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LEDELSESBERETNING
Både besøgstal, aktiviteter og omsætning er stærkt stigende i 2018
STØRSTE BESØGSTAL NOGENSINDE

Endnu engang er VejleMuseernes besøgstal
steget. Fra 93.000 besøgende i 2014 til 105.000
i 2017. Det er en samlet stigning på godt 14%
over tre år eller en gennemsnitlig årlig stigning
på knap 5%. Men stigningen fra 2017 til 2018 er
på hele 16%. Fra 105.000 besøgende i 2017 til
122.800 besøgende i 2018. En del af stigningen
skyldes, at vi nu har mulighed for at dokumentere besøgstallet i Tørskind Grusgrav til at ligge på
knap 20.000 besøgende, fordi der er sat kameramålere op.
Det samlede besøgstal i 2018 taler derfor for
sig selv. VejleMuseerne har over de sidste fem
år formået at løfte besøgstallet fra 93.000 til
123.000, eller det der svarer til en stigning på
mere end 30% over fem år.
I slutningen af denne beretning går vi lidt mere
i dybden med vores besøgstal for 2018. Der er
ingen tvivl om, at besøgstallet i 2018 på 122.800
er kulminationen på museets sidste fem års
målrettede arbejde med publikum i centrum.

Nøglebegreberne her er bl.a. ’brugerne i fokus’,
’samskabelse’, ’aktiv deltagelse’ og en målrettet
markedsføring kombineret med et meget højt
aktivitetsniveau. Resultatet er, at VejleMuseerne
nu ligger i top og i samme kategori, som nogle
af de mest velbesøgte lokale museer i Danmark.
STØRSTE OMSÆTNING NOGENSINDE

Publikumssuccessen og det meget høje aktivitetsniveau på VejleMuseerne afspejler sig naturligvis også i museets regnskabstal for beretningsåret. 2018 regnskabet balancerede med en
omsætning på godt 30 mio. ekskl. moms.
(33 mio. inkl. moms). I 2014 regnskabet balancerede med en omsætning på godt 21 mio. ekskl.
moms. (22 mio. inkl. moms).
Museets omsætning er altså øget med knap 10
mio. på de sidste fem år, eller det der svarer til
ca. 2 mio. om året. Det skyldes først og fremmest et noget højere aktivitetsniveau på Kap. 8
området (bygherrefnansieret arkæologi), der er
steget med en omsætning i 2014 på ca. 2 mio. til

en omsætning i 2018 på ca. 8 mio. Og så skyldes
det noget større ’indtægt’ på eksterne fonde på
1,4 mio. i 2018 mod kun 116.000 kr. i 2014.
Desværre kan den fotte omsætning på Kap. 8
(byggeherrefnansieret udgravninger) ikke konverteres til øget drift for resten af museet. Den
høje omsætning afspejler udelukkende et øget
aktivitetsniveau på det arkæologiske område,
der igen afstedkommer en tilsvarende øget udgift på lønområdet, fordi museet ansætter fere
arkæologiske medarbejdere. Den arkæologiske
omsætning dækker således udelukkende den
arkæologiske aktivitet, og arkæologien genererer derfor ikke økonomisk overskud til at fnansiere driften af resten af museet.
EN GOD FORRETNING

Museets økonomi er tredelt. I meget runde tal
betyder det, at kommunen bidrager med ca.
11 mio., staten bidrager med godt 8 mio. og
museets egenindtægt ligger på ca. 11 mio. jf.
nedenstående grafske fordeling.
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Kulturmuseet Spinderihallerne

Vejle Kunstmuseum
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Egtvedpigens Grav
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LEDELSESBERETNING
Helt overordnet set er VejleMuseerne en rigtig
god forretning for Vejle Kommune, der således
kan notere sig, at der kommer ca. to kroner i
museets driftskasse andetsteds fra end kommunen, hver gang kommunen bidrager med en
krone. Men det betyder også, at driften er skrøbelig, hvis egenindtjeningen svigter, eller staten
vælger at nedsætte tilskuddet.
LAVESTE TILSKUD NOGENSINDE OG NEDLÆGGELSE AF TO STILLINGER

Museets kommunale realtilskud er gennem de
sidste år blevet gradvis reduceret og statstilskuddet barberet med 2% gennem de sidste fre
år (2019 med). Denne spareøvelse er desværre
planlagt til at fortsætte indtil 2021 og vil således
til den tid betyde en samlet akkumuleret besparelse på 12% i alt eller det der svarer til ca.
1 mio. kroner. Besparelserne er katastrofale for
VejleMuseerne. Selvom vi med regnskabet for
2018 præsterer det største omsætningstal nogensinde, så har de kommunale og ikke mindst

de statslige besparelser betydet, at vi har været
nødt til at nedlægge to fuldtidsstillinger i beretningsåret.
Som det fremgår af grafkken på de næste sider,
er VejleMuseerne som statsanerkendt museum
og myndighed forpligtiget til at løse en række
opgaver. Vi bruger derfor ca. 35% af vores ressourcer på myndighedsopgaver, der er lovpligtige og ikke kan reduceres. Vi bruger ca. 15% af
vores ressourcer på forskning og arbejdet med
genstande, der er forudsætningen for museets
statsanerkendelse og ikke kan reduceres. Og
endelig disponerer og vedligeholder VejleMuseerne en alt for stor anlægs- og bygningsmasse,
der koster os mere end 15% af driftsbudgettet i
drift og vedligehold, der heller ikke kan reduceres. Når museet derfor er nødsaget til at nedlægge to stillinger, rammer besparelserne rent
ind i de aktiviteter, der er målrettet publikum.
I det område, kommer nedlæggelsen af to fuldtidsstillinger desværre til at betyde en uforholdsmæssig stor og markant forskel.

VAGT I GEVÆR

Der er derfor rigtig god grund til at råbe alvorligt vagt i gevær, fordi meget tyder på, at de
fotte aktivitets- og publikumstal i beretningsåret
er resultatet af tidligere års langsigtede satsninger på udvikling og markedsføring og daværende kommunale og statslige tilskud, der var
større end de er i øjeblikket og måske bliver i
fremtiden. Nedlæggelse af to fuldtidsstillinger
på VejleMuseerne er et markant indhug i de
muligheder og det udviklingspotentiale, som
VejleMuseerne har haft til rådighed de sidste fre
år, og selvom omsætningen er steget som helhed de sidste fem år, så er formidlingsressourcerne og dermed ressourcer målrettet publikum,
faldet drastisk og det vil få betydning for det
fremtidige formidlingsniveau på VejleMuseerne,
hvis der ikke rettes op på tilskuddet.
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VEJLEMUSEERNES INDTÆGTER
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KOMMUN IKATI ON
FORMIDILIING

BYGNINGER/
ANLÆG
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LEDELSESBERETNING
MANGE AKTIVITETER OG SPÆNDENDE FORMIDLINGSAKTIVITETER

Bag de fotte besøgstal gemmer der sig en stor
mængde formidlingsaktiviteter. Rigtig mange af
disse aktiviteter har haft en tværgående karakter
og har været publikumsinvolverende, og der
har været tale om en stigning i mængden af
publikumsaktiviteter fra 233 i 2017 til 499 i 2018.
Det er mere end en fordobling, og stigningen
skyldes først og fremmest, at VejleMuseerne i
beretningsåret har stået for formidlingen af Kirk
Kapitals nye ikoniske domicilbygning Fjordenhus.
Men der er også afviklet mange andre spændende, publikumsinvolverende og tværgående
formidlingsaktiviteter i beretningsåret. Som det
fremgår senere i denne beretning, arbejder
VejleMuseerne på mange forskellige platforme,
når det drejer sig om formidling. Det skyldes selvfølgelig, at vi er et hybridt museum, der arbejder med tre forskellige fagområder: arkæologi
(forhistorie), historie (nyere tid) og kunsthistorie.
Men det skyldes også, at vi sætter brugeren i

fokus. Både i forhold til det vi har erfaring for, at
de efterspørger, men også i forhold at samskabe
med publikum og inddrage dem aktivt i vores
formidlingsprojekter.
I vores vision 2020 for VejleMuseerne slår vi fast,
at vi vil være et museum, der er førende i Danmark indenfor oplevelsesrig, eksperimenterende
og tværfaglig formidling – sammen med andre.
Kikker man på museets aktiviteter, deres tværfaglige og involverende karakter gennem de sidste fem år og samtidig skeler til det fotte publikumstal på 122.800, må man i høj grad sige, at
det er lykkedes at nå vores vision 2020.
DIGITAL EKSPONERING OG MARKEDSFØRING

Som en væsentlig del af museets markedsføring
bruges de sociale medier meget målbevidst.
Vi har gennem hele beretningsåret intensiveret
brugen af SoMe mere og mere, hvilket helt sikkert også er en af forklaringerne på det stigende
publikumstal. Det mest centrale og sigende
tal er ’unikke brugere’. Dette tal er gået fra

11.800 i 2017 til 12.729 i 2018. Der er altså tale
om en stigning på ca. 10%. Men vi arbejder ikke
kun med SoMe i vores markedsføring. Det er i
beretningsåret lykkedes os at få en del medieopmærksomhed på udvalgte aktiviteter gennem
nationale og internationale medier. F.eks. blev
udstillingen Guld og Kaos formidlet 15 minutter i prime time i 21Søndag på DR og udvalgte
historier om Floating Art gik verden rundt og fk
mindst 64 omtaler i den internationale presse –
herunder i Europa, Sydafrika, Kina og USA.
FORSKNING OG SAMLINGER

En af de vigtigste forudsætninger for at skabe et
troværdigt museum med gode publikumsoplevelser og formidling er at skabe et godt forskningsmiljø på museet. Hvis ikke forskningen
er til stede og er på et højt fagligt niveau og
samtidig i konstant dialog med formidlingen, vil
den faglige troværdighed og autenticiteten i formidlingen meget hurtigt forsvinde, og dermed
forsvinder publikum også.
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LEDELSESBERETNING
På VejleMuseerne har det altid været vores ambition at skabe ny viden om kunst- og kulturhistorie, bevare den og formidle den for at skabe
identitet og selvforståelse. For os er der altså en
klar sammenhæng mellem forskning, formidling
og høje publikumstal.

Endelig har museet etableret et forskningssamarbejde med en privat opdragsgiver, der ejer
Højgaard ved Vejle. Her ligger der et middelalderanlæg, hvor museet har gennemført forskellige undersøgelser, der senere publiceres i samarbejde med opdragsgiveren.

I beretningsåret er der udgivet seks videnskabelige artikler. Emnerne spænder vidt lige fra
Erritsøprojektet – der er støttet med 2 mio. kr.
fra Augustinusfonden – der handler om en mulig
befæstet vikingeborg, der måske har relation til
Jelling. Videre over artikler, forskningspublikationer om hekse og trolde i 1600-tallet set ud fra
en kunsthistorisk og kulturhistorisk videnskabelig synsvinkel. Og så har guldfundet ved Hjarnø
givet et godt forsknings- og formidlingsprojekt
til museet og Ny Carlsbergfondets 2. forskningsbevilling på 1,5 mio. har hjulpet til, at VejleMuseerne i samarbejde med Københavns Universitet
har kunnet etablere et treårigt post-doc stipendium i kunsthistorie og kulturhistorie.

Forudsætningen for god forskning er et godt
arbejde med samlingerne. VejleMuseerne har
et godt samarbejde med Center for Bevaring
af Kulturarv, og der er blevet arbejdet seriøst
med samlingerne gennem hele beretningsåret.
Samlet set, har samlingerne det rigtig fnt på
VejleMuseerne, hvad man bl.a. kan læse i nedenstående.
VORES KONSERVERINGSCENTER BLEV LANDETS
STØRSTE

Desværre rammer de statslige besparelser også
vores Center for Bevaring og Kulturarv, fordi de
tidligere amtsmidler nu er konverteret til statsmidler og derfor også udsat for den kontinuerli-

ge 2% besparelse. Samtidig oplever vi i centrets
bestyrelse, at der er en tiltagende konkurrence
fra forskellige andre aktører på banen.
Med henblik på at styrke konserveringscentret
mod besparelser og stigende konkurrence, blev
centret i beretningsåret fusioneret med Konserveringscenter Øst og er nu et af de største
konserveringscentre i Danmark med mere end
20 medarbejdere i skrivende stund.
BYGHERRE ARKÆOLOGI HOLDER MOMENTET
FRA 2017

Den bygherrebetalte arkæologi holder samme
omsætning i beretningsåret som i 2017. Det betyder, at medarbejderne har haft stabile ansættelser. Vi håber, at vi kan holde omsætningen og
dermed medarbejderne i mange år fremadrettet. Der er foretaget en stor mængde udgravninger, som man kan læse mere om i afsnittet om
arkæologi.
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AFSLUTNING

Flere steder i denne beretning refereres der til
VejleMuseernes vision for 2020, der blev lavet
for fre-fem år siden. Mange af de visioner, der
er formuleret her, er stadig gældende og rigtig
mange af målene og de projekter, der er beskrevet, er nået eller gennemførte.
Derfor arbejder ledelsen for VejleMuseerne i
skrivende stund på at udarbejde rammer og
procesplan for, hvordan vi får formuleret ’VejleMuseernes vision 2025’, der skal være klar engang i 2020.
Visionen for 2020 var god. Derfor kommer den
nye vision til at tage udgangspunkt i den samtidig med, at vi tager bestik af Vejle Kommunes
nye Kultur- og fritidspolitik, der er under udarbejdelse i skrivende stund.

INDHOLD
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FORMIDLING
VejleMuseerne formidler viden og oplevelser
inden for kunst, historie og arkæologi. Vi henvender os til en meget bred skare af borgere,
der bruger os på meget forskellig vis.
Vi arbejder med formidling på fere
forskellige platforme:
 i udstillinger
 i undervisning
 på guidede ture
 i foredrag
 i workshops
 på kurser
 i artikler
 på Facebook
 på Instagram
 på egen webside
 i nyhedsbreve

I de senere år har vi arbejdet på at sikre, at de
særegne identiteter for hver enkelt af vores ti
besøgssteder har stået klart frem. Det gør de nu.
Vi formidler kulturarven fra hvert enkelt sted på
vores platforme, men det er åbenlyst, at der er
steder og formidling, der trækker et større fokus
end andet. Vores tre store steder: Kulturmuseet
Spinderihallerne, Jernaldermiljøet i Vingsted og
Vejle Kunstmuseum er dem, der står stærkest
med deres indhold.

Men også steder som Randbøldalmuseet,
Tørskind Grusgrav, Egtvedpigens Grav, Ravningbroen og Vejle Vindmølle trækker stor opmærksomhed fra brugerne, og dermed har vores
formidling af de steder også vores opmærksomhed.

Vi holdt i 2018 fast i særegenhederne for
de tre steder:

VIDEN PÅ NYE MÅDER

 I Jernaldermiljøet i Vingsted får du nærvær
og indsigt på en aktiv måde.
 På Vejle Kunstmuseum får du refeksion og
indsigt på en vidtskuende måde.
 På Kulturmuseet Spinderihallerne får du
fordybelse og indsigt på en kreativ måde.

Vi har en solid bund af fysiske steder, hvor borgerne kan tilegne sig viden og blive yderligere
nysgerrige på vores indhold.

I 2018 er det værd at fremhæve vores arbejde
med at formidle viden på de digitale medier.
Her har vi skruet en del op for formidlingen.
Vi har brugt de sociale medier i stigende grad
til at formidle den viden, som de besøgende
tidligere kun fk ved at besøge os eller ved at
deltage i et foredrag eller lign. Tidligere brugte
vi mest internettet og især de sociale medier
til at reklamere for vores arrangementer, men
også til at skabe direkte adgang for borgerne

NÆRVÆR OG INDSIGT

REFLEKTION OG INDSIGT

FORDYBELSE OG INDSIGT
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FORMIDLING
til at hente yderligere indsigt og information i fx
udstillinger og arkæologi på vores hjemmeside.

Også vores videoer med fagligt indhold fungerer som en god formidlingsform.

I løbet af 2018 har vi for alvor taget hul på at øse
af vores viden direkte til borgerne, når de støder
ind i vores opslag på fx Facebook.

Vi producerer fast hver uge en video, en ugerevy, hvor skiftende arkæologer fortæller om et
emne, der optager dem netop nu. Det kan være
en fortælling om nye bronzealderfund, eller det
kan være detaljer om udgravningen i Erritsø og
tiden før Harald Blåtand, eller en fortælling om
tyske stillingers levn i skovene omkring Vejle.
Videoerne får med tiden fere og fere delinger,
likes og kommentarer.

Vi har på de sociale medier skruet op for:
 længere artikler med særskilt viden
 videoproduktion med fagfolks fortællinger til
kameraet
Effekten har været til at få øje på. Fx er en længere artikel om Evald Tang Kristensen blevet
et af de mest læste og delte opslag på vores
Facebook sider. Artiklen er skrevet, så den fremstår let læselig for alle, men den er lagt frem, så
den fortsat er meget lang, detaljeret og faglig.
Artiklen havde 657 visninger på hjemmesiden,
og sammenlagt på VejleMuseernes og Kulturmuseets Facebook sider 9009 visninger og 1308
interaktioner.

Det er blot nogle eksempler på en tydelig tendens, der ikke kun gælder brugerne af VejleMuseernes tilbud på de sociale medier, men er helt
generel – danskerne søger i højere grad end
tidligere efter indhold med mening på de sociale medier, og de vil meget gerne have formidlet
viden, når vi præsenterer det i en forholdsvis
tilgængelig udgave.
Rammerne på de sociale medier giver os mulighed for at producere seriøst vidensindhold i en

light tone og i spiselige mængder, nogle gange i længere formater end det hidtil har været
almindeligt på de sociale medier. Formen i det
format må gerne være lidt rå, hvilket er godt for
os, da vi ikke producerer på professionelt udstyr,
men får det til at fungere tilfredsstillende for
brugerne med en mobiltelefon som videooptager og billig indkøbt mikrofon.
For VejleMuseerne er det oplagt at fortsætte arbejdet i den retning med selvproduceret vidensindhold – både fordi det giver os mulighed for
at komme ud til nye og større målgrupper med
vores del af kulturarven, dels fordi det engagerer og vedkommer borgerne, og fordi det giver
os indirekte markedsføring af alt det, vi har på
hylderne. Det vil aldrig kunne erstatte den nærværende oplevelse det er at komme helt tæt på
genstande og fortællinger i vores vante rammer,
men det er et godt supplement, der inviterer
fere mennesker indenfor.
Se detaljer for vores reach på de digitale medier
under afsnittet Markedsføring.
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FORMIDLING
BRUGERNE I FOKUS – UDVIDET SAMSKABELSE

Vi har i 2018 fortsat arbejdet med at have brugerne/borgerne i fokus i al vores formidling. Vi
anstrenger os for at sikre, at borgernes behov
er tænkt ind i alle vores tilbud, så de matcher
bedst muligt ind i den virkelighed, borgerne
har. Udover at tilgodese fere brugerbehov i
samme tilbud, anerkende folks manglende tid
og differentiere målgrupperne, så sikrer vi mere
aktiv deltagelse og involvering for den enkelte
bruger.
Vi har udvidet vores arbejde med samskabelse i
løbet af 2018. Det ses fx tydeligt i vores særudstillinger.
I Kulturmuseet Spinderihallernes store særudstilling Vilde samlinger har borgerne haft direkte
indfydelse på udformning og indhold af en del
af udstillingsrummet. Vi efterlyste nogle måneder inden udstillingens åbning mennesker
med bopæl i Vejle Kommune, der havde en vild
samling og en god historie med den. Der kom

mange henvendelser fra borgere, der samlede
på alverdens ting – fra neglelak til modelfy. Tolv
lokale samlere fk lov at udstille deres samling
som en del af særudstillingen Vilde samlinger,
der satte fokus på både museets og private
menneskers samlinger – og årsagen til dem. En
del af arrangementspakken til den særudstilling
engagerede op mod tyve togsamlere, der mødtes i Spinderihallerne i fre dage for at vise deres
tog frem til byens borgere. De sov såmænd foran museet, hvor de passede godt på deres tog,
der var udstillet både inde og uden for museet.
Også på Vejle Kunstmuseum var der samlinger
og samskabelse i spil i 2018. Først med udstillingen Så’ der samling, hvor borgerne blev
inviteret til at samles om suppekøkken, om at
samle en gigantisk togbane midt i Utzonsalen,
der blev et dynamisk værk, og hvor de blev
inviteret til hver måned at stemme på et udvalg
af kunstværker, som de gerne ville se ophængt i
udstillingen, og som i den efterfølgende måned
så naturligvis indgik i kunstudstillingen. Til det

formål havde vi lånt stemmeboks, som normalt
bruges ved folketingsvalg, af Vejle Kommune,
som folk kunne afgive sin stemme i og afevere
på kunstmuseet, men vi inviterede også til at
stemme digitalt via Facebook og ved at afevere
stemmeseddel på kulturmuseet, hvor der var
opsat postkasse og lå stemmesedler fremme.
BRUGERNE I FOKUS
– UDVIDET AKTIV INDDRAGELSE

I 2018 har vi også arbejdet yderligere på at sikre,
at de besøgende inddrages aktivt, når de besøger vores museer. Vi har lavet et benspænd for
os selv på Vejle Kunstmuseum: Alle vores særudstillinger skal have et levende værksted, hvor de
besøgende kan få fngrene i det tema, særudstillingerne har. I 2018 udstillingen Lige til stregen.
En satirisk jordomrejse fk de besøgende
fx mulighed for at sætte tekst på en af de udstillede satiretegninger. Via en interaktiv skærm,
hvor man kunne vælge perspektiv/stemme,
kunne gæsterne skrive direkte på tegningen og

S~ DER SAMLING

Publikums favoritten
VILDE SAMLINGER, KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE

SÅ’ DER SAMLING, VEJLE KUNSTMUSEUM
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dele den, så tegningen med den nye tekst blev
vist sammen med andre af brugernes tegninger
på væggen via projektor. Det var også i udstillingen muligt at få et lynkursus i at lave en karikaturtegning, så der var naturligvis tegnegrej,
så man kunne eksperimentere med at tegne
hinanden i karikatur.
I årets Floating Art blev gæsterne opfordret til
at tage et gratis katalog og gå en frisk tur langs
vandet og udforske kunstværkerne, de kunne få
en sejltur helt ud til de enkelte værker eller de
kunne selv springe i en kano og udforske udstillingen nærmere.
På Kulturmuseet Spinderihallerne gav aktiv
inddragelse af de besøgende sig bl.a. tilkende
ved, at man kunne rangere forskellige genstande som fx en mobiltelefon og et Anders And
blad, alt efter hvor væsentlig en genstand, man
opfattede den for sin tid. Genstandene skulle
placeres i en amagerhylde med den væsentligste øverst. Der var også mulighed for aktivt at

vælge hvilke af de private samleres historie, man
ville se på en video.
I vores skoletilbud er eleverne selvsagt også
en aktiv medspiller. Vi har i 2018 haft 138 skoleklasser igennem vores tre store steder: Jernaldermiljøet i Vingsted, Vejle Kunstmuseum og
Kulturmuseet Spinderihallerne. Alle tre steder
bestræber vi os på, at eleverne er fysisk aktive i
den undervisning, de får hos os. I 2018 blev de
fx sat til at tegne karikaturer i vores satireudstilling, sat til at rense fsk og smede knive i Jernaldermiljøet og grave efter metal i gravekassen i
udstillingen Jordens mysterier på kulturmuseet.
ARRANGEMENTER TIL EN BRED SKARE

VejleMuseerne havde i 2018 godt 200 offentlige
arrangementer og arrangementer, som grupper
havde ønsket at holde hos os.
Det absolut største bookede gruppearrangement var, da Jernaldermiljøet i Vingsted stod for
åbningen af Verdenskulturarv konferencen i det

tidlige efterår 2018. Emnet var ’Kulturarv i børnehøjde’, så det kunne ikke være mere oplagt
at byde de godt 100 mennesker fra primært de
nordiske lande velkommen med mad over bål
og borgmestertale i den smukke landsby.
Vores andre arrangementer for grupper, der
bookede sig ind i 2018, fordelte sig primært i
Jernaldermiljøet i Vingsted, på Vejle Kunstmuseum og på Kulturmuseet Spinderihallerne, men
der var også arrangementer i byrummet og i det
omkringliggende landskab samt på et par af
VejleMuseernes mindre besøgssteder. Vores
arbejde i de seneste år med at udvikle bedre tilbud til grupper har i 2018 bidt sig fast, og vi har
fundet en god form at håndtere dem på.
Vores andre arrangementer, der var udbudt til
offentligheden, var i 2018 både guidede ture i
byen, i landskabet og på museerne, workshops,
sommerlejre, aktivitetsdage, ferniseringer, foredrag, oplevelser med ritualer, åbne udgravninger, åbne værksteder og meget andet.

VEJLE KUNSTMUSEUM

JERNALDERMILJØET

KULTURMUSEET SPINDERIHALLERNE
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Alle arrangementer – både de offentlige og
dem til grupper – var naturligvis koncentreret
om vores tre kernefagligheder: Kunst, historie
og arkæologi, som vi er sat i verden for at formidle og værne om.
SAMARBEJDER OM FORMIDLING

Vi ønsker at være åbne i vores formidling, og
dermed også i vores samarbejde med andre om
formidling af kulturarven. Vi har løbende samarbejder med lærere og elever i folkeskolen og
gymnasier om vores udstillinger og skoletilbud,
og vi samarbejder på tværs med andre kulturinstitutioner og forvaltning om Kulturrygsækken,
der er et gratis undervisningstilbud.
I 2018 indledte vi et nyt samarbejde, der har
betydet markant øget synlighed for Vejle Kunstmuseum og for antallet af besøgende på
VejleMuseernes hjemmeside: Samarbejdet med
Kirk Kapital om formidling af Olafur Eliassons
Fjordenhus på Vejle Havn. Hver dag siden juli
2018 har vi haft to daglige guidede ture i huset,

som vores kunstfaglige guider står for. Opgaven
er på mange måder utraditionel, men det er
særdeles oplagt, at vi som byens kunstmuseum
tager del i formidlingen af et så spektakulært
kunstværk, som kunstneren har skabt.
I 2018 havde vi en del fere samarbejdsprojekter
om formidling: Blandt andet havde vi et projekt
med Vejle Stadsarkiv, Vejle Bibliotekerne og
DR om at vise historiske flm- og tvklip fra Vejle
Kommune. De blev vist og formidlet i et interaktivt brugerinddragende telt på Rådhustorvet i
Vejle i august, og får videre frem et liv på Kulturmuseet Spinderihallerne, hvor borgerne kan se
nogle af flmene.
Vi arbejder også sammen med fx Kongernes
Jelling/Nationalmuseet om foredragsrækken
Historiske Stjernestunder, der seks gange om
året henter nogle af de bedste foredrag om
aktuel historie og arkæologi til vores område.
Desuden har vi samarbejder med Musikskolen
om musikalsk formidling til vores Jernalder-

marked i Vingsted, med produktionsskolen om
gamle håndværk etc. I 2018 havde vi også et enkelt arrangement i samarbejde med Konserveringscenter Vejle, der formidlede hvordan man
bedst værner om og opbevarer betydningsfulde
gamle genstande.
Sidst men ikke mindst – vi indgik et samarbejde
med DR’s fagskib 21Søndag om at følge den
langvarige og spændende udgravning af
Hjarnøskatten. De fk en rasende god og
nærværende historie, og vi fk formidlet det
arkæologiske arbejde på en ny måde med en
af Danmarks stærkeste samarbejdspartnere.
Læs mere om den historie både under afsnittet
om forskning og markedsføring.
OVERBLIK – DE STORE SÆRUDSTILLINGER

VejleMuseerne havde fre store særudstillinger i
2018. I de senere år har vi haft to særudstillinger
på Kulturmuseet Spinderihallerne, men i lyset
af vedvarende nedskæringer er der skruet ned
til en stor årlig særudstilling på kulturmuseet.

SKOLEELEVER PÅ KONSERVERINGSCENTRET

RUNDVISNINGER I FJORDENHUS

EN LILLE DEL AF HJARNØSKATTEN
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På kunstmuseet kan vi opretholde tre særudstillinger om året, da den ene nu er udelukkende
eksternt fnansieret, Floating Art.

Særudstillingerne i 2018 på VejleMuseerne:
Så’ er der samling på Vejle Kunstmuseum var
forårets udstilling. Særudstillingen satte fokus
på udvalgte temaer og værker i museets egen
samling. Værker der ikke har været vist længe på
museet kom frem og fk nyt liv. Temaet opfordrede desuden til at gøre noget sammen; at samles
om noget. Udstillingen spillede tematisk hybridt
sammen med udstillingen Vilde samlinger på
Kulturmuseet Spinderihallerne,der stod hele
året. Udstillingen fortalte historien om, hvorfor og værdien i at museer samler, og hvordan
det lokale kulturhistoriske museum er opstået
gennem private samleres initiativer. Vilde samlinger favnede også nulevende private samlere,
som var indbudt til at udstille dels deres private
historier om at samle og deres skønne samlinger

af fx snurretoppe, kinderæg, skeer, klovne og
modelfy i en gigantisk amagerhylde. De private
samlere blev udskiftet et par gange, så der blev
gjort plads til fere og udstillingen blev attraktiv
at besøge igen.
Lige til stregen. En satirisk jordomrejse var efterårets særudstilling på Vejle Kunstmuseum. I fre
aktuelle temaer blev satire fra hele verden præsenteret: Magtens ansigt, De udsatte, #MeToo
og Lige til stregen. Nogle af verdens dygtigste
tegnere var repræsenteret i udstillingen, der fk
sat de enkelte emner og satiren som genre og
demokratisk stemme til debat.
Floating Art satte igen i 2018 Vejle Fjord på
landkortet; i år med værker, der tog udgangspunkt i ung kunst og arkitektur. Inspireret af havnens nye Fjordenhus og den øvrige arkitektur i
havneområdet, blev kunstnere og arkitekter fra
ind- og udland opfordret til at kreere værker til
udstillingen i et open call. Et af dem gik verden
rundt i løbet af sommeren og satte Vejle som

moderne kunstby på verdenskortet. Se mere i
afsnittet om markedsføring.
I løbet af de sidste to år har vi arbejdet os stille
og roligt igennem nogle af rummene på Vejle
Kunstmuseum, som i den grad trængte til en opgradering. De har fået tydelige historier, stærke
kuratoriske greb og dygtig istandsættelse. Det
har givet pote. Her er en samling af de udmeldinger, som mange besøgende på Vejle Kunstmuseum har ytret i løbet af 2018:
 En formidabel samling
 Louisiana værdigt
 Kan sagtens måle sig med Louisiana
 Flot samling
 Hvor er her hyggeligt
 Wau, troede ikke museet var så stort
 Spændende rum. Man får en ny oplevelse i
hvert rum
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 Vi kommer helt sikkert igen (og der er en del,
der kommer igen)
 Jeg skal have mine venner og familie med
hertil
 Vi er imponeret over så mange gode værker,
I har
Indsamlet af museumsvært på
Vejle Kunstmuseum

Mange giver udtryk for, at det er dejligt, det
er gratis. Det er med til, at de kommer fere
gange.
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Der blev udgivet seks videnskabelige artikler fra
VejleMuseerne i 2018, to engelsksprogede og
fre dansksprogede. En af artiklerne er fra vores
forskningsprojekt, Erritsøprojektet. Ved Erritsø
undersøgte vi en befæstet vikingeborg. Den
ligger, hvor fere transportknudepunkter til vands
og til lands mødes midt i Danmark. Gården er
derfor nok ikke tilfældigt anlagt med ekstrem
god udsigt ud over Lillebælt.
Stedet er muligvis en forgænger til Jellingbebyggelsen, 30 km mod nordvest. Jelling faser
nemlig ind i 900-tallet, da Erritsøgården fra
7-800-tallet faser ud. Det viser vores foreløbige
undersøgelser.
Måske er stedet således forgængeren til kong
Gorm den Gamles dynasti, den konge alle nuværende konger kan føres tilbage til. Eller måske
overtager Gorm den Gamles dynasti fra Jelling
magten i området og Erritsøgården nedlægges.
Det vil fremtidig forskning måske kunne vise.

I en mere populær artikel i tidskriftet SKALK og
på videnskab.dk underbygger vi denne formodning, og ikke mindst Erritsøborgens strategiske
placering. Vi foreslår, at Erritsøgården kan have
spillet en rolle i det tidlige Danmarks Game of
Thrones, i spillet om magten i 815, da Kejser
Ludvig sender en straffeekspedition op i Jylland
for at straffe danerne; ud fra de sparsomme
skriftlige kilder antydes, at den danske kong
Godfreds sønner gemmer deres skibe på Fyn lige over for Erritsøgården.
Erritsøbefæstningen er samtidig med de begivenheder. Så vi formoder, at den må have spillet
en rolle. Hvilken er endnu uvist. Med bevillingen
fra Augustinusfonden håber vi at fnde ud af
mere i de kommende år. De første undersøgelser, vi lavede i 2018 underbygger, at stedet kan
have været en kongelig residens. Vi fandt fere
grubehuse, der underbygger, at der har været
håndværksaktivitet og handel i området. Vi fandt
også enkelte metalgenstande blandt andet en
del af en arabisk mønt.

Grubehuse fndes også på sammenlignelige
kongsgårde på Sjælland. Palisaden ved gården
antyder, at der har været mere krig i Jylland end
på Sjælland. Det skyldes nok, at fjenden altid
har kunne trænge op i Jylland, hvilket fortsatte
senere op i danmarkshistorien under svenskekrigene i 1600-tallet og sidst med preussernes
angreb på Fredericia i 1849 og 1864. I dette perspektiv kan Fredericias placering måske forklares
på samme måde som vikingetidens Erritsø med,
at det ligger strategisk opportunt et vigtigt sted
i Danmark, hvor en fremrykkende fjende kan
stoppes fra siden, mens man kan rømme eller
tilføre tropper fra øerne. Sådanne langtidsstrategiske perspektiver vil vi gerne undersøge nærmere i forskningsprojektet i samarbejde med
museerne i Fredericia og andre institutioner.
Samfundets struktur i vikingetiden undersøges
i en anden forskningsartikel. Her sammenlignes
vikingernes samfund med andre komplekse
samfund i et sammenlignende perspektiv, blandt
andet kongedømmerne på Hawaii. I dette per-
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FAGFÆLLEBEDØMTE UDGIVELSER DE SIDSTE FEM ÅR

MØNTFUND VED ERRITSØGÅRDEN
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Den akkumulerede forskningsaktivitet de sidste fem år og antal udgivelser af
artikler og bøger.
Et detektorfund af en lille, arabisk mønt antyder sammen med de nedgravede huse, at der har været handel ved Erritsøgården. Det var ofte kongen, der
organiserede langdistancehandel.
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spektiv virker det til, at vikingernes samfund var
meget mindre komplekst og mere sårbart for interne konfikter. Det er derfor nok svært at kalde
Danmark for en stat, førend vi kommer længere
ind i middelalderen. Dette får vi måske lejlighed til at undersøge mere i Jelling i 2019, hvor
vi påbegyndte kapitel 8 udgravninger vest for
palisaden ved Jelling ved Anesminde. Her vil vi
med lidt held kunne fnde vestporten til Harald
Blåtands palisade, og måske hans residens ved
kommende udgravninger ved Anesminde. Vi
samarbejder med Nationalmuseet om kommende forskningsgravninger i forlængelse af kapitel
8 gravningerne.
Et andet fokus på VejleMuseerne de sidste år
har været ’anderledeshed’ og de udsatte. Museet har derfor på både Kunstmuseet og på Kulturmuseet tidligere lavet udstillinger om hekse og
trolde i 1600-tallet. Tankerne rundt om dette er
blevet til en videnskabelig artikel, der illustrerer
1600-tallets hekseprocesser og angsten for det
ukendte og de fremmede. Dette tema synes at

være ganske aktuelt i dag. Temaet følges delvist
op med vores satireudstilling, der i sine temaer har både de udsatte og #Metoo. Læs mere
under formidling.
Guldfundet ved Hjarnø blev også et forskningsog formidlingsprojekt, da museet indgik et samarbejde med fere detektorfolk. Sammen med
DR aftalte vi, at de flmede vores undersøgelser.
Museet fk et længere indslag i 21Søndag på
DR1 i efteråret. Museet satsede meget tid i 2018
på at udvikle en udstilling om forskningen bag
dette fund, som åbner i 2019. Guldet er fra en
kaotisk tid, hvor man i folkevandringstiden ofrede adskillige guldskatte for at formilde guderne,
der i disse år tilsyneladende foranstaltede dårlige somre, der siden af videnskaben er påvist at
have været forårsaget af fere vulkanudbrud. Der
er foreløbigt kommet fere populærvidenskabelige artikler om det på Videnskab.dk og i SKALK
i 2018.

VejleMuseerne var også ledende inden for det
uformelle forskningssamarbejde blandt museer
i Trekantsområdet, Glud og Horsens Museum,
inden for det forum vi kalder ’forskerforum’.
Denne forskerklynge fk i løbet af 2018 arbejdet
videre med udgivelsen af vores første fælles projekt, det tværvidenskabelige, fagfællebedømte
tidsskrift TINGS TALE, som er udgivet på Aarhus
Universitetsforlag. Alle artikler kom ind til deadline med forventet udgivelse foråret 2019.
VejleMuseerne var også vært for et jernaldersymposium, der blev holdt på Vingsted Mølle
den 28. september 2018. Til dette symposium
kom der fere deltagere fra ind- og udland.
På det middelalderlige Voldsted ved Højgaard
fk vi foretaget georadarundersøgelser; det er
undersøgelser, der skanner jorden og spor efter
ruinrester under jorden, uden at vi ødelægger
stedet. Resultaterne viste, at der nok er en borg,
og måske endda to runde tårne, måske helt op i
renæssancen. Udgravninger uden for det frede-
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UDGRAVNING, HJARNØ

Udgravning sammen med detektorførere ved Hjarnø.

DETEKTORFUND FRA HJARNØ

Et guldfund af de 26 fundne fra Hjarnø, en sjælden brakteat.
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de område i efteråret 2018 gav ikke så mange
afgørende daterende fund, men noget tyder på,
at stedet måske skal dateres til renæssancen.
Der fandtes gamle hjulspor ude ved borgens
indkørsel, og vi fk en god idé om adgangsforholdene til borgen, men ikke entydige fund, der
kunne underbygge borgens datering, hverken
hvornår den er grundlagt eller forladt. Vi er derfor begyndt at undersøge fere skriftlige kilder
igen sammen med historiker Anders Bøgh fra
Aarhus Universitet. Den private opdragsgiver
var meget tilfreds med resultaterne, og museet
påtænker at fortsætte inden for de rammer, der
angives af opdragsgiveren og Slots- og Kulturstyrelsen.
Ny Carlsberg Fondet bevilgede os i 2016 et
treårigt post-doc stipendium til et forsknings-og
formidlingsprojekt til kunsthistorikeren ph.d.
Michael Kjær fra Københavns Universitet. Han
skal sammen med museet arbejde for en hybrid
udstilling, der kaldes Navigeringer. Projektet
forventes at blive fundraiset i løbet af 2019

med udstillingsåbning i 2020. Vi har indgået et
partnerskab med Holstebro Kunstmuseum om
udstillingssamarbejde i denne proces. Fokus er
på de Rembrandtraderinger vi har og de samtidige nederlandske søkort. Ved at holde tidens
tanker om at navigere i verdens mørke og lys op
mod hinanden, vil vi kaste lys ind i nutiden og
fremtiden med fere tværfaglige udstillingsgenstande, samtidigt med at vi involverer en række
nutidskunstnere, der skal illustrere udfordringen
med at navigere i nutidens og fremtidens uoverskuelige univers.
Navigeringer er endnu et eksempel på det tætte
samarbejde i et hybridt museum, da forskning
og formidling også her smelter sammen.
VIDENSKABELIGE ARTIKLER FRA VEJLEMUSEERNE I 2018 – OVERSIGT

Dufresne, Marie; Kjær, Michael, 2018. Flette, flte: Udvekslinger omkring den forskningsbaserede kurateringsproces bag udstillingen Abstrakt
Hverdag. I: Periskop, Nr. 20, 2018, s. 126-145.

Ejstrud, Jannie Uhre og Birgit Christensen (2018).
’Vitterlige troldfolk. Trolddom, trolddomsangst
og hekseprocesser i Sydøstjylland i 1620’. I By,
Marsk og Geest. Liljebjerget, s. 31-59.
Ejstrud, Jannie Uhre (2018). ’Den manipulerede
krigshelt. Visuel og litterær efterbearbejdning
af krigens billeder i sidste halvdel af 1800-tallet’.
I Anne Magnussen, Kirstine Sinclair og Casper
Sylvest (red.) Visuel historie. Tilgange og eksempler. Syddansk Universitetsforlag, s. 87-103.
Juel, Christian, & Ravn, Mads, 2018. Erritsø –
a fortifed Early Viking Age Manor near Lillebælt. New investigations and research Perspectives. In, eds, Jesper Hansen & Mette Buus.
The fortifed Viking Age, 36th interdisciplinary
Viking Symposium. Odense: University Press of
Southern Denmark, p., 16-25.
Gregersen, A., Handberg, M. og Kjær, M. 2018.
Udstillingen som forskningsobjekt. Skandinaviske Exhibition Histories. Periskop, Nr. 20, 5-11.
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GEOFYSISKE SKANNINGER HAR VIST TO TÅRNE SAMT EN MULIG RENÆSSANCEBORG

Geofysiske skanninger, foretaget af Museum Midtjylland og Aarhus Universitet
viser, at der er to tårne samt en mulig renæssanceborg under al træbevoksningen.
Borgen er endnu ikke dateret, men formodes at være fra 13-1500-tallet.
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ARKÆOLOGI
Den bygherrebetalte arkæologi havde i 2018
stort set samme omfang som i 2017.
Museet foretog 32 mindre forundersøgelser,
mod 33 året før (røde stjerner) og 43 større
forundersøgelser mod 42 året før (blå trekanter).
Vi havde 18 egentlige udgravninger mod 23 året
før (orange kvadrater).
Omsætningen viser en lille stigning fra knap
syv millioner i 2017 til godt otte millioner i 2018.
Der tegner sig fortsat et billede af, at der er
meget mere at lave, end der har været i mange
år. Der er nu 16 ansatte arkæologer på museet,
mod fre for fem år siden.
Alt i alt er arkæologiens omfang en afspejling
af den højkonjunktur, som er i byggebranchen.
Der udstykkes meget i museets ansvarsområde.
Hvor der i Vejle kommune primært er tale om
boligudstykninger, er der i Fredericia og Hedensted kommuner også en del erhvervsudstykninger. For logistisk at følge med til denne travlhed
er der i Kedelbygningen ved Spinderihallerne

fundet nye og større lokaler til den arkæologiske
virksomhed. Flytningen hertil foregik i efteråret
2018.
Arbejdet med at optimere samarbejdet med
Vejle Kommune omkring byggemodninger har
resulteret i, at museet nu deltager i månedlige
møder i kommunens byggemodningsgruppe.
Det er museets håb, at samarbejdet med denne
store aktør kan blive lige så smidigt som med
de øvrige kommuner og praktisk talt alle private
aktører på området. Jo tidligere vi får kendskab
til projekter og kan lave forundersøgelser, jo
mindre kommer vi i den sidste ende til at genere
bygherrernes arbejde, helt i ånd med tanken
bag museumsloven og Kulturstyrelsens retningslinjer.
Årets mest omfattende udgravninger er to store
udgravninger fra tiden omkring Kr.f., som er
udført forud for byggemodning af boliggrunde
henholdsvis ved Sofenbjergvej i Bredballe og
ved Svinholtvej i Vinding. Der er tale om større

landsbyområder med velbevarede huse i delvist
indhegnede gårdsenheder. Både i Bredballe og
i Vinding er der tale om faser af en langt større
bebyggelsesudvikling, som kan følges gennem
fere hundrede år i ældre jernalder via de tidligere omfattende udgravninger, som museet har
gennemført i nærområderne. Allerede nu ved vi,
at vi kan få ny viden omkring udviklingen af jernaldersamfundet i den umiddelbare nærhed af
Vejle. Der er en oplagt mulighed for at studere
ligheder og forskelle på hver side af Vejle Fjord
og få en fornemmelse af, om fjorden med sin
markante landskabsform har været en grænse
eller et sammenbindende led mellem nord og
syd.
Meget ældre er fundene ved udgravning af
kulturlag i Erhvervsparken i Ølholm. Her havde
Horsens Museum for en del år siden foretaget
en omfattende forundersøgelse, hvor man bl.a.
havde fundet to områder med fintredskaber.
Forud for kommende byggeaktivitet i disse
områder blev de udgravet og konklusionen er,
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at man i fere omgange i jægerstenalderen for
6-10.000 år siden i kortere eller længere perioder har slået lejr her på høj tør grund tæt ved
Ølholm Bæks udløb i det store kærområde ved
Gudenåen. Kæret har i hvert fald i den ældre del
af perioden været et mere eller mindre sammenhængende søbassin. For datidens jægere, fskere og samlere har pladsen været god, da meget
varierende biotoper og dermed forskellig føde
har været til stede inden for kort afstand.
Ikke helt så gamle er fundene ved en udgravning i Lille Dalby i Hedensted. Her skulle der
byggemodnes boliggrunde og en forundersøgelse havde vist tilstedeværelsen af anlægsspor
fra bondestenalderen under pløjemulden. Den

efterfølgende egentlige udgravning viste, at der
i perioden 3.500-1.700 f. Kr. har stået mindst otte
huse i området. Endnu foreligger der ikke sikre
dateringer, men fra andre lokaliteter vides det,
at der i på denne tids bopladser gerne kun stod
et par huse ad gangen. Landskabet blev udnyttet til ekstensivt landbrug, som var hovednæringskilden for befolkningen.
Planen om en ny parkeringsplads lige vest for
Givskud kirke gav anledning til en omfattende
udgravning af middelalderlige huse på arealet,
som ikke har været bebygget i nyere tid. Den
ældste del af bebyggelsen er samtidig med eller
nok lidt ældre end den stående stenkirke. Gennem 300 år kan bebyggelsen her følges med

nedrivninger og genopførelse af bygninger, som
har været udført i bindingsværk med jordgravede stolper. På et tidspunkt har der været en
kraftig sandfugt, som har været med til at bevare hustomterne i den lavere del af området i en
sjældent set grad. I en stor del af perioden har
der tilsyneladende ligget to gårde bestående af
et beboelseshus og mindst et udhus. En gang
i 1300-tallet har man opgivet at bo på stedet.
Om landsbyen er fyttet til den historisk kendte
placering noget nord for kirken, eller den blot er
skrumpet ind i de ulykkelige år med borgerkrig
og pest, ved vi endnu ikke med sikkerhed.
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SAMLING
Museet fortsætter det gode samarbejde med
Center for Bevaring og Kulturarv – Konserveringscentret i Vejle som hidtil, og samlingerne
ligger godt i de fælles magasiner. Diskussionen
om, at der på visse museer er fundet skimmel,
en historie der dukkede op i fjor er ikke aktuel
for VejleMuseerne.
På kunstområdet arbejdes der fortsat med at få
fere, store malerier i kompaktmagasinering,
medens en større udredning om, hvordan og
hvor lang tid det vil tage at omlægge den kulturhistoriske samling i kompaktmagasin er afsluttet.
Udskillesen af Vandelsamlingen er nu også
afsluttet, selvom der af og til dukker mindre
sager op, der endnu skal fuldendes. Eksempel-

vis spidsbarren, der er unik i dansk og europæisk sammenhæng, fk museet efter aftale med
museet i Vandel lavet fere kopier af, således at
originalen forbliver i VejleMuseernes samling,
medens en tro kopi er givet til museet i Vandel.
Museet ønsker på sigt at udstille denne unikke
genstand på Kulturmuseet Spinderihallerne i
Vejle.
Flere af museets medarbejdere har været på
SARA kurset, som er det nye registreringsprogram, der skal aføse det gamle databaseprogram REGIN. Indtil alle er opdaterede med
dette program, og vi har fået lavet en registreringspraksis i samlingsgruppen på museet, har
ny registrering af genstande ligget stille. Der
arbejdes nu med at få en praksis på plads i 2019.

VejleMuseerne har desuden opsagt aftalen om
automatisk at overføre alle midler til konserveringscenteret i Vejle, idet det nu prioriteres at få
ansat en registrator. Med denne stilling vil fokus
fortsat være på samlingen, men indsatsen vil
kunne bruges mere målrettet ind i magasinforvaltningen og genstandsregistreringen. Samtidigt bliver det vigtigt at styre timeforbruget på
dette område mere end det tidligere har været
gjort. Med denne nye stilling vil museet bedre
kunne følge op på de faskehalse, der kommer,
når udstillinger sættes op og tages ned, og når
der skal registres indkomne genstande eller
foretages udlån.
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Historiefortælling i VejleMuseernes kommunikation og markedsføring er en afgørende faktor
for, at vi lykkes med at øge vores synlighed. Vi
bruger historiefortælling i bl.a. formidling af
forskning og udstillinger, og vi bruger samme historiefortælling i vores markedsføring af samme.
Vi tror på, at vi med vores gode historier i front
kan komme bredere ud til mange mennesker.
Formidling og kommunikation er tænkt helt tæt
sammen i den hybride museumsorganisation,
så vi har mulighed for at se potentialerne i vores
historier tidligt – og dermed udnytte dem bedst
muligt.
Hvis fx en udstillingsidé ikke kan fortælles i en
god og fængende historie, så er det ikke en god
idé til en udstilling, da den vil få et svært liv i sin
formidling til de besøgende, men også markedsføringen af den, vil være alt for svær.
De valg vi træffer allerede, når vi planlægger
en udstilling, hænger derfor nøje sammen med
de muligheder, der er for at folde historierne

ud senere, når udstillingen skal markedsføres.
De gode historier i den forskning eller idé, der
ligger bag en udstilling er med andre ord bærende helt fra ideens første form til den endelige
markedsføring af udstillingen.
Formidling og markedsføring hænger også nøje
sammen, når vi skal sikre et bredere kendskab
til fx arkæologien. Vores faginspektører sikrer
en stærk formidling af fagligt indhold på fx de
digitale medier, og vi bruger aktivt det store
reach på at markedsføre vores forskellige tilbud
på vores øvrige platforme.
VejleMuseerne har udviklet sig til at være på forkant med at tænke kreative formidlingskoncepter på de digitale platforme, og det skal vi holde
fast i. Der er i de senere år lavet julekalender på
Facebook, og der bliver hver fredag udgivet en
ugerevy på Facebook fra arkæologien; begge
tiltag som bliver set og bemærket af både brugere og andre museumsfolk. Vi arbejder videre
på at være foran med nye digitale formidlings-

koncepter, der dels formidler men også markedsfører vores arbejdsfelt.
GULDET KOM I PRIME TIME PÅ DR1

Allerede i 2017 stod det klart, at vi havde en
rigtig god historie at fortælle i løbet af 2018.
Den begyndte med en amatørarkæolog, der
fandt et guldsmykke på en mark på Hjarnø. Da
det tegnede til, at fundet kunne udvikle sig til en
rigtig god historie, kontaktede vi i al diskretion
en journalist i DR. Hun hviskede historien videre
til den rette redaktør, og DR blev inviteret til at
dække logoer og kameraer til og tage med den
lille færge til Hjarnø og følge udgravningsarbejdet og jubelscenerne, når mere guld dukkede
frem.
Den gode historie udviklede sig til at handle
om, at meget af det guld, vi fnder i jorden i dag
er fra 500-tallet – og årsagen: at vulkanudbrud
i år 536 kastede årelange skygger over landet,
ødelagde afgrøderne og fk folk til at fygte eller
ofre deres guld for et bedre liv.
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ARKÆOLOGERNES UGEREVY
•

~ Vejlemuseerne -

ARKÆOLOGERNES UGEREVY

G) Følg

Arkæologernes Ugerevy - Uge 23, 2019

I ugerevyen udruller vi den SPÆNDENDE historie om en enkelt HULSLEBEN FLINTØKSE fra ENKELT .. Se mere

Arkæologernes Ugerevy
- Uge 22, 2019

Arkæologernes Ugerevy
- Uge 21 , 2019

Arkæologernes Ugerevy
-U e 20, 2019
2,4

s•ind visninger

til Ærøskøbing for at hente en flintøkse , som hare~ rigtig spændende
baggrundshistorie! Den skal være fundet i Egtved. Proveniensen af

Arkæologernes Ugerevy
- Uae 19, 2019
2,3 ll.Jsind visninger

Arkæologernes Ug,erevy
- Uae 18, 2019

2, 1 ll.Jisind visninger
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15 minutter i prime time i 21Søndag på DR om
arbejdet med udgravningen, der også blev til
et forskningsprojekt, der så udviklede sig til en
særudstilling til 2019, og til en masse små formidlingsvideoer om guldet, om konserveringsarbejdet, om guldsmedearbejdet, om at grave
forsvarligt som amatørarkæolog, om strontiumisotopanalyser og meget mere. Alt sammen
gode historier, der bruges både til formidling,
men som smelter sammen med markedsføring,
der snor sig ud i vores mange forskellige kanaler.
FRA EN OPLEVELSE TIL EN ANDEN

De platforme, vi markedsfører os på er stort set
identiske med de platforme, vi formidler på –
det er de, fordi vi udnytter potentialet i, at når vi
først har fat i folk i formidlingsøjemed, så bruger vi kontakten til at markedsføre vores øvrige
tilbud. Et eksempel på den direkte kontakt, der
fører til næste besøg er, når folk besøger os på
kunstmuseet, så sendes de af værterne med
infomaterialet om vores 10 besøgssteder med

gratis adgang videre over på kulturmuseet eller
måske en tur til Tørskind for at se Robert Jacobsens skulpturer. Eller når folk kommer til Jernaldermiljøet i Vingsted, så ser de plakat med alle
de øvrige tilbud i den måned om fx fortælleaftener eller åbne udgravninger eller lærerne informeres om vores andre skoletilbud andre steder
i huset. Eller når de besøgende står i butikken
på kulturmuseet og får øje på tv spots for vores
teamoplevelser for virksomheder. Der er mange direkte overleveringer, og så er der alle de
digitale overleveringer, hvor formidling bliver til
markedsføring.
Vi arbejder med markedsføring på fere
forskellige platforme:
 i udstillinger (hvor materiale om andre
besøgssteder fndes)
 i undervisning (hvor vi fortæller om andre
skoletilbud)
 på guidede ture (hvor vi fortæller om os som
museumsorganisation og vores tilbud)

 i foredrag (hvor der fndes materiale om
andre besøgssteder og evt. tilbud)
 i workshops (samme)
 på kurser (samme)
 i pressearbejdet (hvor vi frister tv, radio, avis
og web til at fortælle vores gode historier)
 i trykte aviser og magasiner
(hvor vi annoncerer)
 på Facebook (hvor vi bruger målgrupper
og interaktioner til fremtidige annoncer)
 på Instagram (hvor vi alene gennem de gode
historier brander det enkelte sted)
 på egen webside (hvor vi frister med andre
tilbud end kun det, du kom for)
 i nyhedsbreve (hvor vi annoncerer for
specifkke tilbud)
 på andres hjemmesider (hvor vi annoncerer
ligeledes).
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I 2017 satsede vi og brugte en del af det sparsomme annoncebudget på at gøre os synlige
landsdækkende. I 2018 har vi koncentreret os
om at annoncere lokalt, da vi også har brug for
styrke den lokale forankring. Måske er vi lettere
at få øje på lokalt, når man lige også er stødt på
os landsdækkende.
Dog arbejder annoncekronerne ikke udelukkende lokalt. Især kunstudstillingerne annoncerede
vi også landsdækkende i 2018.
Vores presseindsats er større end annonceringerne. Vi får mere synlighed og troværdighed
ud af den journalistiske omtale, så den arbejder
vi dagligt på at få – både lokalt og nationalt.
FLOATING ART GIK VERDEN RUNDT

Engang i mellem bliver omtalen også international. En omtale i en lokalavis på Fyn af et kunstværk ude i Vejle Fjord af en lokal kunstner fra
Ærø, blev pludselig til en verdensomspændende

nyhed. Asmund Havsteen-Mikkelsens værk
Flooded Modernity, som mange vil huske som
det store halvsunkne Le Corbusier hus ude i fjorden, gik pludselig verden rundt i særligt kunstog arkitektmedier. Værket var en provokerende
god historie, hvor kunstneren som en kommentar til tidsånden tillod sig at sænke en af vores
arkitektoniske mestre.

en helsides reportage i Kristeligt Dagblad og
en fot anmeldelse på Kunsten.nu samt omtaler på Kopenhagen.dk, kunsten.nu, Idoart.dk,
Der Northschlesweger, P1 og P4 Trekanten. Af
lokale medier kan nævnes omtale i Vejle Amts
Folkeblad, Horsens Folkeblad, Trekantområdets
festugeavis, Visitvejle.dk, Oplevvejle.dk, Vejlekommune.dk og Havnebladet.

Generelt har Floating Art igennem de sidste tre
år fået stor eksponering i både de lokale, nationale og internationale medier – både på tryk,
i radio og tv, men i 2018 provokerede det ene
værk så mange, at udstillingen i Vejle fk mindst
64 omtaler i den internationale presse – herunder i Europa, Sydafrika, Kina og USA. Omtalen
har bl.a. inkluderet reportager i anerkendte
kunst og arkitektur magasiner som iconeye,
Hyperallergic, Wallpaper, Dezeen og archdaily.
Den internationale omtale fk de danske medier
til at kigge mod fjordbyen. I 2018 fk Floating Art
fere omtaler og artikler i danske medier, bl.a.

Desuden skal det nævnes, at vores vedholdenhed i formidling og markedsføring på de sociale
medier tæt på fordoblede både den gennemsnitslige rækkevidde, antal interaktioner og
visninger samt det samlede antal eksponeringer
på Facebook fra 2017 til 2018. Floating Art 2018
ligger i top 3 af VejleMuseernes mest interagerende events i 2018, og vores webside om Floating Art 2018 havde 14.921 unikke besøgende.
SAMARBEJDER GIVER OGSÅ PR

Vores markedsføring handler om gode historier,
men det handler også om berigende samarbejder.

INDHOLD
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FLOATING ART 2018

FLOODED MODERNITY , ASMUND HAVSTEEN-MIKKELSEN
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Vi samarbejder bl.a. med Vejle Stadsarkiv og Vejle
Bibliotekerne, der giver os plads til at lave små
satellitudstillinger af vores særudstillinger i deres
huse. På den måde når vi deres besøgende med
pr for vores tilbud.
Samarbejdet med Kongernes Jelling/Nationalmuseet om foredrag giver os også en synlighed, vi
ikke kunne opnå alene. Og når vi samarbejder om
arrangementer med fx Vild med vand eller Trekantområdets festuge, så giver det os ligeledes andre
kanaler at markedsføre os på.
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SoMe UDVIDER KREDSEN OG KENDSKABET
Som nævnt markedsfører vi med de gode historier og faglig bund også på de sociale medier. Vores tal på den indsats taler for sig selv.
Den digitale statistik for 2018 ser således ud:

TAL FRA PERIODEN 1/8-18 TIL 31/12-18

VEJLEMUSEERNE KULTURMUSEET KUNSTMUSEET

JERNALDERMILJØET

(Tal i parentes for samme periode i 2017)
Samlet antal eksponeringer i hele perioden
(sum af alle opslag, organisk/betalt)

95.402

139.267

73.146

44.955

(396.163)

(205.020)

(46.944)

(14.193)

Gennemsnitlig rækkevidde i løbet af 28 dage (unikke brugere)

12.729

15.181

10.605

5.884

(11.821)

(14.765)

(5.094)

(1.971)

Gennemsnitlig antal personer der interagerer med indhold i løbet af
28 dage (unikke brugere)

1.558

2.076

3.023

702

(1.045)

(1.722)

(514)

(225)

Gennemsnitligt antal personer som har set indhold, der er knyttet til siden
i løbet af 28 dage (unikke brugere)
Inkluderer også virale historier som fx ’[navn] er interesseret i [event]’
og ’[navn] synes godt om Vejle Kunstmuseum’, mm.

12.817

18.402

12.634

7.848

(12.329)

(21.853)

(7.752)

(3.374)
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KOMMENTARER TIL TABELLEN
PÅ FOREGÅENDE SIDE:

Antal likes/følgere på vores fre Facebooksider

 Generelt pæne stigninger hele vejen rundt

 Kulturmuseet.............. 864/917

 Dette skal ses i betragtning af algoritme-ændringen der fra januar 2018 reducerede rækkevidden for Facebook-sider med 20-50%

 Vejle Kunstmuseum ... 1.086/1.136

 Det meget store fald i samlet antal eksponeringer for VejleMuseerne skyldes primært
Julekalenderen. 263.000 af sidens 396.000 eksponeringer i 2017 skete i december måned.

 Vejlemuseerne............ 2.072/2.085

 Vingsted ..................... 1.170/1.190
Alle følgende tal er for unikke enkeltpersoner i løbet af de seneste 365 dage (fra febr. 2019). Afrundet til nærmeste 100

Brugere der har besøgt, interageret med eller
været tilmeldt vores Facebook-events
(kategoriseret)
 Vingsted ..................... 7.200
 Kunstmuseet .............. 28.000
(inkl. ’Besøg Fjordenhus’ og ’Vild Med Vand’)
 Lokalhist./nyere tid .... 6.000
 Arkæologi................... 3.900
 Børn/familie ............... 25.000
(inkl. ’Vild Med Vand’)

 Det samme gør sig gældende for Kulturmuseet, der dog genvinder en del terræn med
Ugerevyerne

Interaktion med vores Facebook-sider

 Kunstmuseets høje gennemsnitlige antal
personer der interagerer holdes oppe af meget høje tal i aug/sept, hvor tre store Facebook-events skabte meget interaktion: Floating Art, Besøg Fjordenhus og Vild med Vand.

 Kulturmuseet.............. 4.800

 Vingsted ..................... 2.100

Tilmeldt (deltager/interesseret)
alle events ........................ 12.000

 Kunstmuseet .............. 3.300
 Vejlemuseerne............ 3.600
 Alle 4 samlet............... 12.000
(= kun ca. 1.200 gengangere)

Besøgt begivenhedsside
alle events ........................ 36.000

LEDELSESBERETNING | FORMIDLING | FORSKNING | ARKÆOLOGI | SAMLING | MARKEDSFØRING | BESØGSTAL

40

MARKEDSFØRING
INSTAGRAM

HJEMMESIDEN VEJLEMUSEERNE.DK

Her er tal for interaktion af unikke enkeltpersoner
i løbet af de seneste 365 dage (fra febr. 2019).

 Vi har fordoblet antallet af unikke sidevisninger
på hjemmesiden

Vejle Kunstmuseum

 Fjordenhus driver en meget stor del af vores
trafk, men der er generelle stigninger på alle
permanente undersider. Ca. 10% af de besøgende på /fjordenhus resulterer i en ny sidevisning

 Følgere ...............................................1.723
 Personer der har interageret ............3.600
Kulturmuseet
 Følgere ...............................................1.053
 Personer der har interageret ............1.300
Jernalderen
 Følgere ..................................................417
 Personer der har interageret ......... <1.000

 Trafk fra Google er faldet procentvist (men
dog steget i faktiske tal). Dette kan skyldes, at
vores side ikke kører https, og derfor får dårligere search-ranking (= uopnået potentiale).
Det kan også skyldes, at vi har opnået bedre
kendskab, og folk går direkte til vejlemuseerne.dk/xxx uden om Google.
Alle tal er for hele 2018 (sammenlignet med tal for
hele 2017)
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Vigtigste kanaler
1. j n. 2018 - 31. dec. 2018
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STØRSTE BESØGSTAL NOGENSINDE

Ser man på VejleMuseernes besøgstal fra 2014
til 2017 har der været tale om en pæn stigning.
Besøgstallet er gået fra 93.000 besøgende i
2014 til 105.000 i 2017. Det er en fot stigning,
der over alle tre år præsenterer en samlet
stigning på godt 14% eller en gennemsnitlig
stigning pr. år på knap 5%.
Men i beretningsåret 2018 er besøgstallet
kommet helt op på 122.800 og stigningen
fra 2017 til 2018 sætter klar rekord i den tid
VejleMuseerne har eksisteret. Til sammenligning med tidligere procentvis stigning er
der også tale om en klar rekord. Stigningen fra
2017 til 2018 kommer helt op på 16%, hvilket
står i klar kontrast til den gennemsnitlige
besøgsstigning på 6% over de sidste fem år.
TØRSKIND GRUSGRAV ER HØJDESPRINGEREN

En del af stigningen skyldes, at vi nu har mulighed for at dokumentere besøgstallet i Tørskind
Grusgrav. Det ligger på knap 20.000 registrerede

besøgende i skulpturområdet. De besøgende
er gennem hele 2018 blevet registreret ved
hjælp af specielle kameramålere, der er opsat
systematisk og troværdigt mellem parkeringspladsen og området med skulpturer. Disse
kameraer kan skelne mellem børn og voksne,
og det vi kan se er, at ca. ¼ af de besøgende er
børn (5000), mens den resterende ¾ er voksne
(14.296). Det er et forholdstal, der stemmer rigtig godt overens med forholdet mellem børn
/voksne besøgende på resten af museet. Der
har gennem årene været rigtig mange gisninger
om Tørskind Grusgravs besøgstal. Med vores
nye besøgstællere kan vi nu heldigvis slå fast, at
Tørskind Grusgrav er en af VejleMuseernes mest
velbesøgte steder, der besøgsmæssigt ligger på
højde med både Kulturmuseet Spinderihallerne
og Vejle Kunstmuseum.
EN STIGNING PÅ 30% OVER FEM ÅR

Kikker man på det samlede besøgstal hen over
de sidste fem år, hvor VejleMuseerne har eksi-

steret, er det steget fra 93.000 besøgende i 2014
til nu 122.800 besøgende i 2018. Det svarer til en
stigning på mere end 30% hen over perioden,
og vi er ikke i tvivl om, at det skyldes et målrettet og systematisk arbejde med de forskellige
formidlingsformer og metoder, som VejleMuseerne benytter sig af.
Går man lidt mere i dybden med tallene, viser
det sig, at det ud over Tørskind Grusgrav, er det
de to store museer, der fører an. Af nedenstående graf kan man se, at Kulturmuseet Spinderihallerne har haft en stabil fremgang i besøgstallene gennem de sidste fem år. Dog med et lille
dyk i beretningsåret, hvilket skyldes, at Spinderihallerne ikke afviklede store markeder som f.eks.
upcomers marked.
Vejle Kunstmuseum har derimod haft stabil
fremgang gennem de sidste fem år. Først og
fremmest i 2017 og 2018. Hovedårsagen til
det er, at vi begge år har haft stor succes med
Floating Art på havnen, og det fotte løft i 2018
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skyldes helt sikkert også satireudstillingen, der
er den udstilling på Vejle Kunstmuseum, der har
haft det største besøgstal i nyere tid.

let fra normalt ca. 1500 om året i 2014, 2015 og
2016 til 5000 besøgende i 2017 og endelig mere
end 10.000 besøgende i beretningsåret 2018.

På Vingsted Historiske Værksted har der været
tale om en lille tilbagegang i det samlede besøgstal. Det skyldes først og fremmest, at stedet
har gennemgået en strukturel omlægning med
det resultat, at arrangementer, der er målrettet
den brede del af publikum som f.eks. det årlige
pilemarked m.m., ikke blev afviklet i 2018. Og så
skyldes det også, at der er nedlagt en stilling på
grund af statslige besparelser, som det fremgår
af lederberetningen. Til gengæld ligger mængden af de arrangementer, der er målrettet skolebørnene stadig forholdsvis højt mængdemæssigt på samme niveau som de sidste fre-fem år.

Årsagen til den fotte fremgang fra 2017 til 2018
er museets samarbejde med Kirk Kapital om
de kunsthistoriske fremvisninger af Fjordenhus.
Disse fremvisninger har været en stor succes,
antallet af besøgende på vores guidede ture i
Fjordenhus var på 9.300 fra opstart sommeren
2018 til slutningen på året. Det er en succes,
der ser ud til at fortsætte med uformindsket
styrke i 2019.

OMVISNINGER PÅ FJORDENHUS ER EN PUBLIKUMSMAGNET

Kategorien ’andet’ har haft en markant stigning
i beretningsåret i forhold til tidligere år. Der er
nærmest tale om en femdobling af besøgstal-

DET BEDSTE PUBLIKUMSÅR PÅ VEJLEMUSEERNE
NOGENSINDE

Besøgsrekorden i 2018 på 122.800 besøgende
er meget tilfredsstillende. Kikker man hen over
de sidste fem år dokumenterer tallene kulminationen i 2018 af en meget målrettet opmærksomhed og fokus på publikum og udvikling af
aktiviteter og udstillinger. Nøglebegreberne her
er bl.a. ’brugerne i fokus, ’samskabelse’, ’aktiv

deltagelse’ og en målrettet markedsføring. Der
er inden tvivl om, at det er den målrettede satsning – som også beskrives mere detaljeret andet
steds her i beretningen – der skyldes, at VejleMuseernes besøgstal nu ligger i top og i samme
kategori, som nogle af de mest besøgte lokale
museer i Danmark.

