så økonomien er en stadig udfordring, og med ikke nødvendigvis vigende offentlige 
tilskud, men stagnerende offentlig tilskud... Samtidig med, at der til stadighed bliver lagt flere 
opgaver ud, men der bliver aldrig defineret nogen, der skal holde op, interessant nok. 
 
LY: Så flere opgaver for samme eller færre penge? 
 
AHP: Ja ja… Altså de ikke pristalsfremskrevne penge bliver jo ikke på den måde mindre 
værd. Man kan bare købe mindre for dem, ikk?… Og det er simpelthen det… Også fordi vi 
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forventes at være aktive i lokalsamfundet og vi forventer at løse sociale opgaver og vi forven-
ter at være en del af oplevelsesøkonomien og vi forventer at være en del af den kreative inno-
vation lokalt… Altså alle de der tillægsdagsordener og modeord, der sådan kommer ud og 
florerer... At på en eller anden måde… skal vi forholde os til den skiftende offentlig dagsor-
den, som ikke nødvendigvis er én, vi har opfundet… Og det er svært at gøre med midler, der i 
forvejen er for få, til den fagspecifikke opgave, vi egentlig var tænkt til at løse. Det forhindre 
os ikke i at prøve… Vi er ret gode til at flyve, selvom vi ikke kan... Det kræver meget kreativi-
tet at få enderne til at mødes… og en lang rækker opgaver, som pludselig dukker op og som 
pludselig bliver taget af bordet igen… Det er svært at planlægge med for en institution og for 
faste medarbejdere og sådan noget…     
  
Hvordan hænger museets økonomi sammen? (statstilskud, entreindtægter, sponsorater etc.) 
 
LY: Kan I opridse i grove træk, hvordan jeres økonomi hænger sammen – ikke nødvendigvis i 
tal, men fx i procenter. Hvad er det I får i statstilskud? Hvad får I i kommunaltilskud? Fonde 
osv.? 
AHP: Udgangspunktet for statstilskuddet er, at man lever op til Museumsloven... I udgangs-
punktet har det været sådan, at det lå et sted imellem 30-40% af den tilsvarende kommunal-
økonomi. Men Staten har vedtaget et loft, så hvis ens tilskudsgrundlag er mere end 2 mio. – 
tror jeg nok – ikke-statslige kroner, så kommer man op på et loft, som siger, ”I må få, hvad I 
vil, men I kan max få det fra staten”. Problemet med statspengene er, at procentsatsen er va-
riabel og loftet er variabelt. Og det skal vedtages hvert år på Finansloven, og så går der 17 
år og en sommer inden det først er kommet ud til ministerierne, og inden det kommer videre 
ud til styrelserne, og inden det bliver ledt videre ud til os.  
 
LY: Så ikke engang det kan I være sikre på?... Så det vil sige, at der ikke er et fast beløb hvert 
år, hvor I kan sige… ”Okay, vi får X antal millioner hvert år”? 
 
AHP: Nej, nej…Så når både procentsatserne og loftet er variable, så ved vi ikke rigtig, om vi 
er købt eller solgt… Og så får langt de fleste af museerne hovedparterne af deres tilskud fra 
deres hjemkommune – Amterne i gamle dag for nogle af dem, men ellers fra deres hjemkom-
mune. Og vi har det sådan, at vi er på loftet af Statstilskuddet, så vi får de der 7-800.000 fra 
Staten eller sådan noget… Og de udgør så en eller anden procentdel ud af de 5 mio. kr. vi 
har, som jeg ikke lige kan regne på… Men det kan vi evt. få lidt hjælp til, hvis det er meget 
vigtigt… Og så har vi jo i øjeblikket denne overgangsordning med det gamle Amt… Og der 
ligger ca. halvdelen af vores økonomi i, så vi interesserer os meget for den udvikling der… 
Og så har vi en tilskudsøkonomi i år, som består af ca. det samme fra… ej lidt mindre fra… 
en god fremskrevet halv million til 600.000 fra Guldborgsund Kommune og godt 300.000 fra 
Lolland komme, som er nabokommunen. 
 
LY: Okay, så I får faktisk støtte fra flere kommuner? 
 
AHP: Ja… 
 
LV: Fordi vi ligger på Lolland, men hører til i Guldborgsund Kommune og ikke Lolland 
kommune.  
 
LY: Men det er jo meget heldigt, kan man sige, på en måde? 
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AHP: Ja… Men kunstmuseumsdrift er kostbart… fordi udstillinger, forsikringer og transport 
er meget kostbart… 
 
LY: Ja, og er blevet endnu dyrere i senere år, ikk’? 
 
AHP: Ja… Og dvs. at det er lidt hårdt et binde én kommune op på det økonomiske ansvar for 
et kunstmuseum, hvis geografiske aktionsradius forventes at række udover omegnskommuner-
ne også… Og det er heldigvis lykkedes, at få den sag illustreret for Lolland kommune.  
 
LY: Og for fonde og sponsorater, hvor stor en andel af den samlede økonomi, udgør de? 
 
AHP: Den svinger jo fra år til år… Den kan vi jo ikke beregne på… Men den har indenfor de 
senere år ligget på mellem 25-35% … Jeg tror så, at på åbningsåret her, der kommer vi op på 
mellem 40-50%... Det kan vi så ikke rigtig regne med, hvor sædvanligt, det er… Det afhænger 
også meget af, er der en millionerhvervelse, der går i hus, så boner den procentdel naturlig-
vis meget ud… Det kan vi bare ikke gøre hvert år, for jeg kan ikke skamride de samme folk år 
efter år, på en eller anden fuldstændig urimelig procentsats, fordi de synes, at vi kommer med 
så lidt og det de skal gi’ er så meget… Så virker det jo ikke overraskende som et camoufleret 
driftshul… Så det kan du gøre hvert andet år, men ikke hvert år. Så det ser rigtig tilfældigt og 
Ad. Hoc.-agtig ud.        
 
Jeg har set, at museet har en venneforening. Kan firmaer være medlem, eller er det kun privat 
personer?  
 
LY: Ja, jeg tror faktisk, vi har være rimelig meget rundt om det hele… Det sidste jeg lige vil 
spørge om var, at jeg har set på jeres hjemmeside, at I har en venneforening. Er det kun for 
privatpersoner, eller kan firmaer også være medlemmer?  
 
LV: Det kan jeg svarer på i morgen… Jeg har lige tjekket med vores bogholder nemlig, og 
der er bestyrelsesmøde i Venskabsforeningen i dag… Og der er det et emne, så det kan jeg 
maile til dig… 
 
AHP: Traditionelt set har der været nogle enkelte kunstforeninger, som gerne ville have med-
lemskab. Men dels har der været diskussioner om, at de gav ikke ret meget mere end de priva-
te medlemmer gjorde… Og det sådan et eller andet udvidet flinkhed af lokale… Hvor chefen 
fra nogle små firmaer alligevel var medlem og som gerne vil kunne tage et par gæster med… 
Og det gjorde de stort set aldrig, så det var faktisk en slags støtteordning… 
 
LV: Men det er faktisk det praktiske, der lidt er problemet i det.  
 
AHP: Ja, det praktiske er lidt et problem, for hvor meget skal de have lov til? Hvem admini-
strerer det? Hvem har kortet og kan komme gratis ind?... Men vi kan ikke have en kunstfor-
ening, der betaler to gange medlemskabet, men de vil gerne have 70 medlemmer gratis ind. 
Fordi så hænger det ikke sammen… Så vi overvejer lidt, om vi skal have en eller anden form 
for… Om vi skal holde venneforeningen privat, ift. så egentlig at have en eller anden form for 
erhvervsforening, som ikke var underlagt venneforeningen, men direkte under museet – i lyset 
af vores sponsoraktiviteter. 
 
LY Jamen lige præcis, fordi ud fra hvad jeg har hørt fra andre museer, jeg har været i kontakt 
med, hvor de haft firmamedlemskaber… Og jeg har haft lidt indtrykket af, at de firmamedlem-
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skaber på mange måder lidt kan sammenlignes med sponsorater, fordi de også får noget ud af 
det… De får også sådan noget som at blive inviteret til arrangementer, de får nyhedsbreve, 
deres navn i nyhedsbrevet og alle sådan nogle ting… Så det snerper hen af, at man kunne 
snakke om sponsorater. 
 
AHP: Ja, det er også problematisk, fordi vi har også momslovgivningen indover på tværs… at 
nogle aktiviteter er momsbelagt og nogle er ikke… Og er vi på mellemhånd med et eller andet 
der?… Fordi vi er ikke en virksomhed, fordi vi får så mange offentlige tilskud… Men noget af 
vores virksomhed er momsbelagt og vi er blevet momsregistret sidste år, da vi flyttede… og 
det har været noget af en humanistisk udfordring, tror jeg, man siger. Der er et eller andet 
ved momslovgivningen, som på en eller anden måde unddrager sig min humanistiske logik… 
Det vil simpelthen bare ikke sætte sig fast (grinende) 
 
LV: Men altså vi gør det jo i sponsorater. Vi nævner jo altid den mulighed, at hvis de har en 
kunstforening, så kan de sige: ”Godt, vi lægger 20.000 og så vil vi gerne have en masse fri-
billetter”… Og dem bruger de så til deres kunstforening… Og det kunne sagtens skrues sam-
men på en anden måde. 
 
AHP: Men vi har ikke været dér endnu… altså fordi der har ikke været det behov… Altså ud-
over to-tre virksomheder og to-tre kunstforeninger, det har været det… De har udgjort så lille 
en del af Venneforeningen, så der ikke rigtig er nogen, der har taget sig af dem, hvis man kan 
sige det på den måde. 
 
LY: Det er måske også bundet op på traditioner… For nogle steder har det måske været en 
tradition, at lokale virksomheder så har været tilknyttet venskabsforeningen mere end, at de 
så har givet sponsorater eller noget som helst på en anden måde.  
 
AHP: Vi har slet ikke haft nogle traditioner for noget med virksomheds- noget som helst ift. os 
her… Så alt er nyt… Men vores venneforening er jo også autonom, for det er ikke en klub – 
selvom den diskussion stadig kører, tror jeg, mellem de forskellige generationer af medlem-
mer i venneforeningens bestyrelse, om de skal være ejet af museet, eller om de skal have den 
der autonomi… Og de har fastholdt den autonomi indtil videre, ud fra betragtningen om… at 
hvis de var en klub, så ville de ikke være valgbare til museets bestyrelse. Hvis de er en venne-
forening, så er de en græsrodsorganisation, som sidder på et væsentligt antal mandater i mu-
seets bestyrelse. Men det ville ikke kunne lade sige gøre [som klub]. Så venneforeningen har 
indirekte mere indflydelse, end de ville have som klub… Til gengæld så må de jo så også købe 
sige til den hjælp, de får af museet… Så der er fordele og ulemper ved at gøre det på forskel-
lige måder. Men nu tæller venneforeningen jo så også over 1000 private medlemmer. Og det 
er… ja, nu må vi selvfølgelig lige se, om de alle betaler girokortet (grinende)… Så det betyder 
jo også pludseligt, at Venneforeningen udgør… Og de penge, de ikke selv bruger, de går i 
museets kasse. 
 
LY: Og de bliver brugt til kunstindkøb, eller? 
 
AHP: Altså det plejer vi som regel at aftale…De vil også gerne have en eller anden… altså 
normalt plejer vi at aftale, hvad de skal bruges til, så de kan argumentere for noget… Men nu 
udgør de efterhånden, så… det er jo pludselig flere 100.000 kr. om året… Så det er pludselig 
mange penge… Altså i gamle dage fik vi måske 10.000 kr. om året, og de blevet losset ind et 
eller andet sted og gik til en ny ramme eller sådan noget... Men nu er det pludselig mange 
ting… altså vores sekretær er opnormeret til fuldt tid for penge fra Venneforeningen. Det be-
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tyder også, at hun tager sig af dem – administrationen af kartoteket… Det bliver jo lidt mere 
omstændigt, når de er så mange… Men det betyder også en investering museets drift og ikke 
bare i enkeltstående ting… Men ellers har det hidtil været sådan, at de alle sammen plejer at 
kigge på mig og sige: ”hvad ønsker I jer i år?”… Og der har de været meget lydhør overfor, 
at det ikke nødvendigvis altid var de der high-lightede, synlige ting – andet end netop venne-
foreningen kunne gå ind og gøre noget andet. Så de har været inde og bekoste en total restau-
rering af et værk. Og så har jeg skrevet i Vennebrevet, og der har været billeder fra proces-
sen, så de ligesom har kunnet synes, at de har ejerskab til det blivende i museet og ikke bare 
til en af de der særudstillinger, der kommer og går.  
 
LV: Men jeg vil maile dig i morgen med, hvad de er blevet enige om. 
 
AHP: Altså jeg er fuld af beundring over, at du har tillid til, at der kommer et resultat ud af 
det i dag. 
 
LY: Det er helt okay – også hvis jeg ikke for svar. Det var egentlig mere fordi, det også var én 
af de ting, der blev vendt på et andet museum, jeg har besøgt, hvorfor jeg synes det ville være 
meget sjovt at sammenligne.  
 
Dokumenter/skriftligt materiale – (Vil det være muligt at se et eksempel på en sponsoraftale, 
eller andet relevant skriftligt materiale? 

  
LV: Jeg har taget vores eksempler med, som du gerne må se, men ikke tage med… 
 
LY: Okay. 
 
AHP: Ja, jeg ville sige, at du gerne må se, men ikke publicere… 
 
LV: Men der har vi lavet eksempler ud fra forskellige priskategorier.(peger på det fremviste 
dokument) 
 
AHP: Det er et sted, hvor erfaringsudvekslingen er lidt vanskelig mellem museerne, fordi man 
jo et eller andet sted er ude på det samme marked 
 
LV: Det her bliver justeret hele tiden… Fordi i det øjeblik, vi arbejder med det, så får vi også 
en erfaring for, hvad der er alt for besværligt og hvad der faktisk sagtens kan lade sig gøre… 
Og under de eksempler, har vi så listet nogle andre ydelser – bare for at give folk idéer om, 
hvad vi kan bruges til.  
 
AHP: Og udover det, så har vi faktisk så… Vi har sådan noget med, at mindre end 10.000 kr. 
i kontanter.., så æder det sig for meget op i administration og pasning af aftale… 
 
LY: Så der kan det næsten ikke betale sig? 
 
AHP: Nej, der vil det ikke kunne svare sig… Nu har vi dog sagt ja til nogle enkelte postkort-
sponsorater, hvor der er nogle enkelte virksomheder, som har sagt ja til – mindre virksomhe-
der, for det er jo dem der er flest af hernede – … Altså vi er jo kendetegnet ved nogle store 
nationale – næsten multinationale – firmaer, som alle har hovedsæde i København, og som 
derfor ikke føler sig forpligtet på, hvad der sker hernede, har vi erfaret… Og så en masse små 
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virksomheder, for hvem 10.000 kr. er lige i overkanten for et enmandsfirma, men som gerne 
vil gøre noget.  
 
LV: De postkortsponsorater ligger på en 3-4.000 kr. Og det er der flere, der godt kan over-
skue… 
 
AHP:… Og så får de ikke anden ydelse end, så får de 25 postkort med deres navn på – and 
that’s it! Og så sælger vi dem. 
 
LV: Og så er administrationen ikke så stor… 
 
LY: Sker det så tit, når I laver sponsoraftaler, at de køber sig ind på de her (referer til det 
viste dokument), eller er der nogen der siger ”Ved du hvad, vi har ikke råd til 100.000, men 
70.000, ja”- Laver I også aftaler, der falder uden for de her kategorier (referer til dokument, 
hvor der er skitseret forskellige sponsorkategorier til forskellige priser, med forskellige mod-
ydelser)? 
 
LV: Ja, det gør vi. Men mange af dem, vi henvender os til, er som sagt nogen, der aldrig har 
gjort det her før… Så de har ikke så meget fantasi… Så der er faktisk mange, der siger ”vi 
ta’r den til 25.000”… Og selvom jeg går ind i… en forhandling, om de kunne tænke sig noget 
andet, eller om de har en kunstforening, og dit og dat… Det er for meget for deres fantasi…    
 
LY: Men det kan så måske være et udgangspunkt, hvor de så siger 25.000 i år… Og når de får 
en fornemmelse for, hvad det indebærer, og hvad de selv får ud af det, så kan det godt være, 
at det kan afføde noget mere… 
 
AHP: Naturligvis… 
 
LV: Men det er også fordi, det netop er små virksomheder, så selvom det måske ”kun” er 
25.000, så er de måske tre forskellige lokalafdelinger, der har bonet op til 25.000 og det gør 
bare, at min kontaktperson, han kan slet ikke magte, hvis han skal tilbage dem og sige ”jeg vil 
egentlig hellere have dit, dat og dut”… Så er det bare nemmere bare at sige, ”at vi ta’r den 
der, der har været præsenteret for de andre”…Det hjælper faktisk mange, både for at de får 
øjnene op for, hvad de egentlig kan få, men også bare fordi, det nærmest er skemalagt for 
dem.       
 
LY: Det er klart 
 
LV: Og så kan de kommunikere tilbage, at de har brugt en del af deres sponsorpenge på 
kunst. 
 
AHP: Men det der i virkeligheden adskiller sig mest… der er ikke så meget det der med … det 
følger de, synes jeg, relativt slavisk, hvad for nogle kategorier der er… Men det er mere når 
de ser, hvad de andre kategorier kan få, så spørger de typisk, om de kan bytte ud... Så er der 
én, der hellere vil have billetter… og der er nogen, der siger ”skrot billetterne. Vi har brug 
for at komme ud på jeres invitationer”… Eller ”Vi vil hellere ligge på hjemmesiden”… Så 
man handler måske mere på ydelserne end på de der priskategorier, fordi kultursponsorater 
er noget relativt nyt og langhåret, fornemmer jeg, for rigtig mange.    
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LV: Og de tager helt klart basis i, ”hvad har vi af penge – hvad kan vi få?”, end ”Vi vil gerne 
have dit, dat og dut. Så må vi lægge 100.000”  
 
AHP: Ja, der er sådan lidt læsning af menukortet bagfra 
 
LV: Altså de har jo de penge, de har… 
 
LY: Og så bagefter, når de finder ud af, hvad de kan få for de penge, så er det det, de for-
handler om… Det er ikke så meget prisen, som I siger? Men det er jo klart, for hvis man har 
25.000, så nytter det jo ikke noget, at man tænker, at den der kategori for 100.000 ser meget 
federe ud. For hvis man ikke har pengene, så har man ikke pengene… 
 
LV: Nej, men det er jeg sikker på, at de alle sammen tænker – at de hellere vil have den til 
100.000, men kun for 25.000 (grinende)… Men netop også fordi, der tit er mange, der lægger 
sammen, så bliver det tit alt for uoverskueligt arbejde for dem.  
 
LY: Så det skal ikke være noget, der er besværligt for dem? 
 
AHP: Ja, og de fleste af de virksomheder har jo ikke personer under hvem, det sorterer… 
Altså så de har måske en salgschef og en direktør… eller de har en betroet, gamle chefsekre-
tær, som plejer at tage sige af mærkelig ting… Eller også er der kun chefen selv... som ikke 
nødvendigvis lige ved så særligt meget om de ting her… Så på den måde, er der ikke nogle 
afdelinger, som tager sig af det, fordi det er slet ikke den virksomhedsstørrelse, vi taler om… 
Og vi lider lidt under det der med, at vi næsten ingen mellemstore virksomheder har… Der er 
Danisco og der er Vestas, som jo er kæmpestore – både nationale og internationale, men som 
jo ikke har hovedkontoret her. De har produktionsenheden her, men det er folk i København 
på de bonede gulve, der sidder og bestemmer… Og så dem der, om jeg så må sige, er tilbage, 
er… Det er banker, og der er forsikringsselskaber og boligfolk og sådan noget, som tilsam-
men er mellemstore – i lyset af, at der er flere afdelinger i lokalområdet… Men jo altså næ-
sten ingen halvstore virksomheder… 
 
LV: Men nogen gange er det faktisk en force, at de ikke har en sådan afdeling. Fordi det jeg 
oplever tit, når jeg skal have fat i et større firma – det gælder lige så meget ift. natura-
liersponsorater – hvor jeg kan ringe op og sige ”giv mig sponsorafdelingen” og ”gud, det 
havde de sgu” og jeg så bliver sat igennem… Men der er det tit at man ikke kan få fodslag på 
samme måde, fordi… så har de jo nærmest nogle kategorier, der hedder det her, det er hvad 
vi vil støtte de næste år… eller det her falder udenfor kategori… Det her kan komme på tale 
og det her er et pragteksempel. Og der er det tit, at man bare for svaret, at det her ”Det hører 
ikke ind under vores profilering” eller hvad det nu er, de tager hensyn til… Og der er det 
nogle gange lidt nemmere – mere besværligt – men nemmere at få varmet sådan én op, som 
bare sådan tilfældigvis synes, ”at det må høre under mig, for hvem pokker skulle det ellers 
være”… 
 
AHP: Det havner typisk på direktørens bord, fordi der ikke er andre steder at placere det i 
virksomheden. 
 
LV: Men også fordi, det er ham, der har autoriteten til at sige ja eller nej…  
 
AHP: Ja, far bestemmer 
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LV:…Så det er faktisk tit, at jeg snakker med far [direktøren] hernede… 
 
LY: Tænker I på, når I går ud og forsøger at lave aftaler med virksomheder, om samarbejdet 
er hensigtsmæssigt ift. hvad for nogle værdier, der er tilknyttet en virksomhed, fordi det måske 
ikke er alt der vil være fedt for jer at have en forbindelse til? 
 
AHP: Vi har ikke tænkt os at starte i våbenindustrien, selvom der er flest penge der, vel? (gri-
nende)… Altså det kan godt være, det er mig, der har små moralske ømme tæer… Men vi prø-
ver selvfølgelig… fordi det er os, der skal ud og sælge os selv… Så alle de steder, hvor vi li-
gesom kan se, at nogen arbejder med… – Vendte man den i luften, så ville den være i nærhe-
den af… Det synes jeg er en øvelse, som vi ind imellem gør os.  
 
LV: Jeg tager den mere den modsatte vej, hvor jeg... Altså f.eks. den nyeste ting var et TV, jeg 
skulle have fat i, og hvor jeg ringede i blinde egentlig, så længe det var lokalt, fordi det skulle 
være en hurtig transport. Og hvor det lige pludselig slår mig, at B&O er nok dem, vi skal ha-
ve fat i, fordi vi arbejder i det samme segment… Altså vi har mange af de samme kunder – 
kvalitet, snobberi… i den kategori. Og det kunne han se lige med det samme, og den aftale 
kom på plads lyn hurtigt over telefonen… Der var det en af dem, hvor det virkede at se med 
samme øjne… Hvor radioforhandleren i Sakskøbing, som havde sin egen lille biks og i øvrigt 
ikke havde tid, han kunne slet ikke se forbindelsen… Og der vil jeg sige… På den måde kan 
det i hvert fald også bruges, lige at tænke sig om, hvem er det lige vi taler til… Og hvem der 
også taler til de mennesker… 
 
LY: Ja, og hvilke værdier, der er tilknyttet de her virksomheder. For man risikerer vel en 
sammenkobling af værdier, der er i en virksomhed og i museet, når man laver et samarbejde? 
 
AHP: Altså, det hører jo til undtagelsen, at de gør det for vores blå øjnes skyld. Altså de vil 
have fat i vores kunder… Mere blåøjet humanist skal man heller ikke være… Men vi har jo en 
interessant, købedygtigt publikum, som en kernegruppe… Altså vi har +50’erne på friværdi-
en, sådan er det bare… Fordi de er simpelthen på en eller anden måde… For enten bliver 
man slæbt med i skoletiden, og så er der nogle få langhårede, der holder ved… Og så kommer 
man først tilbage til det der med kulturelle værdier… Det kommer man først til på et andet 
tidspunkt… Så skal man lige over småbørnsfamilie-årene og sådan noget… Så begynder man 
på det igen… En større selvransagelse om, hvem er vi og hvor kommer vi fra og sådan no-
get… At det der museumssegment, det ligger naturligt på +45-50 stykker. 
 
LV: Men jeg vil nu mene, at… 
 
AHP: Især hos kvinderne. Og eftersom kvinderne står for hovedparten af  indkøbene i famili-
erne, så er det… Det kan godt være, at de kan imponerer – mændene, men de ved godt, at i 
sidste ende er det lillemor, der bestemmer. 
 
LV: Men jeg tror også, og håber da også, at der er nogle virksomheder hernede, som… ikke 
fordi de nødvendigvis gerne vil profilere sig sammen med os, men fordi vi har en synlighed 
udover Strømmen [Det gamle Storstrøms Amt], at de hægter sig på, på den måde… Selvom 
man sådan kan sidde og sige, at Entreprisen i Kettinge – hvad er det lige sammenhængen er 
med Fuglsang? Den har stor sammenhæng internt, men det er ikke sikkert, at man lige forstår 
den eksternt. Men vi har en synlighed udenfor grænserne og man kan f.eks. også lave et spon-
sorat, der hedder, at de er med på vores annoncering – hvis det nu var, at vi havde en form 
for annoncering i det her hus (grinende), så kunne de komme med på vores annonce – f.eks. 
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en side i Politiken eller i Jyllandsposten… Så de kan bruge os som en mulighed for at gøre sig 
kendt udenfor Lolland Falster… Og det kan vi jo også bruges til – selvom der ikke er en 
sammenhæng i øvrigt.              
 
AHP: Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at medieomtale ift. hele lokalområdet, så har vi – 
helt uden undtagelse i 2008 – stået for den samlede Lolland Falsterske mediemarkering. Det 
er der ikke nogen andre, der kan tage fra os…  
 
LY: Så I er det lokale ”talerør”? 
 
AHP: Ja, ja… Når man trænger til at høre om noget andet, end de udflyttede narkomaner fra 
København på Vestlolland… Og de lukkede arbejdspladser – det der, der ligesom går i ring… 
Det er tredive år siden ikk, men det går ligesom i ring… Hvis der en sjælden gang imellem 
skulle være noget i TVAvisen, så er det noget om den rådne banan og et eller andet… Altså 
der er et enormt behov lokalt for… Der er jo ikke nogen, der synes lokalt, at de bor et lowsy 
sted… Og der er et enormt behov for at få rystet til den forestilling.  
 
LV: Men for de ”tabere”, som er her, de er jo også alle mulige andre steder i provinsen… 
Men det er specielt Lolland, der desværre virkelig har den der hængende… Og den er så svær 
at komme af med… 
 
AHP: Altså, det startede med lukningen af skibsværftet i Nakskov, og så har den på en eller 
anden måde stået på dagsordenen siden… Og den dagsorden er ikke rigtig blevet flyttet sam-
men med virkeligheden, vel. Og det er også én af grundene til, at vi har oplevet utrolig meget 
taknemmelighed, og sådan uventet opbakning fra en bredde af lokalsamfundet, som var stør-
re, end jeg havde forventet… Og det er ikke nødvendigvis fordi de interesserer sig for kunst, 
men fordi vi ligesom bliver et ikon for, at hold kæft vi vil noget andet og ja, vi har internatio-
nalt udsyn… Vi er rosende omtalt i Barcelona og vi er indstillet til ’Mies Van Der Rob pris’ – 
Yes man,  Lolland rykker, ikk! At det der indestængte behov for, at vi kan og vil noget andet… 
 
LY: Men det er måske også det som virksomheder tænker. Så når I henvender jer til dem, så 
har de måske i baghovedet, at det er et helt okay sted at støtte op om, fordi det giver noget 
positiv omtale til hele regionen. 
 
LV: De er i hvert fald helt okay med, at man forespørger. Altså jeg har kun én været ude for, 
at dem jeg kontaktede, virkelig ikke havde interesse i det… For selvom det ikke har deres in-
teresse, selvom de ikke har nogle penge, selvom de  er midt i noget andet – ej men de vil godt 
lige høre, hvad vi har at sige alligevel, fordi man bliver nødt til at tage Fuglsang Kunstmuse-
um alvorligt… Så den ballast har vi da med… Når vi skal være ”irriterende” 
 
AHP: Ja og emsige… på den  gode måde, naturligvis… Men det er også én af grundene til, at 
vi altid laver pressemapper efter vores udstillinger, eller efter større initiativer af en eller 
anden slags. Og det er simpelthen for, at vi dokumenterer, hvad det er vi har fået… Vi ved jo 
godt, at der nok er nogen, der hopper kultursektionen over. Men dem, der hopper den over, er 
dem, vi helst vil tale med – sådan i sponsormæssig sammenhæng. 
 
LV: Også selv de ikke hopper den over, så når de får den samlet, så giver det alligevel en 
pondus… 
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AHP: Ja, de har læst én avis ikk’, og vi er bare nævnt i tyve… Inklusiv, når der kommer en 
moppedreng på den størrelse her – som en A4-mappe, som siger det er det vi kan lokalt, hvis 
vi har ressourcer til at gøre, det vi er bedst til.  
 
LV: Det oplever vi meget, når vi kan sidde i et møde og snakke om det… ”Og ja, hvor har I 
også fået meget omtale”, eller ”gud, jeg så jer også I dit, dat og dut”… Og når vi så kommer 
med pressemappen, så bliver de alligevel overraskede. Så det er et enormt godt redskab  
 
AHP: Og det er derfor, vi laver det… I virkeligheden er det jo bare… Jo, vi sender det ud til 
dem, vi har lånt fra og til dem, der har givet penge til det – ikke kun sponsorer, men også til 
fondene. Og til vores politiske udvalg og til vores bestyrelse. Fordi de synes jo, at vi bruger 
enormt mange penge på at lave udstillinger, som vi slet ikke har… Ja, hvis de på forhånd vid-
ste, hvad vi havde tænkt os at bruge, så ville de jo ikke sove om natten (grinende). Men det 
kan de så lade mig om. Jeg nøjes så med at præsentere resultatet og håbe på, at de synes det 
er godt…  
 
LV: Ja, den er faktisk ret resultatorienteret, den mappe.    
 
AHP: Det har været og er et rigtig godt redskab, så derfor bruger vi tiden og energien på  
det… For det tager noget tid… 
  
LV: Og penge 
 
AHP: Ja, og pengene også, selvfølgelig. 
 
AHP: Så har vi i øvrigt også – det skal måske lige tilføjes til den der venneforening – at ud-
over det, som de betaler her, så har vi jo også en gruppe af venneforeningen – ikke så stor, 
men meget effektiv – som arbejder gratis museet… De kommer f.eks. ind og laver pressemap-
per f.eks., eller kommer ind og klippe-klister med børn i en weekend, eller de kommer ind og 
er runderende vagter eller måske ekstra vagter, hvis vi har et eller andet, der er særligt kost-
bart og skal passes på. De hjælper til i caféen, og ved julearrangementer – alt muligt tænke-
ligt. 
 
LY: Det er jo rimelig mange penge i virkeligheden, hvis I skulle betale for den arbejdskraft. 
 
AHP: Ja… Det kunne vi slet ikke… Dem, der siger ja til det, oplever, at de får et helt andet 
tilhørsforhold til ”virksomheden kunstmuseet” og ikke ”besøgsstedet kunstmuseet”… Hoved-
parten vil bare gerne gratis ind og har det [medlemskabet i venneforeningen] som årskort –
og fred være med det. Og nogle vil gerne kunne komme til nogle spændende arrangementer, 
og nogen vil bare gerne kunne sige, at det er et privat sponsorat – det er ikke noget de har 
tænkt sig at bruge 
 
LV: Og nogen vil gerne have ”en ny familie” 
       
AHP: (Grinende) Ja, nogen har brug for en ny familie. 
 
LV: Ja, det er det ansvar, vi giver dem – Det tager de virkelig alvorligt 
 
AHP:… Ja og tager ejerskab til det. Og den måde, de så taler med naboen over hækken der-
hjemme om kunstmuseet, kommer til at se anderledes ud… kommer til at lyde anderledes… 
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Og den reklameværdi kan vi hverken nogensinde købe os til på annonceplan, men vi kan hel-
ler ikke måle den 
 
LY: Ja for det er nok ret umålbart, men stadig sikkert ganske betydeligt? 
 
AHP: Ja… Og det er jo meget mere… Det er også derfor de [markedsføringsfolk] laver sådan 
nogle ”product placements”,… hvor de betaler nogle privatfolk for at reklamere for en eller 
anden bestemt shampoo overfor deres venner, fordi de ved, at den der ”mund-til-øre-
metoden”, at det er den umenneskelige måde at kommunikere på. 
 
LV: Men jeg vil sige, at det ikke er måleligt som sådan. Men i vores verden er det. Altså i vo-
res arbejdssituation, der er det nærmest måleligt. Det betyder en medarbejder mindre, eller at 
der skal tilkaldes en eller anden ekstra mand i en periode. 
 
AHP: Jamen, jeg vil tro at det gennemsnitligt svarer til at vi næsten hver, eller hver anden  
dag har to ekstra hænder i huset. Altså det er så meget, vi taler om, fordi der er også nogen 
der kommer, f.eks. til vores store julearrangement, hvor vi havde hele Fuglsang i spil, der var 
der 20 folk på arbejde – ekstra. Der var julemænd og parkeringsvagter og der var klippe-
klister damer og vi have folk til at lave mad til alle dem, der var på arbejde, og vi havde eks-
tra hjælp i caféen, og vi havde udlånt nogen til Hovedhuset… Og hvis man regner, så svarer 
det jo til 20 arbejdsdage. Så jeg tror det svarer til en ekstra medarbejder hver anden dag eller 
sådan noget – indenfor de begrænsninger, der selvfølgelig ligger. 
 
LV: Og så er der folk, man kan ringe til om morgenen, og så står de her kl. 11.00. Så det ikke 
en gang noget der skal planlægges… Godt i næste måned kunne vi godt tænke os… De kan 
simpelthen komme på samme dag… Det husker vi jo også at takke for.  
 
AHP:  Jo jo, klart nok. Vi har derfor også særlige arrangementer for dem, der underbygger 
det tilhørsforhold. Men det skal med i billedet af venneforeningen, at den økonomiske faktor, 
som de efterhånden, med alle de medlemmer, de er, udgør i museets økonomi. Dertil kommer 
der altså en ubetalelig arbejdskraftsøkonomi, som ville have haft mærkbare konsekvenser på 
museets udadvendte aktiviteter, hvis vi ikke havde kunne disponere over det. 
 
LV: For vi kan jo ikke løbe stærkere… 
 
AHP: Altså det kniber sgu’ nok lidt.  
 
LY: Okay, men så tror jeg også vi er kommet godt rundt om det hele, og også omkring nogle 
ting, jeg ikke selv havde tænkt på at spørge om. Så det er rigtig positivt. Tak for det!
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