
Anneken Appel Laursen, Den Gamle By

VÅRKONFERENSEN 2016, 10.-11. februar

NCK



 Optakt

 Præsentation af Den Gamle By

 Om projektet ”Det er her jeg bor – hjemløs i Den Gamle By”

 Hvad skrev pressen?

 Hvordan reagerede museets publikum?

 Hvad sagde kollegaerne?

 Hvordan oplevede jeg det selv?

 En lille komparation: Somalisk hjem

 Opsamling

 Spørgsmål og diskussion





















 Baggrund – Ulrik Szkobel, hjemløs på 5 år.

 Hvordan kom det i stand?

































Da Ulrik kom på Museum

Levende mennesker 
flytter ind på museerne

Hjemløs kommer på museum

Ulrik Szkobel flytter ind i Den Gamle By 

Hjemløs kommer på museum

Den Gamle By i Aarhus vil udstille en hjemløs´ bolig 

for at vise, hvordan mennesker på kanten af samfundet lever. 

Kurt kom forbi: Ulrik





 Tog imod invitationen til at komme indenfor

 Respekt

 Refleksion over samfundets ulige indretning

 Social indignation

 Anerkendelse til museet 

 Mere vedkommende end “de gamle huse og gamle dage”

 Lettere at gå i dialog 

 Overskred privatlivets fred

 Overskred deres grænser 



“Hej Ulrik, nice crib du har dig det er lækkert nok. 

Held og lykke med fremtiden. Myyyyys” 

”Elsker dette sted! Hvis jeg var hjemløs ville jeg bo her. Hilsen 

Iben” 

”Det er sgu lidt underligt det her. Med en 

underlig smag i munden vi ”nyder” at 

opleve denne glamore (?)… Ønsker alt 

vel”. 

“Du er med til at vise verden, at alle kan 

få noget dejligt og rart ud af ”ingenting”. 

Det skal du have tak for. Jeg ønsker dig 

det bedste i verden..” 

”Din hule er en inspirerende arena. Din 

tilstedeværelse og din historie er bestemt 

en oplevelse. Alle burde opleve og lytte til 

din fortælling. Tak for ”dagens besøg”! .”







 Presse

 Borgerne

 Kollegaer og mig selv.







 Mødested

 Facilitator – agere mellemmand

 Øjenåbner



 Ledelsen bakker 100% op.

 Kollegaerne, alle kollegaer, ved hvad der foregår.

 Samarbejd med de rigtige organisationer for at have støtte undervejs.

 Husk at være museum og kun museum.

 Hav tillid men vær ikke naiv.

 Accepter egne og andres følelser

 Tvivl undervejs, er ok. Det hjælper til de rigtige beslutninger. 

 Og når det indre udyr viser tænder: Kærlighed og tro på at projektet er vigtigt.



 Anneken Appel Laursen
email: aal@dengamleby.dk

 Læs mere her:
Visitor Involvement as a Strategy: A Museum Transmitting a Message for Social 
Outcasts. The International Journal of the Inclusive Museum Volume 6, Issue 3, 2014, 
side 57-66. 

Da Ulrik kom på museum. Den Gamle Bys Årbog 2013, s. 45-52. 
www.dengamlebyaarbog.dk/issue/view/2132

 Se filmen her: 
Hyldest til stodderne. www.youtube.com/watch?v=avQ7jHJARYc
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