Publikums oplevelse af Besættelsesmuseet – kommenteret datarapport
af Hans-Peter Degn og Nanna Thomsen, Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet. 2021.

Besættelsesmuseet 2020 – sammenlignet med 2018
Denne datarapport er baseret på en undersøgelse af de besøgendes oplevelse af Besættelsesmuseet
foretaget i samarbejde med Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet. Undersøgelsen følger op
på en tilsvarende undersøgelse gennemført i 2018. Dengang blev der indsamlet svar fra i alt 51 besøgende
rekrutteret i vinterferieperioden 11.-18. februar 2018, hvilket udgjorde en svarprocent på 74%.
I mellemtiden har Besættelsesmusset bygget om og opdateret sin udstilling. Dermed kan denne nye
undersøgelse både belyse publikums aktuelle oplevelse af museet og samtidig bruges til at
sammenligne med oplevelsen for to år siden, inden museets opdatering. Af samme grund bygger
nærværende datarapport direkte på afrapporteringen fra 2018.
De besøgende blev rekrutteret af frivillige på Besættelsesmuseet til at deltage i en kort spørgeskemaundersøgelse. Størstedelen blev rekrutteret i løbet af efterårsferien 2020, med supplerende
rekruttering frem til udgangen af oktober. I alt 158 besøgende blev rekrutteret til undersøgelsen,
hvoraf 133 gennemførte spørgeskemaet, hvilket giver en ganske høj svarprocent på 84%.

Figur 1. Respondenternes samlede status.

De besøgende spørges til, hvilke emner de har fået viden om under deres besøg på
Besættelsesmuseet. Her har de haft mulighed for at vælge flere svar, jf. de forskellige emner i Figur 2.
Særligt højt ligger information om dagliglivet under besættelsen, om besættelsen i Aarhus og om
modstandsbevægelsen.
Set i forhold til undersøgelsen i 2018 er der sket en vækst i andelen af besøgende, der oplever, at
museet giver viden om dagligdagen under besættelsen. Andelen var allerede høj i 2018, hvor den lå
på 85%, men nu oplever så godt som alle (98%), at udstillingen giver dem viden om dagligdagen under
besættelsen.
Endnu større er væksten ift. generel viden om 2. verdenskrig og om besættelsen i Danmark. Her var
det ’uudnyttede potentiale’ dog også større, da disse scorede (og fortsat scorer) lavere. Samlet peger
svarene således i retning af, at museet i meget høj grad (fortsat) lykkes med at give de besøgende
viden om de forskellige, specifikke temaer, samtidig med at man nu i øget grad lykkes med også at
formidle mere generel viden om besættelsen og 2. verdenskrig.
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Figur 2. Hvilke emner fik du viden om under dit besøg på Besættelsesmuseet? (Du kan sætte flere
kryds)

Herefter spørges de besøgende til, hvilke emner besættelsesmuseet handler mest om. De kan her
vælge op til to svarmuligheder. Figur 3 viser, at Besættelsesmuseet ifølge de besøgende handler mest
om dagliglivet under besættelsen og besættelsen i Aarhus. Dette stemmer overens med resultaterne
i figur 2, hvor disse to også scorer allerhøjest.
Det afspejler samtidig den førnævnte udvikling ift. 2018, hvor skildringen af dagliglivet nu fylder
væsentligt mere i gæsternes oplevelse. I 2018 var det således ikke dagliglivet under besættelsen, men
modstandsbevægelsen, der sammen med besættelsen i Aarhus fyldte mest i de besøgendes oplevelse.

Figur 3. Hvilke emner handler Besættelsesmuseet mest om? (Du kan vælge op til 2 svarmuligheder)

De besøgende er herefter blevet bedt om at lave en samlet vurdering af Besættelsesmusset på
baggrund af det, de har oplevet. Af figur 4 fremgår det, at samtlige besøgende vurderer
Besættelsesmuseet delvist/meget positivt – heraf langt størstedelen meget positivt. Selvom
vurderingen også var overvejende positiv i 2018, er der dog tale om en markant forbedring i 2020. I
2018 var det således ’kun’ godt og vel halvdelen (58%), der var meget positive, og yderligere en
fjerdedel (26%) var delvist positive.
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Figur 4. Hvad er din samlede vurdering af Besættelsesmuseet? (Svar på baggrund af dét, du har
oplevet)

De besøgende får mulighed for selv at beskrive, hvad de særligt vil fremhæve fra deres oplevelse af
Besættelsesmuseet. Her fremhæves bl.a. personalets introduktion til udstillingen, muligheden for at
følge en bestemt person (gennem identifikationskortet), og i det hele taget formidlingsformaterne og
muligheden for at interagere med udstillingens elementer.
Alle de åbne svar ses på de næste sider.
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Hvad vil du særligt fremhæve fra din oplevelse af Besættelsesmuseet?
 At der på forholdsvis lidt plads er lavet så flot og spændende udstilling.
Giver et godt billed af hvordan livet var i Aarhus under besættelsen.
 En nuanceret fremstilling med dilemmaer, der satte gang i tankerne
 Tavlen med tyske samtaler og fotos
 Personalet var gode til at fortælle og det var mega fedt, at man fik et kort med en person, som
man så fulgte under 2. Verdenskrig
 Fantastisk “modtagelse” især da jeg blev afhørt. Så godt lavet med de identitetskort.
 Det var interaktivt og det var
Gjort meget nærværende ved at man “fulgte” en person. Super godt!
 En information ved indgangen
 God information, gode frivillige og at man skal deltage aktivt
 Interaktive skærme, våbenudstilling
 Historierne når man satte kort i maskinerne.
 Godt lavet med legitimationskort og godt med videoklippene rundt om i museet. Spændende at
der var indrettet en lejlighed, forhørslokale og torturrum.
 At der også var fokus på den tyske side af historien, så fortællingen blev helstøbt og man forstod
hele billedet.
 Hvordan SS hovde kvarter var og fungerer.
 En fantastisk oplevelse - gode effekter som gør historien mere livagtig. Det fungerer rigtig godt
med de udleverede id-kort og den persona man følger. At museet ligger i de gamle lokaler der
rent faktisk var i brug under 2. Verdenskrig tilføjer yderligere til oplevelsen. Vi har besøgt mange
museer rundt i Europa som handler om 2. Verdenskrig, og vi må sige at Besættelsesmuseet
trods sin lille størrelse virkelig kan være med på internationalt niveau.
 Det er super fedt at man selv kan deltage undervejs og alt ikke kun er plakater/kort hvor man
skal stå og læse.
At man f.eks. Får id kort i starten så man følger en rigtig person er rigtig spændende. Derudover
var det også fedt at man nedenunder selv kunne være med til at tage stilling til dilemmaer.
Og så var det bare generelt fedt at der var så meget variation lige fra små låger man kunne
åbne, film, lyd, dagbogen man kunne bladre i osv.
Derudover er det også fedt at man i dagligdagen under besættelsen havde fornemmelsen af at
gå rundt i et rigtigt hjem, det gør oplevelsen endnu mere spændene og nem at leve af ind i.
Super godt museum og flinkt personale!
 Tag stilling til (tavlerne) - virkelig god ide!
 Synes det var en god oplevelse med rigtig mange fine ting og tiltag. Det eneste jeg kunne blive
forvirret over var kronologien i museet, men det kan lige så godt have været mig der ikke gik
korrekt
 God fremvisning af effekter
 Rigtig fin oplevelse
 Fantastisk udstilling
 De realistiske udstillinger sammen med den IT baserede formidling
 Det er spændende at se den lokalhistoriske vinkel på krigen
 Oplevelsen af de enkelte personer på de udleverede ID-kort!
 Formidlingen var meget levende - spændende at se konkrete ting fra den tid, fx forhørsrum og
lejligheden var godt. Dejligt interaktivt med id-kortene, der åbnede en verden for nye
informationer på turen rundt
 Interessant at det handlede om “ægte” personer og i Aarhus
 .
 Den fine interageren med forskellige medier
 Synes det var meget godt lavet i fængslet, hvor man kunne se de kummerlige vilkår selv unge
mennesker fik, hvis de så meget som gjorde en ting forkert. Våbnene var og meget spændene
 Det var levende og interaktivt
 Super godt sat op og vitterligt den mest levende dukke jeg har set i tortur rummet. Var
stensikker på den var ægte.
 H
Let forståeligt
 Kunne godt lide lejlighed der var indrettet i kælderen, gav et indblik i dagligdagen for en lidt
mere velhavende familie
 Gode visuelle effekter og interaktive elementer. Meget personlige fortællinger, og gode
dilemmaer.
 Meget engagerende, det nære fortæller det store, appellere til mange Aldersgrupper
 Autensiteten
 Meget fin velkomst, flot, overskuelig udstilling, ikke for meget - forstået på den måde at man
kunne få det hele med, Varieret, interaktivt med skærme, dilemmaer
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 Gode fortællinger fra hverdagen
 Hverdagen i Århus
 Det var der gestapo sad og havde deres forhør.
Dilemmaerne var gjort meget konkrete
 Introduktion ved skranken, hvor en ansat introducerede os til museet, meget fin intro.
 Den virtuelle dagbog
 Udstillingens tilgængelighed og de spændende autentiske lokaler - samt de overvejelser, man
som gæst inviteres til at gøre.
 Satte refleksioner i gang om at mange ting ikke var sort/hvid - rigtig godt
 Det var sjovt som født og opvokset i Århus at se besættelsestiden i lyd og billeder fra steder
man kan genkende.
 Jeg synes de interaktive fortællerskærme, hvor man følger sin personas liv, fungerer rigtigt godt.
Historierne passer til temaet, hvor skærmen sidder og de formår at give historien et meget
personligt tvist
 Stedet passer godt til sådan et museum. De interaktive præsentationer er fine. Særligt i
forhørslokalet, er genialt.
 Interessen fra mit barnebarn på 15 år.
Jeg er selv 74 år, og min far var i 5. kolonne.
 god historiefortælling med anvendelse af IT m.m
 Stemningen. Autentiske genstande
 Den nye måde at anskue besættelsen på. De digitale løsninger.
 Fint mix af historiske forhold under besættelsen. God udnyttelse af den relativt beskedne plads.
 Fortællingen om den 6 ørige dreng fra Krathusvej i Risskov
 At man skulle tage stilling for/imod på udvalgte emner. At følge hverdagen igennem de
fortællinger der lå i kortet
 Interaktiv udstilling.
Supergodt!
 Fantastisk formidling rent grafisk og visuelt
 Dem store fokus på Aarhus under besættelsen.
 Smart med muligheden for at være forskellige personer.
 Det interaktive aspekt af udstillingen
 Spænende, godt lavet og masser af informationer. Man kunne sagtens have brugt et par timer
mere der inde:) Sjov ide med at man man selv, kan give sin egen mening på tavlen ift
forskellige problematikker.
 Kortet på en persons liv under besættelsen og pigens dagbog der lå på stuebordet
 Det er svært at fremhæve noget for det hele var rigtig godt! Spændende, dokumentarisk,
oplysende og skræmmende.
Jeg havde trukket husmorkortet under fortællingerne og det var en fin audio fortælling
undervejs!
Anbefalelsesværdig oplevelse!
 Super fedt at I har lavet det så interaktivt med de personkort man kan bruge rundt omkring på
museet! Jeg har kun en ting jeg kunne ønske mig: I kunne godt gøre mere ud af området lige
udenfor museet. Udenfor er der ikke meget der indikere at man er på vej ind til Gestapos
hovedkvarter i Aarhus under 2. verdenskrig. Blot et forslag.
 Den flotte oplevelse med lyd og billede
 Forhørslokalet og dagligstuen fra familiens liv under krigen
 Stemningen
 Interaktionerne gjorde det nærværende for min søn på 15 år.
 Jeg var meget begejstret for det identitetskort, som man fik udleveret.
 Måden museet er lavet på, meget over skueligt
 Dagligstuen
Datterens dagbog
Aarhus under besættelsen
 Det er flot lavet, og den interaktive rundtur, hvor man følger en person, var helt genial. Dog var
der for lidt tid i forhold til, at der 30 min senere blev lukket flere mennesker ind. Vi ville rigtig
gerne have fået et eller flere andre kort og hørt de historier. Også de forskellige tyske soldater
m.v., der talte med hinanden, var fantastisk. Det skal I lave mere med!
 Nærværende, god mundtlig introduktion ved start, utrolig god udnyttelse af den plads der var til
rådighed, forsøg på at stille spørgsmålstegn ved good guys/bad guys, og i stedet årsagsforklare
 Id kort
 Mange personlige historier..
 Det var en af de bedste museumsoplevelser jeg har oplevet. Man var bange, fascineret, stolt og
frustreret over hvad beboerne i Aarhus havde oplevet under krigen. Så snart man går ind på
museet og får et identifikationskort, så ved man, at det bliver interessant. Objekterne, man ser i
glasmontrene, fra familier, der oplevede krigen og historierne man hører er utrolig relevante, og
samtidig præsenteret smukt. Jeg har intet dårligt, at sige. Det hele var gennemtænkt og
præsenteret på den fineste måde.
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 Et lille og kompakt museum der formår at fortælle kort og præcist om emnerne
 Den livagtige udstilling, som virkelig giver os et indblik i hvordan det var at være Århusianer
under besættelsen.
 2 uger inden mit besøg på besættelsesmuseet var jeg på nye Frihedsmuseum i København. Og
selv om det omhandler samme emne. Så var besættelsesmuseet utvivlsomt det bedste.
Jeg er specielt vild med alle de effekter der er udstillet. Det havde Frihedsmuseet ikke så meget
af.
 De mange originale effekter - uniformer, våben underbyggede hele oplevelsen. Og så det
faktum, at Gestapo holdt til i museets bygning med originale, autentiske lokaler
 God modtagelse og spændende opsætning
 det fedeste var helt klart.. at det var personliggjort.. med id kortene... men også "tidslinje/live"
instalationen med sabotage, likvidering, osv..
 Informativ og levende udstilling. Selv er jeg ret godt indsat i emnet, men man lærer altid nyt.
Desuden kunne jeg høre at det bestemt ikke er alle, der er bekendt med historien fra den gang,
og derfor er udstillinger som denne stadig meget vigtig.
 Att det har skett på plats
 En god føling med den tid
 Interaktive oplevelser. Meget fin opsætning. Relevant. Spændende udstillinger.
 Indretning i historiske omgivelser
Gode lydoplevelser
 Det interaktive system med de forskellige personer
man kunne følge
 Flot og informativt. God vekselvirkning mellem de historiske ting og elektronikken.
 Gode opsætninger af livet på den tid Lejligheden i kælderen
 Spændende måder at formidle historierne på.
 Godt tilrettelagt. God og lærerig udstilling.
 Den meget fine lejlighed
 Det var generelt super godt.
Det var super med legitimationskort
 Jeg syntes anden verdenskrig er rigtig spændende, men trist selvfølgelig. Jeg blev positivt
overrasket over hvor meget der var af uniformer, våben, osv. Oplevelsen var RIGTIG god, tror
jeg brugte to timer plus der inde. Hvis jeg skal sige noget negativt, så var det at der ikke var
mere. Så tak for en FED oplevelse!
 Tilpas mængde af information - det var ikke overvældende og uoverskueligt som nogle museer.
Spændende vinkel med hensyn til krigen som dagligdag
Ikke så intuitivt hvor man burde gå hen for at komme igennem det hele på en fornuftig måde
 De Id-kort man fik med rundt var gode
 Det er meget virkelig
 Historiefortællingen med virtuelle midler
 Fagligt spændende, venlige, vidende medarbejdere
 Museet er overskueligt og tekstmaterialet var let at forstå.
 Celle 1,2 og 3
 Tidslinjen
 Korte konkrete tekster og gode artefakter
 Tidslinjen, dagligstuen hos den lille familie hvori man får et overblik over dagligdagsproblemer
såsom rationeringer etc.
 Digitaliseringen gør, at det bliver nærværende og inddragende fremfor blot beskuende. Det
samme med de tavler, hvor man skal tage stilling.
 Udstillingen om dagligdagen. Prisudvikling på bla almindelige fødevarer
 Godt lavet
 Udmærket levendegørelse og formidling.
 Det var sjovt med kaffen
 Varierende formidling. Nuanceret formidling af de forskellige tyskere i Aarhus/dk og de etiske
dilemmaer!!!!!
 Varieret og engegerende
 Stemningsfulde rum. Stærke historier, personlige historier
 Miljøerne
Legitimationskort-skærmene
 ...
 Indlevelse! :)
 interaktivitet
 meget inddragende og vedkommende formidling. Flot udstilling. God formidling.
 Meget varieret, spændende udstillinger, gode plancher, fine levnedsbeskrivelser
 Den gode måde at formidle på
 Meget informativt med legitimationskort og indslag med personer der havde oplevet krigen.
 Dagligdagen under besættelsen, og måden de iscenesatte hjemme på.
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 De historier man fik fortalt via kortene. Det var godt.
 Rigtigt godt bygget op - fine størrelse på plancher.
Og museet havde mere indhold end jeg forventede
 At man følger enkelte personers liv i besættelsestiden.
 Overskuelige nedslag i fint afgrænsede emner. Der var mange detaljer, hvis man ville have alt
med, men udstillingen var samtidig indrettet sådan, at jeg synes, at man kunne vælge lidt til og
fra efter, hvad man blev fanget mest af.
 Det var godt præsenteret og meget informativt - og det med at følge en person er godt.
 Udstillingen er sammensat så den fortæller en samlet historie. På en underholdende måde!
Mange tak
 At man kan følge almindelige mennesker gennem de her kort som man sætter ind i en automat
undervejs, og så får man uddybende historie om et menneske under krigen!
 Identitetskortet og de historier jeg fik fra det.
Den meget virkningsfulde afhøring, ikke mindst i kombination med fangen i cellen ved siden af.
Historien om Grethe Bartram.
 Bra balans. Bra att lyfta fram det skrämmande. Fint att kunna följa personer och dilemman. Bra
att spegla olika perspektiv på olika personer, de val man gjort och de konsekvenser det fått.
Autentiska lokaler - alltid bra. Autentiskt baserade berättelser - ger en extra dimension.
Digital/interaktivt bra - balans. Fin formgivning.
 Roligt med stationerna där man kunde följa en viss person. Fint med uppbyggda miljöer.
Autentiska lokaler
 jeg synes det var rigtig rigtig sjovt at man hvert havde et kort med hver sin lille historie. På den
måde blev det meget mere levende og virkelighedsnært, og man fik ogs et indblik i hverdagen
under bessættelsen på en hel anden måde.



Scenografien, brugen af total miljøer og de tekniske virkemidler i et smuk sammenspil

Det fremgår af figur 5, at de besøgende snarere oplever udstillingen som knyttet til Aarhus’ historie
frem for Danmarks historie. Dette har ikke ændret sig markant siden 2018.
Halvdelen oplever primært/altovervejende udstillingen som en udstilling om Aarhus’ historie, mens
den anden halvdel af publikum oplever det som en udstilling, der ligeligt afvejer det aarhusianske og
det nationale perspektiv.

Figur 5. I hvilken grad oplever du, at udstillingen på Besættelsesmuseet er en historie om Aarhus eller
om Danmark?

Af figur 6 fremgår det, at det store flertal af de adspurgte besøgende har læst mange eller stort set
alle teksterne. Således har ingen svaret, at de slet ikke har læst nogle tekster, mens 12% kun har læst
nogle enkelte. Dette er også en markant forbedring ift. 2018, hvor hver tredje kun havde læst enkelte
tekster – nu er det nede på hver ottende. Omvendt var det kun ca. en ud af tyve gæster (6%), der i
2018 læste stort set alle tekster. Nu er det mere end hver fjerde (27%).
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Figur 6. Har du læst nogle af teksterne i udstillingen på Besættelsesmuseet?

Herefter spørges til oplevelsen af tekstningen på Besættelsesmuseet. Så godt som alle de adspurgte
vurderer tekstningen enten delvist positivt (17%) eller meget positivt (80%).
Dette er igen en klar forbedring ift. 2018. Godt nok var der i 2018 kun 4%, der havde en negativ
oplevelse af tekstningen, men der var dog 24% neutrale – og kun 33% meget positive.

Figur 7. Vurdér din oplevelse af tekstningen på Besættelsesmuseet.

De besøgende bliver bedt om at beskrive deres oplevelse af Besættelsesmuseet ud fra en række
positive og negative ord. De må vælge op til 3 ord fra listen nedenfor. De tre mest anvendte ord om
de besøgendes oplevelse er involverende, følelsesmæssigt bevægende og inspirerende. Herudover
beskriver hver tredje besøgende Besættelsesmuseet som en sanselig oplevelse.
Sammenlignet med 2018 er der især sket en ændring i andelen, der finder oplevelsen involverende
(fra 57% til nu 75%) og sanselig (fra 20% til nu 35%). Omvendt er der nu ikke længeren nogen, der
finder oplevelsen kedelig (10% i 2018) eller skuffende (4% i 2018). Endelig er andelen, der finder
oplevelsen ubehagelig, faldet fra 16% til nu 7%.
For de resterende svarmuligheder er der ikke sket en nævneværdig forskydning fra 2018 til 2020.
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Figur 8. Vælg op til tre ord, som beskriver din oplevelse af Besættelsesmuseet.

Figur 9 viser, at Besættelsesmuseets besøgende i 2020 altovervejende oplever museet som
nytænkende frem for traditionelt. Dette er diametralt modsat af vurderingen i 2018.

Figur 9. Hvordan vil du karakterisere Besættelsesmuseet på denne skala?

Som det fremgår af Figur10, oplever flertallet af de besøgende museet som folkeligt frem for elitært
– dette svarer til vurderingen i 2018.
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Figur 10. Hvordan vil du karakterisere Besættelsesmuseet på denne skala?

Figur 11 viser, at museets publikum oplever, at museet henvender sig til et bredt og mangfoldigt
publikum. Dette afspejler en ændring ift. 2018, hvor der var ret stor divergens i publikums oplevelse
af, om museet henvendte sig bredt eller snævert.

Figur 11. Hvordan vil du karakterisere Besættelsesmuseet på denne skala?

Figur 12 viser, fra hvilke kilder de besøgende havde hørt om Besættelsesmuseet, da de besluttede sig
for at besøge museet. Her er ikke sket de store forskydninger ift. 2018.
Flest angiver mundtlig kommunikation med familie, venner, kolleger mv. som informationskilde.
Lokale/regionale medier, tidligere besøg samt landsdækkende medier angives også relativt ofte som
kilder til at høre om Besættelsesmuseet.
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Figur 12. Hvor havde du hørt om Besættelsesmuseet, da du besluttede dig for at besøge museet? (Du
kan sætte flere kryds)

Under ’Andet’ kategorien svares følgende:




















TV avisen og Berlingske tidende
Google maps
Tripadvisor
Kendte museet fra før ombygningen + arbejder i Den Gamle By
Fra tidligere besøg i det "gamle" Besættelsesmuseum.
Har mange gange gået forbi
Har også besøgt tidligere museum, før genlancering
Søgte på netter om hvad man kan se i Århus
Visit Aarhus
En folder på hotellet
Kan ikke huske det. Min kæreste spurgte om vi ikke skulle tage ned og se det, så der kom
jeg i tanke om det igen. Så vi tog en weekend tur til Århus.
Min svigermor der hjalp til på museet
Tripadvisor
Lokalavisen på Instagram
museumskollegaer
Via en ansat
tripadvisor
Min kæreste er medarbejder.
Kollega bjöd in ett sällskap
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Nedenfor ses det af Figur 13, at publikums mest udbredte motivation for at besøge museet er
”Inspiration: Jeg var der for at søge nye impulser, viden eller fordybelse”. Knap halvdelen (44%) af de
besøgende benytter dette udsagn til at beskrive deres motivation for at besøge Besættelsesmuseet.
Også i 2018 var Inspiration den primære motivation for at gæste museet. Der er dog sket nogle mindre
forskydninger, således at en lidt større andel af gæsterne i 2020 besøgte museet for fornøjelse, fordi
de er ’fan’, eller som en del af et socialt samvær, hvorimod lidt færre besøgte museet tilfældigt uden
et klart formål med at komme.

Figur 13. Hvilket af nedenstående udsagn beskriver bedst din motivation for at besøge
Besættelsesmuseet?

De besøgendes karakteristika
Figur 14. Hvor ofte besøger du Besættelsesmuseet?

Figur 14 viser, at 4% at museets publikum besøger Besættelsesmuseet månedligt eller oftere, og 5%
besøger det halvårligt, mens 64% besøger det årligt eller sjældnere. Her skal det samtidig noteres, at
knap hver fjerde ikke ved, hvad de skal svare til spørgsmålet.
De indsamlede data viser endvidere, at 7% af museets publikum besøger museer (generelt) ugentligt
eller oftere og 32% månedligt. Dermed er knap 40% af de besøgende på Besættelsesmuseet hyppige
museumsgæster generelt. 42% besøger museer halvårligt, mens 15% gør det sjældnere.
14% af de besøgende deltager generelt i kulturaktiviteter dagligt eller ugentligt, 47% månedligt og
26% halvårligt. 8% deltager i kulturaktiviteter generelt en gang om året eller sjældnere/aldrig.
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16% af de besøgende arbejder professionelt med kultur

47% af de besøgende er mænd

(fx museer, musik, madkultur, idræt)

Lidt færre af museets besøgende i 2020 arbejder professionelt med kultur, set i forhold til 2018.
Samtidig er andelen af mandlige besøgende svundet en smule ind fra et lille flertal til et lille mindre
tal – fra 53% i 2018 til nu 47%.

Hvor er du bosat?

I 2020 kommer en større andel af museets besøgende fra det øvrige Danmark (uden for Region Midtjylland),
end det var tilfældet i 2018. På den bekostning er andelen af lokale gæster fra Aarhus Kommune
svundet fra 61% til nu 49%.
Blandt de 17% besøgende fra det øvrige Region Midtjylland kommer en tredjedel fra Skanderborg
Kommune. Herudover er der besøgende fra følgende kommuner i regionen: Silkeborg, Favrskov,
Horsens, Ringkøbing-Skjern, Syddjurs, Herning, Holstebro, Lemvig, Randers.
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Hvad er din længste, gennemførte uddannelse?

Hvad er din alder?
Gennemsnitsalderen for de adspurgte besøgende på Besættelsesmuseet er 47,6 år, hvilket er
lidt lavere end i 2018. De besøgende fordeler sig således på aldersgrupper:
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