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Et udsnit af deltagerne i ICMM Esbjerg 2009 fotograferet ved stormflodssøjlen i Sønderho. Foto: Brian Kristensen.
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International museumskonference i Esbjerg

Af Morten Hahn-Pedersen 

I dagene fra den 5. til den 11. oktober 2009 var Fiskeri- og 
Søfartsmuseet vært for en konference i regi af International 
Congress of Maritime Museums (ICMM). Egentlig skulle 
konferencen have været afholdt i USA, men den verdensøko-
nomiske krise bragte ICMM til Esbjerg. I artiklen fortælles 
om baggrunden for ‒ og forløbet af ‒ ICMM Esbjerg 2009. 

Konferencens baggrund
ICMM, der har eksisteret siden begyndelsen af 1970’erne, 

er de maritime museers verdensorganisation. Foruden ud-

arbejdelse af retningslinjer for museumsarbejdet og bi-

stand med faglige spørgsmål er organisationens formål at 

fungere som fælles informationsplatform for verdens ma-

ritime museer. Sidstnævnte sker via drift af hjemmesiden  

www.icmmonline.org, udgivelse af elektroniske nyhedsbre-

ve og det trykte tidsskrift ICMM Newsletter samt afholdelse 

af internationale konferencer. 

ICMMs konferencer blev oprindeligt afholdt hvert tredje 

år og siden suppleret med mindre årlige interrimkonferen-

cer. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Orlogsmuseet 

i København og Vikingeskibsmuseet i Roskilde var i 2000 

fælles om værtskabet ved en sådan interrimkonference. I 

dag har ICMM forenklet strukturen og afholder nu alene en 

større international konference hvert andet år. 

ICMMs konferencer søges ligeligt geografisk fordelt 

mellem verdensdelene og planlægges normalt med en pæn 

tidshorisont. Efter konferencer i Auckland på New Zealand i 

2005 og Valetta på Malta i 2007 var det oprindelig planen, at 

konferencen i 2009 skulle finde sted i USA. I efteråret 2008 

blev USA imidlertid hårdt ramt af den finansielle krise, og 

i slutningen af november meddelte den lokale organisation 

ICMMs Executive Committee, at man af økonomiske årsa-

ger måtte opgive at gennemføre den planlagte konference. 

Fiskeri- og Søfartsmuseet - hvis direktør, Morten Hahn-

Pedersen, også var præsident for ICMM - tilbød derfor at 

stå for værtskabet, og ICMMs ledelse besluttede på denne 

baggrund at placere 2009-konferencen i Esbjerg.

Det blev indledning til et ret hektisk forløb, hvor man på 

blot ti måneder skulle have opbygget såvel de organisatori-

ske rammer som det faglige indhold for en konference, hvis 

forberedelsestid normalt er godt et par år. Den lokale orga-

nisation – hoteller, konferencested, receptioner, ekskursio-

ner, ture og arrangementer for medrejsende ægtefæller med 

videre - blev klaret af museet i Esbjerg, der også var ansvar-

lig for konferencens økonomi. Registrering blev overladt til 

et konferencebureau, og markedsføring af konferencen blev 

varetaget af ICMMs webmaster via hjemmeside, nyheds-

breve og e-mail reklamer. Endelig blev sammensætningen 

af konferencens faglige program varetaget af en internatio-

nal arbejdsgruppe under ledelse af ICMM’s præsident og 

Frits Loomeijer fra Maritiem Museum Rotterdam.

Under hele planlægningsforløbet var verdensøkonomi-

ens konsekvenser for museerne en faktor, hvis relative ube-

regnelighed måtte tages i betragtning. Via prisforhandlinger 

med leverandører, tilskud fra Kulturarvsstyrelsen til key-

note speakeres rejseomkostninger og fra Esbjerg Kommune 

til én af konferencens receptioner lykkedes det at holde del-

tagerbetalingen på et acceptabelt niveau. Samtidig lykkedes 

det at få alle endelige kontraktdatoer rykket til et tidspunkt, 

hvor der var fuldt overblik over antallet af deltagere således, 
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at konferencen ville kunne have været aflyst, såfremt øko-

nomi afholdt for mange fra deltagelse. Det var med lettelse, 

at man den 1. september – fire dage før sidste deadline – 

kunne konstatere, at konferencen ”gik hjem” med cirka 100 

delegerede repræsenterende omkring 60 maritime museer 

fordelt over 22 lande i Amerika, Asien, Australien, Ocea-

nien og Europa.

ICMM Esbjerg 2009 

Konferencen blev indledt sidst på eftermiddagen den 5. ok-

tober med registrering og reception på Fiskeri- og Søfarts-

museet, hvor daværende kulturminister Carina Christensen 

med en tale om den maritime kulturarv forestod den offi-

cielle åbning af konferencen og bød de delegerede velkom-

men til Danmark.

Daværende kulturminister Carina Christensen åbnede ICMM-konferencen og bød de mange internationale gæster velkommen til Danmark 
og Esbjerg. Foto: Brian Kristensen.
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Det faglige program for konferencen havde fået titlen 

Understanding Change – Coping with Uncertainty.  Kon-

ferencens titel afspejlede de store forandringer, som finder 

sted både i den maritime verden og omkring museerne, og 

konferencens sigte var at bringe nogle bud på, hvorledes for-

andring og medfølgende usikkerhed kunne forstås og hånd-

teres. Udgangspunktet for behandlingen af disse spørgs-

mål var henlagt til museale kerneområder som samlinger, 

forskning og formidling, men inspireret af den indeværende 

økonomiske situation indgik også finansiering af museerne 

i den basis, som blev lagt for konferencens præsentationer 

og diskussioner. 

Som et frisk pust udefra havde man til konferencen ind-

budt fem foredragsholdere fra verden uden for de maritime 

museer. Disse taleres formål var at perspektivere den mari-

time museumsverdens udfordringer og via bud på løsnings-

modeller kickstarte diskussioner og debat. De fem indbudte 

talere var kulturkonsulent Carol Ann Scott (CAS Associates, 

London), vicedirektør Jim Gardner (Smithsonian National 

Museum of American History, Washington DC), professor 

og akademisk direktør Poul Holm (Trinity College, Dublin), 

bestyrelsesformand David Moorhouse (Lloyd’s Register, 

London) og konsulent Renée Steenbergen (Funding and Pa-

tronage, Amsterdam).  

Konferencens første dag fokuserede på publikum og for-

midling. Dagens hovedtaler var Carol Scott, der gav et godt 

indblik i arbejdet med publikumsundersøgelser og analyser 

af publikumsmotivering og -trends. Scott’s keynote danne-

de oplæg til to efterfølgende sessioner med i alt seks talere 

fra maritime museer. De fire første indlæg fokuserede pri-

mært på den måde, hvorpå museerne tackler de forandringer 

i publikums interesse for det maritime, som opleves i disse 

år, hvor reduktion af antallet af fartøjer og bemanding samt 

terrorsikring af havne synes at mindske offentlighedens be-

vidsthed omkring de maritime erhvervs betydning. Et ind-

læg af Karin Brandt fra Nederlands Scheepvaartmuseum, 

Amsterdam, gav et overblik over den måde, hvorpå dette 

museum i sit stort anlagte ombygningsprojekt fokuserer på 

publikumsbetjening. Fra Danmark leverede Vikingeskibs-

museets direktør, Tinna Damgaard Sørensen, et spændende 

bidrag om den store opmærksomhed, som man med projek-

tet med vikingeskibsrekonstruktionen Havhingstens rejse til 

Dublin og retur fik skabt langt uden for Vikingeskibsmuse-

ets mure.

På anden konferencedag satte formiddagen fokus på 

museernes samlinger. Jim Gardner, der i sit daglige arbejde 

anlægger strategierne for indsamlingsarbejdet på Smithso-

nian National Museum of American History, fortalte i sin 

keynote om strategiarbejdets mål, indhold og implemente-

ring. Gardner blev fulgt af en session med tre indlæg fra 

maritime museer i henholdsvis Frankrig, England og USA. 

I disse indlæg lå det primære fokus på de udfordringer, 

som maritime samlinger og herunder ikke mindst fartøjer 

og skibsmodeller byder med hensyn til økonomi og opbe-

varing. Eftermiddagens session fokuserede på planlagte el-

Som præsident for ICMM stod Morten Hahn-Pedersen for åbnin-
gen af den faglige del af ICMM Esbjerg 2009, hvor han også 
havde en dobbeltrolle som organisator af konferencen og medtil-
rettelægger af det faglige program.
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ler igangværende projekter med opbygning af nye museer 

eller udbygning af eksisterende. Sessionen rummede præ-

sentationer fra museer i Antwerpen, Bremerhaven, Gdansk, 

Stavanger og Esbjerg. 

Tredje konferencedag rummede dels en halvdagsekskur-

sion til Esbjerg Havn og Fanø, dels en session om museer-

nes forskning. Hovedtaler på forskningssessionen var Poul 

Holm, der fortalte om museernes mulighed for forsknings-

samarbejde med universiteterne. Sådanne samarbejder kan 

organiseres på mange måder lige fra ad hoc samarbejde til 

fast strukturerede former, der f.eks. er benyttet i Esbjerg, 

hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet i samarbejde med Syddansk 

Universitet driver Center for Maritime og Regionale Studi-

er. I tre efterfølgende indlæg demonstreredes de forskellige 

muligheder. Mens National Maritime Museum i Greenwich 

Et udsnit af konferencens delegerede under åbningen af hovedsessionerne, der i dagene 6/8-10-2009 fandt sted i Musikhuset i Esbjerg. 
Foto: Brian Kristensen.

Vicedirektør Jim Gardner fra The National Museum of American 
History i Washington DC (USA) var én af konferencens keynote 
speakers. Foto: Frits Loomeijer. 
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Som altid i konference-sammenhæng var pausernes uformelle 
samtaler af vigtighed. Her ses Kevin Fewster fra National Mari-
time Museum i Greenwich i samtale med Marike Hedin fra Vasa 
Museet i Stockholm. Foto: Brian Kristensen.

samarbejder med universiteterne omkring udnyttelse af 

forskningspotentialet i museets samlinger, ser man på Old 

Dominion University i Norfolk, Virginia, gerne samarbejdet 

med museerne lagt i fastere rammer. Det er man på vej til 

ved Statens Maritime Museer i Stockholm, hvor man i øje-

blikket arbejder på etablering af en model meget lig den, der 

er benyttet i Esbjerg.  

Den fjerde og sidste akademiske konferencedag hand-

lede om museernes finansiering og drift. Dagens keynote 

speaker, David Moorhouse, havde desværre været nødsaget 

til at melde afbud i sidste øjeblik. Moorhouse’s indlæg blev 

præsenteret af direktør Kevin Fewster fra National Mariti-

me Museum, som kender Moorhouse fra museets bestyrelse 

og havde nået at tale indlægget igennem med ham. Resulta-

tet blev et spændende bidrag om økonomien i de maritime 

erhverv og de muligheder og risici, som er forbundet med 

etablering af støtteordninger i denne sammenhæng. Dagens 

keynote blev suppleret af tre indlæg. Jørgen Selmer, direktør 

for Handels- og Søfartsmuseet, fortalte om finansiering og 

organisering af dette museums udflytningsprojekt til dok-

området på det tidligere Helsingør Værft. Matthew Tanner, 

direktør for ss Great Britain Trust i Bristol, gav en række 

eksempler på denne institutions arbejde med fundraising 

og events. Endelig fortalte Renée Steenbergen om, hvordan 

mange små donationer fra private kunne give betydelige af-

kast, og hun gav en række eksempler på, hvorledes denne 

form for fundraising kunne sættes i system. 

Eftermiddagens program bød på fire såkaldte Master 

Class sessioner ‒ en form for workshops ‒ hvor konferen-

cens delegerede på forhånd havde tilmeldt sig ét af de fire 

emner: formidling og publikum, samlinger, forskning og 

finansiering. Sessionerne blev gennemført parallelt under 

ledelse af fire museumsledere med særlig ekspertise på de 

nævnte felter. I ICMM-regi var sådanne sessioner en nyska-

belse, men tilfredsheden blandt de delegerede var stor, og 

Master Class-sessionerne vil blive gentaget og udbygget på 

kommende konferencer. 

Dagens faglige program afsluttedes med, at direktør 

Frits Loomeijer fra Maritiem Museum Rotterdam, der ved 

ICMMs generalforsamling i Esbjerg havde afløst Morten 

Klas Helmerson (Vasa Museet, Stockholm), Jerzy Litwin (Cen-
tralne Muzeum Morskie, Gdansk) og Jean-Noël Gard (Musée de 
la Marine, Paris) under sessionerne i Musikhuset. 
Foto: Frits Loomeijer.
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Hahn-Pedersen som organisationens præsident, trak nogle 

hovedlinjer gennem konferencens i alt 24 indlæg og fire 

Master Class sessioner. En konferencemiddag samme aften 

satte punktum for den officielle del af ICMM Esbjerg 2009, 

inden en mindre gruppe delegerede dagen efter drog af på 

en to dage lang post conference tour til Ribe, Hedeby og 

Hamburg, hvor temaet var forbindelser mellem Nord- og 

Østersø gennem 1.300 år.

Konferencens resultater
Hvad blev så resultatet af ICMM Esbjerg 2009?

At dømme ud fra positive besvarelser fra de delegerede på 

omdelte spørgeskemaer og fin deltagerrespons efter konfe-

rencen fik ICMM Esbjerg 2009 et tilfredsstillende forløb på 

det såvel det organisatoriske som det indholdsmæssige plan. 

Med hensyn til det organisatoriske fik Fiskeri- og Sø-

fartsmuseet, Esbjerg og Danmark med denne konference en 

god placering på de maritime museers verdenskort – en pla-

cering, som vil være af betydning for museets fremadrettede 

samarbejdsrelationer. 

 På indholdssiden var indlæg og workshops - som altid 

i konferencesammenhæng - katalysator for talrige diskus-

sioner både i plenum og internt mellem deltagerne – og som 

altid var det typisk i løbet af disse diskussioner, at nye syn-

teser opstod. Session for session kunne det uddrages:

at ændringer i publikums interesser og motiveringer for 

et museumsbesøg skal tages yderst alvorligt og analyse-

res grundigt som basis for opbygning af nye tilbud

at de maritime museer grundet særligt omkostningstun-

ge samlinger har behov for særdeles gennemarbejdede 

strategier for indsamling og bevaring

at de maritime museers forskning internationalt synes på 

vej mod stadig fastere strukturer

at opbygning af et differentieret økonomisk driftsgrund-

lag for museumsdriften er en bydende nødvendighed

Bag konferencens overordnede tema lå imidlertid også en 

anden udfordring i form af den reducerede offentlige be-

vidsthed om det maritime elements betydning for kultur og 

liv også i det moderne samfund. Her var svarene knap så 

entydige, men mange tog fra Esbjerg med en fornemmelse 

Esbjerg Kommune var en gæstfri vært ved en fornem reception på 
Esbjerg Rådhus d. 8-10-2009. Her ses Esbjergs  viceborgmester, 
Henning Ravn, i samtale med Morten Hahn-Pedersen og holland-
ske Frits Loomeijer, der i forbindelse med konferencen i Esbjerg 
overtog ICMM’s præsidentpost. Foto: Brian Kristensen.

I Hamburg var Ursula Wöst (i rød anorak) fra Stiftung Hamburg 
Maritim en glimrende guide på en  rundtur fra Internationales 
Maritimes Museum Hamburg, over Hamburg Havn til Hafenmu-
seum Hamburg.
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af behovet for en konceptuel redefinition af det maritime 

museum, dets budskab og dets emnemæssige vifte.   

Resuméer af konferencens faglige indlæg er sammen 

med reportager fra ICMM Esbjerg 2009 efterfølgende ble-

vet publiceret i ICMM Newsletter og tilgængeliggjort på 

ICMMs website: www.icmmonline.org. 

Summary
The Fisheries and Maritime Museum hosted a conference 

under the auspices of the International Congress of Mari-

time Museums (ICMM) from 5 to 11 October 2009. 

The conference in Esbjerg had about 100 participants 

representing over 60 maritime museums in 22 countries 

in America, Asia, Australia, Oceania and Europe. ICMM 

Esbjerg 2009 was held under the title Understanding 
Change – Coping with Uncertainty. The conference title 

reflected the major changes which are occurring both in 

the maritime world and around the museums, and the aim 

of the conference was to generate some ideas about how 

change and its consequent uncertainty can be understood 

and handled. These issues were discussed in relation to 

such core museum functions as collections, research and 

communication, but given the current economic situation, 

financing of the museums was also a consideration on the 

agenda for the conference’s presentations and discussions.

Apart from four days of theoretical sessions, the pro-

gramme included a half-day excursion to Esbjerg Harbour 

and the island of Fanø, and those who were interested were 

also able to go on a post-conference tour to Ribe, Schleswig 

and Hamburg.

The conference progressed well in terms of both organi-

sation and content. Everything proceeded smoothly with 

respect to organisation, and with respect to the content, the 

contributions and workshops – as always in such contexts 

– were the catalyst for numerous discussions in both the 

plenary session and among the participants – and as always, 

new syntheses typically emerged from these discussions. 

Conclusions from the various sessions were that:

changes in the public’s interest in and motivation to 

visit a museum must be taken with the greatest possi-

ble seriousness and thoroughly analysed as a basis for 

structuring new offers

given their particularly costly collections, the maritime 

museums need very carefully prepared strategies for 

collection and preservation

internationally, the maritime museums’ research appears 

to be on the road to assuming more and more rigid struc-

tures

building up a differentiated financial basis of operation 

for museums is a matter of urgency.

Underlying the conference’s general theme was, however, 

also a different challenge in the form of the reduced public 

consciousness of the importance of the maritime element 

for culture and life, also in modern society. The responses 

here were a little more equivocal, but many participants left 

Esbjerg with a feeling of the need for a conceptual redefini-

tion of the maritime museum, its message and its range of 

topics.

Summaries of the conference’s papers and comments 

from ICMM Esbjerg 2009 were published in ICMM News-
letter and on the ICMM’s website at www.icmmonline.org. 

Hafenmuseum Hamburg gav en tankevækkende afslutning på en 
vellykket konference. Foto: Frits Loomeijer.


