Publikumsundersøgelsen Besættelsesmuseet oktober-november 2020

Formål med Publikumsundersøgelsen
Besættelsesmuseet i Aarhus åbnede med en ny udstilling i august 2020. I konceptplanen for
Besættelsesmuseet var en nedskrevet målsætning at skabe en udstillingen, der beskriver
besættelsestidens Aarhus med særlig fokus på historien om det tyske sikkerhedspoliti,
koncentrationslejre, dagligdagen, tyskerne i Aarhus, samarbejde og modstand og befrielsen. Et
centralt omdrejningspunkt for udstillingen skulle være, at gæsten igennem personfortællinger
præsenteres for nogle af de valg og dilemmaer, som mange danskere blev konfronteret med.
En vigtig del af denne formidling var legitimationskort som de besøgende fik på museet. Målet
var at lave en udstilling, der var en social oplevelse, en varieret oplevelse og at der blev
formidling information gennem oplevelser og omvendt.
Denne publikumsundersøgelse blev gennemført i oktober og november 2020 af Den Gamle By
med det formål at undersøge, om den nye udstilling i Besættelsesmuseet virkede efter
museets egne intentioner, og om hvilke justeringer der evt. kunne være behov for på kort og
længere sigt for at forbedre udstillingen. Undersøgelsen er suppleret af løbende observationer
af flow, wayfinding mv. i udstillingen. Udover denne publikumsundersøgelse blev der i samme
tidsrum også gennemført en anden kvalitativ undersøgelse i samarbejde med Aarhus
Universitet og en mere kvalitativ interviewbaseret undersøgelse som havde fokus på, hvad de
besøgende fik med sig fra besøget.
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Undersøgelsens indsamlingsmetode
Publikumsundersøgelsen Besættelsesmuseet oktober – november 2021 blev primært lavet for
at få en viden om, hvordan udstillingen virkede i praksis. Museet ønskede desuden en
indikation af, hvorvidt det var lykkedes med at leve op til sine egne ambitioner om at skabe en
udstilling, som både var engagerende, diskuterende og lærerig samt ramme for en sociale
oplevelse. Derfor blev spørgsmålene formuleret forholdsvist åbent, og ved alle spørgsmål på
nær ja/nej spørgsmål kunne der anføres flere svar. Antallet af spørgsmål blev begrænset mest
muligt, for at fokusere materialet, så det kunne give konkret viden om gæsternes umiddelbare
brug af udstillingen og om noget evt. burde justeres. Det blev derimod fravalgt at spørge til
gæsternes alder, bopæl og andet, der kunne bruges til at få viden om, hvem gæsten var, da
dette aspekt blev dækket ind af en anden samtidig undersøgelse udført af Aarhus Universitet.
Undersøgelsen foregik ved, at en medarbejder fra museet henvendte sig til gæsten ved
udstillingens udgang og de besøgende derefter udfyldte et spørgeskema før de forlod museet.
Gæsten blev udvalgt ved, at den førstkommende gæst blev spurgt i forskellige perioder på
dagen. Ved grupper blev kun en i gruppen spurgt, med mindre der var flere i gruppen, som
aktivt bad om at svare på spørgsmålene. Der var gæster, som ikke ønskede at svare, men det
er ikke blevet noteret, hvor mange det var. I alt blev der indsamlet 100 besvarelser forskellige
dage i oktober og november 2020, både på efterårsferiedage, weekenddage og hverdage. I
nogle af de samme dage og med den samme medarbejder blev der også gennemført en anden
undersøgelse i samarbejde med Aarhus Universitet. Ved denne undersøgelse blev gæsterne
spurgt, om de ville deltage i en undersøgelse, hvor de efter besøget fik tilsendt et link til
undersøgelsen. Det var forskellige personer, som fik mulighed for at deltage i den ene eller
den anden undersøgelse, så der er ikke nogen, som har deltaget i begge undersøgelser. Det
blev i oktober også gennemført en række interviews med besøgende i Besættelsesmuseet,
men der var heller ikke der sammenfald med personer, som deltog i de andre to
undersøgelser.
Spørgsmålene, der blev stillet
A Er der én ting du særligt lagt mærke til?
B. Hvad kan du bedst lide?
C. Hvad synes du mindst om?
D. Er der noget, du kunne tænke dig anderledes?
E. Lærte du noget nyt om Besættelsen? (Ja/Nej)
F. Nævn gerne en ny ting, du fik at vide om Besættelsen?
G. Brugte du legitimationskortene? (Ja/Nej)
H. Hvad synes du om legitimationskortene?
I. Læste du tekster i udstillingen? (Ja/Nej)
J. Hvad synes du om teksterne?
K. Talte du sammen med nogle mens du besøgte udstillingen? (Ja/Nej)
L. Hvem:
a. Dem jeg kom samme med
b. Folk jeg mødte i udstillingen
Sammenfatning af resultaterne
Hvad lægger gæsterne særligt mærke til?





Det de fleste (13) svarer er ”Udstillingen generelt”. ”Fortællingerne” (6) og
”Interaktiviteten” (5) er de overordnede elementer flest noterede. Af bestemte
enkeltelementer i udstillingen nævnes særligt Legitimationskortet (6), Lejligheden i
Dagliglivsafsnittet (6) og installationen Hannes Dagbog i Dagliglivsafsnittet (5).
De besøgende kunne frit notere elementer og den store spredning i, hvad der nævnes
viser, at folks præferencer er meget forskellige.
Der er et stort antal svar (102) i forhold til antal respondenter (100), hvilket viser, folk
har lagt mærke til mange ting.
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Hvad kan folk bedst lide?




”Udstillingen generelt” (15), ”Legitimationskortet” (13) og ”Interaktiviteten” (10) er de
tre topscorer.
De besøgende kunne frit notere elementer og den stor spredning i, hvad der nævnes
viser, at folks præferencer er meget forskellige.
Der er et stort antal svar (127) i forhold til antal respondenter (100), hvilket viser, at
folk kan lide mange ting i udstillingen.

Hvad kan folk mindst lide?




”Våben” (9) og ” Mangel på rækkefølge og kronologi” (4) topper listen.
De besøgende kunne frit notere elementer og den store spredning i, hvad der nævnes,
viser meget forskellige præferencer.
Et lavere antal svar (37) i forhold til antal respondenter (100) viser, at folk ikke havde
så mange mindre gode ting at sige om udstillingen, og nogle af svarere handler måske
heller ikke om selve udstillingen, men mere om emnerne i udstillingen. Da spørgsmålet
var formuleret åbent kan der ikke tolkes at nogle af de elementer, der blev nævnt, for
eksempel våben og totur, er nogle, som de besøgende har noget imod at der behandles
i udstillingen. Det kan også være et udtryk for, at det er emner, som de ikke kan lide
eksistere.

Hvad kunne de tænke sig anderledes?





Ingen klar topscorer, men derimod en markant spredning i det, der nævnes. Langt de
fleste forslag (29) er således kun nævnt en enkelt gang.
En fjerdedel (8) er forslag til praktiske tiltag - bænke, skiltning, en café.
Resten (23) er forslag til indholdsmæssige tiltag – og en del af dem (9) ønsker om
noget mere af noget der allerede er emner på museet.
Et relativt lavere antal svar (31) i forhold til antal respondenter (100) viser, at folk ikke
har helt så let ved at nævne ting, de kunne tænke sig anderledes.

Lærte de noget nyt?






89 % lærte noget nyt
8 % lærte ikke noget nyt, 2 % svarede ikke på dette spørgsmål.
Flest (19) angav det brede emne ”Besættelsen i Aarhus” som det de lærte noget nyt
om
Derefter var de emner der blev nævnt ”Den omfattende sabotage i Århus” (6),
”Troppebevægelserne / Aarhus rolle som transitby” (4), ”Schalburgtage” (4) og ”
Hverdagen” (4)
De besøgende kunne frit notere elementer og der var en stor spredning i hvad folk har
lært noget nyt. I alt blev der noteret 48 forskellige emner og 34 af dem var kun nævnt
en gang.

Brugte de legitimationskortet, og hvad syntes de om dem?






95 % brugte legitimationskortet,
0 % angav at de ikke bruget legitimationskortet. 5 % svarede ikke på dette spørgsmål.
85 % af besvarelserne var positive udsagn omkring legitimationskortet.
7 % af besvarelserne var kritiske udsagn om legitimationskortene.
6 % gav neutrale eller tvetydige udsagn om legitimationskortene.
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Læste de nogle af teksterne, og hvad syntes de om dem?





94 % læste nogle af teksterne,
1 % læste ikke nogen. 5 % svarede ikke på dette spørgsmål.
93 % af besvarelserne var positive udsagn om teksterne.
7 % af besvarelserne var kritiske udsagn om teksterne.

Talte de med nogen? I givet fald med hvem?





81 %
o
o
o

talte med andre i udstillingen:
78 % talte med dem, de var der sammen med
10 % talte med andre folk, de mødte i udstillingen
8 % talte både med dem, de var der sammen med, og med folk, de mødte i
udstillingen
o 2% talte kun med folk, de mødte i udstillingen
14 % talte ikke med nogen i udstillingen. 5 % svarede ikke på dette spørgsmål.
Et element der er værd at tage i betragtning omkring det sociale aspekt er at
undersøgelsen blev gennemført mens der blev var indført nye covid-19 restriktioner for
museer, som betød, at museumsbesøgene skulle bære mundbind. De generelle
sundhedsfaglige anbefalinger om at undgå unødigt kontakt med andre personer kan
have påvirker, hvor meget interaktion der var mellem gæsterne.

4

Konklusion
Overordnet vil vi vurdere at publikumsundersøgelsen underbygger, at udstillingens mål blev
opfyldt ved at:








Langt de fleste er enten meget tilfredse eller ligefrem imponerede, og det er meget
markant udstillingen generelt, der hitter, samt besættelsen generelt, folk har lært nyt
om.
Gæsterne har meget forskellige præferencer og tiltrækkes af vidt forskellige emner og
formidlingsgreb. Mange lægger vægt på fortællingen og det interaktive.
Både de gode og de mindre gode ting, der nævnes, dækker alle udstillingens afsnit og
rigtig mange af udstillingselementerne.
Næsten alle har læst nogle af teksterne, og der er især en meget markant tilfredshed
med disse.
Legitimationskortet var et vigtigt element omkring ønsket at skabe en personlig
identifikation. Dette greb blev brugt af næste alle, og der var en høj tilfredshed omkring
dette element i museet.
Vi er overvejende lykkedes med at skabe en engagerende udstilling med bred appel,
hvor hovedparten samtidig lærer noget nyt.
Vi er overvejende lykkedes med at gøre udstillingen til ramme for en social oplevelse,
gæsterne har med dem, de er her med. I noget mindre grad med folk, de møder i
udstillingen.

Undersøgelses positive tilbagemelding gav ikke givet anledning til at der er elementer i
udstillingen eller forhold omkring udstillingens formidling, der umiddelbart skal ændres, men
der er elementer omkring wayfinding og hvilepladser som der nu særligt vil blive lagt mærke
til. Da det er en permanent udstilling vil der generelt løbende også blive fulgt op de
besøgendes tilbagemeldinger og omkring slid på udstillingen for at vurdere, hvilke ændringer
der evt. skal laves.

Martin Brandt Djupdræt og Lisbeth Skjernov, april 2021
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Indsamlede svar

A.
Er der én ting du særligt lagde mærke til?
1 Udstillingen generelt
2 Legitimationskort
3 Fortællingerne/ Beskrivelsen
4 Lejligheden (Dagligliv)
5 Hannes dagbog (Dagligliv)
6 Interaktiviteten
7 Filmene
8 Tidslinjen
9 Tavlerne med dilemmaer (Helte og
Skurke?)
10 Overskuelighed
11 De personlige historier
12 Våben
13 Teksten
14 Bygningens historie
15 Lyd
16 Dilemmaer
17 Illustationer/billeder
18 Kortet over Aarhus (Helte og Skurke?)
19 Portrætvæggen (Tyskerne)
20 Dukken i Toturcellen (celle 2 i
Cellegangen)
21 Rødspættesko (Dagligliv)
22 Forhøret (celle 1 i Cellegangen)
23 Tidsbillederne
24 Cellegangen
25 Damen
26 Rumligheden
27 Masken i toturlokalet (celle 2 i
Cellegangen)
28 Sirenerne
29 Toturlokalet (celle 2 i Cellegangen)
30 Variationen
31 Farverne i rummen
32 Indretningen
33 Filmene ved legitimationskortene
34 at udstillingen ikke var ensidig
dansk/tysk
35 Velkomsten ved indgangen
36 Nuanceringen
37 Stemning
38 Kogebogen med krigsretter (Dagligliv)
39 De originale genstande

13
6
6
6
5
5
3
3
3

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Opdelingen af afsnittene
Hverdagen under krigen
Rummene
EU DK på nogle våben
Hands-on
De virtuelle oplevelser
Udstillingsmontre
Rationering
Helte og skurke afsnit
Nævnte i alt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
102

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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B.
Hvad kunne du bedst lide?
1 Udstillingen generelt
2 Legitimationskort
3 Interaktiviteten
4 De personlige historier
5 Lejligheden (Dagligliv)
6 Portrætvæggen (Tyskerne)
7 Fortællingerne/ Beskrivelsen
8 Hannes dagbog (Dagligliv)
9 Helte og skurke afsnit
10 Filmene
11 Dilemmaer
12 Tavlerne med dilemmaer
(Helte og Skurke?)
13 Lokale billeder og historier
14 Dagligliv afsnittet
15 Filmene
16 Tidslinjen
17 Autentiske fortællinger og
billeder
18 At der var en afbalanceret syn
på, hvem der var helte og
skurke
19 Variation
20 Tidslinjen
21 Cellegangen
22 De originale genstande
23 Forhøret (celle 1 i
Cellegangen)
24 Våben
25 Blade
26 Teksterne
27 Velkomsten ved indgangen
28 At besættelsestiden er
refereret objektivt og
upartisk.
29 At fortællingerne ikke
udelukkende foregår på skrift.
30 Tyskerne afsnit
31 Det nye med "Ebbe Andersen"
32 Toturlokalet (celle 2 i
Cellegangen)
33 Livagtige udstillinger
34 Tilpas med
udstillingsgenstande
35 Special effects
Nævnte i alt

15
13
10
9
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

C.
Hvad syntes du mindst om?
1 Våben
2 Mangel på rækkefølge og
kronologi
3 Toturlokalet (celle 2 i
Cellegangen)
4 Lange forklaringer / meget
tekst
5 At der ikke var mere
6 Særudstilling om befrielsen
7 Manglende konsekvens i ID
dilemma
8 For kort ID historier
9 For lidt interaktivitet i de
første rum
10 Forhøret (celle 1 i
Cellegangen)
11 Uniformerne
12 For mange mennesker (i
forhold til coronasmitterisiko)
13 Tidslinjen
14 Det internationale
15 Barn i Aarhus film
16 Lidt for skjulte detaljer
17 At der var meget
18 Tyskerne afsnit
19 Lidt trangt
20 Dukker
Nævnte i alt

9
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
127
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D.
Hvad kunne du tænke dig anderledes?
1 Mere om politiet
2 at tidslinjen for ID-kortene blev
præsenteret kronologisk
3 Ønsker guidet tur
4 pile i gulvet
5 Befrielsen kunne nævnes mere
6 Mere om frihedskæmpere
7 At jeg havde mere tid
8 Savner krudtrøg og lugt af tørv
9 En beskrivelse af, hvordan en
aktion forløb (sabotage og
Schalburgtage)
10 Måske flere dilemmaer i de
interaktive bokse
11 Gjort mere ud af ID kortene
12 En form for rød tråd.
13 Flere muligheder, hvor jeg kan
svare på dilemmaer.
14 Mangel på rækkefølge og
kronologi
15 Lidt trangt
16 For mange mennesker (i forhold
til coronasmitterisiko)
17 åske mere info om det jødiske
folk/skæbne i Aarhus.
18 Pausestole
19 Et beskyttelsesrum
20 Flere våben
21 Mere totur
22 Inge Nielsens udstilling tilbage
23 Mere på tysk
24 Scannerækkefølge
25 mere om kampene i 5majdagene i gaderne.
26 Mere om retsopgøret
27 Bedre vejvisning gennem tid og
rum
28 Dette spørgeskema på en
tablet/pc
29 En café
Nævnte i alt

2
2
1
1
1
1
1
1
1

E.
Lærte du noget nyt?
Ja
Nej
Ikke besvaret

Antal %
89
89%
8
8%
3
3%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
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F.
En ny ting, du fik at vide om
Besættelsen
1 Besættelsen i Aarhus
2 Den omfattende sabotage i Århus
3 Troppebevægelserne / Aarhus
rolle som transitby
4 Schalburgtage
5 Hverdagen
6 At Gestapo holder til i huset
7 Forskellige nye aspekter af
historien
8 Hvor længe der var rationering på
diverse ting.
9 Clearingmord
10 Vi fik tingene stillet op: for/imod/
fra flere sider
11 Fiskeskind til sko
12 Tyskerne i Aarhus
13 Tyskerepiger blev klippet og
hånet af befolkningen, men
frihedskæmperne arrasterede
dem undgik det
14 Aarhus' rolle under Besættelsen
15 At KH Bothildsen Nielsen var fra
Aarhus
16 Livet for menneskerne
17 Annonceringen i radioen
18 En enkelt persons historie.
19 Tøjet
20 Billeder af KH Bothildsen Nielsen
21 Vesten, der var syet af papir
22 Følelsen af at være i forhør hos
en nazitysker
23 Jeg fik sat ansigter på.
24 Antal af "tyskerbørn"
25 Gestapos rolle og forhørsmetoder
26 Man lærer meget af personlige
historier.
27 Opdagede at min kones frabror,
Leo Sørensen, har siddet som
fange her.
28 Erstatningsprodukter
29 At Gestapos hovedkvarteret har
været ved universitetet
30 Soldaterne var søde ved børn
31 Gasrationering
32 KH Bothildsen Nielsen

19
6
4
4
4
3
3

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3
2
2

44
45
46

2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1

47
48

Ildkamp på Bispetorvet
Nedkastning i Frijsenborg.
Stikkerpigerne
Koncentrationslejrene og de
forskellige fangetyper
De moralske refleksioner
Torturmetoderne
Politimanden Ebbe
Kvindegruppen fra klintegården
Else Marie Padde
Modstandsarbejdet
Hvor meget der skete i den
enkelte by
Stikkernes metoder
Omtalen af ødelæggelsen af
rådhuset.
Forhold melle dansk kvinde og
tysk soldat
At man brugte tøj i brittiske
farver for at hylde dem
Begivenheder i tidslinjen
Nævnte i alt

G.
Brugte du
legitimationskortene
Ja
Nej
Ikke besvaret

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
92

Antal %
95 95%
0 0%
5 5%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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H.
Hvad synes du om legitimationskortene
1 God ide
2 Godt
3 Rigtigt godt
4 Fint
5 Super
7 For korte historier
8 Rigtig god ide
9 Spændende
10 kunne godt udbygges
11 godt indblik i folks konkrete
hverdag/problemstillinger
12 OK
13 fint at følge en person
14 gode når man var 2 og kunne
sammenligne
15 god indblik i helhed
16 Interessante
17 vil gerne prøvet flere dem.
18 Sjovt
19 det var nice
20 Autentisk
21 Informerende
22 Indlevende
23 Gode fortællinger
24 de fungerer meget godt
25 En hyggelig lille ting, der gjorde ens
tur gennem udstillingen personlig
26 tilpas længde af speaks
27 En lidt tynd historie
28 Smart lavet
29 Top dollar!
6 lidt kedeligt.
30 Rækkefølgen skulle vises bedre.
31 Fik vist ingen forklaring på, at det
skulle bruges alle steder
32 De er sikkert gode til børn
33 Dejligt med korte historier, så der
ikke var kø
34 gode, især hvis man slet ikke
kender noget til besættelsen
Udsagn i alt

17
13
11
7
6
5
5
5
4

I.
Læste du tekster?
Ja
Nej
Ikke besvaret

Antal %
94
94%
1
1%
5
5%

4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
110
.

Positive udsagn
Kritiske udsagn
Neutrale udsagn

94
9
7
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J
Hvad synes du om teksterne?
1 Gode
2 masser af information / informerende /
informative
3 rigtigt gode / Meget fint /meget gode
4 fint tilpas / passende længde
5 god beskrivelse
6 OK
7 der er lige rigeligt at læse / lidt meget /
for lange / meget tekst
8 godt formuleret / godt sprog
9 Overskuelige
10 Korte og informative
11 Kort og præcis
12 Interessante
13 Lærerige / alle gav mig større viden.
14 Fint
15 Spændende
16 Klare
17 korte og relevante
18 Letforståelige
19 Det var en blandet fornøjelse
20 Meget udbytterige
21 dilemmaerne var rigtig gode.
22 passende for en familie med børn.
23 fedt med tidslinjen
24 korte og overskuelige.
25 relevant information
26 Fint og oplysende
27 Tilpas og man kan jo bare fravælge.
28 ikke dem alle
29 Godt at der var både en kort og en
detaljeret udgave.
30 Gode og udførlige
31 Mærkelig og gode
32 korte og autentiske
33 præcise og overskuelige
34 godt og relevant
35 Oplysende
36 Meget fint og passende i udstillingen.
Udsagn i alt

18
12
12
8
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

K.
Talte du med nogen?
Ja
Nej
Ikke besvaret

Antal %
81
81%
14
14%
5
5%

L.
Hvem talte du med?
Antal %
Dem, jeg var der med
78
78%
Andre i udstillingen
10
10%
Kun andre i udstillingen
2
2%
Dem, jeg var der med og
andre i udstillingen
8
8%

1
1
1
1
1
1
1
1
105
.

Positive udsagn
Kritiske udsagn

98
7
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