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Title: Exhibition-driven collecting of furniture at Trapholt; gains, consequences 
and opportunities. 

Abstract: At Trapholt, Museum of Modern Art and Design in Kolding, Denmark, 
research focus and museum activities – as at many other museums – are largely 
aimed at the audience and the public. This has led to a collecting practice 
predominantly driven by Trapholt’s exhibitions. The focus of this article is to study 
the gains and consequences of an exhibition-driven collecting practice, and discuss 
the potential opportunities for a strategy going forward. Through three exhibition 
cases, it is pointed out how this practice has secured a unique selection of historical 
design objects, as well as examples of contemporary design, but also caused over-
representation, duplicates and accumulations of certain period pieces, without 
sufficient or significant documentation. At the same time, this practice is at the 
expense of research in the remaining collection. This article argues for a greater 
degree of systematization, broader documentation as well as a structural change 
to the collection practice involving participation. 

Keywords: Collections, exhibition-driven collecting practice, furniture, design 
history, Trapholt.

Rosita Satell 

Udstillingsdrevet indsamling af 
møbler på Trapholt  

aktiviteter (Sigfúsdóttir 2019). Det betyder, at 
aktiviteter og bevillinger er flyttet fra et ind-
adrettet blik mod genstand og samling til et 
mere udadrettet mod udstillinger og publi-
kum. Museernes aktiviteter må nødvendigvis 
følge bevillingsstrukturen, og der er således 
sket et paradigmeskifte, hvilket har medført, 
at indsamling på mange museer nu ofte er ud-
stillingsdrevet (Young 2004). Den samme be-

Museerne har været under kraftig forvandling 
i takt med ændrede nyliberale kulturpolitiske 
og økonomiske forhold. Museerne er i dag i 
høj grad centreret om publikum, samfund og 
offentligheden modsat den tidligere oriente-
ring, der primært var rettet mod forskning på 
objektniveau med fokus på materialer, typer 
og stil som grundlag for museets indsamling 
og specialiserede og disciplinære udstillings- 
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indsamling (Nørskov 2018). Af den væsentlig-
ste nyere nordiske forskningslitteratur inden-
for indsamling har man særligt hæftet sig ved 
emner som repræsentativitetsbegrebet og pas-
siv indsamling (Mordhorst & Tøndborg 2005). 
Kassation er et andet – og tilbagevendende – 
tema i forhold til indsamling (Hylland 2013, 
Olsen 2018). Det blev blandt andet sat på dags-
ordenen af ICOM i 2003 og var en del af pro-
fessionaliseringsprocessen, og det overordne-
de fokus på collection management; indsam-
lingspolitik og dokumentation (Christensen 
2006, Silvén & Björklund 2006, Sundevall & 
Fredholm 2013). Også early modern collecting 
og historisk transformation er en strømning 
i indsamlingslitteraturen (Ekman 2018, Erik-
sen 2009, Nordin & Ojala 2015), hvilket er un-
der indflydelse af nyere emner som etnicitet, 
køn og post-kolonialisme (Brenna & Hauan 
2018, Silvén 2019), ligesom samtidsindsamling 
er et emne i forskningen (Gabriel 2014, Hjort-
kjær 2014 og Silvén 2018). Indsamling drevet 
af udstillingsaktivitet er derimod ikke belyst 
i særlig grad hvilket nærværende studie vil 
undersøge. Der savnes analyser af proces og 
virkning for samlingen, jævnfør diskussioner 
afledt af paradigmeskiftet om fortsat fokus på 
genstandspleje og bevaring (eksempelvis Ap-
pleton 2007, Moore 1997, Floris & Vasström 
1999) overfor det ændrede fokus til publi-
kumspleje og demokratisering (eksempelvis 
Andreasen & Larsen 2005, Fleming 1996, 
Malpas 2008). I diskussionen af en fremtidig 
indsamlingsstrategi baseret på udstilling er 
jeg blandt andre inspireret af Drotner, Eriksen 
og Knell og deres perspektiver på åbenhed og 
borgerinddragelse i indsamling- og udstil-
lingssammenhæng (Drotner 2017, Eriksen 
2009, Knell 2004a). 

Med udgangspunkt i tre udstillinger fra 
henholdsvis 1998, 2006 og 2017, hvor der 
er foretaget markant indsamling af møbler i 

vægelse har fundet sted på Trapholt, Museum 
for moderne kunst og design, hvor jeg som del 
af et postdoc-forløb har foretaget en samlings-
gennemgang af møbelsamlingen og undersøgt 
museets indsamlings- og udstillingspraksis fra 
1988–2020. Med visse undtagelser samt for-
hold som passiv indsamling, donationer og 
selve møbelsamlingens etablering viser under-
søgelsen, at den betydeligste indsamlingsprak-
sis siden slutningen af 1990’erne er sket i for-
bindelse med udstillinger. Anne Eriksen påpe-
ger i bogen Museum. En kulturhistorie, at ind-
samling er museets grundlæggende opgave og 
bør lede til udstilling, forskning og formidling 
(Eriksen 2009:115), så hvad sker der når det i 
stedet er udstillingen, der leder til indsamling? 
Hvilken indflydelse har det på den eksisteren-
de samling, og hvordan kan denne præmis for 
indsamling indtænkes som fremtidig strategi? 
De gevinster, konsekvenser og muligheder, der 
er forbundet med udstillingsdrevet indsam-
lingspraksis, er omdrejningspunktet for den-
ne artikel. Det overordnede formål er således 
at vise nogle afledte effekter af de strukturelle 
ændringer, der har fundet sted.  

Paradigmeskiftet præger de sidste 10–15 
års litteratur indenfor museumsforskning ved 
emner som kommunikation, formidling, tek-
nologi, digitalisering (se Bisgaard, Christen-
sen & Warring 2020, Ingemann 2012, Larsen, 
Gade & Hansen 2015), borgerinddragelse og 
samfundsudvikling (se Drotner 2017, Black 
2012, Simon 2010) og oplevelsesøkonomi 
(Skot-Hansen 2008). Fokus på indsamling er 
mindre belyst i denne periode med undtagel-
ser som Museums and the Future of Collecting 
(Knell 2004a), Extreme Collecting (Were & 
King 2012) og Contemporary Collecting (Rhys 
2014). Det understøttes af en undersøgelse i 
2013 af dansk museumsforskning på univer-
siteterne, der viste, at kun to procent af muse-
umsforskning det pågældende år omhandlede 
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litetsvurdering af 2005 om differentieret prak-
sis i forhold til Designmuseum Danmark samt 
præcisering og uddybning af museets egne in-
tentioner om “en bredere og mere facetterede 
indsamling” og “en udbygning af samlingen 
med møbler fra 1980 og frem samt flere inter-
nationale værker” (beskrivelse i kvalitetsvur-
deringen 2005) var den efterfølgende officielle 
indsamlingspolitik og -strategi:  

På møbelområdet vil Trapholt i fremtiden indsam-
le primært danske møbler fra perioden 1900 til nu. 
Internationale møbler erhverves, hvis de perspek-
tiverer samlingen af danske møbler eller har væ-
ret tydelig inspirationskilde for danske designere. 
Møblerne vurderes ud fra følgende kriterier: 1. Ny-
skabende formsprog i æstetisk henseende 2. Inno-
vativ produktionsproces eller innovativ materiale/
materialeforarbejdning. Krydsfeltet mellem design, 
kunst og kunsthåndværk vægtes højt (konceptuelt 
design). Indsatsen på indsamlingsområdet lægges 
dels på samtidens møbeldesign, dels på en uddyb-
ning af de designeres værker museet i forvejen 
har en stor præsentation af, dvs. møbelklassikere 
af navne som Kaare Klint, Wegner, Børge Mogen-
sen, Nanna Ditzel, Grete Jalk, Arne Jacobsen, Poul 
Kjærholm m.fl. samt Verner Panton (Trapholt års-
rapport 2007). 

I de efterfølgende år blev der fortsat arbej-
det ud fra disse kriterier med særlig fokus på 
krydsfeltet mellem disciplinerne samt inddrag- 
else af et yderligere innovationsparameter: 
“social innovation – møbler, der gør noget ved 
vores måde at være sammen på” (Trapholt års-
rapport 2011). I strategien for 2015–18 indgik 
nye fokusområder i form af specialsamlinger 
(eksempelvis ‘nye materialer i design’ / ‘kvin-
der i design’ / ‘mediagent design’). Emnerne 
var ifølge årsrapporten afledt af planlagte el-
ler kommende udstillinger. Styrelsen fandt 
dog distinktionen mellem ‘samling’ og ‘spe-

forbindelse med udstilling, er artiklens ærin-
de at belyse de konkrete effekter ved denne 
udstillingsdrevede indsamling på museet, for 
derefter at fremstille en mulig tilgang til en 
fremadrettet strategi, der kan være anvendelig 
for Trapholt – og andre museer med samme 
indsamlingsmetodik. Diskursivt skal artiklen 
ses som et bidrag til den strømning, Lotten 
Reinius betegner museology from within, som 
er kendetegnet ved blandt andet studier af ob-
jekter og samlingen ud fra en større grad af 
kritisk og selvrefleksiv praksis (Reinius 2018). 
Foruden et overblik over museets officielle 
indsamlingsstrategier og kvalitetsvurderinger 
i perioden indledes artiklen med at præsente-
re etableringen af Trapholts møbelsamling, da 
det bidrager til den samlede forståelse af mu-
seets indsamlingspraksis og -historik. Herefter 
analyseres indsamlingen fra de tre udstillinger, 
og slutteligt præsenteres et muligt fremadrettet 
perspektiv for indsamling.  

 

Indsamlingsstrategier 

Trapholt er et nyere museum for kunst og de-
sign, der har samlet design siden 1983. Resul-
tatet er i dag en møbelsamling på knap 900 
møbler, hvoraf de cirka 700 er stole. De repræ-
senterer især dansk møbelhistorie fra 1900 og 
frem til i dag, og der er et særligt fokus på kend-
te danske designere og arkitekter fra midten af 
det forrige århundrede. De tegner sig for knap 
halvdelen af samlingen, mens den resterede del 
dækker fra 1970 og frem og primært består af 
danske designere samt omtrent 50 udenland-
ske designere. Som det uddybes i efterfølgende 
afsnit, var den oprindelige indsamlingsstrate-
gi udelukkende “danske møbelklassikere” fra 
det 20. århundrede. Dette fokus fortsatte (og 
er stadig gældende i dag), men blev udvidet 
midt i 00’erne til også at omfatte nyere design. 
Efter anbefalinger fra Kulturarvstyrelsens kva-
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ning og hverdagskultur med særlig fokus på 
boligindretning;  

En samling, som kan belyse, hvorledes fremragende 
danske formgivere har skabt materialer og ting til nyt-
te og/eller udsmykning af danske hjem. Eksempler: 
gardiner, møbelstoffer, tæpper, dækketøj. Husgeråd i 
keramik, aluminium, rustfri stål, plastik. Belysning. 
Møbler. Radio- og TV-design. Telefon-design. Lege-
tøj (Arbejdsplan 1987–1998, skrevet i 1986).  

Andersen var opmærksom på udlandets stig- 
ende interesse for dansk design, hvilket kun-
ne retfærdiggøre “en god museumsdækning”. 
Samtidig var han optaget af at skabe bred og 
folkelig appel, og da området “rækker ind i 
hele folkets hverdag” vil “initiativet kunne for-
vente en meget bred interesse” (Arbejdsplan 
1987–1998). Han øjnede samtidig en mulighed 
for at differentiere sig fra Kunstindustrimuseet 
i København (nu Designmuseum Danmark) 
ved at fokusere på nyere dansk formgivning 
– hvilket de, efter hans mening, ikke dække-
de tilfredsstillende. Som bekendt lykkedes det 
ikke tilstrækkeligt jævnfør kvalitetsvurderin-
gen af 2005. Begrundelserne for det vender jeg 
tilbage til.  

Møblerne var således ikke det, der var først 
i tankerne hos Andersen, og det var da heller 
ikke som samlingsobjekter, at de første gang 
kom ind på museet. I stedet var det som inven-
tar til den nye museumsbygning, der åbnede i 
1988. Det vil sige stole, foldestole, skriveborde, 
caféborde og reoler til brug i museet. Det var 
dog langtfra tilfældigt udvalgte møbler, men 
i overensstemmelse med indsamlingsfokus på 
det ypperste indenfor dansk formgivning. Det 
var således “udelukkende […] danske møbler 
af høj designkvalitet”, der udgjorde møblemen-
tet på det nye Trapholt (Andersen 1993:5). Den 
idé fattede Nationalbankens Jubilæumsfond af 
1968 sympati for og støttede købet. Således var 

cialsamlinger’ “unødig kompliceret” (Kvali-
tetsvurdering 2016), så formuleringerne udgik 
igen. I kvalitetsvurderingerne fra 2005 og 2016 
beskrives de formulerede indsatsområder for 
indsamlingerne “fortsat brede og upræcise i 
forhold til at føre en restriktiv, aktiv og faglig 
reflekteret indsamlingspraksis” (Kvalitetsvur-
dering 2016:17). Siden har museet undergået 
en mere formaliseret institutionalisering, og 
i den nuværende indsamlingspolitik er der 
flere præciseringer vedrørende blandt andet 
organisering, kommunikationsform samt 
succeskriterie og evalueringsmetode af ind-
samlingspraksis. Ordlyden for selve indsam-
lingskriterierne er med visse præciseringer 
omkring opbygning og repræsentativitet dog 
enslydende med tidligere. “Trapholts design-
samling indeholder 1. et horisontalt udsnit 
af møbler fra det 20. århundrede; 2. vertika-
le nedslag med et bredere udsnit af værker 
af udvalgte designere; 3. design i krydsfeltet 
mellem kunst og design” og ”Indsamlede 
værkers betydning vurderes i forhold til tek-
nologisk, material, social eller æstetisk inno-
vation” (Trapholt n.d.). 

 

Formning af en møbelsamling 

Trapholt blev grundlagt som kunstmuseum i 
1981, og allerede to år senere blev samlings-
området udvidet til også at omfatte kunst-
håndværk og kunstindustri, da man ønskede 
et bredere favnende museum og udvikling af 
samlingen i relation til undervisningen på den 
nye kunsthåndværkerskole i byen. Det omfat-
tede blandt andet glas, keramik, brugskunst og 
sølvarbejde. Møbler var således ikke en del af 
indsamlingsområdet ved museets grundlæg-
gelse. De blev første gang nævnt i et arbejdspa-
pir fra 1986, hvor museets første direktør, Sven 
Jørn Andersen (1937–98), fremkom med idéer 
til en fokusering på mere industriel formgiv-
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belære publikum om evolution gennem en 
udviklingsrække (Christensen 2006) karakte-
riseret ved at være fokuseret på objektniveau, 
materialer og stil jævnfør Sigfúsdóttir (2019). 
Begrundelserne for indsamling af de enkelte 
stole blev grundigt beskrevet af Karlsen i ud-
stillingskataloget Dansk møbeldesign. Præsen-
tation af kunstmuseet Trapholts møbelsamling 
fra 1993 samt andre bøger, han forfattede om 
Klint-skolen og de danske funktionalistiske 
møbler. Det var dog formuleret ud fra et ar-
kitektfagligt og -ideologisk perspektiv centre-
ret om funktionalitet og historik – og ikke et 
bredere fokus på designs relevans og kulturelle 
betydning, som designforskere som Michaëlis 
og Petersen påpeger har manglet i museers 
præsentation af design (Michaëlis 2016, Pe-
tersen 2006). I det hele taget var det et meget 
snævert og tilbageskuende indsamlingsområ-
de, der kan udlægges som en ensidet optaget-
hed og udlægning af materiel kultur (Fleming 
1996). Samtidig afveg det ikke fra Designmu-
seum Danmarks indsamlingsområde. Tvært-
imod. På den anden side var det netop den 
selekterede indsamling foretaget af specialisten 
(jvf. Sigfúsdóttir 2019), der sikrede Trapholt 
grundlaget for en begyndende stolesamling, 
og som fortsat i dag betragtes som en unik del 
af møbelsamlingen.  

Karlsens indflydelse på indsamlingen fort-
satte indtil slutningen af 1990’erne og virkede 
igennem den såkaldte censorgruppe, som be-
stod af Karlsen, direktør Andersen og arki-
tekt Niels Jørgen Haugesen (1936–2013). De 
rådgav og godkendte indsamlingerne, men i 
længden holdt konstruktionen ikke. Det blev 
for langsommeligt for den nyansatte inspek-
tør Poul Hvidberg-Hansen (1966–), der ofte 
skaffede møbler til samlingen via auktioner 
og virksomhedsbesøg. Ikke mindst fandt han 
indsamlingsområdet alt for snævert, og arbej-
det med samlingen afslørede store mangler i 

de første møbler på Trapholt af Piet Hein, Bør-
ge Mogensen, Arne Jacobsen og Hans Wegner. 
Kontakten til Nationalbankens Jubilæumsfond 
blev helt afgørende for udviklingen af Trapholts 
indsamlingsfokus. I bestyrelsen for fondet var 
Arne Karlsen (1927–2018), som på det tids-
punkt var professor i arkitektur og kendt som 
skribent og fortaler for den danske funktiona-
lisme, der fik rodfæste i Danmark i 1920’erne. 
Karlsen inspirerede Andersen til at fokusere på 
møbler – og særligt stole – som indsamlings-
område og opbygge en egentlig møbelsamling, 
hvor brug skulle kombineres med udstilling. 
Det var begyndelsen på et længerevarende 
samarbejde mellem de to. Ud fra en samlings-
plan udvalgte og erhvervede de i perioden fra 
1988–91 cirka 50 danske møbler fra perioden 
1915–90. Erhvervelsen blev støttet af tre store 
bevillinger fra Nationalbankens Jubilæums-
fond. Nogle møbler var nyproducerede og 
andre originale. Kriteriet var de arkitekter og 
designere, som havde præget udviklingen af 
dansk møbeldesign i det 20. århundrede, og 
det var, ifølge Karlsen, særligt startet med den 
funktionalistiske skole anført af Kaare Klint, 
der som den første tog udgangspunkt i møb-
lets funktion som redskab og lagde dimensi-
onering og livsførelse til grund for konstruk-
tionen af møbler (Hansen 2006). Kriteriet for 
indsamlingen var således Klint-skolen og dens 
videre udvikling, og stolene skulle kunne be-
tegnes moderne klassikere, “dvs. stole, der ikke 
blot har artistiske kvaliteter, der berettiger dem 
til betegnelsen møbelkunst, men også så man-
ge brugsmæssige og tekniske kvaliteter, at de 
er blevet fremstillet i årtier” (Karlsen 1993:7).  

Oprindeligt havde Andersen ønsker om en 
designsamling, der skulle vise et repræsenta-
tivt udsnit af dansk design. Karlsen derimod 
pegede på bestemte ‘moderne’ stole, som sta-
dig var i produktion. Indsamlingsmæssigt var 
det i tråd med den klassiske tankegang om at 
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helhed af lys, former og farver. I alt blev der i 
udstillingen vist godt 100 genstande af Panton. 
Panton var i slægtskab med de for samtidens 
mest eksperimenterede avantgarde arkitek-
ter fra blandt andet Italien og USA (Hvidbe-
rg-Hansen 1998), men til trods for det og hans 
internationale berømmelse særligt i 1960’erne 
og 70’erne var hans design ikke en del af sam-
lingen på Trapholt. Det skyldtes, at Karlsen be-
tragtede Panton som en outsider i forhold til 
den danske funktionalisme. Museets samling 
indeholdt derfor hverken nyere design eller 
repræsentationer af andre tilgange til forms-
prog, materialer, brug og produktion. Det 
ændrede sig som følge af Panton-udstilling- 
en. Pantons uomtvistelige betydning i en de-
signhistorisk kontekst blev grundigt beskrevet 
i det tilhørende katalog. Ud fra et repræsenta-
tivt indsamlingsperspektiv var Pantons design 
dermed selvskrevet. Repræsentativitet er et 
omstridt begreb, og jeg har valgt at forstå det 
ud fra Britta Tøndborgs definition; at man ind-
samler og udstiller almene genstande, så det 
mønstrer “et dækkende billede af […] natur og 
kultur gennem historien” (Tøndborg 2005:6). 
Det vil sige et dækkende billede af dansk de-
signkultur. Tøndborgs formulering skal ses i 
kontekst af de kulturhistoriske museer, hvor 
repræsentativitet i forhold til de kunsthisto-
riske museer er det, “der kan genkendes som 
kunst og helst stor kunst” (Tøndborg 2005:5). I 
forhold til design som museumsgenstand ud-
folder det sig i grænsefeltet mellem den kul-
turhistoriske og den kunsthistoriske samling 
(Petersen 2006). Det gør sig også gældende for 
spændet i Trapholts samling, der går fra den 
almindelige og funktionelle stol til de mere 
unikke, konceptbaserede og kunstneriske sto-
letyper, der er mere kunst end design. Meget af 
Pantons design er af kunstnerisk karakter men 
dog fortsat industrielt, hvilket også gælder for 
det meste af Trapholts møbelsamling. Der-

forhold til at repræsentere dansk møbeldesign, 
hvilket næste afsnit omhandler.  

 

Verner Panton. Lyset og Farven 
(1998) 

Udstillingen Verner Panton. Lyset og Farven er 
det første eksempel i Trapholts udstillingshi-
storie, hvor der ses en markant indsamling på 
baggrund af en udstilling. Der blev indsamlet 
30 genstande, hvilket både tilførte samlingen 
nye designhistoriske perspektiver, men også 
medførte dubletter og efterlod manglende 
dokumentation og begrundelse for de enkel-
te indsamlede genstande. Udstillingen var 
initieret af Hvidberg-Hansen, mens Panton 
(1926–1998) selv var udstillingsarkitekten. 
Pantons formsprog og ideologi var i diame-
tral modsætning til Klint-skolen, der stræbte  
efter en naturvidenskabelig sandhed til møbler 
ved hjælp af lovmæssigheder i formgivningen 
(Hansen 2006). Pantons møbler var frembragt 
igennem eksperimenter med materialer og 
funktion samt et underliggende grundforms-
system, hvor to- og tredimensionelle figurer 
dannede en gennemgåede retning for former-
ne. Således var der også en grad af naturvi-
denskabelig tilgang i Pantons fremgangsmåde, 
men modsat Klint-skolens retvinklede og rati-
onelle udtryk, resulterede Pantons i ekspressi-
ve dynamisk svungne og ofte svulmende linjer 
og former i materialer som plast, skum og syn-
tetiske stoffer. Panton tænkte rum som en hel-
hed, hvilket qua de stærkt sansende former og 
farver fremstod som farvemættende og altop-
slugende totalmiljøer, som han havde vist flere 
steder i Europa på møbelmesser og i firmado-
miciler i 1960’erne og 70’erne. Udstillingen på 
Trapholt var på samme måde et Gesamtkunst-
werk. Totalinstallationen bestod af otte for-
skelligfarvede rum, hvor Pantons møbler, lam-
per, tekstiler og skulpturer var indtænkt i en 
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funktionalitet og brug (Petersen 2006). Som 
nævnt, var det tidsmæssigt ikke muligt, men 
til alt held har Panton-genstandene siden væ-
ret udstillet flere gange, hvor disse forskellige 
forhold er fremskrevet og fremstillet. Det sker 
dog langt fra altid med tidligere indsamlede 
møbler, hvilket jeg vender tilbage til. Et andet 
forhold er dubletterne, som viser sig at blive et 
tilbagevendende problem ved indsamling via 
udstilling. I dette tilfælde blev den samme stol 
(Panton Chair fra 1969) indsamlet i seks far-
vevarianter. Det var og er Pantons mest kendte 
stol, og således har disse stole sidenhen været 
udstillet flere gange. Dermed har det vist sig at 
være brugbare dubletter, men heller ikke det-
te er tilfældet hver gang. Overordnet er Pan-
ton-indsamlingen én af de mest bemærkelses-

for behandler jeg repræsentativitetsbegreb- 
et ud fra det kulturhistoriske perspektiv. Iføl-
ge Hvidberg-Hansen lå overvejelser i forhold 
til at sikre et repræsentativt udsnit af Pantons 
virke, men begrundelserne for det blev ikke 
ekspliciteret på genstandsniveau. Hertil gik det 
for stærkt ifølge Hvidberg-Hansen. Det nåede 
de simpelt ikke, og de måtte til sidst “slå armen 
om det og komme videre” (Hvidberg-Hansen 
2020). På den vis repræsenterede de indsam-
lede genstande mere Panton som person end 
genstandenes egne kvaliteter – som Karlsen 
lagde stor vægt på. Dermed blev genstand- 
ene indsamlet mere som kunst end design. 
Petersen peger på, at det signifikante ved in-
dustriel design, udover form og æstetik, må 
uddybes ved at beskrive forhold som historie, 

© Verner Panton Design AG

Fig. 1. Verner Panton. Lyset og farven 1998. Foto: Design by Verner Panton © Verner Panton Design AG. 
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værdige i Trapholts historie. Den afveg betyde-
ligt fra museets daværende indsamlingsprin-
cipper og den øvrige samling i det hele taget, 
som blev udvidet betragteligt på én gang (med 
knap 20%). Det bevirkede, at Panton var den 
næstmest repræsenterede arkitekt i samlin-
gen. Det var markant og et sats, men eftersom 
Panton blev/er én af de mest betydningsfulde 
danske møbeldesignere, og deraf en af de mest 
udstillede designere i Trapholts udstillingshis- 
torie, må repertoiret af Panton-genstande i 
samlingen ses som en stor gevinst.  

 

Lo-Rez Dolores Tabula Rasa (2006) 

Udstillingen Lo-rez Dolores Tabula Rasa med 
værker og genstande af den israelskfødte indu-
strielle designer Ron Arad var årets store in-
ternationale udstilling på Trapholt i 2006. Alle 
de femten udstillede genstande blev indsamlet, 
hvilket tilførte samlingen et internationalt snit, 
men samtidig medførte det også overrepræ-
sentation og dubletter. Udstillingen var ini-
tieret og kurateret af Mette Strømgaard Dalby 
(1973–), som i mellemtiden havde afløst Hvid-
berg-Hansen som inspektør. På tidspunkt- 
et for udstillingen var Arad midt i sin karrie-
re og en markant skikkelse på den internati-
onale design, kunst- og arkitekturscene. Han 
var kendt for en udforskende, ekspressiv og 
ofte rå æstetik i organiske former i nye tekno-
logier og materialer. Han var også kendt som 
en af foregangsmændene bag 3D-print, og 
for opblødningen og krydsningen mellem de 
forskellige skabende discipliner, såkaldt cross-
over, der for alvor blev tydeligt i starten af 
00’erne (Lykke-Jensen 2015). Netop krydsfeltet 
mellem design, kunst og kunsthåndværk var 
et af Trapholts væsentligste fokusområder for 
udstilling og indsamling i perioden 2003–10. 
Det fremgår af den officielle indsamlingspoli-
tik fra 2007, ligesom at det lagde navn til ma-

gasinet Krydsfelt, som Trapholt udgav i perio-
den 2003–2007. Konkret for møbelsamlingen 
skulle det omsættes ved “at udbygge museets 
samling af eksperimentelt og skulpturelt mø-
beldesign” (Trapholt årsrapport 2006) ud fra 
kriterier omkring æstetiske, materielle, tekno-
logiske og rumlige nybrud, udført af især den 
unge generation (Dalby 2020). Selve udstillin-
gens ærinde var at vise spændvidden i Arads 
virke. Udgangspunktet var hans eksperimente-
rende videoinstallation Lo-rez Dolores Tabula 
Rasa, som oprindeligt var udstillet på Venedig 
Biennalen for arkitektur i 2004. En stor væg og 
et bord af corian fungerede som filmlærreder, 
hvor millionvis af pixels blev projekteret i sur-
realistiske og futuristiske landskaber akkom-
pagneret af lydlige sanseindtryk. Det var skabt 
ud fra en ny anvendelse af fiberoptik, der blandt 
andet indbefattede 550 kilometer lyslederkab-
ler. De var en del af værket og kunne iagttages 
fra bagsiden af væggen. De to elementer blev 
flankeret af Arads møbler, særligt plastik- og 
aluminiumstole. Oprindeligt var tanken både 
at udstille Arads industrielle møbler og eksperi- 
menterne i form af unika, men da sidstnævn-
te gruppe var samlerobjekter og spredt i hele 
verden, blev det for besværligt og bekosteligt 
at fremskaffe (Kamp 2006). I stedet blev der, 
med undtagelse af to prototyper, udstillet in-
dustrielt producerede stole hjemkøbt fra tre 
producenter. 

Som nævnt var Arads betydningsfulde posi-
tion som designer allerede manifesteret, og der-
med var udstillingen ikke blot “et scoop”, som 
Berlingske Tidende formulerede det (Kamp 
2006). Det tilføjede også samlingen møbelgen-
stande af høj international karakter, ligesom 
det perspektiverede Pantons eksperimenteren-
de arbejdsmetoder og formsprog. Det efterlev- 
ede dermed indsamlingskriterierne, og Arad 
kan siges at have sin fulde berettigelse i samling- 
en. Alligevel er der, qua den konkrete udstil-
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mere betydningsfuldt end for eksempel Phi-
lippe Starck, Eames-parret eller Marcel Breuer, 
der alle er repræsenteret i samlingen af uden-
landske designere. De to sidste har begge været 
vist i soloudstillinger på Trapholt i henholds-
vis 1998 og 2011, hvorfra der blev doneret og 
indsamlet i alt to Breuer-genstande. Begge ud-
stillinger var såkaldte købeudstillinger, hvilket 
betød, at fondsmidlerne gik til at købe udstil-
lingen – ikke de udstillede genstande/møbler. 
I Arads tilfælde var det omvendt, og hermed 
blev det til dels fondsansøgningssuccessen, der 
afgjorde, hvad der blev indsamlet til samling- 
en. I dette tilfælde medførte det en grad af til-
fældighed, eftersom indsamlingen var betinget 

lingsdrevne indsamling, forhold omkring an-
tal indsamlede genstande samt deres relevans 
og betydning, man kan diskutere. Det er først 
og fremmest bemærkelsesværdigt, at samtli-
ge udstillede genstande blev indsamlet. Ind-
samlingen var tilligemed forholdsmæssig stor 
over for den øvrige samling af internationale 
møbler, som talte omkring 20 møbler, fordelt 
på 15 kendte designere (i 2021 er det 50 møb-
ler fordelt på 22 designere). Som beskrevet var 
indsamling af internationale værker en del af 
indsamlingsstrategien, men den pågældende 
indsamling signalerede en utilsigtet ophøjelse 
af Arad, hvilket der ikke var (eller er) noget 
designhistorisk belæg for. Arads virke er ikke 

Fig. 2. Eksempel på samme stol i forskellige farver fra udstillingen Lo-rez Dolores Tabula Rasa som 
efterfølgende blev indlemmet i samlingen. Foto: Nils Rosenvold. 
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af aktuel produktion og den manglende mulig-
hed for at indlåne unikagenstande og dermed 
vise et repræsentativt udsnit af Arads virke 
igennem dem. I den kontekst, og med Trap-
holts begrænsede samling af udenlandske gen-
stande for øje, ville et eksemplar af industriel 
og ikke-industriel karakter sandsynligvis have 
været passende og sikret en bedre repræsenta-
tivitet. Flere farvevarianter gjorde sig også gæl-
dende her, hvilket er effektfuld i udstillingen, 
men unødvendig i samlingen.  

Arad-indsamlingen stemte således overens 
med både museets overordnede vision om 
indsamling af eksperimentel og skulpturel de-
sign og med de specifikke indsamlingskriterier 
vedrørende nybrud og disciplinoverskridelser. 
Arads formsprog og designhistoriske plads og 
betydning er ligeledes velbeskrevet i Krydsfelt, 
vol. 02, 2006 (Dalby 2006). Foranlediget af 
tidspres er rationalitet i indsamlingen af de en-
kelte genstande imidlertid fraværende – lige- 
som i Pantons tilfælde. Knell og Young peger 
på en større grad af rationalitet og systematik 
i indsamling som en naturlig præmis i æn-
dringen til mere udstillingsdrevet indsamling 
(Knell 2004b, Young 2004). Ifølge Young bør 
det blandt andet indbefatte “the practise of wri-
ting a formal statement of the cultural signifi-
cance of each acquisition” (Young 2004:188). 
Der mangler således beskrivelser af de enkelte 
møblers kulturelle signifikans.  

I Andreasen og Larsens tekst om bevægel-
sen fra “samlingsdrevne institutioner til be-
søgscentrerede museer” (Andreasen og Larsen 
2005:279) diskuterer de blockbusterudstilling- 
en som genre. Her har de indenfor de museo-
logiske diskurser identificeret en række minus- 
og plusord, der knytter sig til paradigmeskiftet 
fra samling til publikum. Ved blockbusterud-
stillinger fremhæver de blandt andet ordene 
“kvantitet, showbusiness, underholdning, op-
levelse og zapning” over for samlinger: “kva-

litet, forskning, seriøs formidling, dannelse og 
fordybelse” (Andreasen og Larsen 2005:294). 
Forfatterne understreger, at værdiparerne ikke 
er absolutte modsætninger, og at mange ud-
stillinger trækker på elementer fra begge ‘si-
der’. Det samme gjorde sig gældende for både 
Panton- og Arad-udstillingen, som både var 
underholdende og en oplevelse og samtidig 
kvalitet, seriøs formidling og dannelse. Vi kan 
bruge sondringen til at pege på, at kvantiteten 
og det underholdende, oplevelsesprægede i de 
to udstillinger var udslagsgivende for, hvad 
der efterfølgende blev indlemmet i samlingen. 
Mange genstande og gerne dubletter er flot og 
spændende i en udstilling, men for mange gen-
stande af den samme arkitekt og dubletter er 
ikke interessant i samlingsøjemed. De mange 
ekstra genstande optager deslige plads i ma-
gasinerne og kan i sidste ende være en om-
kostningsbyrde for museet. Dermed har det 
ændrede fokus mod udstillinger og publikum 
en negativ effekt på samlingen på dette punkt. 
I praksis er det dog svært at gøre noget ved, for 
det er problematisk efterfølgende at skille sig af 
med indkøbte møbler, hvis aftale om køb be-
roede på venligsindede fonde, producenter og 
forhandlere. Det er ikke en nem sag, og uden 
for denne artikels rammer, men det kalder på 
forandringer i forhold til fondsstøtte og dona-
tioner, hvor der eksempelvis kunne tages højde 
for afhændelse af dubletter, farvevarianter og 
andre overflødige genstande.  

 

Eat Me – Mad i kunst og design 
(2017) 

Den sidste udstilling jeg vil fremhæve i forbin-
delse med indsamling via udstilling, er Eat Me 
– Mad i kunst og design. Alle de 28 udstillede 
stole blev indsamlet, hvilket sikrede samlingen 
gode eksempler på samtidsdesign, men det 
afstedkom samtidig overlap og ophobninger 
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boligmagasinet Bo Bedres forslag til borddæk-
ning og tilhørende møblement fra 1950’erne 
og frem. Den anden del, som dette afsnit om-
handler, var et publikumsinddragende ele-
ment i udstillingen, kaldt Sansebordet. Det 
indbød gæsterne til sanselige oplevelser i for-
bindelse med iscenesatte madseancer. Blandt 
andet smagen af farver og lyde i mad. En part 
af det var spisebordsstolen som en af de fysi-
ske genstande, mennesker interagerer med 
i forbindelse med måltider. Under seancen 
blev folk opfordret til at fornemme om stolens 
hård- eller blødhed påvirkede madoplevelsen. 
Rundt om bordet var der 28 danske industriel-
le spisebordsstole – af kendte såvel som mindre 

uden tilstrækkelig dokumentation. Udstilling- 
en var initieret af Trapholts nuværende direk-
tør, Karen Grøn (1966–), og var den første i en 
række af Me-udstillinger, som afspejler sam-
tidsemner og -fænomener igennem kunst og 
design. I Eat Me var omdrejningspunktet mad. 
I følge museet kan mad betragtes som en su-
permetafor for samtiden, der kommenterer på 
alt fra samfundsproblemer og kulturvaner til 
grænsesætning, sanselighed og fremtidsvisi-
oner (Grøn 2017b). Maden som kunstnerisk 
medie kom i udstillingen til udtryk igennem 
malerier, fotos, installationer, skulpturer og 
design. Sidstnævnte var repræsenteret i to 
dele; den ene del bestod af tableauer visende 

Fig. 3. Sansebordet med 28 nye stole, som alle efterfølgende blev indlemmet i samlingen. Eat Me – Mad i 
kunst og design 2017. Foto: Kenneth Stjernegaard. 
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2012–2017, hvor aspekter af historisk, æstetisk 
og teknologisk karakter blev berørt. Alligevel 
er der forhold omkring repræsentativitet og 
betydning for samlingen, der ikke er klare. 
Forundersøgelsen var nok systematisk gen-
nemført, og der forelå også overordnede krite-
rier for indsamling (æstetisk, social, teknisk og 
materiel innovation) samt et specifikt kriterie 
omkring en given tidsperiode. Undersøgelsen 
byggede dog kun på designernes udsagn, lige-
som at de nævnte innovationskriterier ikke er 
ekspliciteret, hverken i udstillingen eller ind-
samlingen. Det står dermed ikke klart, hvorfor 
og hvordan eksakt de 28 spisebordsstole er re-
præsentative for den femårige periode. Spørgs-
målet trænger sig ekstra på her, fordi det hand-
ler om samtidsgenstande: “samtidsindsamling 
er noget af det mest komplicerede på grund af 
sin overvældende og multifacetterede natur” 
(Knell 2004b, citeret af Gabriel 2014:13). Det 
vil sige, det beror på en vurdering af relevans 
og betydning af vores egen nutid, hvilket er 
betydelig sværere end når det drejer sig om hi-
storiske genstande. Begrundelsen for indsam-
lingen er derfor afgørende (Gabriel 2014, Knell 
2004b, Rhys 2014).  

Ser vi på genstandsniveau i relation til den 
resterende samling, er der også her eksempler 
på overlap og overrepræsentation. Konkret 
findes eksempelvis én stol (Four Sure) allerede 
i samlingen. Dog med stålben, hvor den nyind-
samlede er med træben. Denne minder meget 
om to andre nyindsamlede (Pato og Grade). 
De tre stole har en forholdsvis lignende presset 
skal, og alle tre er produceret i polypropylen. 
Tre andre stole (Alf, Anker og Freja Chair) har 
også flere fællestræk; små taburetlignende sto-
le med et lille sæde, spinkelpindet ryg og to af 
dem, kun med tre ben. Et sidste eksempel er 
stolen Cover Chair. Den findes også allerede i 
samlingen i en anden farve og et delvist andet 
materiale. Således er det eksempler på overlap 

kendte danske designere. Kriteriet for udvæl-
gelse var aktualitet (i boligblade) og industriel 
produktion inden for en periode af fem år (fra 
udstillingens start). Ingen af stolene var fra 
samlingen, men i stedet udlånt til udstillingen 
med tanke for senere indsamling (Grøn 2020). 
Forud for udstillingen havde Trapholt foretaget 
en både kvalitativ og kvantitativ undersøgelse 
af designerens bevæggrunde for den enkelte 
stol, for derigennem at vise “spisebordsstolen 
anno 2017” og besvare spørgsmålet “hvorfor 
der laves nye spisebordsstole, når vi i forvejen 
har så mange på markedet?” (Grøn 2017a:4). 
Undersøgelsen bestod af interviews med de-
signere om deres vurdering af stolens værdi i 
forhold til ni emner: æstetik, funktion, kom-
fort, bæredygtighed, produktionsomkostning, 
dansk møbeltradition, ergonomi, vedligehold 
og hygiejne samt målgruppe. Som det frem-
går af det tilhørende udstillingskatalog, viste 
resultatet blandt andet, at æstetik og derefter 
funktion, komfort og bæredygtighed var de 
fire mest afgørende i motivationen for skabel-
sen af en ny stol, mens behovet for nye stole 
blev begrundet med skaberglæde samt udvik-
ling af samfund, mennesker og teknologier. I 
selve udstillingen blev det kommunikeret på 
en planche, mens gæsterne havde mulighed 
for at give stolene point ud fra deres vurdering 
af møbelværdier. I den sidste del af udstillings-
perioden blev designerne forespurgt, hvorvidt 
donation til samlingen var en mulighed, og alle 
gav tilsagn.  

Således forelå der en interessant og omfat-
tende forundersøgelse bag de 28 stole, der blev 
tilført samlingen som eksempler på industriel 
design. Det var en kærkommen variation til 
samlingen, der fra 2010 ellers var præget af 
cross-over design. I kataloget blev det endvid- 
ere udmøntet i et samlet og konkret indblik i 
en større gruppe af danske møbeldesigneres 
bevæggrunde for stoleudvikling i perioden 



37

Udstillingsdrevet indsamling af møbler på Trapholt

likumstilstrømning – og ikke kvalitet (i form 
af variation) til samlingen jævnfør Andreasen 
og Larsens værdipar kvantitet vs. kvalitet. Ved 
såvel Panton som Arad medførte det dubletter, 
både i form af ens stole og den enkelte stol i 
flere farvervarianter. Her træder det tydeligt 
frem, hvorledes det er de visuelle og underhol-
dende effekter gennem mange udstillede gen-
stande, der i særlig grad har haft indflydelse 
på, hvad der senere blev indlemmet i samlin-
gen. Det har været en tydelig konsekvens ved 
indsamling via udstilling på Trapholt. Eksem-
pelvis stolen Non, der findes i syv ens eksem-
plarer, og CH70, som er i ni ens eksemplarer, 
dog i fem farver. I tilfældet Eat Me er det ikke 
decideret dubletter men påfaldende overlap 
stolene imellem samt det bemærkelsesværdi-
ge i, at 28 udlånte stole blev til 28 indsamlede. 
Igen må relationen mellem museum og giver 
tages i betragtning. Designerne gik velvilligt 
med til udlån af deres stole i en længere pe-
riode, de afsatte tid til interview og undersø-
gelse, og dermed kan det være en følsom sag 
at returnere visse stole, mens de resterende får 
æren af at komme i samlingen. Ikke desto min-
dre efterlod det spørgsmål om relevans og re-
præsentativitet som nævnt i analysen. Generelt 
peger alle tre cases på, at ved indsamling via 
udstillinger er der ekstra behov for systematik 
og fokus på repræsentativitet. Ellers er der in-
gen gatekeeper, og genstandene synes at liste 
ubemærket fra udstillingen ned i samlingen.  

Min undersøgelse har samtidig vist, at det 
udadrettede fokus mod formidling og pub-
likum er på bekostning af forskning i sam-
lingen. Mange af møblerne indgår hverken i 
forskning eller udstillinger. Der er undtagelser, 
som eksempelvis udstillingen Arne Jacobsen 
Designer Danmark (2020). Her gik forskning 
i den eksisterende Arne Jacobsen samling og 
den kommende udstilling hånd i hånd. Ef-
terfølgende blev der udvalgt og indsamlet 

og flere fællestræk stolene i mellem, som kan 
forekomme overflødige at repræsentere i man-
ge varianter. Det kan naturligvis diskuteres, 
men pointen er, at de diskussioner og følgen-
de beslutninger med afsæt i den eksisterende 
samlingssammensætning og spørgsmålet om 
repræsentativitet i forhold til de fastsatte krite-
rier ikke fandt sted. Igen var det et spørgsmål 
om tid og ressourcer. Nye opgaver ventede, og 
med det mindre bevillingsfokus på (ind)sam-
lingsarbejde måtte det nødvendigvis stå i skyg-
gen for noget andet.  

 

Udstillingsdrevet indsamlings-
praksis 

Igennem dele af Trapholts indsamlings- og ud-
stillingshistorie har jeg eksemplificeret, hvor-
dan indsamlingspraksis har ændret sig, og de 
virkninger en udstillingsdrevet indsamlings-
praksis har for Trapholts samling. Gevinsten 
via de tre udstillinger var nye perspektiver, 
tiltrængt fornyelse og dækning af designhisto-
riske huller, mens dubletter, overrepræsentati-
on, manglende dokumentation og forskning i 
samlingen er nogle af de problematiske konse-
kvenser. Ved Panton-eksemplet blev samlingen 
særligt beriget med et helt nyt og unikt sam-
lingsområde, mens også Arad i designhisto-
risk sammenhæng og i forhold til daværende 
gældende indsamlingskriterier har en legitim 
plads i samlingen. Dalby prøvede ganske givet 
at efterleve kriteriet om at “udbygge samlingen 
med […] flere internationale værker” jævnfør 
kvalitetsvurderingen af 2005, men alligevel var 
Arad overrepræsenteret i forhold til den øvri-
ge samling af udenlandske designere samtidig 
med at der manglede et unikaeksemplar fra 
hans hånd. Det blev for omkostningstungt, 
men Dalby var nødt til at prioritere kvantitet 
og underholdning i udstillingen for at få en 
flot og spændende udstilling for at sikre pub-
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Fig. 4. Eksempler på oversete café- og konferencestole i samlingen. Skagen (1985) af Jørgen Gammelgaard / 
Expresso (1987) af Lars Mathisen / Nimbus (1992) af Gunvor og Niels Jørgen Haugensen. Foto: Trapholt 

genstande, der dækkede huller i samlingen. 
Denne fremgangsmåde er dog forbeholdt de 
mest kendte arkitekter i samlingen, og tilbage 
er den resterende samling på 300–400 møbler. 
Iblandt dem er eksempelvis cirka 40 café- og 
konferencestole fra perioden 1980–2000. De 
er resultatet af fokusering i indsamling på net-
op dette område jævnfør kvalitetsvurdering- 
en fra 2005. Det er enkle og praktiske stole, 
udført til blandt andet kontraktmarkedet og 
storproducenter som Ikea, og tegnet af sam-
tidens førende danske arkitekter og designere. 
Det er en underbelyst periode i dansk design-
historisk og -museologisk kontekst, på trods 
af at perioden spillede en stor rolle for udbred- 
elsen af og den bredere interesse for design i 
Norden 

Der mangler begrundelser for indsamling- 
en, og i dag er de fleste af disse stole ude af 
markedet, ude af samfundet og folks bevidst-
hed, og i en nær fremtid kan det være tilfældet 
med de indsamlede spisebordsstole fra Eat Me. 

Uden viden er objekterne tavse, og uden brug 
er det ren dødvægt. Derfor bør der kontinuer-
ligt forskes i samlingen, som Floris & Vasström 
også påpeger: “disse ting kan have mistet deres 
relevans i samtiden og kan forekomme som 
uforståelige levn – med mindre museet arbej-
der med sin egen historie sideløbende med 
samfundshistorien for at kunne forstå og tol-
ke genstandenes indlemmelse i samlingerne” 
(Floris & Vasström 1999:16).  

Endelig peger analysen på stort tidspres og 
manglende ressourcer til at følge op på tingene. 
Det er ikke enestående for Trapholt. Betrag-
tes museernes indsamlingsmetodik generelt, 
praktiserer mange i dag indsamling baseret på 
udstillingsbehov, mens ændringer i indsam-
lingspraksis mange steder ikke er fulgt med 
(Young 2004). Forklaringer på dét er i høj grad 
at finde i de ændrede strukturer, hvor muse-
erne er nødt til at imødekomme de kultur-
politiske og økonomiske ændringer (jævnfør 
indledningen) ved at skabe levende museer 
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(2015), Light Hope (2020) og Grænseløse sting 
(2021). I disse projekter var der tale om ska-
belse af et fælles kunstværk, som sidenhen blev 
udstillet. I Vores Museums program og andre 
artikler er det udadrettede fokus mod borgere 
og publikum fortrinsvis centreret om udvikling 
og formidling i relation til udstillinger (eksem-
pelvis Drotner 2017, Holdgaard & Stuedahl 
2021, Simon 2010). Jeg foreslår at udvide denne 
tilgang til også at omfatte indsamling og sam-
lingsforskning, og at indtænke borgerne og pub-
likum som en aktiv og integreret ressource. Det 
vil sige en bottom up-tilgang i relation til ind-
samling og forskning. Som Eriksen argumente-
rer for, repræsenterer indsamlingsarbejdet også 
en dialog mellem offentlighed og museum.  

Innsamlingsarbeid har altså ikke bare til hensikt å 
skaffe museet en samling, det er også en viktig del av 
institusjonens samhandling med publikum. Derfor 
er innsamlingsmetoderne også mer enn praktiske 
løsninger på museets ønske om å bygge opp en sam-
ling (Eriksen 2009: 128).  

Der vil altid være et hierarkisk forhold til ste-
de, da museet har ekspertisen, men eftersom vi 
åbner andre dele af museet op for publikum, 
borgere, netværk og så videre, vil autoriteten 
blive udfordret af selvsamme publikum, bor-
gere og netværk (Eriksen 2009). I stedet for 
at tænke samlingsarbejde og publikumspleje 
som to vidt forskellige opgaver, foreslår jeg 
her at tænke dem sammen. I tilfældet Trapholt 
har de allerede platformen til det. De kunne 
eksempelvis integrere borgere og netværk i 
samlingsarbejdet omkring de nævnte café- 
og konferencestole fra 1980–2000. Det kunne 
efterfølgende lede til supplerende indsamling 
og en udstilling. En ny indsamlings- og forsk-
ningsstrategi, der både rummer genstands- og 
publikumspleje og dermed favner såvel bevar- 
else, fortolkning og formidling af kulturarv 

med spændende formidling, være borgerind-
dragende og bidrage til samfundsudviklingen. 

(Ind)samlinger i fremtiden 

Med museernes øgede fokus på publikum, 
samfund og offentlighed trænger spørgsmå-
let om fremtidens (ind)samlinger og arbejdet 
med disse sig på. Der er klare betydningskon-
tekster og historiske perspektiver, der går tabt 
ved ikke at arbejde med samlingen, som den-
ne artikel viser, og som mange andre udover 
Floris og Vasström også har påpeget (Appleton 
2007, Bounia 2014, Knell 2004a, Moore 1997, 
Sigfúsdóttir 2019). Derfor vil jeg foreslå en 
strukturel ændring af indsamlingspraksis, ikke 
blot for Trapholt, men generelt for museerne. 
Den bør både favne et forskningsfokus rettet 
mod samling og pleje publikum og offentlig-
hed på samme tid. Det er inspireret af Knells 
opfordringer til i højere grad at tænke inno-
vativt og at dele ansvaret for indsamling med 
andre; med organisationer, borgere, lokalom-
rådet, amatøren.  

[…] there is no such thing as a correct decision 
about what should be collected. The solution then 
lies in sharing responsibility for those decisions, […] 
involving others (our disciplinary communities) 
and working within the constraints of the material 
available to us (Knell 2004a:36).  

Det vil sige en mere åben og inddragende til-
gang. Nu er publikums-, borgerinddragelse og 
citizen science bestemt ikke nye fænomener i 
museumssammenhæng. Det er både behand-
let akademisk og i praksis igennem de sidste 
10–15 år. Senest eksempelvis i det store nati-
onale forsknings- og udviklingsprogram Vores 
Museum (2016–20). På Trapholt har de igen-
nem de sidste syv år afviklet større borgerind-
dragende projekter som Maskernes Monument 
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