
Etnografi på museum
Visioner og udfordringer for etnografiske museer i Norden

Redigeret af
Ulf Johansson Dahre

Thomas Fibiger

Dansk Etnografisk ForeningDansk Etnografisk Forening Aarhus Universitetsforlag

Etnografi på museum
Visioner og udfordringer for etnografiske museer i Norden

Etnografiske museer i Europa er ikke, hvad de har været. Deres 
gamle rolle som forvaltere og formidlere af koloniherrernes 
indsamlinger er for længst passé, og en ny identitet i en tid 
med andre medier for globale fortællinger synes endnu ikke helt 
afklaret. Tendensen går fra kolonimuseer til verdensmuseer, 
der både stiller skarpt på klodens kulturelle mangfoldighed 
og forsøger at tiltrække et større publikum ved at spejle og 
diskutere nutidens sociale fænomener.

I byer som Paris, Göteborg og Aarhus satser man stort på 
etnografien og bygger nye museer, mens gamle museer i 
Amsterdam og Helsinki trues af lukning. For visse politikere 
og økonomer undrer sig over, hvad vi overhovedet skal med 
etnografiske museer, når de fleste almindelige mennesker kan 
rejse til såvel Malawi som Mongoliet og via tv eller internet kan 
fordybe sig i andre fremmede kulturer.

Det spørgsmål, dets mulige svar og konsekvenser for 
de etnografiske museers fremtid undersøger en række 
antropologer, museumsinspektører og etnografer i Etnografi 
på museum. Fælles for de etnografiske museer er, at de 
ikke længere ønsker at forvalte kolonitidens tankegange 
og magtstrukturer. Men via deres samlinger afdække nye 
forbindelser mellem de samfund, deres materiale stammer fra, 
og de steder, hvor genstandene udstilles. På den måde kan museerne 
bruge fortiden til at skabe deres egen fremtid.
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Introduktion
Etnografi er kommet på museum. Betyder det, at etnografi er fortid, eller 
at etnografi både kan få og kan give nyt liv på museerne? I denne bog vil 
vi argumentere for det sidste, for etnografiens nutid og fremtid på muse-
erne, om end vi også vil diskutere, hvordan den modsatte position er ble-
vet gjort gældende for etnografiske museer. Vi vil fremhæve, at museer 
ikke kun forvalter en fortid, men at de også kan og skal være med til at 
skabe nutid og fremtid. Her kan etnografi spille en betydelig og måske 
endda nyskabende rolle. Bogen handler derfor om nutid og fremtid for 
etnografi på museer i de nordiske lande. 

Etnografi har ganske vist fra sin spæde begyndelse været et museums-
fag, men i hele Europa, og måske også i resten af verden, synes etnografi-
ske museer i dag at befinde sig en afgørende situation, hvor de enten kan 
være på vej til at forsvinde eller på vej til at skabe sig en ny central plads 
i museumsverdenen og i offentligheden, og dermed også at ændre deres 
betydning og indhold. Bogen her har fokus på forholdet mellem etnografi 
og museum i de nordiske lande, men som vi vil diskutere særligt i denne 
introduktion, afspejler de aktuelle vilkår for disse museer situationen i 
Europa som sådan. Nogle steder – mest markant i Paris og Göteborg – har 
nye, imponerende museumsbyggerier skabt nye rammer for etnografiske 
udstillinger og projekter, og som en del af anledningen til denne bog er 
en ny og imponerende udstillingsbygning åbnet i Aarhus i Danmark med 
en ny og – ifølge en anmelder – “uventet rap” etnografisk udstilling. Sam-
tidig trues andre steder af nedskæringer og ligefrem lukninger, det sidste 
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i blandt andet Amsterdam og Helsinki, af både økonomiske og politiske 
grunde.

Der er således både udfordringer og muligheder for museumsetno-
grafi i en ny globaliseret tid, hvor de etnografiske museers gamle rolle som 
forvaltere og formidlere af kolonitidens indsamlinger for længst er for-
andret, og en ny identitet i en postkolonial tidsalder med andre medier 
for globale fortællinger endnu ikke synes afklaret. Der er derfor behov 
for nye visioner og holdninger til – og ikke mindst fra – det etnografiske 
museum. Der er behov for debat og diskussion. 

Denne bog er et bidrag til den debat i en nordisk sammenhæng. 
Bogen viser, at der findes stærke holdninger og visioner til etnografi i 
et nordisk museumslandskab, og at der også i de nordiske lande er både 
udfordringer og muligheder for etnografi på museum. Det er vores håb, at 
bogens kapitler kan være med til at styrke nye visioner og mere debat om 
det etnografiske museum som genre. 

De etnografiske museer i Norden har en lang historie, men har gen-
nem de seneste godt 20 år været udsat for hård kritik og store foran-
dringer. Denne kritik har ført til noget, der godt kan betegnes som en 
identitetskrise blandt museerne, en krise som er kommet til udtryk både i 
kulturpolitikken og på museerne selv. I politiske kredse er der sat spørgs-
målstegn ved selve eksistensen og relevansen af disse museer, og samtidig 
har repræsentanter for den museumsverden, som de etnografiske museer 
i Norden er en del af, stillet spørgsmål om, hvad de egentlig bør arbejde 
med og satse på i en flerkulturel samtid. 

Denne identitetskrise har ført til flere ting. Det måske mest åbenbare 
og opsigtsvækkende har været omorganiseringen og navneskiftet på det 
Etnografiske Museum i Göteborg, som nu hedder Världskulturmuseet. I 
Stockholm fik museet i nogle år tilnavnet ‘Folkenes Museum’. I Helsinki 
er Kulturernes Museum for nylig blevet lukket og lagt på hylden. Officielt 
skal det sammenlægges med Finlands Nationalmuseum, men hvordan og 
hvornår, det skal ske, er fortsat uklart. I Danmark råder en flertydig udvik-
ling. I København findes et af verdens ældste etnografiske museer, som er 
del af Danmarks Nationalmuseum. Etnografisk Samling har i en længere 
periode ført en tilbagetrukken tilværelse efter mange års nedskæringer, 
men synes nu med nye ansættelser – blandt andet af to bidragydere til 
denne bog – at have fået både ny vægt, vision og ambition om at skabe nye 
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samtidsorienterede udstillinger og forskning. Samtidig er det arkæologi-
ske og etnografiske museum i Aarhus blevet indviet i 2014, på bakken over 
det gamle museum på herregården Moesgaard. I den imponerende nye 
udstillingsbygning er der for første gang i museets historie fast plads til 
etnografiske udstillinger. I det perspektiv virker situationen i Norge mere 
uberørt, men også det gamle og hæderkronede Kulturhistoriske Museum 
i Oslo ser ud til at være på vej med nye visionære udstillinger baseret på 
en ny organisation, der i højere grad end tidligere sætter museets for-
skellige fagligheder i spil sammen. Bogen inkluderer også perspektiver fra 
Island og Færøerne. Her er selve betydningen af etnografiske museer, og 
hvad der er etnografi på museer, anderledes end i Sydskandinavien, hvil-
ket afspejler disse lande og deres museers forskellige historie og position 
i en gammel kolonialistisk verdensorden. De etnografiske museer i Island 
og på Færøerne omfatter i højere grad end sydpå lokale kulturelle forhold 

Fig. 1. Moesgaard Museums nye udstillingsbygning, ved den gamle herregård syd for Aarhus. 
Bygningen er tegnet af Henning Larsen Architects og blev indviet i oktober 2014. Foto: Foto/
medieafdelingen, Moesgaard Museum.
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og adresserer derfor også mange nyere og aktuelle forandringer og sam-
fundsprocesser – såvel moderniseringens fremvækst som nu finanskrise. 
Denne anderledes profil kan også være til inspiration for etnografi på 
andre museer, de klassisk etnografiske museer såvel som lokale, kultur-
historiske museer.

Disse mangesidede forandringer vidner om, at museerne har stillet 
grundlæggende spørgsmål til sig selv – og er blevet stillet spørgsmål af 
andre – om hvad de er, hvad deres formål er, og hvem der er deres mål-
gruppe. Denne spørgen har dog ikke forhindret for eksempel Verdenskul-
turmuseet i Göteborg i at blive en publikumssucces, og der er tydeligvis 
tale om interesse for etnografiske, kulturelle og globale spørgsmål. Trods 
det tales der igen om, at også museet i Göteborg igen skal forandres, og at 
museets egne samlinger igen skal løftes frem fra magasinerne. 

Fælles for de etnografiske museer i Norden er, at de er gået aktivt ind i 
at finde nye måder at udstille på og finde nye temaer at udstille. En tydelig 
strategi de senere år har været at forsøge at tiltrække et større publikum 
ved at spejle og diskutere samtidige kulturelle og sociale fænomener. Den 
øgede åbenhed mod nye projekter og et nyt publikum har ledt til satsnin-
ger på områder, som ikke umiddelbart fører tankerne hen på museernes 
traditionelle kernevirksomhed, som har været at bevare og vise sine sam-
linger fra alle dele af verden. Som virksomheder er museerne ekspande-
ret med restauranter, caféer, arrangementer og ikke mindst arkitektur. 
Man kan forstå dem, der omtaler disse forandringer (som ikke kun gælder 
etnografiske museer) som “From temple of the muses to temple of amuse- 
ments”, når disse andre aktiviteter bliver lige så vigtige eller endog vigti-
gere end at vise deres samlingers mesterværker, kulturelle perspektiver 
og problemstillinger fra verden derude. En del har bemærket, at disse for-
andringer reducerer museets genstande til scenografiske detaljer. Andre 
mener, at det er en nødvendig vej at gå, hvis de etnografiske museer skal 
spille en kulturel og social rolle i de nordiske samfund i dag.

Baggrunden for denne udvikling er det politiske syn på, hvad etno-
grafiske museer er, og hvad man skal have dem for. Den politiske kon-
tekst har altid været vigtig for museerne i almindelighed og de etnografi-
ske museer i særdeleshed. De etnografiske museer var længe et vindue til 
verden, hvorfra de såkaldt civiliserede nationer kunne se ud over resten 
af verden. Museerne var i den sammenhæng forskningscentre for spørgs-
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mål om kultur, folk og mennesker. Det æstetiske i de eksotiske genstande 
skulle løftes frem, og grænsen mellem kunst og etnografi var ofte utyde-
lig. Det tidlige 1900-tals kunstavantgardisme i Europas metropoler var 
særdeles optaget af de etnografiske genstande og gav museerne en blom-
stringstid. I den senere del af 1900-tallet var det museernes tur til at kigge 
indad og overveje, hvad det var, de repræsenterede. De nye nøgleord var 
udvikling, samarbejde med de folk, der tidligere var udstillede, og ikke 
mindst multikulturalisme. 

I 1980’erne begyndte bevægelsen for at gøre de etnografiske museer 
mere relevante i deres samtid for alvor, men i de europæiske lande, der 
havde en fortid som kolonimagter, var denne bevægelse igangsat allerede 
i 1960’erne. Denne postkoloniale vending var forståelig og naturlig i en 
tid, hvor nye stater og nationer voksede frem, og verdenskortet blev mere 
forskelligartet. Eksempelvis forlod Nationalmuseet i København med 
sin nyopsætning af de etnografiske grundudstillinger i begyndelsen af 
1990’erne en mere objektivistisk tilgang i synet på folk og kulturer for i 
stedet at fokusere på det æstetiske i genstandene. Det var også som del af 
denne proces, at det gamle etnografiske museum i Göteborg blev lukket 
i slutningen af 1990’erne for nogle år senere at åbne i nye bygninger som 
en social arena for det nye og voksende, multikulturelle Göteborg. Der-
med var genstandene ikke længere så meget i centrum som det sociale 
møde og de kulturelle problematikker. Samtidig stilledes politiske krav 
til hele kulturlivet og ikke mindst til museerne om at tiltrække flere besø-
gende, ikke mindst fra sociale og kulturelle grupper betragtet som nye 
eller marginaliserede målgrupper. Som mange andre dele af kulturlivet 
måles museerne stadig mere på, hvor mange besøgende de har. De skal 
erobre andele på det kulturelle marked for at legitimere deres eksistens 
eller i al fald den offentlige finansiering af deres eksistens. 

Visioner, holdninger, udfordringer: Hvad skal vi med etnografi på 
museerne?
Forandringerne af museumslandskabet, og etnografiens ofte perifere 
rolle i dette, er ikke et resultat af et tilfældigt politisk spil, men følger sna-
rere nogle generelle samfundsforandringer, som har haft konsekvenser 
på den kulturelle arena. 
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For det første er der i dag stor forskel på, hvordan besøgende rela-
terer til etnografiske udstillinger. Før var det på museerne, man kunne 
se, hvordan verden så ud uden for ens egen kulturelle sfære. Museerne 
havde en viden om verden, som folk i almindelighed ikke havde adgang 
til. I dag har de fleste i meget større udstrækning egne erfaringer med og 
kontakter til andre samfund, steder og kulturer. Mange har rejst og ople-
vet mindst lige så meget af verden som museernes eksperter, eller de har 
foretaget verdensomspændende rejser gennem TV og internet. Selvom de 
fleste rejsende måske ikke reflekterer ‘antropologisk’ over deres indtryk, 
så indebærer det, at de etnografiske museer ikke har monopol på frem-
stillingen af, hvordan verden ser ud eller hænger sammen. Når besøgende 
har egne erfaringer som rejsende eller som medlemmer af den kultur, 
der udstilles på museet, bliver den kulturelle holisme, som tidligere var 
kendetegnende for den etnografiske fremstilling og ambition, udfordret, 
problematiseret og måske irrelevant. 

For det andet er der et problem med selve genstandene, som er muse-
ernes vigtigste ressource. Igennem flere år har vi set, hvordan museernes 
genstande ligefrem er blevet en byrde, som de har haft svært ved at hånd-
tere. Nogle har lagt dem på magasin, som i Göteborg, andre viser dem 
som kunstværker, som i det nye etnografiske museum i Köln, og andre 
igen forsøger at vise så meget som muligt uden at kommentere eller 
tolke på genstandene, som i Musée du Quai Branly i Paris. Det er i øvrigt 
bemærkelsesværdigt, at alle disse tre museer ikke længere har ordene 
‘etnografisk museum’ i deres navn, men hedder Verdenskulturmuseet, 
Rautenstrauch-Joest-Museum og Quai Branly.

Der er flere aspekter af det forhold, at genstandene i sig selv kan 
udgøre et problem. Det mest åbenlyse og tydelige er naturligvis, når det 
gælder humant materiale, altså genstande som er rester af mennesker, 
som f.eks. mumier, kranier, skalpe og lignende, som de fleste etnografiske 
museer har haft udstillet eller bevaret på deres magasiner. Et andet pro-
blem er, at samlingerne får en stadigt stærkere historisk dimension, hvor 
den samtidige relevans bliver mindre tydelig. Ikke desto mindre mar-
kedsføres de etnografiske museers genstande som ‘mesterværker’, hvilket 
naturligvis fører til en opfattelse af, at de må håndteres med stor forsigtig-
hed og kræver store investeringer i form af konservering, magasinering og 
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faglig ekspertise. At gøre disse historiske samlinger relevante for nutidige 
samfund er en stor udfordring for de etnografiske museer. 

Det er åbenlyst svært at fastholde en samlet opfattelse af, hvad det 
etnografiske museum og dets samlinger er og skal være i dag. Man kan 
konstatere, at en æstetisk og historisk vending er blevet toneangivende. 
Begge disse forandrede perspektiver er højst relevante. Kunst betragtes 
ofte som mere sexet, og det er muligt, at den etnografiske tilnærmelse til 
kunsten udspringer af en kynisk beregning af, hvad publikum vil have. 
På den anden side er skiftet ikke så stort, idet museerne længe har hyldet 
deres prydstykker som etnografiske mesterværker. Den anden vending, 
til historien, kan også være en fremkommelig vej. At vise og diskutere 
historiske kulturer og kulturelle udtryk synes at være meget populært i 
offentligheden i dag. Samtidig er det værdifuldt at forstå historien for at 
orientere sig i samtiden. Men først og sidst skal museerne perspektivere 
såvel fortid, nutid og fremtid ved at bruge deres forskning og deres sam-
linger i samtiden. På den måde kan museerne gøre sig gældende i samti-
den og også bidrage til at skabe en fremtid såvel lokalt som globalt. 

Fig. 2. Musée du Quai Branly ligger ved Seinen i Paris. Museet er tegnet af den franske 
stjernearkitekt jean Nouvel og blev indviet i 2006. Foto: Musée du Quai Branly, Cyrille Weiner.




