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Museum Danmark 
Forandringer har i den senere tid gennemstrømmet det danske 

museumslandskab. Som da isen i sin tid omformede landet, er nye 

formationer og afgrænsninger skabt – denne gang dog lidt hurtigere. 

Hvad måske tidligere var små, traditionsbårne lokalmuseer er nu 

ekspanderet til det næsten uigenkendelige. Som dyreflokkens alfa-

hanner har museerne pustet sig op, og brølet om kap, i kampen om 

skønjomfruens dyd. Lykken er gjort for et museum, hvis Kultur-

styrelsens nåde falder på netop dét! Når resultatkontrakterne med 

Styrelsen om nogle år skal vejes, bliver det sandelig spændende at se 

hvilket museum, som egentlig har den længste (publikationsliste) og 

største (publikumsandel). 

 

En effekt af denne kamp, hvor den mest brunstige em forhåbentlig 

snart er drevet bort, er museernes nye navne. I navnedannelsen ses 

tydeligt splittelsen mellem den lokale forankring, det regionale og det 

umulige. Dertil kommer den pudsige forkærlighed for navneskift, som 

i en del år har præget vores samfund som helhed – tænk blot på 

”Udlændingeservice” i bedste Orwell’ske stil. Tilsyneladende har en 

stor del af de danske museer gået til den samme numerolog i den 

henseende, og det gennemgående råd herfra for at opnå et lykkeligt 

liv som museum har været: ”Substantiv først!”. Derfor vil museerne 

nu hedde ”Museum XX etc”. Med denne omvendte ordstilling på 

plads, 20 år efter resten af samfundet, er museerne klar til at møde 

deres opland, som gerne bekendtgøres med basis i kompasrosen: SØ-

Danmark, V-Sjælland, Ø-Jylland og N-jylland og så videre. Nogle 

navne er mere ambitiøse end præcise, som når Museum Sydøst-

danmark ikke dækker Lolland-Falster, og Museum Nordjylland ikke 

dækker Thy. De nye navne er rimeligvis et forsøg på ikke at træde 

nogen over tæerne, og det er muligt, at dette er bæredygtigt, så 

længe museerne bevarer den lokale forankring gennem besøgssteder 

og andre underafdelinger. Lykkes dette ikke, er meget tabt, og 

næsten intet vundet, for de kulturhistoriske museer i Danmark.  

 

Mens museerne synes at lægge afstand til deres rødder, er disse – 

rødderne – i høj kurs andre steder; blandt oplevelsesinitiativerne, 

nationalparkerne og turistindustrien. Her er man ikke ked af 

forankring, hverken på regionalt eller nationalt plan. Når der skal 

rejses penge til turisme eller forskning, er det ikke kompasrosens 

anonymitet, men romantiske idéer om ”Skjoldungerne”, ”sagn-

landet”, ”urdanskerne” og ”Danmarks vugge”, der lægger navn til 

projekterne. Skuer man ud over det massive udbud af mere eller 

mindre gennemtænkte kulturhistoriske tiltag, så synes Danmark 

sandelig at være et land, hvis vugge har stået mange steder.  

 

Heldigvis er museerne ikke helt afhængige af turisme og kultur-

politisk mode. Deres institutionelle ansvar giver dem pligt til og 

mulighed for at tænke langsigtet. Navnediskussionen er en meget lille 

del af museernes arbejde – og med tiden vil politikere, bygherrer og 

borgere forhåbentlig også kunne huske, hvem deres lokalmuseum er, 

uden at skulle til kortet hver gang.  
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