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af Birgitte L. P. Pantmann, cand.mag.

En personlig udstilling
– bag om forskningen på Køge Museum
Siden juni 2015 har det været muligt at opleve Køge Museums nye udstilling ’Gaver fra fortiden’ der sætter fokus på
den løbende forskning på museet. Det usædvanlige og spændende tiltag gør det muligt for publikum at komme
tættere på arbejdet bag museets facade og få en bedre fornemmelse af hvad fagfolkene egentlig stiller op med de
mange ”gaver fra fortiden” i museets montrer og magasiner. Det anderledes fokus stiller spørgsmålet om det
overhovedet er muligt at skabe en sammenhængende udstilling og formidling om noget så abstrakt som forskning,
og om det kan gøres på en spændende måde der både fanger og skaber interesse for det hos den almindelige
museumsbruger.

Tid og mange overvejelser er gået forud, men nu er
Køge Museum blevet klar til atter at byde publikum
indenfor. Det er blevet til to nye permanente
udstillinger: ’Krudtbrødre – mod har ingen alder’, der
fortæller den dramatiske historie om eksplosionen af
linjeskibet Dannebrog i Køge Bugt i 1710 og ’Gaver fra
fortiden’ der giver en kronologisk historie via
genstande fundet og indsamlet fra Køgeområdet og et
sjældent indblik i forskernes arbejde med disse.

En anderledes museumsoplevelse
Køge Museum har nytænkt museumsoplevelsen og
omfavnet brugen af teknologi så gennemført, som
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man sjældent ser det på et lokalmuseum. Væk er de
klassiske plancher og bannere. I stedet udstyres den
besøgende med en Ipad så snart man træder ind i
museet. Dets venlige personale er behjælpeligt med at
forklare brugen af Ipad’en, der giver information om
de enkelte genstande. Køge Museum har yderligere
valgt at ændre ritualet omkring et museumsbesøg ved
at kombinere café-oplevelsen med udstillingerne. Det
er muligt at medbringe sin to-go kaffe – der kan købes
i receptionen – i udstillingerne, hvilket unægtelig giver
en meget afslappet følelse for publikum. At skulle
jonglere med både varm kaffe, småkage og en Ipad
kan dog være lidt af en udfordring, men det er svært
at beklage sig over den luksus.

Umiddelbart er ’Gaver fra fortiden’ en klassisk
kronologisk lokalhistorie, der ses i lyset af menneskets
og samfundets udvikling gennem tiden. Når man
træder ind opdager man dog hurtigt at Køge Museum
har tænkt anderledes. Frem for at begynde længst
tilbage i tiden, kommer man direkte ind fra gaden og
præsenteres for nyere tids historie, repræsenteret
gennem en meget varieret mængde genstande med
alt fra et brødstempel til en fangedragt fra en
koncentrationslejr. Herefter bevæger man sig længere
og længere tilbage i tiden – først ind i middelalderen
og derefter oldtiden – en bevægelse der dermed
trinvis gør fortiden mindre fremmedartet.
Det allermest nyskabende i udstillingen er imidlertid
dens fokus på formidling af moderne forskning på
museet. De tre forskere Inge Christiansen (etnolog/
dragtforsker), Anna Severine Beck (arkæolog/
vikingetidsforsker) og Kristoffer Buck Pedersen
(arkæolog/stenalderforsker) har hver fået et rum,
hvori de kan præsentere fund, der har forskningsrelevans. De tre forskeres rum er indbygget i den
kronologiske fortælling med fokus på bryllupshovedtøj
gennem tiden, vikingetidens arkitektur og en massegrav fra jægerstenalderen som afslutning på
udstillingen. Med deres fokus på både ritualer og
hverdagsliv kommer forskerne bredt omkring, og dette
stop ind i forskningens verden bliver derfor ikke
påfaldende. Via Ipad-guiden får man gennem deres
egen fortælling et indblik i hvad deres forskning går ud
på, og hvorfor det er så utroligt spændende og
relevant for vores samtid. Museet forsøger her
igennem at løse det stigende krav til gennemsigtighed
og forklaring på hvad vi kan bruge museer til i dag.

information. Er man interesseret kan man ved et
enkelt tryk på skærmen hente længere tekster om de
enkelte genstande og måske yderligere grafik, billeder
eller videoer. En model af et boligkompleks i Køge
udløser fx en video med en længere byvandring og
forklaring af udviklingen indenfor vores boligvaner.
Som en anden babushka-dukke åbner udstillingen
derfor for flere og flere detaljer og oplysninger, uden
at man er tvunget til at se det hele til ende. Man kan
altid vælge bare at tegne en ny kode hvis man vil
videre til noget andet. Genstandene i udstillingen er
få, men velvalgte, og man får faktisk lyst til at læse
mere om dem. Man kunne være bekymret for, at
skærmen helt vil fjerne fokus fra genstandene, men
hvor plancher ofte har den ulempe at brugeren
fokuserer mere på at få al teksten med i stedet for at
undersøge genstandene nærmere, giver audioguiden
den mulighed, at man kan kigge løs, mens man får
fortællingen. Er der noget særligt man skal holde øje
med får man det at vide, og hvis en video eller grafik
bruges til at anskueliggøre detaljer i fortællingen,
bliver man høfligt bedt om at rette opmærksomheden
mod skærmen.
Man må sige, at det er lykkedes museet fuldt ud at
integrere Ipads i udstillingen, samtidig med at de også
har tænkt på at give brugerne plads til at fordybe sig –
i bogstavelig forstand. Gennem hele udstillingen er der
sørget for at man kan sidde ned, hvilket nu engang er
meget rart når man vil læse mere eller se videoer på
Ipad’en.
Udstillingen virker bedst hvis man tager Ipad’en i brug,
da man ellers kun kan se navnet på genstandene. På
den måde er Ipad’en en forudsætning for den fulde

Velfungerende teknologi
Køge Museum har valgt at satse på brugen af Ipads. De
eneste skilte på museet bruges til kort at forklare hvad
man kigger på, og vise koden for de enkelte genstande
og rummet. Koden tegnes med fingeren henover Ipadskærmen, og åbner omgående for en video eller lydfil.
Al information hentes derfor fra Ipad’en, som i første
omgang fungerer som en informativ og veltalende
audioguide, hvor oplæsningen er behageligt dramatiseret
gennem god og forståelig tale, uden at det bliver
teatralsk eller overdrevet. Her slutter enhver sammenligning med den klassiske audioguide imidlertid, for så
snart præsentationen af genstanden eller tidsperioden
er overstået er der rig mulighed for at hente mere
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oplevelse, og indkøbet af de dyre tablets forklarer den
lidt høje billetpris på 90 kr. Oplevelsen er dog alle
pengene værd.

Bryllupshovedtøj, langhuse og en
massegrav
Der er også Ipad’en, der er indgangen til en forståelse
af forskningsarbejdet. Hvert forskningsrum består af
udvalgte genstande som man kan læse mere om på
Ipad’en. Derudover kan man vælge at bruge rummets
kode, der åbner for en video hvor den enkelte forsker
viser og forklarer, hvordan vedkommende arbejder. Så
snart videoen er færdig er der mulighed for, at man
kan se yderligere oplysninger på skærmen. Hver
forsker har et ’feed’ hvor de selv lægger små miniartikler, videoer, bogforslag, og meget andet ud.
Samtidig er der hele tiden mulighed for at sende
forskeren en kommentar. Skabelonen er den samme,
men bliver udfyldt forskelligt af den enkelte forsker, og
man fristes til at formode, at den enkelte forskers feed
afspejler deres personlighed i forhold til deres arbejde.
Den første forsker man møder er Inge Christiansen,
etnolog og dragtforsker. I hendes rum finder man en
flot samling af bryllupshovedtøjer med alt fra farverige
brudekroner, med reminiscenser fra landets katolske
fortid, til vore dages hvide brudeslør. Udover disse

vises også eksempler på hovedbeklædningen for den
ugifte og gifte kvinde, som man brugte det op til
midten af 1800-tallet. Et enkelt problem i opstillingen
er, at man i nogen grad er nødt til at gætte sig til
hvilken hovedbeklædning, der hedder hvad, hvis man
ønsker at høre mere om den. Ligesom så mange andre
museer har Køge Museum valgt ikke at benytte sig af
de små numre i opsætningen, som man ikke kan påstå
nogensinde har fremmet æstetikken. I resten af
udstillingen er det ikke et problem, da genstandene er
klart afvigende fra hinanden, men for dem, der ikke er
vant til at se på hovedbeklædning, kan den ene hue
nemt ligne den anden.
I sin præsentationsvideo ser vi Inge Christiansen på et
magasin i færd med at pakke dragter ud, alt imens hun
delagtiggør os i bryllupstøjets udvikling og forklarer,
hvad det er der interesserer hende i forskningen omkring det. Hun fortæller, hvad hun vil med forskningen
og hvilke spørgsmål tøjet rejser, ikke bare om ejerne,
men også om det samfund tøjet blev til i. I de efterfølgende uddybende tekster kommer Inge Christiansen
nærmere ind på spørgsmålet:
”Ud over at analysere bryllupstøjet ud fra disse vinkler,
vil jeg også arbejde med og analysere dragternes
symbolske betydning for folk. Derved vil jeg tydeliggøre, hvordan vi gennem valg af tøj ønsker at blive
opfattet af omgivelserne, og hvordan vi opfatter os
selv i forhold til resten af samfundet. Dette er også
overvejelser, der er meget aktuelle i dag.”
Hendes feed bliver primært brugt til at oplyse
brugeren om, hvornår hun holder foredrag og
information om andre spændende udstillinger, som
hun opfordrer til at se, hvis man er mere interesseret i
dragthistorie.
Den næster forsker er Anna S. Bech, hvis rum er
dedikeret til hendes forskning i vikingetidens
arkitektur, med fund fra husene og en genskabning af
et stolpehul. I hendes video møder vi Anna S. Bech i
færd med at undersøge og farvelægge stolpehuller fra
langhuse på en udgravningsplan, mens hun forklarer
hvad hendes forskning går ud på. I en af hendes miniartikler på Ipad’en forklarer hun yderligere om sin
arbejdsproces:
”Lige nu er jeg i gang med den langsommelige proces
med at finde og udtrække langhuse af udgravnings-
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planerne fra vikingebopladsen Toftegård […] Det er et
langsommeligt, men sjovt arbejde – lidt som at lægge
puslespil, selvom man aldrig ved, om man har alle
brikker.”
På Ipad’en bruger Anne sin feed til at fortælle om
spændende bøger, dele videoklip og delagtiggøre os i
sin egen og andres forskning indenfor området med
små artikler. Alt dette viser tydeligt hendes begejstring,
som klart smitter af på brugeren.
Til sidst i udstillingen finder vi arkæologen Kristoffer B.
Pedersens rum, der er domineret af den store massegrav fra Strøby Egede midt i rummet, sådan at man
kan se nærmere på den fra alle vinkler. I sin video
fortæller Kristoffer B. Pedersen om graven og om
udviklingen af hans interesser indenfor forskning

I hans feed finder vi primært artiklerne om hans
forskning, men også en række interessante videoer,
der viser udviklingen omkring udforskningen af graven,
lige fra udgravningen i 1986 til en undersøgelse af
knoglerne i en CT scanning nu. Disse videoer er især
interessante, fordi de både viser udviklingen indenfor
forskningen og samtidig illustrerer hvordan samarbejde
med andre faggrupper kan være særdeles frugtbart.

Forskningsprocesser i øjenhøjde
I hovedreglen lykkes det museet at komme igennem
med budskabet om hvad forskning egentlig handler
om, samtidig med at vi forstår forskernes begejstring
omkring deres arbejde. På den måde løftes der lidt af
sløret for hvad en forsker egentlig laver, og hvad der
sker på et museum. Mange mennesker har et billede i

gennem årene, som nu har ført ham til at undersøge
denne grav nærmere. Tre spørgsmål forsøger han at
finde svar på – spørgsmål som med det samme kalder
på ens nysgerrighed:
1. Levede disse menneskene i området omkring
Strøby Egede?
2. Havde de en relation til hinanden?
3. Hvordan kom de af dage?
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hovedet af en arkæolog som ligger på knæ med en lille
graveske og søger i mulden, men de færreste er
bevidste om hvor meget arbejde der ligger i efterbehandlingen, både i undersøgelsen af genstande,
som Kristoffer B. Pedersen præsenterer os for, men
også i gennemgangen af udgravningsplaner som Anne
S. Bech viser. I udstillingen får museumsbrugerne nu
en klar fornemmelse af, at fund af forskellig art kan
fortælle os mere om fortiden, når der bliver arbejdet i
dybden med dem. Det er dog i højere grad målsætningerne der bliver italesat og ikke så meget
processen. På sigt kan man håbe på, at der kommer
flere oplysninger om dette i takt med at forskningen
udvikler sig. Dette vil i sig selv være et incitament for
senere at vende tilbage og gense udstillingen.
Er man særligt interesseret har man, som Køge
Museum også lover på deres hjemmeside, mulighed
for som bruger at stille spørgsmål eller komme med
forslag og kommentarer til forskerne. Man kan som
publikum til hver en tid efterlade kommentarer til
forskerne, når man bevæger sig rundt i udstillingen.
Imidlertid er den kommunikation som sådan privat
mellem forskeren og brugeren, og så vidt jeg kan
skønne er det ikke muligt at se, hvordan disse input
bliver brugt i forskningen, hvilket er lidt ærgerligt, da
man i realiteten ikke ved, om det har nogen effekt at
foreslå noget. Tiden må dog tages i betragtning her, og
da udstillingen ikke har kørt i mere end et par
måneder, kan det forklare den manglende feedback.
Man kan så håbe at dette vil være det næste skridt i
denne konstant udviklende udstilling.

En personlig udstilling
’Gaver fra fortiden’ holder hvad den lover og
overrasker samtidig positivt. Sjældent har en udstilling
været så personlig, både i forskernes tilgang, hvor
deres feeds og videoer er stærkt præget af deres for-
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skellige personligheder og forskningsmæssige stil, men
også i forhold til museumsbrugerne. Det er i høj grad
muligt tilrettelægge sin gennemgang af udstillingen
efter tid og interesser, samtidig med at man altid kan
tage et lille pusterum på en af bænkene til at fordybe
sig. Det er en udstilling, der fortjener at man bruger
god tid på den!
Hvis man skal nå at se, hvad museet ellers byder på, er
det dog muligt at ræse igennem udstillingen ved blot
at lytte til de indledende historier og forskernes
mundtlige fortælling og stadig forstå essensen af hvad
forskerne går og laver. For nørderne er der imidlertid
timers underholdning, hvis man vil fordybe sig i alle
genstandene, både med øjnene og ørerne.
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Vandskræk!
Danmark. Dette ørige med sine uendelige kyster, et landskab, hvor
meget er vand. Vandet giver på den ene side særlige præmisser for
færdsel og samfund – alt det maritime – og på den anden side unikke
bevaringsforhold for organiske materiale og fossile landskaber – alt
det marine.
Derfor er det helt naturligt, at dansk arkæologi har udviklet stærke
traditioner indenfor den maritime arkæologi og den marinarkæologiske
metode. Fundet af Skuldelevskibene i 1962 var et vendepunkt, ikke
alene fordi fundet gav et unikt indblik i senvikingetidens samfund,
men også fordi selve udgravningen, dokumentationen og den efterfølgende eksperimentelarkæologiske proces satte nye standarder,
som vækkede international bevågenhed – og stadig gør det.
Undersøgelserne ved Skuldelev resulterede i at Nationalmuseet
oprettede Skibshistorisk Laboratorium. Dette var igen grundlaget for,
at Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter kunne
grundlægges i 1993 på en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond.
Imidlertid løb pengene ud ti år senere, og da Nationalmuseet ikke
ønskede at videreføre det marinarkæologiske engagement, overlod
man opgaven til Vikingeskibsmuseet. Hertil virksomhedsoverførtes
en håndfuld af centrets personale, men det var langtfra alle centrets
aktiviteter og tiltag, der kunne videreføres. Ikke mindst uddannelsen
af nye marinarkæologer blev en vanskelig opgave at løfte.
I 2003 så det nu sort ud efter 40 års medvind. Landets centrale
museum ville ikke have våde fingre, og på Københavns Universitet
havde man kort før opgivet Danmarks eneste lektorat i maritim
arkæologi, som i øvrigt var uden den praktiske, marinarkæologiske
dimension. Derfor blev det hilst velkomment herhjemme såvel som i
udlandet, da Syddansk Universitet i 2006 slog dørene op for en
international marinarkæologisk kandidatuddannelse. I dag, små ti år
senere, har denne uddannelse desværre kun en stakket frist. I 2020 er den
varslet lukket, som en del af den ministerielt pålagte "dimensionering" af
det humanistiske område. Det er påfaldende, at dimensioneringen
hermed rammer et fag, som kun udbydes ét sted i Danmark.
Den manglende vilje til at skabe frugtbare og blivende forsknings- og
uddannelsesmæssige rammer for dette væsentlige arkæologiske felt
er slående. Det er ikke desto mindre afgørende, at vi her i landet kan
uddanne arkæologer med marine kompetencer, der kan tage hånd
om de kulturhistoriske interesser, som befinder under vandets overflade. Det er ikke sikkert, at denne uddannelsesopgave varetages
bedst på Syddansk Universitet, som i dag. Bedre var det nok, at den i
højere grad blev varetaget i et tættere samarbejde med de
eksisterende arkæologiske uddannelser i Aarhus og København,
hvorved den marinarkæologiske metode kunne forankres solidt i en
bredere arkæologisk forståelse.
Men dette er indtil videre ønsketænkning. For nuværende – hvor
faktum er truslen om lukning af vores eneste marinarkæologiske
uddannelse – må følgende slås fast: Når vi i Danmark skaber så
dårlige rammer for varetagelsen af den marine kulturarv, så opfører
vi os som en fisk med vandskræk.
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