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En ny trend på de kunst- og kulturhistoriske museer er vokset frem de senere år:
vurderingsevents arrangeret i samarbejde med auktionshuse. ICOM Danmarks formand
advarer her mod de etiske konsekvenser. I det efterfølgende indlæg forklarer Museum
Sønderjyllands direktør og samlingschef, hvordan de holder balancen.

Museer
og
auktionshuse
en uhellig alliance
Af Søren la Cour Jensen
formand
ICOM Danmark

Guld i Købstæderne, DR.
Foto: DR Presse

ICOM’S E TISKE
REGELSÆ T
§ 8.14 Handel med natur- og
kulturarv. Ingen museumsansat
må direkte eller indirekte tage
del i handel (køb eller salg med
fortjeneste for øje) med natureller kulturarv.
§ 8.15 Kontakt med handlende.
Ingen museumsansat må tage
imod gaver, gæstfrihed eller
anden form for vederlag fra en
handlende, et auktionshus eller
andre som tilskyndelse til at
købe eller sælge museumsobjekter eller afstå fra at agere
professionelt. Endvidere bør en
museumsansat ikke anbefale en
bestemt handlende, et auktionshus eller en vurderingsmand til
offentligheden.

S

tadig flere museer afholder arrangementer, hvor auktionshuse rykker ind og
inviterer borgere til at få vurderet deres
arvegods af eksperter. En række af disse
arrangementer overskrider de internationale etiske normer for, hvad et museum kan og bør.
Museets rolle i samfundet er unik. Museet i
dag er ikke kun defineret ved sine samlinger, men
også af en lang række opgaver, der på forskellig
vis understøtter rollen som kulturarvsbevarende
institution.
Den tilbyder nye perspektiver på verden omkring os, udfordrer tabuer, inddrager og involverer
alle dele af vores samfund og tilbyder indsigt,
læring og indholdsfyldt underholdning. Museerne
bidrager til, at de besøgende, herunder både socialt udsatte, børn og ældre, får ny erkendelse og
dermed højere livskvalitet. Museerne er med til at
skabe reflekterede, vidende og aktive borgere.
For at kunne løfte disse nye opgaver, samt
museernes traditionelle ansvarsområder, er det af
største betydning, at museerne fremstår med den
højeste troværdighed. Dvs. at museumsinstitutionerne er klare og tydelige omkring de standarder,
der ageres efter. For at kunne fastholde og understøtte den særlige forbindelse (og overenskomst)
mellem museum og brugere, må der ikke være
nogen tvivl om museernes ansvarsområder, interesser og museumsetiske ståsted.
Hvad er problemet?
Man kan selvfølgelig spørge, hvorfor ICOM overhovedet anser det for et etisk problem, at museer
samarbejder med auktionshuse?
Auktionshuse er sat i verden for at tjene penge
på handel med natur-, kunst- og kulturarv. Museernes eksistensberettigelse er derimod at tilgængeliggøre, lære fra sig og berige alle i samfundet.
Flere auktionshuse har på deres digitale
platforme over en længere periode annonceret
vurderingsarrangementer på museer. Her står
auktionshuset som ansvarlig for arrangementet i
museets bygninger, men grænserne bliver hurtigt
flydende. Hvordan trække en hårfin grænse imellem den kommercielle, pris- og værdifokuserede
tilgang til genstande med kulturel og historisk
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Guld i Købstæderne, DR.
Foto: DR Presse

En række af disse arrangementer
overskrider de internationale
etiske normer for, hvad et museum
kan og bør.

værdi og museernes rolle som kulturarvsbevarende institutioner, hvor genstandene i realiteten er
uvurderlige og ikke skal på et kommercielt marked? For museumsgenstandene har en værdi i læring, proveniens, repræsentation og fortællekraft,
og aldrig i økonomisk værdi – selv om det ofte er
det, medierne fokuserer på. At blande disse modsætninger sammen er måske umiddelbart populært, men undergraver museernes position.
Tv-programmer, hvor almindelige mennesker
glædes og skuffes over værdien af deres hengemte ting, appellerer til seerne og genererer
høje seertal. Auktionshusene får gratis reklame og
oplever uden tvivl en større opmærksomhed og
bedre resultat på bundlinjen. For at skabe større
opmærksomhed fra borgere og medierne, søger
nogle museer derhen, hvor dette publikum er.
Men prisen kan på længere sigt blive et tab af troværdighed og uklarhed om, hvad museet står for.
Faglig integritet og uafhængighed
Handel med kulturarv har altid fundet sted og er
en nødvendig del af museernes mulighed for at

Auktionshuset,
TV2.
Foto: TV2 Presse

supplere deres samlinger. Når museer køber på
auktion, fra gallerier eller private trækkes særligt
væsentlige kulturarvsværdier ud af den private
handel og bliver tilgængelig for alle – teoretisk set
i al fremtid. Der må derfor ikke opstå mistanke
om særinteresser. Museer kan ikke fremhæve ét
auktionshus frem for et andet, og alle museumskøb må basere sig på rent faglige vurderinger.
Dette må der ikke kunne herske tvivl om.
Sagen er derfor ikke, om det enkelte museum
indadtil kan garantere den faglige integritet ved
køb af kunst-, natur- og kulturarvs-genstande,
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men om der udadtil kan rejses tvivl om den faglige uafhængighed som den åbne kulturinstitution,
der er sat i verden til glæde for hele samfundet –
nu og i al fremtid.
Selv om de mange tv-auktionsudsendelser måske har skabt en bredere interesse i befolkningen
for gamle ting og deres værdi, kan det aldrig blive
et argument for, at museerne åbner dørene for
auktionshusenes vurderingsarrangementer. Det er
museernes basale opgave at skabe og fastholde
befolkningens interesse og viden om kulturarven,
og det kan og må kunne gøres uden auktionshusenes mellemkomst.
Museets raison d’être
Museet må spørge sig selv om, hvilke aktiviteter
der understøtter institutionens raison d’être. Formidles der viden til de besøgende, eller skabes
der ny indsigt for museet selv? Er der lærings- og
formidlingsmæssige elementer i arrangementet,
der kan retfærdiggøre, at det afvikles på museet?
Arrangementer med auktionshuse kan være med
til at flytte opfattelsen af museet som forskningsog formidlingsinstitution og til at blive betragtet
som kommerciel aktør på linje med andre oplevelses- og underholdningscentre. Hvis det sidste
er tilfældet, så er der fare for, at museernes
særlige status undergraves, og at det samme sker
med støtten til de væsentlige samfundsopgaver,
som museerne løfter i dag.
ICOM Danmark ønsker altid at gå i dialog med
vores medlemmer om dette og andre museumsetiske spørgsmål. Verden forandrer sig, og det gør
museernes aktiviteter og opgaver også. Det vigtigste er, at vi i alle tilfælde bevæger os frem med
omtanke og en klar faglig refleksion.

Arrangementer med auktionshuse
kan være med til at flytte opfattelsen af museet som forskningsog formidlingsinstitution og til at
blive betragtet som kommerciel
aktør.

Læs også Vinnie Nørskovs (tidligere formand for
ICOM Danmark) artikel om vurderingsevents og
salgsudstillinger i Danske Museer 3/2013. Find den
i arkivet på danskemuseer.dk.
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Kan man balancere denne type af
arrangementer og kontakt med
borgerne uden at gå på kompromis
med de etiske principper? Det tror
vi godt, at man kan.

Følg de
etiske regler
– og den sunde
fornuft

ikoniske stole, når de var til vurdering. Den vurdering, eksperterne foretager af de medbragte
stole, er en vurdering af stolenes historie. F.eks.
stilhistorisk placering, datering og bemærkninger
om kvaliteten af håndværket, materialerne og
stolens sjældenhed; eller måske rettere den kulturhistoriske og kunstneriske værdi.
Mange ældre stole har ikke som sådan en
salgsværdi, men kan være spændende at høre
om, uanset om det er en handelsvare. En af pointerne er faktisk, at det ikke drejer sig om penge
for at være spændende. Vi er således ikke på jagt
efter en prissætning af stolen, selv om man jo
ikke kan undgå, at ejeren af en sjælden stol får
øje på en form for værdi. Det er blot ikke arrangementets formål og præger det ikke. På Museum
Sønderjylland er vi glade for arrangementet, som
vi mener bidrager med kulturhistorisk og kunsthistorisk indsigt og perspektivering i en god stemning. Vi opfatter det ikke som ude af takt med god
museumsskik.

Af Henrik Harnow
ph.d., direktør, Museum Sønderjylland,
og Axel Johnsen
ph.d., chef for Viden & Samlinger,
Museum Sønderjylland

K

larhed om museernes rolle er særdeles
vigtig for, at museerne kan fastholde
deres integritet og faglige troværdighed og dermed bevare tillidsforholdet
til befolkningen. Museum Sønderjylland bakker
derfor i høj grad op om Søren la Cour Jensens
synspunkt. Samtidig er det klart, at museer er
tiltrukket af den kontakt med gæsterne, som
vurdering af genstande i privat eje kan rumme, og
den interesse i befolkningen, der er for skiftende
typer af genstande – i disse år især dansk design
og møbelkunst.
På Museum Sønderjylland tænker vi nøje over,
hvordan vi griber arrangementer af denne art an
– for vi vil også gerne være relevante og aktuelle
for borgerne og ikke mindst give dem perspektiv
på det, der optager dem her og nu. Kan man balancere denne type af arrangementer og kontakt
med borgerne uden at gå på kompromis med de
etiske principper? Det tror vi godt, at man kan.
Lad os give et eksempel på, hvad vi på Museum
Sønderjylland arbejder med på dette område – og
hvad vi ikke vil røre ved, netop under hensyn til
ovenstående betragtninger og de argumenter,
Søren la Cour Jensen fremfører.

Hvert år afholder
Museerne i Tønder
Stolens Dag, hvor
man kan medbringe
en eller flere stole og
få dem vurderet.
Foto: Museum
Sønderjylland

Kulturhistorisk og kunstnerisk værdi
På Museerne i Tønder afholder vi normalt hvert år
Stolens Dag. Den rige håndværkstradition på Tønder-egnen og det forhold, at den verdensberømte
stoledesigner Hans J. Wegner var født i og voksede op i Tønder, giver en god og relevant baggrund
for at formidle bl.a. stolens kulturhistorie. Når
museerne afholder Stolens Dag, er der mulighed
for at medbringe én eller flere historiske stole til
vurdering. Men vel at mærke ikke en vurdering i
forhold til salg – og det er heri forskellen består.
De eksperter, der typisk deltager i arrangementet, er netop til stede som eksperter i historiske stole. På samme vis har den ene af Wegners
døtre medvirket og ikke bare givet arrangementet
en ekstra dimension, men også bidraget med
detaljerede og indsigtsfulde betragtninger om de

Nej tak til salg
Vi nævnte ovenfor, at der også er arrangementer,
som vi ikke vover os ud i. Det er egentlige salgsarrangementer, hvor et auktionshus benytter museet som salgsplatform, eller hvor genstande, vi
også har på museet og modtager fra givere, prissættes eller sælges. Et godt eksempel er, da Museet på Sønderborg Slot for ikke så længe siden
takkede nej til afholdelse af det populære program Guld i Købstæderne på museet. En af museets historikere medvirkede i et historisk indslag
i programmet, som en anden af vore inspektører
også gjorde, da programmet gæstede Haderslev –
for vi bidrager altid gerne med historisk viden og
baggrund. Men vi var ikke en del af vurderingsarrangementet, og vi lagde heller ikke hus til.
Vi holder ikke markedsdag for privates salg af
genstande eller malerier eller lignende typer af
arrangementer, der kan så tvivl om museets integritet og rolle som statsanerkendt museum. Det
er en klar holdning i museets måde at agere på
altid at huske ICOM’s etiske regler, men også at
lade sund fornuft herske og altid arbejde for en
god og relevant kontakt til publikum.

