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FAKTA 

 
Vi fortæller historier, der sjældent bliver 

fortalt. Fra korsetter til Kussomaten, fra 

demokratihistorie til penisforlænger, fra 

rødstrømper til kønshormoner, fra 

machokultur til MeToo, fra fødsler til 

fædrebarsel… 

 

Museets VISION 

Vi vil være førende dialogskaber om 

kønnets betydning og skabe indsigt, 

engagere og styrke viljen til et ligestillet 

samfund. 

 

Økonomi og nøgletal 

Aarhus Kommune er hovedtilskudsyder. 

Hertil kommer statens ordinære tilskud 

til det statsanerkendte museum.  

 

Ud af en årsomsætning (2019) på 13,8 

mio kr. er godt 4.3 mio kr. ordinære 

driftstilskud fra stat og kommune.    

 

Besøgstal 2019: 42.119  

 

Undervisningsforløb, 2019: 326  

 

Brugere: 61% er ml. 14-29 år* 

ekskl. skoleklasser!  

(Gns. på danske museer: 18%) 

 
* Den Nationale Brugerundersøgelse 2020 
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FINANSLOV 2022 
 
Henstilling om reetablering af årlig bevilling  
over finansloven, så museets faglige udvikling med 
det nye bredere forskningsfelt om køn, ligestilling og 
mangfoldighed kan sikres for fremtiden. 
 
Museet KØN (tidl. Kvindemuseet) skal sikres som samfundsaktør og 
videnplatform for nutidig dialog og undervisning om køn, ligestilling 
og mangfoldighed. LIGESTILLING ER FOR ALLE 

 
1. BAGGRUND: EN UDVIKLING BLEV SAT I GANG I 2013 
I 2013 BLEV DER AFSAT 1 MIO. KR. ÅRLIGT TIL MUSEET OVER 
FINANSLOVEN.  
 
En gennemgribende udvikling blev sat i gang med styrkelse af museets 
forskning og formidling. Udvidelsen af museets ansvarsområde til et 
bredere kønsfokus blev godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen i 2016. 
Museet blev renoveret og moderniseret fra kælder til kvist med støtte fra 
flere store fonde. Museet skiftede navn fra Kvindemuseet til KØN i feb.21. 
Museet har i dag store ambitioner om at udbrede viden om køns- og 
ligestillingshistorie for et bredt publikum og særligt de yngre 
generationer - fra alle miljøer. 
 
2. PROBLEM: UDVIKLINGEN GIK I STÅ 
I FINANSLOVEN FOR 2017 FRAFALDT BEVILLINGEN TOTALT. 
I FINANSLOVEN 2019 OPNÅEDE MUSEET EN NY BEVILLING PÅ ½ MIO 
 
Museet KØN har i de senere år på trods manifesteret sig som Danmarks 
synlige og kvalificerende platform for køn, ligestilling og mangfoldighed.  
Men: museets stabile faglige udvikling, publikumstilbud og visioner for 
fremtiden begrænses af den øgede afhængighed af ustabile 
fondsmidler. 
 
3. LØSNING:  + 500.000 kr./år 
EN REETABLERING AF BEVILLINGEN FRA 2013  
DVS. EN MERBEVILLING PÅ 500.000, SÅ VI IGEN ENDER PÅ 1 MIO KR./ ÅR 
 
Herved vil museet kunne genoprette en fast faglig stilling og holde fast i 
den gode, stabile udvikling, som er helt afgørende for, at der er 
ressourcer til at opretholde det faglige niveau og lovmæssige 
forpligtelser, tiltrække ekstra fondsmidler og udvikle tilbud, der kan 
genere entreindtægter. 
 
HVAD MUSEET GØR OG VIL  
- Supplere den nationale undervisning med (også digitale) forløb til 

daginst., grundskoler, gymnasier, SOSU-udd., pædagog-udd. mv.  
- Tage socialt ansvar med mange ansatte på særlige vilkår, 

mentorforløb for indvandrere mv. 
- Tilbyde forløb til demensramte + seksualundervisning 
- Opdyrke forskningssamarbejder med universiteter 
- Have en lokal, national og international ekspertrolle og agere som 

aktiv samfunds- og debataktør 
- Bygge bro og være platform for dialog om kønnets betydning 

Ligestillingsudvalget 2021-22
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