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Kulturmøder på
museum

Af 
Inger KIrstIne 
BlAdt

I Aalborg bor der repræsentanter for mindst 115 af verdens 200 
nationaliteter. Aalborg Historiske Museum har ofte besøg af 
sprogskoler, af frivillige grupper, der arbejder med flygtninge 
og indvandrere og af beboere og personale fra de nordjyske 
asylcentre. Museer har et ”udstillingssprog”, der bygger på det 
visuelle og på følesansen, og de er derfor særdeles velegnede til 
at give indvandrere et blik ind i den danske kultur - også for 
dem, der kun kan tale meget lidt dansk.

Disse besøg har hidtil været arrangeret af underviserne selv, 
men der manglede et reelt undervisningstilbud til tosprogede 
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voksne på samme måde som museet har tilbud til skolebørn. 
Sprogskolelærerne viste selv deres hold rundt på museet, men 
manglede ideer til, hvordan kursisterne fik mest ud af et besøg.

I 2016 satte Aalborg Historiske Museum derfor fokus på, 
hvordan museet kan spille en bedre rolle i integrationsproces-
sen i forhold til sprogundervisning og kulturforståelse.

Inden projektet kunne sættes i gang, havde museet samtaler 
med en række andre museer, der havde erfaring med at arbejde 
med to-sprogede (Den Gamle By, Randers Kulturhistoriske Mu-
seum, Vendsyssel Historiske Museum og Vesthimmerlands Mu-
seum). Ingen af disse havde dog deciderede tilbud til sprogskoler, 
så vores projekt vakte stor interesse og et ønske om at følge det 
videre forløb samt måske indgå i et større regionalt samarbejde.

Derefter havde vi interviews med repræsentanter for målgrup-
perne i form af lærere og ansatte på sprogskoler i Aalborg og Støv-
ring, med Jammerbugt Asylcenter og den frivillige organisation 
Elsk Aalborg. Erfaringerne fra samtalerne brugte vi i udarbejdel-
sen af opgaver og drejebog for rundvisning. 

Museumsinspektør Inger Bladt stod for projektet, for udform-
ningen af tilbud og for projektets videre forløb. Udviklingskonsu-
lent Karin Seisbøll, der var ansat fra februar til udgangen af maj 
2016, var tovholder på projektet og afleverede ved periodens slut-
ning en rapport. Tesfamariam Yohannes, antropolog og flygtning 
fra Eritrea, var i praktik på Aalborg Historiske Museum og funge-
rede i projektet som deltagende observatør ved en del af besøgene 
og som inspirator til udformning af tilbud til sprogskolerne.
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Målgruppens behov
Både før og efter projektet udtrykte kontaktpersonerne stor 
interesse for at bruge museet. De havde stort set alle været på 
besøg på egen hånd med en gruppe tosprogede elever. De er-
klærede samstemmigt at de var meget interesserede i et tilbud, 
såfremt det var gratis. For underviserne var det vigtigt, at temaet 
skulle passe ind i undervisningsbekendtgørelsen, så der var et 
fagligt mål med besøgene. 

Eksperimentarium
På den baggrund udarbejdede museet et tilbud til tosprogede 
voksne af ca. to timers varighed. Tilbuddet blev afprøvet i et 
”eksperimentarium”, som har haft besøg af 5 hold, som var vidt 
forskellige sprog- og kulturmæssigt.  Nogle havde giftet sig med 
en aalborgenser og havde boet her i mange år, andre underviste 
på Aalborg Universitet, mens atter andre var kommet hertil som 
flygtninge. Temaet for besøget var ”Arbejde i Danmark”, som 
er et centralt område i undervisningen på sprogskolerne. Alle 
grupperne fik en dialogbaseret rundvisning i museets udstilling 
”Folk og fabrikker”, hvorefter de arbejdede med opgaver, der 
tog udgangspunkt i udstillingen. Klasserne blev inddelt i hold, 
der konkurrerede med hinanden. Museet tilrettede løbende op-
gaverne, så de passede til de forskellige niveauer på holdene. 

Hvert besøg sluttede med en evaluering, ligesom undervi-
serne også efter besøget sendte feedback. Modtagelsen var rigtig 
positiv, besøget var tydeligt et afbræk i en hverdag, der ellers for 
mange kan være ensformig. Mødet med museet affødte mange 
spørgsmål, og gav blandt kursisterne anledning til megen de-
bat og snak. Kursisterne fik noget med hjem ”i bagagen”, som 
kunne bruges i undervisningen efterfølgende. 
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Eksempler på feedback
”Det her forløb er rigtig godt - det skal ikke vare længere, der er 
mange oplysninger og indtryk på én gang – samtidig er det godt, 
der er noget konkret at røre ved og forholde sig til – jeg observerede 
undervejs og jeg oplever, de var meget interesserede – også ham der, 
han er den eneste, der ikke fik oversat i dag, men han ser ting og bil-
leder, han vidste lige, hvor han skulle gå hen og han var opmærksom 
alligevel – det er tegn på, det var en god måde – en god målestok”.

Underviser fra AOF Nord 01.04.16

”… Quizzen var god – det var fint, at vi kunne gå tilbage i udstil-
lingen, der kunne sagtens være flere spørgsmål. Den med genstande 
var bedst, fordi man kan se, mærke og tale om genstandene… ”

Deltagers kommentarer på alles vegne 19.04.16

Det er vigtigt med en god oplevelse, møde mennesker uden fordom-
me og få en positiv modtagelse – her er det afslapning uden krav… 
vi besøger tit museet, her er så hyggeligt og dem, der er ansat her, er 
så søde… ”

Underviser, Brovst Asylcenter 19.05.16

”Historisk Museum er en guldgrube, fordi det indeholder alle de 
elementer, vi kan trække ind i forståelsen af det danske samfund”.
Interview og samtale med Lederen fra AOF Nord 09.03.2016

Verden i Aalborg - myseost og kaffeceremoni 
I forbindelse med projektet havde Aalborg Historiske Museum 
fået så mange gode kontakter, at vi kunne lave særudstillingen 
”Verden i Aalborg”, som kunne ses fra august til oktober 2016. 
Udstillingens formål var, at indlåne en genstand fra hver af de 
115 nationaliteter, der bor i Aalborg. En af de ansvarlige for 
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projektet var Tesfamariam Yohannes, antropolog og flygtning 
fra Eritrea. Hans kontakter til kammerater af mange nationali-
teter var en løftestang til udstillingen. Det lykkedes ikke at skaf-
fe 115 genstande, men med genstande fra 47 forskellige lande 
var han alligevel nået langt. Tingene spændte fra norsk myseost 
over dragter fra Kurdistan, Indien, Venezuela og en amerikansk 
baseballtrøje til et komplet sæt udstyr til en eritreansk kaffece-
remoni. Det var en spændende og levende udstilling at have på 
museet, da den tiltrak mennesker fra hele verden – mange så 
pludselig deres egne ting med andre øjne, fordi de havde fået 
plads på et dansk museum og derfor vundet anerkendelse. Mu-
seet fik en mængde gode kontakter til folk, som gerne ville lave 
mad, vise folkedragter, danse og spille for museets publikum.  

Fremtidsudsigter 
Pilotprojektet er nu overstået, og museet har høstet mange gode 
erfaringer med samarbejde med tosprogede. Der er skaffet gode 
kontakter til områdets sprogskoler, som gerne ser et permanent 
tilbud. Undervisningstilbuddene skal videreudvikles, der skal 
holdes kontakt til målgruppen og der skal findes en løsning, 
så selve rundvisningen/undervisningen fortsat kan være gratis. 
Fra underviserne lyder det samstemmigt, at skolerne ikke har 
midler til at betale for entré eller undervisningstilbud på museet. 
Museet vil fortsat give gratis adgang til sprogskoler o.l., men har 
ikke på længere sigt bemanding til at give gratis undervisning.  

Tilbage står nu at gøre tilbuddet bæredygtigt, så det også 
i fremtiden kan leve og udvikle sig. Nordjyllands Historiske 
Museum vil fortsat fokusere på mødet med andre kulturer i og 
udenfor vores museer.




