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Forord

Museerne arbejder sammen på tværs af Danmark. Det viser denne rapport, 
som giver et glimrende indblik i de kulturhistoriske museers maskinrum, hvor 
mange projekter realiseres i fællesskab, hvad enten det drejer sig om indu-
strihistorie, landbrug, møller eller noget helt fjerde.

Samarbejdet sker, blandt andet, i museernes faglige uformelle netværk. I 
Danmark kalder vi dem af historiske årsager for ”puljer”. Rapporten giver et 
billede af et dynamisk fagligt miljø, hvor deltagerne i den både tætte og ufor-
melle ramme er omstillingsparate, i stand til at inkorporere og udvikle nye 
initiativer samt levere  forskning på højt niveau. 

Puljerne er i tæt kontakt med det omgivende samfund. Med ledere i in-
dustrien, godsejere, fiskere, håndarbejdslærere, kokke, landmænd, univer-
sitetsforskere, møllere, redere og mange andre, og hvad enten museumsfol-
kene bærer beskyttelseshjelm på en fabrik, studerer tilskæring af en haute 
couture kjole eller kommer bag om kulisserne på en af landet store herre-
gårde. Den viden og de erfaringer, der på denne måde samles op, udgør, med 
deres historiske perspektiv og tværfaglige tilgang, en særdeles vigtig kilde til 
en facetteret formidling af vores fælles kulturarv, og medvirker til at kvalifi-
cere mange af de spørgsmål, som rejser sig i forhold til en række af nutidens 
problemstillinger.

Foreliggende beretning om puljernes virke giver et vigtigt indblik i en ellers 
”usynlig” del af de kulturhistoriske museers arbejdsmark. Den kaster lys over 
de uformelle netværks styrke og den understreger museernes evne og lyst 
til samarbejde på tværs. Her foldes Museumslovens ønske om, at museerne 
skal samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kulturarv i et samspil med 
omverdenen sig fuldt ud. De uformelle netværk er væsentlige, også for frem-
tidens museumsvæsen, ikke mindst i en tid, hvor det kernefaglige museums-
arbejde er under pres. Det er derfor vores håb, at rapporten vil bidrage til at 
øge respekten for museernes faglige selvforvaltning. 

På Organisationen Danske Museers vegne skal der lyde stor tak til rap-
portens hovedforfattere, Kirsten Rykind-Eriksen og Jørgen Burchardt, der har 
forestået indsamling og bearbejdning af det indkomne datamateriale, samt 
til puljesekretærerne, der beredvilligt har afsat tid og ressourcer til at be-
skrive puljernes arbejde. 

Frank Allan Rasmussen, næstformand ODM
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Det selvgroede samarbejde

Puljerne i dansk museumsverden er uformelle faglige netværk, der arbej-
der inden for samme emneområde. Alle puljer har en sekretær, som står for 
kontakten mellem medlemmerne. Nogle puljer har eksisteret i mere end 30 
år, mens andre er kommet til efterhånden som behovet er opstået. Nogle 
er meget aktive med flere årlige møder, mens andre har en lavere møde-
frekvens. Langt hovedparten af medlemmerne er fra museerne, men også 
arkiver, universiteter, erhvervsliv og andre har valgt de faglige netværk til. 
Puljerne havde indtil 2013 mulighed for at søge om støtte (op til 30.000 kr.) 
fra Kulturstyrelsens rådighedssum til drift af et sekretariat, samt til konferen-
cer og studierejser. 

Siden den første pulje blev etableret i 1983 har en god del af de danske 
kulturhistoriske museers forskning og indsamling indenfor den nyeste tid i 
dansk historie været debatteret på møder, hvor museumsinspektører m.fl. 
har fået mulighed for at afprøve ideer, præsentere undersøgelser og ny forsk-
ning. Puljerne har således både været inspirator og koordinator for en lang 
række faglige projekter indenfor specifikke fagområder. Mange tværgående 
og væsentlige undersøgelser  samt udstillinger er simpelthen blevet igangsat 
efter diskussion i puljerne.

Frivillighed og initiativ spiller en vigtig rolle. Puljerne er groet ud af sam-
arbejde mellem muserne nedefra. De mange væsentlige faglige projekter, 
de offentliggjorte undersøgelser og den afledte forskning, de mange sam-
arbejdspartnere, udarbejdede databaser og mange medlemmer i puljerne 
viser, at puljerne er en succes. Brugerne rækker langt ud over museerne selv. 

Vi håber at rapporten over puljernes mangfoldige arbejde giver anledning 
til diskussion og inspiration. Vi håber ligeledes, at denne oversigt over puljer-
nes arbejde kan inspirere andre til at danne nye faglige netværk. Museerne 
samarbejder og de gør det godt.

Kirsten Rykind-Eriksen og Jørgen Burchardt 
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Fælles for de fleste puljer er, at 
et lokalt museum er vært for 
hvert puljemøde.
På billedet er det Dragtpuljen, 
som på det ene af sine møder i 
2010 var på besøg på Frilands-
museet.
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Puljerne generelt

der til møderne indgår rundvisning i værtsmu-
seets udstillinger, en relevant særudstilling, en 
mindre ekskursion evt. et virksomhedsbesøg, 
hvorunder eller efter resultaterne diskuteres. 

Møderne planlægges af puljesekretæren i 
fællesskab med værtsmuseet.

Referat udsendes efter hvert møde, der 
samtidig fungerer som nyhedsbrev.

Kommunikation

Alle puljerne benytter sig af mail-korrespon-
dance, og de fleste puljer har etableret en 
hjemmeside. Formålet er dels at vise puljens 
ansigt udadtil og dels give rum til den interne 
information mellem møderne i form af møde-
referater, medlemsliste og nyheder. Flere af 
puljerne bruger hjemmesiden til indlæg og dis-
kussioner, nyt om udstillinger i ind- og udland 
samt publikationer m.m. 

Økonomi

I de senere år har de aktive puljer modtaget 
kr. 30.000 om året fra Kulturarvsstyrelsen (nu 
Kulturstyrelsen) til sekretariatsfunktion og af-
holdelse af seminarer.

Deltagerne betaler selv forplejning, overnat-
ning o.l. ved de enkelte møder.

En puljes formål er:

• At styrke kulturhistorien og de faglige diskussioner inden for det pågældende område under 
de fem museumssøjler (forskning, undersøgelser, indsamling, bevaring og formidling).

• At afholde faglige møder og seminarer, hvor valget af mødested sikrer en geografisk spred-
ning. 

• At inspirere til samarbejde med forskningsmiljøer på universiteter og på arkiver, og initiere 
større forskningsprojekter samt lægge op til internationalt samarbejde.

• At udveksle museale erfaringer om specielle problemstillinger og forskning i forbindelse med 
interesseområdet.

• At tilrettelægge studierejser og ekskursioner såvel i ind- som udland.
• At diskutere bevaringsproblemer og håndtering af disse.

Gennemgående har puljerne de samme formål 
med enkelte afvigelser eller tilføjelser rettet 
mod puljens specielle emneområde. Antallet 
af møder om året og mødeformen har også ge-
nerelle træk. 

Det samme gælder kommunikationsformer 
samt samarbejde med tværfaglige institutio-
ner, personer og organisationer.  

Derfor beskrives i dette afsnit de generelle 
træk samlet for at undgå gentagelser, inden de 
enkelte puljer og deres status ultimo 2013 be-
skrives.

Rapporten hviler på et materiale indsamlet 
i forbindelse med ODM’s forskningsnetværk. 
Puljesekretærerne er blevet bedt om oplysnin-
ger for årene 2000-2013, idet vi har ønsket at 
synliggøre puljernes aktuelle arbejde inden for 
forskning, indsamling og formidling, koordina-
tion og inspiration. 

Mødeform

Puljerne afholder et til to møder om året, hvor-
af det ene gerne har form af et seminar med 
flere faglige oplæg, enten fra egne medlem-
mer, fra et af universiteterne eller fra andre 
tværfaglige organisationer. Ved møderne er 
der som regel en runde med nyt fra de enkelte 
deltagere og deres museum. Det tilstræbes, at 
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Ikke kun genstande, men også fortælling og kontekst, er i centrum i museernes samarbejde. Foto: Festtøj, 
Den Gamle By. Fotograf: Thomas Kaare Lindblad.
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Fortegnelse over danske museers puljer

De mest aktive puljer er nærmere omtalt i rap-
porten

Besættelsestidspuljen

Sekretariat: 
Frihedsmuseet, Henrik Lundbak, 
E-mail: henrik.lundbak@natmus.dk

Boligpuljen

Sekretariat: 
Energimuseet, Jytte Thorndahl, 
E-mail: jt@elmus.dk
Hjemmeside: www.boligpuljen.dk

Cirkus- og Gøglpuljen

Sekretariat: 
Cirkusmuseet i Hvidovre, Anja Olsen
E-mail: nja@hvidovre.dk

Dragt- og tekstilpuljen

Sekretariat:
Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, 
Tove Engelhardt Mathiassen 
E-mail: tem@dengamleby.dk. 
Hjemmeside: www.dragt.dk 

Fiskeripuljen

Sekretariat: 
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, Søren By-
skov
E-mail: sb@fimus.dk.
Hjemmeside:
www.fimus.dk/fiskeripuljen/fiskeripuljen

Fritidskulturpuljen

Sekretariat: 
Nationalmuseet Nyere Tid, Lykke L. Pedersen
E-mail: lykke.pedersen@natmus.dk

Havepuljen

Sekretariat: 
Billund Museum, John Rendbo
E-mail: museet@billund.dk

Herregårdspuljen 

Sekretariat: Gammel Estrup - Herregårdsmu-
seet, Britta Andersen
E-mail: ba@gammelestrup.dk

Håndværks- og Industripuljen 

Sekretariat: 
Danmarks Industrimuseum, Kristoffer Jensen 
E-mail: Kristoffer.jensen@industrimuseet.dk 
Hjemmeside: www.industripuljen.dk

Jagtpuljen 

Sekretariat:
Jagt- og Skovbrugsmuseet, Jette Baagøe
E-mail: baagoe@jagtskov.dk

Landbrugspuljen 

Sekretariat: 
Dansk Landbrugsmuseum, Irene Hellvik, 
E-mail: ih@gl-estrup.dk
Hjemmeside www.gl-estrup.dk/landbrugsmu-
seet.php?id=52

Migrationspuljen 

Sekretariat: 
Immigrantmuseet under Furesø Museer, Ca-
thrine Kyø Hermansen. 
E-mail: ckh@furesoe.dk. 

Møllepuljen 

Sekretariat: 
Egedal Arkiver og Museum, Rolf Kjær Hansen, 
rolf.kjaer-hansen@egekom.dk.




