
FORMIDLINGSSTRATEGI
2020-2025

HORSENS
HISTORIEN

HORSENS HISTORIEN



Horsens Historien

FORMIDLINGSSTRATEGI
for perioden 2020-2025

Indledning og baggrund
I forbindelse med Horsens Kommunes budgetaftale for 2019 fik Horsens Museum til opgave at 
gentænke hele formidlingen af Horsens bys historie. Processen skulle udvikles på baggrund af 
borgerinddragelse og en konkretisering af Horsens Historiens vigtigste elementer. Resultatet af 
arbejdet behandles på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets møde i november 2019.

Kort om processen
Der er i perioden maj-november 2019 gennemført en række borgerinddragende aktiviteter og 
forsøg med samskabelse omkring museets formidling (jf den vedtagne tidsplan). Processen er 
beskrevet i et særskilt bilag. Borgernes idéer og museets erfaringer med borgerinddragelse er 
indarbejdet i nedenstående formidlingsstrategi og handlingsplan. 

Formidlingsstrategiens struktur og opbygning
Formidlingsstrategien tager udgangspunkt i en fortolkning af de syv søjler, som lektor og Ph.d. 
Andreas Bonde Hansen fra Professionshøjskolen Absalon identificerer som afgørende for tilvalg af 
museumsoplevelser.

Opbygningen og beskrivelsen af hvert indsatsområde er inspireret af modellen i Horsens Kommunes 
kommunikationsstrategi, hvorved sammenhængen mellem organisationsmål, formidlingsmål og 
konkrete formidlingsindsatser sikres. 

Først beskrives de tre elementer i fundamentet for Horsens Historien: EKSOTISME, MAGI og 
GENNEMSIGTIGHED.  Derefter følger de fire søjler: SÆRLIGHED, HÉRLIGHED, FAGLIGHED og 
SYNLIGHED. Tilsammen skaber disse syv overskrifter grundlaget for formidlingen, som skal ramme 
borgere og gæster med masser af Horsens Historie.

Sammenhæng med Arbejdsgrundlag for Kultur- og Civilsamfundsudvalget 2018 - 2021
Strategien er opbygget, så den understøtter Kultur- og Civilsamfundsudvalgets nøgleord for 
udviklingen af kulturområdet; kant og kvalitet. Med den nye formidlingsstrategi vil museet på 
nytænkende måder skabe hverdagskultur til forskellige målgrupper i kommunen og videreformidle 
Horsens historiske arv på nye og tidssvarende måder.

Formidling i virkeligheden
Strategien er tænkt som et operationelt redskab og indeholder derfor alene hovedpunkterne i 
formidlingsaktiviteterne. Heraf følger, at den naturligvis udvikles løbende og revideres årligt.

God læselyst og arbejdslyst!

Museum Horsens | November 2019
Museumschef Merete Bøge Pedersen





EKSOTISME
Formidling af det  helt særlige/

kernen i Horsens Historien.[ ]

ORGANISATIONSMÅL
Museet skal formidle de unikke 
Horsens Historier, så de giver byens 
borgere og gæster et inspirerende og 
tankevækkende billede af Horsens i  
verden og verden i Horsens.

FORMIDLINGSMÅL
Museet skal fokusere sine fortællinger 
omkring en grundlæggende Horsens 
Historie - en kanon som har fokus på de  
historier, som er særlige for Horsens.

På Horsens Museum vil vi:

• Igangsætte istandsættelse af Norns unikke 
museumsbygning, så den bliver gearet til 
at danne en ny og dynamisk ramme om 
Horsens Historien fra 10.000 f.Kr til 1853 med 
hovedvægten på fortællingen om Vitus Bering.
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Horsens Historien er på en og samme tid sin egen og en del af den samlede 
Danmarkshistorie. Horsens Historien byder på dramatiske fortællinger om eksistens 
og mødet mellem mennesker. Selvom de fortælles selvstændigt, så er de alle en del 
af den samlede fortælling om en by - i et land - i en verden. I Horsens fortæller vi både 
lokalhistorie og verdenshistorie.

HORSENS
HISTORIEN

MAGI
GENNEMSIGTIGHED
EKSOTISME

HORSENS MUSEUMFÆNGSELSMUSEET

På Fængselsmuseet vil vi: 

• Etablere en biograf med tilhørende undervis-
ningslokale.

• Udvikle og lancere en ny VR-oplevelse som kan 
give gæsterne en autentisk oplevelse af den 
helt særlige fortælling om Lorentzents flugt.
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MAGI
Horsens Historien skal skabe magi for gæster og besøgende. 

Formidlingen skal iscenesættes, så den gør besøgende 
til kulturhistoriske øjenvidner og tidsrejsende.[ ]

Museets samlinger indeholder de fysiske manifestationer af Horsens Historien. Med de 
rigtige ”briller” på kan man træde ind i et magisk univers, hvor fortid og nutid smelter 
sammen, og nye historier opstår. 

ORGANISATIONSMÅL
Museet skal transformere besøgende 
fra museumsgæster til øjenvidner og 
tidsrejsende. 

FORMIDLINGSMÅL

Museet skal skabe magi for sine gæster 
ved at iscenesætte formidlingen og hjælpe 
gæsterne, så de kommer så tæt på og så 
langt ind i kulturhistorien som muligt.
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MAGI
GENNEMSIGTIGHED
EKSOTISME

På Horsens Museum vil vi skabe magi ved at lade 
borgere og gæster være en del af Horsens Historien 
gennem aktiviteterne:

• Borgerinddragelse i udviklingen af de nye 
udstillinger på Horsens Museum.

• ”Min Horsens Historie - mit museum”.  Forskellige 
Horsensborgere bliver inviteret ind bag kulissen 
og i magasinerne og deltager i opbygning af 
særudstillinger.

• ”Museumsdirektør for 1 dag”. Kommunens 
skoleklasser arbejder med formidlingsudvikling 
på selvvalgte dele af Horsens Historien og 
udstiller deres projekter på museet.

HORSENS MUSEUMFÆNGSELSMUSEET

På Fængselsmuseet vil vi skabe magi i de autentiske 
rammer ved at åbne portaler til fortiden ved hjælp 
af:  

• Udvikling af nye tematiserede rundvisninger.

• Levendegørelse.

• Inddragende og engagerende aktiviteter 
tilpasset forskellige målgrupper .
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GENNEMSIGTIGHED
Horsens Historiens tilbud og produkter skal være 

gennemskuelige  for gæster, så de ved, 
hvad de får ud af deres tidsinvestering.[ ]

Det kan være svært at sætte ord på, hvad man egentlig får ud af at gå på museum. Og 
svarene vil variere afhængigt af, hvilke museumsgæster man spørger. Men uanset formål 
med og forventninger til et museumsbesøg skal det være let af afkode, hvilken oplevelse 
man kan forvente at få, når man opsøger Horsens Historien.

ORGANISATIONSMÅL
Museet skal være gennemsigtig og 
tydelig i sin kommunikation, men samtidig 
legende i forhold til formidlingsformer og 
-formater.

FORMIDLINGSMÅL
Museet skal italesætte, navngive og 
formidle de udvalgte Horsens Historier 
tydeligt. Potentielle gæster skal kunne 
afkode indhold og forventet udbytte ud 
fra egne ønsker og krav til oplevelsen.
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På Horsens Museum vil vi arbejde for at sikre 
gennemsigtighed i nye udstillinger og aktiviteter 
ved at:

• Udvikle film og lyd til udvalgte dele af Horsens 
Historien - med hovedvægt på fortællingen om 
Vitus Bering. 

• Inddrage borgere/brugere i udvikling og 
kommunikation af udstillingerne.

HORSENS MUSEUMFÆNGSELSMUSEET

På  Fængselsmuseet og Horsens Museum vil vi anvende en klar og tydelig grafisk linje. Den skal både 
lede gæsterne ind til de udstillinger og tilbud, de er interesserede i, hjælpe dem med at finde rundt i 
de to huse og give dem mulighed for let at finde videre til byens og kulturlandskabets relaterede 
oplevelsesmuligheder.

Vi vil i begge huse arbejde med at forenkle og skærpe den tekstmæssige formidling og sikre, at 
alle tekster er tilgængelige på dansk, engelsk og tysk - som en del i arbejdet med at tiltrække flere 
udenlandske gæster og turister til byen og kommunen.

På Fængselsmuseet vil vi: 

• Udvikle nye kort og wayfinding indsatser for at 
få folk godt igennem museet.

• Gennemgå museet for udstillingstekster og 
supplere med tekster på engelsk og tysk.
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SÆRLIGHED
Kulturoplevelserne koblet til Horsens Historien 

skal være og opleves som umagen og pengene værd. 
De skal føles eksklusive.[ ]

SØJLE

1
Der er mange forskellige kulturtilbud at forholde sig til for både borgere og gæster,  og kun 
begrænset tid for den enkelte til at udnytte dem. Enhver kulturoplevelse skal derfor være 
umagen og pengene værd. Det vigtigste i den forbindelse er, at oplevelsen føles eksklusiv.

ORGANISATIONSMÅL
Museets tilbud skal være eksklusive i 
indhold, tilrettelæggelse, markedsføring 
og gennemførelse.

FORMIDLINGSMÅL
Museet skal levere innovativ formidling i 
unikke omgivelser. Der skal være verdens 
og Danmarkshistorie med en særlig 
”Horsens’ness”.

4

På Horsens Museum vil vi skabe SÆRlige oplevelser 
ved at:

• Bidrage til mere hverdagskultur ved at fortsat 
have gratis entré på museet.

• Udvide kulturbegrebet og rammerne for hvad 
der kan ske på et museum. Det vil ske ved at åbne 
museet for forskellige typer af arrangementer 
som spiller sammen med det historiske indhold/
Horsens Historien. 

• Lave flere SÆRlige arrangementer, med 
inddragelse af gæsterne. ”Vik-end” (vikinge-
aktivitet) og ”Build a boat” (Bering-aktivitet 
med udgangspunkt i skibene) er arbejdstitler på 
de to første arrangementer.

HORSENS MUSEUMFÆNGSELSMUSEET

På Fængselsmuseet vil vi underbygge den SÆRlige 
og unikke oplevelsesramme på Fængslet ved at:

• Udvikle internationale samarbejdesrelationer 
gennem deltagelse i/etablering af netværk med 
andre fængselsmuseer.

• Udvikle samarbejdet med andre virksomheder i 
Fængslet, som bidrager med specialiseret viden 
til nytænkende formidling. 

• Publicere en fotobog som skal bidrage til at 
udbrede kendskabet til Fængselsmuseet og  til 
den danske og internationale fængselshistorie.
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HÉRLIGHED
Oplevelserne omkring Horsens Historien skal være unikke i tid 

og rum i kraft af deres stedslighed /HÉRlighed.[ ]
SØJLE

2
Et steds særkender (HÉRligheden) er afgørende, når vi udvælger destinationer på vores 
livsrejse. De fysiske steder vi vælger at besøge og opholde os på, indgår i vores fortællinger 
om os selv. Derfor er en tydelig HÉRlighed et vigtigt element i valg af stop på rejsen.

ORGANISATIONSMÅL
Museet skal bidrage til den samlede 
HÉRlighed i Horsens med  fokus på og 
formidling af byens, kommunens og 
landskabets historiske særkender.

FORMIDLINGSMÅL
Museet skal skabe kulturoplevelser, som 
tager udgangspunkt i, lægger spor til, 
understøtter og skaber opmærksomhed 
omkring den HÉRlighed, som er særlig for 
Horsens.
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På Horsens Museum vil vi arbejde med HÉRligheden 
ved at:

• Fortsætte de populære aktiviteter midt i 
historierne: åben udgravning, byvandringer 
og guidede ture kombineret med pop-up 
udstillinger.

• Give HÉRligheden fysiske aftryk som kan 
sanses i form af med museumsprodukter, som 
tager udgangspunkt i museets fund, område og 
formidling. 

• Udvikle nyt koncept for museumsbutik og 
besøgscenter.

HORSENS MUSEUMFÆNGSELSMUSEET

På Fængselsmuseet vil vi arbejde med formidling 
som tager udgangspunkt i og formidler den helt 
unikke HÉRlighed i fængselsrammerne ved at:  

• Udvikle og opstille ny særudstilling om 
beklædning/fangedragter.

• Lave en ny udstilling om rockere og 
bandekriminalitet som er en særlig del af 
Fængslets historie.

• Genskabe Åge Egholms museum som har 
dannet udgangspunktet for det nuværende 
Fængselsmuseum.

Horsens Historien skal formidles også dér, hvor historien fandt sted, og dér hvor fortidens aftryk er 
tydligst i nutiden.
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FAGLIGHED
Gæsterne skal møde mennesker, 

som har en særlig indsigt.[ ]
SØJLE

3
Borgere og turister går  på museum for at lære noget nyt, få nye vinkler på deres kulturarv 
og møde et andet syn på livet og verden. Her er museets personale en afgørende ressource, 
og det er vigtigt, at deres faglighed og indsigt rammer gæsterne. 

ORGANISATIONSMÅL
Museet skal bruge den faglige viden, 
som er tilstede i organisationen, så den 
rammer gæster og modtagere så bredt, 
effektivt og spændende som muligt.

FORMIDLINGSMÅL
Museet skal tilbyde faglig service på 
alle platforme, i forskellige formater og 
målrettet forskellige brugergrupper. 
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På Horsens Museum skal fagligheden danne basis 
for og udvikles gennem:

• Formidlingsaktiviteter udenfor huset når museet 
er lukket for ombygning.  

• Mobilt museum i to formidlingscontainere - en til 
arkæologi og en til nyere tid. 

• Udvikling af nye udstillinger med anvendelse 
af nye metoder til design og inddragelse af 
borgere og brugere.

• Forskningssamarbejder og faglige netværk.

FORMIDLINGSINDSATSER 2020-2021

HORSENS MUSEUMFÆNGSELSMUSEET

På Fængselsmuseet skal den specialiserede 
faglighed udbygges og komme gæsterne til gode i 
form af nye udstillinger ved hjælp af:

• Forskningssamarbejde med Aalborg Universitet 
om straffens historie.

• Samarbejde med Dansk Center for Byhistorie 
om fængselsbyer.

• Deltagelse i internationalt netværk med andre 
fængselsmuseer.



SYNLIGHED
Horsens Historien skal stå tydeligt i borgere og gæsters 
bevidsthed gennem tilstedeværelse på mange scener, 

i forskellige sammenhænge og fysiske rum.[ ]
SØJLE

4
Forbruget af kulturoplevelser er i høj grad styret af kendskab. Et museumsbesøg er et 
aktivt valg betinget af  kendskab til det udvalgte museums eksistens og tilbud. Derfor er 
det vigtigt, at Horsens Historien er tilstede i bevidstheden hos borgere og gæster.

ORGANISATIONSMÅL
Museet skal være tilstede i bevidstheden 
hos byens borgere og gæster som en 
interessant kulturaktør med et attraktivt 
oplevelsestilbud. 

FORMIDLINGSMÅL
Museet skal formidle på så mange 
relevante scener og platforme som muligt; 
lokalt, nationalt og internationalt.
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På Horsens Museum øges SYNligheden ved:

• Formidlingscontainere.

• Udvikling og markedsføring af skole- og sam-
arbejdsprojekter.

• Samarbejde og synergier med Mærk byen, 
Middelalderfestival m.fl.
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HORSENS MUSEUMFÆNGSELSMUSEET

På Fængselsmuseet skal SYNligheden øges ved:

• Udvikling og markedsføring af skole- og 
samarbejdsprojekter.

• Indkøb af fangetransport som kan anvendes 
til rullende formidling og samtidig er opmærk-
somhedsskabende udenfor murene.

• Målrettet markedsføring med særligt fokus på 
Tyskland.
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20
21 FÆNGSELSMUSEET 

TO DO:

Igangsætte istandsættelse af Horsens Museum.

Formidlingsaktiviteter mens museet er helt eller delvis lukket for 
ombygning (tænkes ind i driften efterfølgende):

Formidlingscontainere med pop-up udstillinger.

”Min Horsens Historie - mit museum”.  Særudstilling.

”Museumsdirektør for 1 dag”. Formidlingsprojekt

Aktiviteter midt i historien. Byvandringer, åbne udgravninger mv.
Særarrangementer. ”Build a boat”. ”Vik-end”.

Særudstilling om beklædning/fangedragter.

Ny udstilling om rockere og bandekriminalitet.

Ny udstilling med genskabelse af Åge Egholms museum. 

Etablering af en biograf.

Udvikling og lancering af ny VR-oplevelse om Lorentzents flugt.

Udvikling af nye rundvisninger.

Udvikling af nye aktiviteter for børn.

HORSENS MUSEUM 
TO DO:
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