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DANSKE MUSEER udgives af
Museumstjenesten og udkommer 6
gange årligt.
Formålet med DANSKE MUSEER
er at være et debatskabende og ori-
enterende medie der er medvir-
kende til at udbrede kendskabet til
den danske kulturarv, museernes
egenart og arbejdsvilkår. Alle er vel-
komne til at sende artikler til DAN-
SKE MUSEER. Eftertryk kun til-
ladt i uddrag og med tydelig kilde-
angivelse.

Forside: Smykket er fundet i en beauty-
boks i genbrugs’en på Containerhaven
i Nærum. Denne lille kopi af ridderkor-
set fremstilles kun til ejere af rigtige rid-
derkors, men det skal ikke afleveres ved
ejerens død. Om det er sløseri eller lige-
gyldighed, som er grunden til, at det er
havnet på lossepladsen, står hen i det
uvisse. Foto: Ole Tage Hartmann.
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Tekst
I Danske Museer beregner vi en for-
deling mellem tekst og illustration
på 60% tekst, 40% illustration. Ar-
tikellængde ifølge aftale med redak-
tøren, hvor en normalside er 2200
anslag. Artiklen inddeles i underaf-
snit, og hvert afsnit forsynes med en
overskrift. Forfatteren udfærdiger
en manchet (kort indledning til ar-
tiklen på 3-4 linjer), som enten er
artiklens indledning eller en kort
beskrivelse af artiklens emne.

Illustrationer
Artiklen skal vedlægges illustratio-
ner, som udvælges og fremsendes af
forfatteren sammen med billedtek-
ster. Antallet af illustrationer ifølge
aftale med redaktøren.
Illustrationer og billedtekster ind-
sendes altid sammen med artiklen.

Billeder leveres i digital form, kun
undtagelsesvist modtages illustrati-
oner til indscanning. Filerne sendes
som selvstændige billedfiler, aldrig
lagt ind i teksten, og skal leveres i
mindst 300 dpi. Husk at angive fo-
tografens navn. CD’er returneres
normalt ikke.

Aflevering af manuskript
Deadline er angivet i hvert num-
mer. Manuskripter med billedmate-
riale sendes til redaktøren (se kolo-
fon). Korte udstillingsomtaler med
ledsagende illustrationer samt nye
publikationer og andre meddelelser
til respektive rubrikker i tidsskriftet
sendes til redaktøren af dette stof (se
kolofon). Tekst og billeder fremsen-
des digitalt. Anfør venligst navn og
kontaktadresse. Diskette eller cd re-
turneres ikke.
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Finn RindomMadsen.



DANSKE MUSEER 1/11 3

Omtrent samtidigt er to nye ledere tiltrådt på
to af landets største for kulturen centrale in-

stitutioner, den ene for public service organisatio-
nen Danmarks Radio, den anden for den forvalt-
ningspolitiske Kulturarvsstyrelsen. Vel vidende, at
der med DR og KUAS er tale om to vidt forskellige
organisationer, kan udnævnelserne godt være en
sammenligning værd. Ikke mindst fordi begge in-
stanser, hver med deres formål, virkefelt og res-
sourcer, præger eller har mulighed for at præge
omverdenens viden og mening om det, vi kalder
kulturarv, herunder også museernes arbejde. I me-
dierne er udnævnelserne også kommet til udtryk
på meget forskellig vis. Mens den nye chef for pub-
lic service-institutionen har ryddet forsider og af-
født kommentarer, features, læserbreve og petit-
stof har dækningen af KUAS’ AnneMette Ra-
hbæks tiltrædelse været langt mere beskeden, ræk-
kende fra slet ingen omtale til korte notitser.
Selvom det ministerielt underlagte organ forvalter
vores fortidsminder, fredede bygninger og museale
samlinger, ligesom styrelsen som bekendt er pri-
mær rådgivende, koordinerende og servicerende
instans for museerne. Et chefskifte burde derfor
fremkalde langt større bevågenhed i medierne.
Sat over for hinanden bider man også mærke i, at
udnævnelserne følger en længe kendt tendens til,
at generalister overtager ledelsesfunktioner fra fag-
lige specialister. Overordnet set rejser det spørgs-
mål om, hvilken ledelsesform, som fremover skal
tegne vores kulturinstitutioner. Bliver der fokuse-

ret på, at de så effektivt sommuligt forvalter deres
ressourcer i forhold til et flertal af brugerne? Eller
forvaltes der i stedet langsigtede visioner, som ikke
nødvendigvis har et markedsperspektiv, men et
samfundsmål for øje? En vigtig ledelsesfunktion er
klart at formidle hvilken vision, en organisation
søger at opfylde. Hvordan har de nye ledere i sinde
at forvalte deres viden om kultur, og hvilke sider af
kulturen og kulturarven vil de især arbejde med og
for? I forlængelse heraf bemærker man, at mens
Rahbæk ifølge kulturministeren har ’en solid faglig
viden om kulturarv’, reduceres ’kulturelt’ og pub-
lic service for den nye DR-direktør til noget, der
har medmeninger og holdninger at gøre (jf. Poli-
tiken 8.2.2011).
Skævheden i mediernes omtaler er selvfølgelig
også tankevækkende, da det jo ikke er tilfældet, at
DR har patent på at være offentlig meningsdanner;
også KUAS er i mange henseender blevet aktiv i
forhold til at sætte politiske dagsordener og er, for
museernes del, også blevet langt mere offensiv og,
ja styrende. Grænsenmellem udfarende menings-
dannere og tørre forvaltere synes altså mere fly-
dende. Chefskiftet er en kærkommen anledning til
at synliggøre, hvilken dagsorden der nu sættes for
kulturen og museerne, hvilke ’stærke visioner’ det
er, den nye chef har (jf. pressemeddelelsen). Det
er oplysninger, der indtil videre er utilgængelige
for den brede offentlighed og er afgørende for
museernes arbejde. Med stor sikkerhed er vi
mange, som ser frem til at få mere at vide.

Meningsdannere

Af Line Hjorth
Christensen
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Meddelelser

Aktuelt nyt museer

Moesgård Museum
Moesgård Museum har i år
150-års jubilæum og kan sam-
tidig påbegynde byggeriet af
den længe planlagte muse-
umsbygning ved Moesgård.
Den 28. januar blev første spa-
destik til den nye museums-
bygning taget. Byggeriet for-
ventes færdigt efter 2½ år.
Herefter skal udstillingen op-
bygges, og det er planen at
åbne det nye museum i fo-
råret 2014.

Frivillighedsakademi
Roskilde Museum, ODM og
Natur & Menneske/Skov og
Landskab
Frivillige på museer og i natu-
ren. Tanker om etablering af
et frivillighedsakademi
De danske museer har i tu-
sindvis af frivillige medarbej-
dere tilknyttet. De varetager
alsidige opgaver, så som for-
midling, bemanding af aktivi-
teter. Billetsalg, hjælp til pleje
af grønne områder og meget

mere, og ganske ofte er de fri-
villige museets ansigt udadtil.
For museerne er det essenti-
elt, at organiseringen af de fri-
villiges arbejde både tilgode-
ser museets behov for de frivil-
liges hjælp, og de frivilliges
kompetencer og ønsker.
Det er ikke kun på museerne
at der anvendes frivillige hjæl-
pere. En lang række andre or-
ganisationer, som Danmarks
Naturfredningsforening og
Fugleværnsfonden, gør det
samme  - og 2011 er i øvrigt
udnævnt til Europæisk Frivillig-
hedsår!
Med afsæt i dette har Natur &
Menneske/Skov og Landskab
og Organisationen Danske
Museer, i samarbejde med en
række centrale aktører, her-
under Roskilde Museum og
Nationalpark Mols, udarbej-
det et projektforslag til etable-
ring af et center for frivilligt
natur- og kulturarbejde.
I den kommende periode skal
de involverede parter udar-
bejde projektets endelig form,
og efterfølgende afprøve de
udarbejdede strukturer og

JERNBUEN 1 . 4700 NÆSTVED . TLF. 5577 4030 
ØRBÆKVEJ 268 C . 5220 ODENSE SØ . TLF. 6612 2730

WWW.AV-HUSET.DK

God lyd og levende billeder til udstillingen...
AV-Husets er specialister i udlejning, salg, installation og service af 

professionelle AV-løsninger. Gennem en god og forståelig dialog, sørger 

vi for, at du får det helt rigtige udstyr til opgaven, så alle dine tilhørere 

kan se og høre budskabet – klart og tydeligt...

Eksempler på AV-udstyr på KronborgEksempler på AV-udstyr på Kronborg

kan se og høre budskabet – klart og tydeligt...

FAABORG FLYTTEFORRETNING
JUST JUSTESEN

Chr. d. IXs Vej 13 · 5600 Faaborg
info@just-justesen.dk · www.just-justesen.dk

TLF. 62 61 11 66

Kunsttransport
Personlig interesse og 
professionelt arrangement

 JUSTESENJUST
TYYTLLYFGAABORFFAABOR

 JUSTESEN
ORRETNINGFTE ORRETNING

Kunsttransport

info@just-justesen.dk · 
ej 13 · 5600 Faabor. d. IXs VChrChr. d. IXs V

.just-justesen.dkwwwwww.just-justesen.dkinfo@just-justesen.dk · 
gej 13 · 5600 Faabor

redskaber hos de samarbejds-
parter, som har direkte kontakt
med de frivillige.
Kontakt: Iben Bækkelund Jagd,
Roskilde Museum.

Etnografisk samling!?  
Etnografisk netværk?
Næstved Museum og Museum
Sønderjylland – Kulturhistorie
Aabenraa søger interesserede
museer med en etnografisk
samling, stor eller lille, som har
lyst til at være med i et forum
for vidensdeling og samarbejds-
udvikling.
Henvendelse helst inden 1.3
.2011. Herefter vil initiativta-
gerne sammen med National-
museet og Moesgård Museum
invitere alle interesserede til et
opstartsmøde i slutningen af
juni 2011.
Susanne Bangert, Næstved
Museum (sb@naestved-mus-
eum.dk) eller Stefanie Robl
Matzen, Museum Sønderjylland
– Kulturhistorie Aabenraa
(stro@museum-sonderjyl-
land.dk)

Ny Carlsberg Glyptotek
Ny Carlsbergfondet og Augusti-
nus Fonden har skænket
Glyptoteket et maleri af Claude
Monet fra 1896. Claude Monet
(1840-1926): Oversvømmelse
ved Giverny, olie på lærred,
1896. 
Værket er udstillet sammen
med Glyptotekets øvrige male-
rier af Monet.

Dansk Jødisk Museum
I oktober 2010 udkom bogen
Ikke noget at tale om. Danske jøders
krigsoplevelser 1943-45 af Sofie
Lene Bak. Bogen er første re-
sultat af museets store forsk-
ningsprojekt. Dansk Historisk
Fællesråd har valgt bogen som
én blandt fem kandidater til
Årets Historiske Bog 2010.

Personalia

Ny direktør for 
Kulturarvsstyrelsen
Kulturministeren har udnævnt
styrelsens nuværende vicedirek-
tør Anne Mette Rah-bæk, som
pr.1. marts 2011 overtager di-
rektørstolen efter Steen Hvass.
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Dantarex® DID Kiosk

DE RIGTIGE INFORMATIONER   
- Til de Rigtige Personer - På det Rigtige Tidspunkt

Vitriner

Kochsgade   31   F   -   DK-5000   Odense   C   -   Tel:   +45   66   155   084   -   ondemant@ondemant.dk

Professionel udendørs og inden-
dørs Digital Information Display 
med billedkvalitet i topklasse med 
et klart levende budskab. 

Displayet har højeste brightness, 
der betyder selv i modlys kan man 
læse informationen. 

Publikum får fyldig information med Touch Screen på 
en sjov læsevenlig   måde – få dem ind til udstillingen 
med det levende lysskilt.

Søjlevitriner   i   smuk   og   solid   sølvanodiseret 

lås. Trinløs justerbare, slebet og poleret 
glashylder. Halogen spotlight. Stilskruer 
for korrekt gulvnivellering. Søjlevitriner 
40x180x40 cm, fra kun 2485 kr.

Vi bygger vitriner på mål efter opgaven.

Tilbuddet er gældende så længe lager haves. Priserne er ekskl. moms og leveret ab fabrik.

www.OnDemant.dk
Ring eller e-mail i dag for kynding vejledning. 
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I februar 2011 slår Ny Carlsberg
Glyptotek dørene op for en splin-
terny ophængning med titlen ”En
fejlfri verden? Guldalderen på
Glyptoteket”. Publikum inviteres
til en dialog omkring fænomenet
’guldalder’; med titlen stilles der
spørgsmål til den fejlfri verden,
guldalderkunsten skildrede - eller
som eftertiden har ment, at den
gjorde.

Udstillingens afsæt er tvivl: Hvor langt
rækker den kunst- og idéhistoriske

konstruktion ”guldalder”? Derfor er vær-
kerne ikke hængt op ud fra kronologisk
orden, biografisk samhørighed eller efter
motivisk lighed. I stedet har vi valgt en te-
matisk ophængning, der lader guldalde-
rens motiviske mangfoldighed og kunstne-
riske variationer være tydelige som et bro-
get kludetæppe, og som baserer sig på
spørgsmål, vi som fagfolk og museums-
mennesker intuitivt må stille os selv om
konstruktionen ”guldalder”. Vi tvangsmo-
derniserer ikke det danske arvesølv, men
pudser det (forsigtigt) op i et bidrag til
den debat, som de senere års danske ud-
stillinger, artikler og bøger har skabt om
emnet.  

En rundgang i dagslys
Takket være Ny Carlsbergfondet har det
været muligt at gennemføre en renovering

En fejlfri verden?
Glyptoteket gentænker guldalderen

af Dahlerup-bygningens klimaanlæg. Det
har medført en række forandringer, så vi
nu kan invitere til kunstnydelse i varmere
og lysere omgivelser – bogstaveligt talt.
Vinduesnicherne mod Vinterhaven er
åbnet på ny, og med dagslyset følger en
helt anderledes oplevelse af rummene på
1. sal end tidligere. Sådanne forbedringer
lader sig kun med nænsom hånd gennem-
føre i en fredet ejendom som Carl Jacob-
sens Glyptotek fra 1897, og Kulturarvssty-
relsen har derfor fulgt og rådgivet arbejdet.
Glyptoteket fejrer de forbedrede rammer
ved at ruske op i vores faglighed og måske
også i dette lands selvforståelse – dengang
som nu. Guldalderen er med rette beskre-
vet som en glansperiode i dansk maleris
historie. Men den var også andet og mere
end det. Mange tendenser i kunsten svir-
rede mellem hinanden; det er periodens
kulturlandskab, forstået som en smeltedi-
gel af tyske, franske, antikke og nordiske

Af Line Clausen Pedersen, 
mag. art. Carlsberg-stipendiat, 
Moderne samling, Ny Carlsberg Glyptotek

Nytænkning

Antikke værker og guldaldermaleri mødes i
Glyptotekets nyophængning. Ny Carlsberg
Glyptotek. Foto: Ana Cecilia Gonzalez.
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De antikke buster sættes på plads af tekniker Rasmus B. Enke. Ny Carlsberg Glyptotek. Foto: Ana Cecilia Gonzalez.

Maleri udstilles sammen med antikke buster. Ny
Carlsberg Glyptotek. Foto: Ana Cecilia Gonzalez.

Sejlskibe og råvildt side om side ved mag. art. 
Line Clausen Pedersen. Ny Carlsberg Glyptotek. 

Foto: Ana Cecilia Gonzalez.
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idealer og strømninger, vi har ønsket at ty-
deliggøre med den nye ophængning. 

Fra Kgs. Nytorv til Forum Romanum 
– og tilbage igen
I nyklassicismens København er det først
og fremmest antikken, der spøger – som
forestilling lige så meget som i form af
konkrete fortidslevn”. Det bliver den i
form af værker fra museets græsk-romer-
ske samling, der antyder tidens dyrkelse af

”det antikke”, hvor begrebet forstås som et
flersporet ideal af både fantasi og viden.
En gruppe vilkårligt blandede marmorho-
veder gør selvsagt ikke begrebet ’antikre-
ception’ mindre flyvsk, men eksperimentet
med at integrere genstande fra den an-
tikke samling i den moderne, er ganske
håndgribeligt. Således er hylderne, hvor
busterne står, fra Carl Jacobsens første op-
stilling af museets antiksamling i 1906. For-
målet er at skabe en to i én oplevelse for

publikum; antikke buster i selskab med
maleri fra det 18. Århundrede, formidlet
ved hjælp af et museologisk tilbagegreb til
en tid, hvor stiliserede krøller og indgrave-
rede titler i sokler rakte til at artsbestemme
et antikt fund.
Rejsen i guldalderens univers foretages ef-
terhånden, som gæsten træder rundgan-
gen i Dahlerups bygning. Et vigtigt stop er
Italien. Her lever drømmen og idealet, når
Petzholdt, Købke, Constantin Hansen og

Ny Carlsberg Glyptotek i København, grundlagt af
brygger Carl Jacobsen. Foto: Ny Carlsberg Glyptotek.

Studier på stribe. Ny Carlsberg Glyptotek. Foto: Ana Cecilia Gonzalez.

Teknikerne Rasmus B. Enke og Bjørn Hansen flytter et antikt søjlehoved ind i guldaldersalene. Ny Carlsberg
Glyptotek.
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Rørbye beretter om Syden. Midt i det hele,
som en kolos fra en svunden tid eller blot
en stor sten at falde over, ligger et korintisk
søjlekapitæl. Et fremmedlegeme på dansk
jord og markant visuelt element i udstillin-
gen, her iscenesat som et spor eller minde
fra den rejse, hele Københavns kunstner-
flok drømte om at skulle ud på. Bendz be-
retter om rejsen mod rejsen og et stop i
Bayern, inden han nåede det forjættede
Italien. Eckersbergs romerske by-prospek-
ter satte standarden for den tekniske og
motiviske overlegenhed, guldalderma-
lerne rejste udenlands for at finde ind til –
og hjem for at beholde.
Videre inviteres publikum indenfor på
kunstakademiet til synet af varme kvinde-
kroppe, behørigt kontrollerede af grundig
komposition. Undervisningen på akade-
miet var internationalt orienteret. Den var
baseret på studier af værker fra antikken,
idealer fra samtidens store udenlandske
mestre og ikke sjældent, blev der undervist
af en udenlandsk professor. Værkeudval-
get viser hvordan danske kunstnere be-
fandt sig i et miljø direkte farvet af den eu-
ropæiske kulturarv. I forlængelse heraf,
udstilles portrætbuster af billedhuggerne
Jerichau og Bissen, iscenesat med museets
samling af malede portrætter af tidens vel-
friserede borgere og kulturpersonlighe-
der. Landskaber, fregatter, genrescener og
studier af døde rotter dekorerer i en skøn-
som blanding væggene og lægger op til at
gå på opdagelse i hele guldalderens
bredde. Naturen er mangeartet, fra stor-
ladne landskaber til mere enkle studier.
Skovgaards store komposition af en bøge-
skov i maj, vrister guldaldermaleriet frit af
kaminhylde-formaterne. Her er højt til lof-
tet af bøgegrene, der som et trygt, grønt
tæppe indhyller børnene. 
Ophængningen er i sin grundtone optimi-
stisk og tilstræber en åben fortælling om
periodens kunstneriske udtryk som noget
der varierer – over tid, de forskellige kunst-
nere i mellem og som undervejs tager
farve af begivenheder af åndelig eller sam-
fundsmæssig karakter. Det æstetiske prin-
cip har således været, at udstille museets
værker på en måde der tilgodeser en na-
gende tvivl omkring periodens billedkunst
som et særligt dansk fænomen. Det fortæl-
lende princip, at tvivl er godt og kan være
frugtbart at anskue netop en så omdiskute-
ret historisk periode som guldalderen på.
Dermed placeres de – i eftertiden opfattet
som – særlige danske elementer i deres eu-
ropæiske ånds- og stilhistoriske kontekst.
Effekten bliver at vise hvordan danskerne i
perioden, med åbne øjne og modige sind,
tænker sig selv som en del af en mangfol-

dighed af fremmede sprog og vaner, som
en del af det nationale arvegods. 

Dansk staldmødding eller den 
romerske kampagne? 
Maleriske forskelligheder er rigt repræsen-
teret; Lundbyes skitser af en grusgrav fra
1838 og en staldmødding fra 1843 er
begge øvelsesstykker, hvor motivisk ydmyg-
hed modsvares af malerisk intensitet. Det
sker i en grad, så den sandede grusgrav
kunne forveksles med et klippefremspring
i Syden, og de brændte jordfarver er som
hentet i den romerske kampagne. I mod-
satte ende repræsenterer Dahls sene pro-
spekter et maleri, der trækker massivt mod
tysk romantik. Lundbye åbner vore øjne
for poesien i en beskeden dynge jord.
Modsat er Dahl ikke spor beskeden, når
han drager blik og sjæl ind i drømmetåger
af rosa og purpur, og guldalderen fremstår
her som essensen af et helt verdensbillede,
kunstigt og meget bevidst konstrueret. Det
er som om det romerske hos Lundbye ma-
les ind i det danske motiv, eller at modsæt-
ningerne i de to landskabsmalerier udlig-
nes. Der skeles ikke til den topografiske
korrekthed, men tilstræbes et internatio-
nalt kunstnerisk udtryk, baseret på lige
dele studier af dansk køkkenmødding og
romersk kampagne. Kunstnerne udnyt-
tede omgivelserne som råmateriale til et
maleri der søger at ramme noget alment i
tiden, snarere end at søge en særlig type
”dansk” æstetik.  
Uanset om det er i store kompositioner
med afsæt i et nationalt fællesskab eller i
personlige skildringer af et nærområde, er

det en fællesnævner for kunstnerne i dati-
dens Danmark, at de malede det land, de
elskede, i livet og i ånden. Kærligheden til
det hjemlige – og igennem det et tilhørs-
forhold under Guds himmel – synes at
følge kunstnerne, når de rejser udenlands.

Guldalder – og hvad så?
I udstillingens sidste sal viser vi vejen ud af
guldalderlabyrinten med Bissens landsol-
dat, et relief af Hammershøi og et par se-
nere værker viser vejen ud af guldalderla-
byrinten. Guldalderens sidste år leverede
anderledes tanker end de oprindelige.
Den europæisk inspirerede dannelse af-
løstes med kunsthistorikeren N. L. Høyen
og andres insisteren på en nationalroman-
tisk kunst af mere ideologisk farvning.
Epoken fremhæves ofte som en tid med fo-
kus på det at være dansk i forhold til at
være international. Men guldalderen som
fænomen tages som gidsel, når den bliver
definition på en mental og indbildt natio-
nalt betinget tilstand. Den opfattelse har vi
med den nye ophængning ønsket at så tvivl
om. Som kunstmuseum kan vi ved at øve
os på at undgå de værste ideologiske og di-
sciplinære faldgruber ved at anvende de
institutionelle rammer til at tage fat i vær-
kerne og lade dem fortælle fra hvert sit ud-
gangspunkt. Med den ny udstilling på
Glyptoteket ønsker vi at vise kunsten fra en
tid, hvis mentalitet ikke bare var fundet
indadtil, og som var alt andet end kun
hjemmestrikket. Velkommen til en lystvan-
dring i et guldalderens Dannevang, hvor
der er så højt til loftet, at der er plads til at-
ter at søge opad, udad og fremad i verden.  

Åbning af vinduesnicherne giver nu udsigt til Vinterhaven. Ny Carlsberg Glyptotek. 
Foto: Ana Cecilia Gonzalez.
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KUAS(Kulturarvsstyrelsen) har i årets løb afholdt
fire møder om kursen for det danske museums-
væsen. Ikke spor overraskende har oplægget peget
mod større enheder under devisen jo større jo
bedre…..Der skal åbenbart en del til at slå den
statslige ”Selvstyrer” væk fra den bevidstløst ud-
stukne evindelige centraliseringskurs. Det skal dog
ikke afholde os fra at retlede, thi den kurs behøver
ikke at være ”Den eneste ene”. 
Af oplægget fremgår, at institutionernes museale
værdi muligt skal vægtes ud fra det kommunale til-
skud således forstået, at museer med kommunaltil-
skud på mindre end 1.6 mio. i fremtiden dømmes
ude af det gode (statsanerkendte) selskab! Til det
må vi jo nok sige, at det er en sær kvalitetsmålestok
at (for)dømme ud fra. Der er vel andre kvaliteter i
et museum end det kommunale tilskud – eller
waba?? Vil mene, at aktivitetsniveau, forskning, for-
midling, bevaring, udgivelser, publikumstilfreds-
hed og bæredygtighed er vigtigere parametre end
det kommunale tilskud. For Marstal Søfartsmuse-
ums vedkommende er vi ikke oppe på det nysigna-
lerede kommunale tilskud, men egenindtjening i
form af entré, kioskvirksomhed, medlemsbidrag,
store fondstilskud og tilskud fra private samt vær-
dien af en stor frivillig arbejdsindsats opvejer til
fulde  – og hvorfor skulle kommunale kroner være
bedre valuta end de øvrige kroner? Påstanden vil jo

nok være, at de kommunale kr. er mere stabile end
egenindtægterne, men det er ikke ganske korrekt,
for efter de store kommunefusioner er mangt en
kommunekasse blevet drænet, og det har indfly-
delse på diverse tilskud. 
På Søfartsmuseet klarer vi driften med de tilmålte
midler, og er bekendt med, at der er andre museer,
der må ud med tiggerposen og sparekniven,
selvom de modtager betragteligt større kommu-
nale tilskud end det, vi oppebærer. Hvis statsmag-
ten med vold og magt vil gennemtryne lukning af
mindre institutioner til fordel for den eftertrag-
tede stordrift, ja så kan man jo næste gang sætte
grænsen for kommunaltilskuddet til 10 mio. osv.
og på den måde kværke alt indtil der kun er Natio-
nalmuseet tilbage, hvis det er det man ønsker? 
Resultatet vil naturligvis nok være, at flere museer
slår sig sammen/fusionerer for at fremvise de ef-
terlyste kommunaltilskudstal, men det bliver udgif-
terne vel næppe mindre af, med mindre en del af
fusionsplanen bl.a. bygger på nedskæringer. Resul-
tatet bliver mindre selvstyre, altså højere grad af
fjernstyring og større administrative ansamlinger.
Så kan man spørge, om det er det, KUAS ønsker; 
i så fald er det en regnestok, der skal erstatte kvali-
tetsmålestokken, selvom slutregnestykket næppe
bliver bedre af den grund.

Fremtidens 
Museumsvæsen

Af Erik B. Kromann
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Erik B. Kromann. 
Foto: Lis Steincke.



DANSKE MUSEER  1/11   11

Marstal Søfartsmuseum er søsat, eller 
sat i verden, for at varetage den

søgående og den havvendte kulturarv og
for at servere den blå vare på en fordøjelig
og appetitlig måde. Museet opgraderes i
tråd med tiden, men vel at mærke på sin
helt egen måde; dels for at gøre en forskel
og dels for ikke at glide ind i ensretningens
uniformerede druknedød. Museets fuldbe-
farne besætning forbedrer rammerne med
assistance fra øens håndværkere, og om-
kalfatrer indholdet i en løbende proces for
at forfølge denne mission. En større aktuel
ombygning i det nye forår 2011 profilerer
museet endnu mere markant, således at
folk føler lyst til at komme ind på instituti-
onen og få udbygget viden om dansk
søfart. Den vare, mener vi, at vi leverer på
Marstal Søfartsmuseum, og der kommer
glædeligvis rigtig mange besøgende, der
gerne vil indsnuse viden. 
Målet på formidlingssiden er at udbrede
oplysninger og at få så mange som muligt
indfanget til at besigtige herlighederne,
dog uden at gå til yderligheder for at slæbe
folk ind. Der tales i disse år om muligt at
afskaffe entré. Det vil imidlertid betyde rig-
tig mange tabte indkomstkroner for nogle
museers vedkommende, bl.a. vort. Vi var
for øvrigt på museumsudflugt i 2010 til et
andet søfartsmuseum beliggende i det syd-
lige Danmark. Her havde man forsøgsvis
prøvet at afskaffe entréen for at give be-
søgstallet et pift. Det havde ikke virket
særligt overbevisende, og effekten havde
ikke holdt sig ret længe. Folk vil faktisk
gerne betale for varen.
Brugerbetaling/Entré er ikke noget fyord.
Når man har ydet noget for at komme ind

er man måske også mere modtagelig for
indtryk. 
En tilfældig indslentrende, ispindspisende
gratist er i regelen heller ikke så interesse-
ret og dermed interessant at bruge krudt
på. Dermed ikke sagt, at vi ikke prøver på
at få denne race indenbords, det gør vi
skam – og ofte med held, men gæsten må
gerne som udgangspunkt yde noget, træffe
et valg, så er man mere motiveret. For at
udvide kredsen af interesserede er det vig-
tigt, at museerne også kommer uden for
murene og opererer i hele miljøer, for vo-
res vedkommende i havnemiljøer med rig-
tige skibe.
På formidlingsboven er der bestemt behov
for fyrtårne og for ledefyr til at retlede, thi
uvidenhed om søens verden trives des-
værre i bedste velgående og er i faretru-
ende fremgang, skønt der udøves massive
bestræbelser i bekæmpelsen.   

Årets gang på Marstal
Søfartsmuseum 
– og noget om entré

Som grelt og sørgeligt eksempel på mari-
tim analfabetisme kan fremhæves (selvom
det burde nedtones) et ord, der er ved at
vinde indpas. Ordet er ikke-eksisterende i
søens verden ej heller i danske ordbøger,
alligevel anvendes det i stigende ud-
strækning. Det kætterske ord er: ”fortøjre”
og afledningen ”fortøjring”, en utilstedelig
sammenblanding af det virkelige ord ”for-
tøje” og ordet ”tøjre”. Et skib fortøjer man,
en ko tøjrer man. Hvis man skulle anvende
den almindelige uvidenheds fejludtryk
”fortøjre”, kan det i sagens natur kun blive
i forbindelse med fastgøring af en søko el-
ler muligt en søhest. 
Denne sammenblanding af ord kan vel
også tages som varsel eller skrækscenarie
på, hvad der ville ske, hvis man sammen-
blandede, fusionerede, et søfartsmuseum
med et landbrugsmuseum.
Marstal Søfartsmuseum er som udgangs-

Lokalmuseet

Af Erik B. Kromann

Fra coasterrummet, Marstal Søfartsmuseum. Foto: Jens Lindholm.
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punkt et søfarts- og lokalmuseum med
vægt på søfart og vidtfavnende søfartsfor-
greninger som interesseområde, hvad der
bl.a. i forgangne år har givet sig udslag i
besøg fra Newfoundland og i, at repræsen-
tanter fra museet har været på inviteret be-
søg på den danske ambassade i Lissabon
og på portugisiske museer. Så radiussen er
ikke så snæver endda, når basen er et glo-
balt lokalsamfund. 
Et ’lokalmuseum’ - har det ord ikke en lidt
antikveret eller nedværdigende klang á la
’udkantsdanmark’ ? 
Et lokalmuseum rummer en lokalitets kol-
lektive hukommelse, der er med til at give
stedet identitet og værd. Et museum,
måske oven i købet med lokalarkiv tilknyt-
tet eller integreret, er det helt rigtige ud-
gangspunkt for dem, der vil vide mere - det
være sig forskere, lokale, tilflyttende, eller
lejlighedslystbesøgende. De lokalt foran-
krede museer har den fordel, at lokalbe-
folkningen bakker op om og understøtter
og udbreder viden om og til institutionen.
I kraft af dette er offerviljen oftest stor,
hvad enten det drejer sig om donationer
eller fx frivillig arbejdsindsats, fordi der er
tale om befolkningens eget museum. 
Det bevirker, at de pågældende museer
kan køre i et meget højere gear, end hvis
de ”kun” var bemandet med forhyrede
professionelle, en sådan mulighed kan alle

instanser kun glæde sig over. Det samme er
tilfældet med fagligt forankrede museer
som eksempelvis et søfartsmuseum, der
gør sig den relevante umage at have kon-
takterne i orden til erhvervet. Marstal
Søfartsmuseum er faktisk i den gunstige
position at nyde godt af begge dele, så me-
get mere som det lokale omgivende sam-
fund er et søfartssamfund. 
Hvordan er det forløbne år så gået? Som
omtalt er museet løbende under omkal-
fatring og fornyelse, i pagt med museets
sjæl, den mangfoldige saltvandsmættede
opstilling i mange mindre rum, hvor der
venter den besøgende nye spændende op-
dagelser i hvert nyt rum. Måske ikke efter
tidens generelle trend, men gemytligt og
fortættet formidlingsfyldt, en beretter-
form, gæsterne synes om.
Museet havde mange gæster, besøgstallet
nåede dog ikke rekordhøjderne fra året i
forvejen, meromsætning i museets vel-
drevne kioskvirksomhed opvejede imidler-
tid økonomien i indtjeningen. Fornemme
økonomiske gaver fra såvel venligsindede
fonde som fra lokalsamfundet, herunder
storslået arv på 1 mio. kr. efter telegrafist
Keld Petersen, Marstal, gør sit til den vi-
dere opbygning og et godt årsresultat – og
til at understrege, at Marstal Søfartsmuse-
um er en såkaldt bæredygtig institution
også på den økonomiske bov.

Containerhaven” er det poetiske navn 
på lossepladsen ved Rundforbivej i

Nærum, der servicerer den sydlige del af
Rudersdal Kommune, dvs. området fra
Holte i vest til Vedbæk og Skodsborg i øst.
Motorvejen suser i baggrunden, og umid-
delbart er der ikke meget andet end nav-
net, der indikerer, at vi er i hjertet af det
idylliske Søllerød. Med begrebet ”contai-
nerhave” signalerer man velhavermiljøets
opfattelse af affaldskulturen. Man kan let
møde folk her, der bliver småfornærmede,
hvis man tillader sig at bruge begrebet los-
seplads om stedet. Nej, det er skam den
højere middelklasse, der mødes i en have,
hvor orden og pænhed hersker, og hvor
man godt kan se en idé med genbrugstan-
ken. 
Paraden af biler i containerhaven antyder
velstanden. Her holder BMW, Audi og
Mercedes side om side, mens deres ejere
skaffer sig af med vinflasker i hobetal, avi-
ser, papkasser, og hvad der ellers hører til
’det gode liv’ på nordegnen. Midt på plad-
sen er indrettet et større træskur. Det er
Genbrugsen, som næsten dagligt rummer
udsmidte Søllerødhjem. Selv et kort op-
hold på stedet kan være inspirerende, og
på Rudersdal Museer lod vi os inspirere.

Garbeology
At udsmidningslag rummer værdifulde op-
lysninger for historikere og arkæologer er
ingen nyhed. Hvordan ville vor viden om
oldtiden se ud uden køkkenmøddingerne?
Men også moderne affald rummer en
mængde informationer om det samfund,
det hidrører fra. Og affald lyver ikke – eller
næsten ikke. Hvor fortidens affaldsdynger
er afgørende for vor tolkning af livsformer
og levevilkår, tilføjer nutidens affald en ny
dimension, nemlig fastholdelse af viden

Af Anders B. Lodahl og Niels Peter Stilling,
Rudersdal Museer

Fra Hjembragte-sager-rummet, Marstal Søfartsmuseum. Foto: Jens Lindholm.
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Hvad kan lossepladsfund fortælle
os om samtidens kultur? Efter en
nøje plan har Rudersdal Museer si-
den efteråret 2009 indsamlet gen-
stande på en losseplads i Nærum.
Hensigten er at dokumentere livet
og udsmidningskulturen på Kø-
benhavns nordegn i begyndelsen
af det 21. århundrede. I marts
åbner udstillingen ”Fund fra Los-
sepladsen” på Mothsgården i Søl-
lerød, bl.a. med et intakt udsmidt
forstadshjem – en utraditionel
museumsudstilling, hvor genstan-
dene både må berøres og flyttes,
og hvor vi håber, at gæsterne kan
genkende ”deres egne ting” og
fortælle den historie, der er knyt-
tet til netop deres kasserede gen-
stand. 

At klunse historien 
– fund fra containerhaven

Garbeology

På Rudersdal Museer lod vi os inspirere af lossepladsen fortælling om danskernes forbrug og udsmidnings-
kultur. På billedet ses artiklens forfattere. Fra Venstre registrator Anders Bank Lodahl og Museumsleder 
Niels Peter Stilling. Foto: Lars Ramlow.

get af håndværkere, forretningsfolk og en-
treprenører. Bondestandens hjemmela-
vede husgeråd og redskaber blev hurtigt
erstattet af industrielt forarbejdede pro-
dukter. 

Forbrug og genbrug
I dag er det selvsagt en anden slags levn, vi
finder på lossepladserne. Men vi er inspire-
ret af Avnholt og ønsker med indsamlin-
gen at give et øjebliksbillede af et samfund
i hastig forandring. Den industrielle pro-
duktion gør det muligt at udskifte alt i et
langt hurtigere tempo end i bondesamfun-
det. De stadig billigere produkter betyder
hurtigere skift i teknologi, mode og de-
sign. Elektronik, møbler og brugsting mi-

om et samfund i hastig forandring – så ha-
stig, at det ofte kan være svært at følge
med. Siden 1970’erne har man på Univer-
sity of Arizona i USA gennemført arkæolo-
giske udgravninger på moderne losseplad-
ser og undersøgt dagrenovationen fra al-
mindelige borgere i ”The Garbage Pro-
jekt”. Herfra stammer også begrebet
”garbeology”, eller på dansk ”studiet af af-
fald” med henblik på forståelse af livsfor-
mer, forbrug og det moderne samfunds
udsmidskultur.1

Københavns Museum udgravede i 2003 en
1700-talslosseplads på Esplanaden i
København,2 og ideen om at finde muse-
umsgenstande på lossepladsen er heller
ikke ny på Søllerødegnen. Det daværende

Søllerød Museum (nu Rudersdal Museer)
blev som så mange andre danske museer
grundlagt af en privat samler: Gartner Al-
fred Avnholt (1894-1956). Avnholt var
amatørarkæolog, men havde også blik for
sin egen tid og var en ivrig samler af kul-
turhistoriske genstande, bl.a. hentet på
den lokale losseplads. Ikke mindre end
405 genstande er registreret som fundet af
Avnholt på lossepladsen i Øverød i perio-
den 1915 til 1950.3 Fundene dokumente-
rer i vidt omfang den danske bondekultur,
der i begyndelsen af 1900-tallet sang på al-
lersidste vers. Næsten alle de store gårde i
Søllerød Kommune blev udstykket mellem
1910 og 1930, og i det omfang de gamle
gårdbygninger stadig stod, blev de overta-
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ster deres værdi væsentlig før, de er gået i
stykker eller er slidt op. 
Indsamling på nutidens lossepladser giver
således et langt mere sammensat billede,
fordi man finder genstande fra væsentligt
flere forskellige teknologiske niveauer og
stilperioder. Hastige forandringer i mode,
design og teknologi er dog kun en del af
forklaringen. Billige produkter og begræn-
set holdbarhed er med til at skabe en an-
derledes udsmidskultur i dag end for blot
en eller to generationer siden. Og så kan
man ikke se bort fra, at i en velstående for-
stadskommune som Rudersdal ryger tin-
gene måske hurtigere ud end i det for ti-
den meget omtalte ”Udkants-Danmark”. 
Det antages gerne, at vi i dag kasserer flere
brugbare ting end for blot et par generati-
oner siden. Hvor vores bedsteforældre,
som børn af bondekulturen, genbrugte og
reparerede, smider vi i dag bare væk, hæv-
des det. Engelske og amerikanske garbeo-
logiske undersøgelser har imidlertid stillet
sig skeptiske over for denne antagelse: 
”Those who condemn our own era for its
conspicuous consumption and conspicu-
ous waste should at least bear in mind that
throwing away perfectly good objects 
seems to be one of those inexplicable
things, like ignoring history, that human
beings have always done”.4

Med andre ord så kasserede fortidens
mennesker også brugbare ting – tænk blot
på hvad man kan finde i voldgravene om-
kring vore herregårde.5 Det centrale er, at
vi i dag i den velstående del af verden tager
ganske store hensyn til, at det, vi ikke selv
kan rumme eller bruge mere, måske kan
bruges af andre - kort sagt genbrug.6 Et
godt eksempel i så henseende er genbrugs-
pladsen i Nærum. Den store aktivitet på
pladsen af folk, som både afleverer og hen-
ter ting, viser, at mange – også i en velstå-
ende kommune som Rudersdal - er op-
mærksomme på de kasserede genstandes
værdi.

Proces og kriterier
Indsamlingen har nu stået på i 1½ år, og
genstandene er anbragt i et lånt kælderlo-
kale i en nærliggende idrætshal. Der er
materiale nok til at genrejse adskillige Ru-
dersdal-hjem. Ind imellem tror man, at det
er løgn, hvad der bliver smidt ud af kostbar-
heder. Og når man finder et ridderkorsem-
blem, spørger man sig selv, om dette er
sindbilledet på netop vor egns særlige ud-
smidskultur. 
Indsamlingerne blev lagt hver anden uge
på løbende ugedage, således at vi i første
uge indsamlede en mandag, to uger se-
nere om tirsdagen, o.s.v.. Med denne frem-

gangsmåde kan vi dokumentere aktivite-
ten på pladsen, og hvordan mængden af
ting i Genbrugsen fordeler sig på de for-
skellige ugedage i løbet af et år. Samtidig
sikrer metoden, at evt. forskelle i hvornår
man smider bestemte ting ud elimineres.
Det var fra begyndelsen klart, at vi så vidt
muligt ville undgå at dublere allerede ind-
samlede genstande, men omvendt også
have muligheden for at udskiftet tidligere
indsamlede genstande med bedre kvalite-
ter. Genstandene er blevet registreret og
magasineret efter indsamlingsdato. For
hver indsamling er der udfærdiget en kort
rapport, som opregner det indsamlede, på
hvilken dag og på hvilket tidspunkt af da-
gen det er fundet. Desuden noteredes vej-
ret og aktivitetsniveauet på pladsen. 
I løbet af indsamlingsperioden blev det
indskærpet, at professionelle klunsere ikke
har adgang til pladsen. Alligevel mødte vi
ret ofte folk, som indsamlede så store
mængder, at det næsten kun kunne være
til videresalg. Derfor var vi som museums-

folk ofte i en konkurrencesituation på
”Genbrugsen”.  Vi har dog også mødt stor
interesse og imødekommenhed, når vi er
dukket op med museumsbilen på pladsen.
I flere tilfælde har vi fået tilbudt gen-
stande, når folk hørte om projektets for-
mål.

Hvad siger fundene?
Det er ganske forbløffende, hvor megen
forholdsvis ny elektronik, man kan finde
på genbrugspladsen: VHS-afspillere, kas-
settebåndoptagere, printere, mobiltelefo-
ner mv. fandtes under næsten alle besøg.
Desuden blev store samlinger af video-
bånd også med forholdsvis nye film afleve-
ret. Det viser hvordan de digitale medier,
som DVD og blue-ray afløser den analoge
video. Plader, LP’er, fandtes derimod sjæl-
dent, da CD’en allerede i 1990’erne blev
helt dominerende på LP’ens bekostning. I
oktober 2009 blev TV-signalet digitalt, der-
for fandt vi forholdsvis mange fjernsyn,
som ikke kunne klare det nye signal. Kort
sagt gør den teknologiske udvikling gårs-
dagens nye gadget til morgendagens out-
datede skrammel. 
Den rivende elektroniske udvikling har
stor betydning for kulturforbruget og in-
formationsoverleveringen i det alminde-
lige hjem. Kultur og informationer, som
ikke bliver vedligeholdt og stadig overført
til tidssvarende medier, forsvinder ud af
brug. Det må uværgeligt medføre et vist
kultur- og informationstab i den enkelte fa-
milie - hvad enten det drejer sig om foræl-
drenes bryllupsvideo eller 1970’ernes su-
perhits på LP’er.

Legetøj
Andet smides ud, fordi man ikke længere
har brug for det, f.eks. legetøj, der ofte fin-
des i store mængder: Plastikscootere, cyk-

Denne marokkopude er som taget ud af Bille Au-
gusts ”Zappa” fra 1983. Men hvor mange ville i
dag spise en skovsnegl for at få en marokkopude?
Foto: Anders Bank Lodahl, Rudersdal Museer.

Genbrugsstationen, Containerhaven, i Nærum er meget velbesøgt, især i weekenderne. Her holder BMW’ere
og Audier tæt, mens deres ejere skiller sig af med resterne fra forbrugssamfundet og måske finder en ting eller
to de gerne vil have med hjem. Foto: Anders Bank Lodahl, Rudersdal Museer.
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ler, bamser og dukker, spil, bilbaner og
trælegetøj, som stadig kan købes i butik-
kerne. Måske dokumenterer den overvæl-
dende mængde en mindre kontinuitet
imellem generationerne end tidligere? 
Det legetøj, vi nu typisk finder, er blevet
kasseret, fordi børnene er blevet for store
til det. Man kan forestille sig, at de foræl-
dre, som har smidt deres drengs plastik-
scooter ud, inden for en overskuelig frem-
tid kommer til at købe ny scooter magen til
den gamle til deres børnebørn. Man kan
selvfølgelig også overveje om mængden af
kasseret legetøj skyldes, at hjemmene ikke
kan rumme alle de legeting, som nutidens
børn har. Størrelsen af et gennemsnits-
hjem på Rudersdalegnen kan imidlertid
ikke begrunde overrepræsentationen af le-
getøj på genbrugspladsen. 

Møbler
Møbler, service og pyntegenstande giver et
broget billede af den materielle kultur i
forstaden Rudersdal. Umiddelbart sprin-
ger det i øjnene at møbler, som ikke er
slidt bliver kasseret, fordi de er blevet umo-
derne. Men omvendt har vi også indsamlet
mange genstande, der har været umo-
derne i årtier. Alligevel er de først havnet
på lossepladsen i 2010. Det viser, at i hvert
fald den lidt ældre generation ikke altid
smider indboet ud, bare fordi moden skif-
ter. Generelt har møblerne en noget læn-
gere levetid i hjemmene end elektronik-
ken.
Rudersdal Museers fund fra lossepladsen i
Nærum giver et  enestående billede af den
materielle folkekultur her ved indgangen
til et nyt årtusind. Indtil andre museer har
gennemført lignende projektet er det van-
skeligt at sige noget præcist om i hvilket
omfang udsmidskulturen og de fundne
genstande tegner et særligt billede af

Københavns nordegn og den velstående
forstadskommune. Projektet er et pioner-
projekt, der gerne må give anledning til, at
museer andre steder i landet tager udfor-
dringen op. Indsamlingskampagnen og
den efterfølgende udstilling på Rudersdal
Museer i Søllerød  giver et billede af nuti-
dens flow af ting igennem de enkelte
hjem. Meget smides ud, men genbruges
derefter af andre. Der er stor opmærksom-
hed på værdien af det kasserede. Netop
den hurtige udskiftning af genstande i
hjemmene gør det muligt at bruge dem til
at tegne et billede af, hvordan et forstads-
hjem ser ud i begyndelsen af det 21. århun-
drede. Vi agter bestemt ikke at beholde
alle de indsamlede genstande. Vi håber, at
udstillingen vil give konkrete brugeroplys-
ninger om nogle af genstandene, og så er
vi så naive at tro på, at vi med indsamlin-
gen har bevaret forskellige gode vidnes-
byrd fra vor tid til gavn og brug for efterti-
den. 

1. William Rathje & Cullen Murphy ”Rubbish! The ar-
chaeology of garbage”, 1992

2. Lene Høst-Madsen og Rikke Søndergaard Kristen-
sen ”Lossepladsen sladrer” fra Fabrik og bolig 2005 s.
41-53

3. Fundene karakteriseret som ”systematiske under-
søgelser af kommunens lossepladser”. Gunnar Sand-
feld: ”Søllerød – som det var engang”. Bd. 1, 1972, s.
124. Jf. Gunnar Sandfeld: ”Alfred Avnholt. Lidt mu-
seumshistorie” , Søllerødbogen 1974, s. 9-24.

4. William Rathje & Cullen Murphy, 1992, s. 38.
5. Jf. Niels Peter Stilling: ”Danske herregårde – arkitek-
tur, historie og landskab”, 1999, s. 142f.

6. Martin O’Brien ”A Crisis of waste”, 2008 s. 107. Jf.
William Rathje & Cullen Murphy, 1992, s. 50

1990’ernes futuristiske CD-tårn har sin fremtid
bag sig, takket være tendensen til at opbevare musik
i MP3-format i stedet for på CD. Foto: Anders
Bank Lodahl, Rudersdal Museer.

Mandag d. 19. april 2010 på genbrugspladsen i Nærum. Genstandene er for en
stor dels vedkommende afleveret i weekenden. Foto: Anders Bank Lodahl, 
Rudersdal Museer.

Tirsdag efter efterårsferien i 2010. Mange har benyttet ferien til at få ryddet op i
gemmerne, så pladsen er godt fyldt. Foto: Anders Bank Lodahl, Rudersdal 
Museer.

Tingene som afleveres i Genbrugsen
skal kunne bruges af andre. Foto: An-
ders Bank Lodahl, Rudersdal Museer.
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Hvordan kan museer fungere
som steder for den, der ønsker at
lære sig det danske sprog? Ud-
stillingen Localities på Museet for
Samtidskunst i Roskilde blev i 
efteråret 2010 anvendt som
læringsrum for sprogundervis-
ning. Med afsæt i værker af
kunstnere fra Mellem-østen,
Afrika og Europa gav kurserne
anledning til at diskutere, hvad
det vil sige at høre til i bestemte
samfund og kulturer. Dansk-
lærere og -kursister fra Roskilde
Sprogcenter og Roskilde VUC
deltog i en række work-shops.
En initiativtager og underviser
fortæller om projektet. 

Sprog og læringslyst

Som udlænding i Danmark kender jeg alt
for godt til den udfordring, det er at be-
herske det danske sprog. Jeg har selv været
sprogkursist i dansk fra 2001-2003 og kan
huske de mange op- og nedture, jeg ople-
vede gennem processen. Hvorfor er det
nu lige, at man tager ”på” café, men ”i”
biografen i Danmark? 
Manglende motivation og gejst for læring
kan gøre selv det mest spændende stof til
en kedelig pligt. Når det gælder sprog-
læring er det afgørende at stimulere kursi-
stens læringslyst og styrke selvtilliden på
målsproget. Motivationen for at lære et nyt
sprog kan være meget personlig, men i
klasseværelset afhænger succes og lærings-
lyst i høj grad af underviserens stil og di-
daktiske metoder. Jeg har efterfølgende
selv arbejdet som sprogunderviser i 10 år
og har altid søgt efter alternative og inspi-
rerende måder at motivere mine stude-
rende på. Min erfaring er, at sprogkursi-
ster ofte får en hurtigere og mere effektiv
udvikling af deres selvtillid og talefærdig-
heder, når den traditionelle sprogunder-
visning suppleres med praktiske øvelser
uden for klasseværelsets rammer. Hoved-
formålet med en række workshops på Mu-
seet for Samtidskunst var således at skabe
et læringsmiljø uden for skolen, hvor spro-
get frit kunne bruges med henblik på at
udvikle både kursisternes aktive og passive
ordforråd.  

Sprogforløb på museet
I forsommeren 2010 mødtes jeg i flere run-
der med Roskilde Sprogcenter og en af
centerets danskundervisere. Her drøftede
vi, hvordan forløb og øvelser i rækken af
workshops kunne tilpasses kursisternes for-
skellige sproglige niveauer og pædagogi-
ske behov. I løbet af efteråret modtog mu-
seet så 6 sproghold med kursister med vidt
forskellige lingvistiske, etniske og uddan-

Sprog på museet

nelsesmæssige baggrunde. Med afsæt i ud-
valgte værker på udstillingen behandlede
forløbene forskellige sociale og samfunds-
relevante temaer, såsom mad, rejser, kultu-
relle traditioner, urbanitet samt forestillin-
ger og fordomme. 
Hver workshop af en varighed på 2 timer
begyndte med en kort introduktion til mu-
seet og udstillingen. Herefter tog vi en ind-
ledende snak om hvad kunst er og om ud-
stillingens forskellige temaer. Allerede her
blev der lagt vægt på kursisternes eget ud-
gangspunkt og på deres respons og de
ideer, der opstod undervejs i samtalen. For
nogle af deltagerne var det deres første
museumsbesøg i Danmark og for andre
deres første museumsbesøg nogensinde. I
disse tilfælde tilføjede jeg samtalen om
kunst forskellige illustrationer og fotogra-
fier. Efter den korte indledning gik vi
rundt og så 4-5 udvalgte værker. Vi ople-
vede blandt andet en lydinstallation Lagos
Soundscape af Emeka Ogboh fra Nigeria,
der omhandlede millionbyen Lagos i Nige-
ria, tog med på en busrejse til Bosporus-
strædet i videoinstallationen Passengers af
Esra Ersen fra Tyrkiet og hørte en musi-
kalsk improvisation på tørt brød i videoin-
stallationen Bread of Life af Adel Abidin fra
Irak.
Ved hvert værk udførte kursisterne 1 til 2
opgaver, som havde til formål at skabe re-
fleksion over, hvad de havde set, hørt og
oplevet. Formålet var at øve grund-
læggende sprogfærdigheder såsom at ud-
trykke sin mening, udvide sit ordforråd og
fortælle om sine erfaringer i nutid og da-
tid. Alle opgaver blev fulgt op og diskute-
ret i fællesskab undervejs.  Opgaverne
blev udarbejdet efter kursisternes eget
tempo og niveau og blev ikke strengt gen-
nemført. Efter en god pause afsluttedes
forløbet med værkinstallationen Der er et
yndigt land af kunstnergruppen Doing it
for Daddy fra Sydafrika (hvor kunstnerne

Af Jesse-Lee Costa Dollerup, 
museumsformidler og sprogunderviser

Museumsdidaktik
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gennem research, interviews m.m. havde
set på Danmark med turistens blik). Her
behandlede vi temaet ”forventninger og
forestillinger” og talte om turistens syn på
Danmark og om de meninger, man uden
forudgående kendskab danner sig om be-
stemte steder og personer. Dagen afslutte-
des med en opsamling på kursisternes op-
levelser og refleksioner, ligesom alle un-
dervisere efterfølgende fik udleveret et
evalueringsskema, så vi kunne justere for-
løbene undervejs. 

Sprogundervisning som sanselig 
oplevelse
Det var vigtigt, at forløbene var anlagt som
en form for helhedslæring, der inddrog
såvel sanser som intellekt – en proces, der
kan adskille sig fra den traditionelle omvis-
ning, som ofte baserer sig på det visuelle
ud fra en konkret genstand eller billede el-
ler på læringssituationer, hvor vægten lig-
ger på læsning og skriftlige prøver. Jeg in-
troducerede en række øvelser, som bl.a.
inddrog museets sansebaserede undervis-
ningsmetoder. 
Et eksempel var den indledende øvelse til

videoinstallationen Bread of Life, hvor te-
maet var madtraditioner. Her skulle kursi-
sterne lugte til forskellige krydderier, hvor-
efter de skulle nævne det, duften fik dem
til at tænke på. Her fik de både sat ord på
forskellige madretter og krydderier samti-
dig med, at de brugte deres lugtesans i en
sproglæringssammenhæng. Bagefter dis-
kuterede vi, hvorvidt vores forskellige asso-
ciationer var kulturbestemte. Og i forbin-
delse med lydinstallationen Lagos Sound-
scape skulle kursisterne lukke øjnene og
koncentrere sig om, hvad de hørte, så lyd-
oplevelsen blev forstærket - en holistisk op-
levelse, hvor krop og intellekt blev aktive-
ret samtidigt. Ud over, at de synes, det var
en sjov og anderledes oplevelse, skabte det
mange muligheder for diskussion f.eks.
om byliv, livretter, madlavning, ligestilling
og traditioner i hjemmet.
Som sprogkursist bliver man dagligt kastet
ud i en lignende form for helhedslæring,
så snart man tager sit nyerhvervede sprog
ud af klassens trygge rammer og bruger
det i praksis ude i samfundet. Sprog spiller
en væsentlig rolle i vores kulturelle forstå-
else og skabelse af identitet. At lære et

fremmedsprog er en meget personlig og
omfattende proces, som involverer det fysi-
ske/sanselige, det intellektuelle, det følel-
sesmæssige og ikke mindst det kreative - og
er således ikke blot et spørgsmål om at er-
hverve sig ny lingvistisk viden.  

Identitet og interkulturel forståelse
Selv om værkerne på Localities spillede en
afgørende rolle for valg af temaer, var det
ikke kun værkerne, som gav anledning til
de nævnte workshops. I stedet for traditio-
nelle omvisninger tog vi afsæt i forskellige
sociale, kulturelle og samfundsrelevante
emner med fokus på kursisternes kommu-
nikative kompetencer og interkulturelle
forståelse. Værkerne blev flettet ind i for-
løbene, som et illustrativt læringsredskab
til at støtte og nuancere de forskellige me-
ninger og idéer, der opstod undervejs.
Denne form for deltagerinddragelse, hvor
elevernes input og egne historier spiller en
vigtig rolle, har til formål at skabe et sprog-
læringsmiljø, hvor kursisternes identitets-
fornemmelse og selvtillid på dansk kom-
mer i fokus.
Både underviserne og kursisterne udtrykte

Efter de havde set videoinstallationen Bread of Life skulle kursisterne sætte ord på de følelser værket vækkede og deres oplevelse af værket ved at krydse de ansigter af,
der passede til deres egen oplevelse af værket. Her reflekterede de over værket mens de lærte mange vigtige danske tillægsord og ordenes betydnings- og nuanceforskelle.
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stor tilfredshed med efterårets workshops.
Det gjaldt også de kursister, som aldrig
havde været på et museum før. Lærerne
syntes, at kursisterne fik øvet deres kom-
munikative kompetencer på nye måder og
de blev opmærksomme på, hvor meget de
forskellige øvelser og diskussioner om-
kring kunsten trak på deltagernes passive
ordforråd. Forløbene underbyggede for-
modningen om, at sprogstuderende ople-
ver en hurtigere og mere effektiv udvikling
af deres talefærdigheder og selvtillid, når
den traditionelle sprogundervisning sup-
pleres med øvelser uden for klasseværelset. 
Det viste sig også at være oplagt at lægge
dette læringsrum på et museum for sam-
tidskunst. Samtidskunstens mange udtryk
præsenterer oplagte muligheder for at ar-
bejde tematisk med aktuelle samfundspro-
blematikker og for at engagere kursisterne
med afsæt i deres personlige baggrund. Et
sådant samarbejdsprojekt mellem sprog-
skoler og kulturinstitutioner vil udover de
rent sproglige gevinster også styrke det
øvrige samfund og give indblik i kursister-
nes holdninger til og brug af dansk kultur.
Museet for Samtidskunst vil med erfarin-
gerne fra ovennævnte forløb arbejde vi-
dere med at udvikle sprogforløb og under-
visningsmateriale til kommende sprogkur-
sister. 

Installationen Der er et yndigt land blev brugt til en opgave vi kaldte “Dine Nye Naboer”, baseret på billederne. Her skulle kursisterne undersøge temaet “forestillinger
og fordomme”. I grupper fik de tre minutter til at tale sammen om et udleveret fotograti af deres egne (fiktive) nye naboer. Deres nye naboer skulle kun vurderes på 
udseendet. Efterfølgende skulle grupperne fremlægge for de andre grupper, hvordan naboen var som person, hvor naboen boede, arbejdede mm.

En associationsøvelse med krydderier blev brugt i forbindelse med videoinstallationen Bread of Life. Mens
danskere forbandt duften af nelliker med jul, flere kursister fra Iran og Irak forbandt det med medicin pga.
dens smertelindrende anvendelse til tandpine mm. De fleste deltagere forbandt duften af mynte med 
tandpasta og te, men flere deltagere fra Tyrkiet tænkte på  myntesuppe.
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Konference

Skandinavisk Museumsforbund holder fanen højt og intensiverer
mødevirksomheden frem mod 100 års jubilæet i København 2015.
Det var ét af resultaterne af sidste års møde i Thorshavn. Følgende

artikel er baseret på en rapport fra konferencen, udarbejdet af
den danske arbejdsgruppe i Skandinavisk Museumsforbund.

Vi skulle nok have byttet om på møde-
stederne, så det var på Færøerne 100

års-festen skulle afholdes i 2015 - og det
skulle meget gerne kunne foregå den 20.
marts. For den dag er der total solformør-
kelse over øerne midt ude i Atlanterhavet.
Det er det nærmeste en total solformør-
kelse kommer Danmark i vores levetid, og
det ville have været en flot bonusoplevelse
til et jubilæumsmøde. For helt ærligt:
Skandinavisk Museumsforbund er ikke det
allermest sexede inden for museumsverde-
nen. Der hviler lidt det samme velmenen-
de, knap så dynamiske, lettere altmodische
skær over Skandinavisk Museumsforbund
som over det nordiske samarbejde i det
hele taget.
Men: I virkeligheden er Skandinavisk Mu-
seumsforbund et nemt og overskueligt fo-
rum for at drøfte og udvikle nye samar-
bejdskonstellationer og samtidig holde sig
orienteret om tendenser på museumsom-

rådet i de nordiske lande, hvor der, lige-
som i Danmark, er fart på forandringerne.
Der var ca. 60 deltagere til 2010-konferen-
cen på Færøerne, og det skaber en nærhed
deltagerne imellem, hvor det er enkelt og
ukompliceret at danne personlige net-
værk. At Skandinavisk Museumsforbund
udelukkende arbejder med personlige
medlemskaber medvirker til denne nære
kontakt mellem medlemmer og mødedel-
tagere.

Nordisk museumsforum
Nu hvor 100 året-nærmer sig, er der imid-
lertid grund til bare lidt selvransagelse om
Museumsforbundets fortsatte eksistensbe-
rettigelse. Om man skal slutte en smuk
100-årig epoke af med et brag af et møde
og en konference eller om det runde
hjørne åbner op for en ny dynamisk peri-
ode med nye, nyttige arbejdsopgaver.
Tidligere udgav Skandinavisk Museums-
forbund hvert tredje år publikationen Nor-
dens Museer – et udmærket og anvendeligt
arbejdsredskab med oplysninger om de
nordiske museer og med artikler om den
generelle museumsudvikling i alle de nor-
diske riger og lande. Moderne teknik har

Af Jesper Sejdner Knudsen, 
Odsherreds Kunstmuseum

til en vis grad overflødiggjort publikatio-
nen, som da også er blevet netbaseret.
Men der er stadigvæk et stort behov for et
forum, hvor de nordiske realiteter og per-
spektiver på museumsområdet lader sig
beskue og bliver diskuteret. Man har såle-
des besluttet, at man fremover vil styrke
rapporteringen fra de enkelte lande og fo-
kusere på tendenserne i den museumspo-
litiske og museumsgeografiske udvikling.
Det er allerede nu aftalt, at den næste kon-
ference i Skandinavisk Museumsforbund
afholdes i 2013 i Grønland, og den næste
bliver således i 2015 i København, hvor
Skandinavisk Museumsforbund blev
grundlagt 100 år tidligere midt under
Første Verdenskrig.

På tværs
Konferencerne afholdes hvert andet eller
tredje år: i 2010 således i Thorshavn på
Færøerne og inkluderede besøg på såvel
Kunstmuseet som det kulturhistoriske og
det naturhistoriske museum.
Selve mødedelen af konferencen blev af-
holdt i Nordens Hus, og på en heldagstur
besøgtes den store sydligste af øerne Su-
derøy. Hovedtemaet denne dag var kultur-

95-årig 
forbereder 
jubilæum i København

Får færdes hjemmevant på Færøernes sydligste punkt midtvejs mellem Island og Skotland. Foto: Finn Rindom Madsen.
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miljø, men der var også et besøg på det
lille kunstmuseum for maleren Ruth
Smith. Temaet for årets konference var
”Tværmusealt Samarbejde”, og emnet gav
også mulighed for at hvert lands foredrags-
holder kunne berette om aktuelle udvik-
lingstendenser:
Hans Lange, der er museumsinspektør ved
Grønlands nationalmuseum og funge-
rende formand for De grønlandske muse-
ers Sammenslutning, tegnede et historisk
rids over udviklingen inden for den grøn-
landske museumsverden. Tidligere har
der været tale om selvstændige museer i 14
grønlandske byer, hvor der ofte kun har
været én videnskabelig medarbejder på
det enkelte museum Med den nye kom-
munalreform i 2009 blev de 18 kommuner
i Grønland lagt sammen til 4 storkommu-
ner. Dette har givet anledning til proble-
mer med museer, der skal sammenlægges
eller samarbejde på tværs og med forskel-
lige forskningsprofiler.
Orla Madsen, der er direktør for Museum

Sønderjylland fortalte om kommunalre-
formen i 2007 og om  dens betydning på
museumsområdet, ofte med flere stats-
anerkendte museer i den samme kom-
mune. For at imødekomme omverdenens
stigende krav til museerne med henblik på
specialisering og professionalisering be-
sluttede man i det gamle Sønderjyllands
Amt allerede tidligt at undersøge mulighe-
derne for en fusion af museerne. Resulta-
tet  blev ét samlet museum med bibehol-
delse af de hidtidige afdelinger og muse-
umshuse rundt om i det tidligere amt. Ind-
dragelsen af medarbejdere, politikere og
lokale græsrødder i processen har været
medvirkende til en lykkelig fusion på trods
af store kulturelle forskelle mellem de en-
kelte institutioner.
Lis Mortensen, der er naturgeograf ved
Færøernes naturhistoriske Museum, bely-
ste et konkret eksempel på tværmusealt
samarbejde, nemlig museumsfestivaler.
Formålet var at få  lokale færøske gæster,
bl.a. børn, til at slutte op om deres muse-
um, hvor det tidligere især var turister, der
opsøgte museerne. Disse museumsfestiva-
ler har været en stor succes og udbygges i
de kommende år til en egentlig skoletjene-
ste.
Helga Vollertsen informationschef ved Is-
lands Nationalmuseum, fortalte om den
første museumslov for Island, der blev ved-
taget i 2001. Tilsyneladende vægtes for-
midlingen meget højt på bekostning af
forskningen. Desuden fortalte hun om det
vellykkede tværmuseale samarbejde ifm
rensningen af en museumsbygning som
følge af vulkanudbruddet på Island i april
måned.
Li Näse, som er museumschef ved Saga-
lands Museum i Finland, gav en beskrivelse
af, hvordan en stor gruppe frivillige er or-
ganiserede, således at både museet, som er

Finlands ældste frilandsmuseum og de in-
volverede, får størst muligt udbytte af sam-
arbejdet. Og føler de er en vigtig del af det
sociale miljø omkring museet.
Bjørn Varenius, stabschef ved Statens mari-
time Museer i Sverige, fortalte om samar-
bejdet og brobygningen mellem museer
med maritime vinkler og opdrag. Og An-
ders Haaland, der er seniorrådgiver i Mu-
seum Vest orienterede om fiskeriets betyd-
ning for erhverv og samfund og på tværs af
alle samfundssektorer.

På vej
Konferencens festlige afslutning på Kunst-
museet gav indblik i den museumspolitiske
situation på Færøerne netop nu, og an-
skuet med politiske briller. Kulturminister
Helene Dam, datter af den navnkundige
lagmand Atli Dam, gav en fyldig oversigt
over de overvejelser og initiativer, der er
ved at blive sat i søen. Overvejelser, der
også er interessante i en fælles nordisk og
sågar europæisk sammenhæng. Ministe-
ren forklarede, at man satser på en kraftig
udvikling på ABM-området. Målet er at fu-
sionere øernes arkiver, biblioteker og mu-
seer i én organisation. Man ønsker højere
kvalitet gennem øget fokus på faglighed,
forskning og formidling. Fusionstankerne
var også fremme for ti år siden, men blev
ikke realiseret på grund af for store for-
skelle i fagområder, metoder og kulturer.
Nu er fusionsplanerne taget op igen, og
man ønsker at nytænke institutionernes
struktur, organisation og lovgrundlag såle-
des, at de enkelte institutioner fortsat vil
være dynamiske drivkræfter i dagens og
fremtidens Færøerne, men yderligere er
tænkt sammen med den voksende turisme
og kreative økonomi og med nettets og di-
gitaliseringens muligheder.
Helene Dam præciserede dog: ” Museerne
har stadig mulighed for at dyrke utålmo-
dighedens modsætning. Her er tid til for-
dybelse og her samles viden over tid. Og vi-
den er som bekendt en ressource, der har
den egenskab, at den vokser ved at blive
brugt”.
Kulturministeren glædede sig desuden
over, at Færøerne i 2009 havde opnået as-
socieret medlemskab af UNESCO, og at
man nu vil fokusere på de UNESCO-kon-
ventioner, som Færøerne endnu ikke har
tiltrådt, bl.a. konventionen om bevarelse af
verdens natur- og kulturarv fra 1972. Og
Helene Dam sluttede sin tale således: ”Mu-
seerne (i dag) er læringssteder, forsknings-
steder, fristeder, samlingssteder, under-
holdningssteder, oplevelsessteder, og for
nogle måske stadig steder for en søgen ef-
ter de vises sten”.

Konferencedeltagere på vej ind i kirken i den afsides bygd Famjin på Suderoy. Her hænger også Færøer-
nes første flag fra 1919. Foto: Finn Rindom Madsen.

Konferencedeltagere ved den tidligere monopol-
handel i Tvøroyri, hovedbyen på Suderoy. 
Foto: Finn Rindom Madsen.
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Landboreformerne omkring 1800
betød social deroute for mange
mennesker. Et broderi fra Kalund-
borg Museums samlinger viser,
hvordan en enkelt genstand kan
blive indgangen til at kortlægge
noget langt mere omfangsrigt – i
dette tilfælde en slægt fra Vest-
sjælland, der mistede fodfæste
som gårdmandsfolk.

En genstand viser vej

Genstand nr. 3080 i Kalundborg Museum,
et broderi fra ca. 1830, er årsagen til, at
Kirsten Andersdatters livsforløb 1803-1880
kan fortælles i denne artikel. Broderiet er
et af de hidtil oversete tekstiler fra Vestsjæl-
land, som sammen med mange andre lig-
nende broderier er draget frem i bogen
Tekstil æstetik – nytolkning af dansk kulturarv1

og optræder igen i Kalundborg Museums
jubilæumsbog, der udkommer i 2011. I
forbindelse med artiklen foretog registra-
tor Gudrun Lund de første personalhisto-
riske granskninger af Kirstens livsforløb –
og så bed historien.
Kirsten Andersdatter tilskrives nr. 3080 og
to andre broderier, som hendes efterkom-
mere skænkede Kalundborg Museum i
1927 sammen med 17 andre genstande
bl.a. et fotografi af Kirsten. Artiklen ind-
kredser historiens hovedpunkter og giver
dermed et eksempel på, hvad der kan ske,
når to museer går sammen om at udforske
fortidens mennesker og deres levn og gør
det med afsæt i museernes egne samlinger.
Personalhistorien bygger fortrinsvis på kil-

der, der ligger på nettet bl.a. kirkebøger,
folketællinger og matrikelskort; dertil har
Kirstens skudsmål og aviser givet væsent-
lige bidrag.

Broderier med tidsdybde
Broderiet er repræsentativt for de hvide
pyntegenstande, som i første halvdel af
1800-tallet blev hængt op i stuerne, når der
skulle skabes en festlig stemning i de
mørke stuer. Normalt kaldes disse gen-
stande for bondetekstiler, men med Kir-
stens levnedsforløb in mente er betegnel-
sen ”bonde” nok ikke den mest præcise.
Hun var rundet af gårdmænd og hus-
mænd, men selv bevægede hun sig over i
by- og håndværkermiljøer.
Særkendet ved de vestsjællandske tekstiler
er deres enkle, næsten grafiske udtryk,
hvor motiverne broderes på et åbent
bundstof dannet af et net. På denne bag-
grund står motiverne langt tydeligere end
på samtidige broderier bl.a. fra hedeboeg-

Kirsten Andersdatter
– et dramatisk og kreativt liv

nen på Østsjælland, der er syet på et tæt
lærredsvævet stof. Motiverne er symbolla-
dede og handler om liv og død, tro og håb.
Det er motiver, som har været anvendt
over hele kloden i tusinder af år – og stadig
anvendes. Kirsten har syet sit net med
slynge- eller tungesting, og denne teknik
har kvinder brugt helt fra oldtiden. Tek-
nik- og motivvalg giver således broderierne
en tidsdybde, fordi de er bærere af tidli-
gere tiders fremgangsmåder, og netop
dette forhold er nok en af årsagerne til, at
de stadig kan sige os noget i dag, fordi de
formidler fortællinger om det mest funda-
mentale i tilværelsen.
I bogen Tekstil æstetik analyseres bl.a. Kir-
stens broderi, der hører til den del af den
tekstile kulturarv, som hidtil har været
uden museernes bevågenhed. Den pas-
sede nemlig ikke ind i den ”kultur-kanon”,
som blev styrende for godt 100 år siden, da
kultureliten udpegede de genstande, som
de nye kulturhistoriske museer skulle ind-

Af Gudrun Lund, registrator, 
og Minna Kragelund, seniorforsker, 
Holbæk Museum

Kirsten Andersdatters broderi med stjerner og rosetter har et middelalderligt udtryk, som er karakteristisk for
mange andre tekstiler fra Vestsjælland. Selve teknikken med syning af net har været brugt siden oldtiden. Det
har krævet stor håndfærdighed fra Kirstens side at sy slyngestingene så ens og stramt, at nettets maskestør-
relse forblev den samme, så det broderede motiv kunne fremstå i et klart og tydeligt formsprog. Kalundborg
Museum nr. 3080. Foto: Jens K. Nørgaard.

Tekstilt
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Til alle tider har mennesker været draget af lys og skygge og af at skabe former. Fotografen har her indfanget
en stemning i Kirsten Andersdatters broderi fra ca.1830. Men ved fotografering af stemningsbilleder til bo-
gen Tekstil æstetik viste det sig, at langt fra alle undersøgelsens broderier havde så stor kreativ valør, at bille-
det fik æstetisk kraft. Kirsten Andersdatters broderi rummede imidlertid nok til at give nye udtryk fra sig.
Kalundborg Museum nr. 3080. Foto: Kirsten Bille.

samle. Tiden omkring 1900 var mere opta-
get af storslåede broderier med tætte og
maleriske motiver; enklere udtryksformer
som de vestsjællandske faldt ikke i deres
smag, og tidsdybden havde de slet ikke øje
for. Heldigvis har nogle af disse tekstiler al-
ligevel fundet vej til museumssamlingerne,
og i dette tilfælde endda sammen med et
fotografi af én af ophavskvinderne.

Et samfund i forandring
Kirstens slægt var gårdmænd helt fra bed-
steforældrenes tid og flere hundrede år
bagud. Kilderne viser, at det er livskraftige
folk med et stærkt sammenhold. Men i
hendes forældregeneration sker der en so-
cial forandring, og der forekommer færre
gårdmænd, mens husmænd, daglejere og
almisselemmer ses i stort tal. Alligevel hol-
der især moderens slægt sammen og støt-
ter hinanden – også i Kirstens generation.
Hun føder fx sit uægte barn hos en søster.
Som ung tjener Kirsten både på landet og
hos det bedre borgerskab i Slagelse, indtil
hun rejser til Kalundborg og bliver gift
med Peder Jespersen. De bliver respektab-
le håndværkerfolk, som klarer sig godt so-
cialt, og deres død bekendtgøres i de lo-
kale aviser, hvilket ikke er almindeligt på
den tid. Begge deres børn bliver økono-
misk velstående.
Kirstens liv var fuld af forandringer, og
hun havde som datter, mor, stedmor og
bedstemor døden på nærmeste hold; et liv,
hvor hun var meget for andre. Men hun
har, i hvert fald i sin ungdom, haft styrke til
at føre spindesidens traditioner videre i
sine broderier, der er både markante og
kreativt udførte. Måske er det symptoma-
tisk, at nogle af disse broderier ikke kom i
brug fx som betræk på pyntepuderne i al-
kovesengen; det blev nye tider. Broderi-
erne fra 1830´erne er måske blandt de sid-
ste materielle levn fra en stærk bondeslægt,
der mister fodfæste på grund af samfunds-
mæssige ændringer.
Historien om Kirsten Andersdatter og
hendes slægt er repræsentativ for mange
andre i hendes samtid. Den er et eksempel
på konsekvenserne af de forandringer, der
skete på landet i forbindelse med landbo-
reformerne omkring 1800. Kun få fik råde-
ret over et produktionsapparat i form af en
gård, mens mange flere måtte skaffe sig
udkomme på anden vis - og ikke altid med
et gunstigt resultat. Kirsten var blandt de få
i sin slægtslinje, der klarede udfordrin-
gerne i den nye samfundsstruktur.

1. Minna Kragelund: Tekstil æstetik - nytolkning af
dansk kulturarv. Forlaget FiberFeber. 2009

Kirsten Andersdatter (1803-1880) ses her som godt 60´årig sammen med sin datter Ane. I artiklen fortælles
om slægten og om et broderi fra ca. 1830, som Kirsten broderede i sin ungdom. Foto: A.B. Bryndum. 



DANSKE MUSEER  1/11   23

Kirsten Andersdatters livshistorie
Kirsten Andersdatter blev født i
1803 i Tårnborg ved Korsør som
datter af husmandsparret Anders
Hansen og Maren Nielsdatter. De
blev gift 1798 og fik 4 børn. Fami-
lien flytter til Halskov, hvor faderen
bliver hyrde. Tiden omkring Kir-
stens konfirmation i 1819 er drama-
tisk. Moderen dør 6. april, begraves
12. april, og 18. april konfirmeres
Kirsten i Korsør.
Fra 1821 er Kirsten tjenestepige i og
omkring Korsør. Som 24-årig flytter
hun til Slagelse, hvor hun de føl-
gende år tjener hos byens bedre
borgerskab, og bl.a. justitsråd, birke-
dommer og borgmester Peter Birch
skriver i skudsmålet, at hun har op-
ført sig tro, er pålidelig og flittig i
hånden. Fra maj 1835 er hun i et
halvt år kokkepige på gården ”Lille
Antvorskov”.
Kirsten er gravid det meste af tiden i
sin sidste plads. I november 1835
flytter hun fra Slagelse til Sørby-
magle, hvor hun hos søsteren Karen
og dennes mand føder sin uægte
søn i februar 1836. Barnefaderen er
smedesvend Peder Jespersen fra Sla-
gelse. Efter dåben flytter de med de-
res søn til Lerchenfeld gods ved Ka-
lundborg, hvor Peder bliver smed.
Omkring jul 1836 dør deres søn,
men Kirsten bliver gravid igen og fø-
der datteren Ane i 1838. Inden
dåben er forældrene blevet gift.
Derefter får de i løbet af otte år tre
sønner, hvoraf de to dør næsten
samtidig i 1852, seks og tolv år
gamle. I folketællingen i 1840 figu-
rerer datteren Marie Petrine Peder-
sen på fem år i husstanden. Hun er
en uægte datter, som Peder Jesper-
sen havde fået i 1834 i Slagelse. Pi-
gen dør i 1843, så af de seks børn,
som Kirsten opfostrer, dør de fire.
I årene op til 1860 bor familien i for-
skellige huse på og ved Lerchenfeld
gods, hvor Peder Jespersen avance-
rer til smedemester. Han dør 20.
juni 1867.
Kirsten bliver boende på Lerchen-
feld gods sammen med sine børn.
Da datteren Ane bliver gift 1871,
flytter hun til Kalundborg, og det er
fra denne gren af familien, at Ka-
lundborg Museum modtog bl.a. Kir-
stens skudsmålsdokument, brode-
rier og fotografier.
Kirsten dør 29. juni 1880, 77 år gam-
mel.

med nærmeste slægtninge

  ~ 1798
 Kirke Stillinge

  ~  1838
 Kalundborg

Jens Peter Jespersen
*  1846  Lerchenfeld

Anders Jespersen
*  1843  Lerchenfeld

*  1838  Lerchenfeld

Peder Jespersen
*  1840  Lerchenfeld

Peder Jespersen
*  1836  Sørbymagle

Ane Jespersen

Marie Petrine Pedersen
*  1834 Slagelse

*   1803 Frølunde
Kirsten Andersdatter

*  1771 Næsby

Christen Andersen
*  1806  Frølunde

Anders Hansen
*  1749  Frølunde

Maren Nielsdatter

Kirsten Andersdatter

Peder Jespersen
*   1804 Gyrstinge

Johanne Andersdatter
*  1799  Frølunde

Karen Andersdatter
*  1802  Frølunde

Signaturer & farver

Mandligt navn
Kvindeligt navn
*   fødsel

~   vielse

Kirsten Andersdatters første skudsmål begynder med ordene ”Nærværende Pige Kirsten Andersdatter, som
har tient mig ½ Aar”. Kalundborg Museum nr. 3083.

Slægstavlen over Kirsten Andersdatters nærmeste slægtninge viser hendes forældre, søskende, ægtemand og
børn. Research og design: Søren Lund.
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De danske museer må spørge sig
selv, hvordan de bliver relevante
for omverdnen; museet er et spejl
af samfundet, og moderne muse-
umsledelse handler bl.a. om at
sikre faglighed og relevans gen-
nem strategisk kommunikation.
Man fristes til at tænke, handler
alt om kommunikation? Nej, det
gør det ikke, men for museerne
handler det om at blive relevante
for deres omverden! Artiklen byg-
ger på specialet Det larmende
museum (Kommunikationsstudiet
RUC 2009-2010), der med afsæt i
casen ’Museerne Vordingborg’
har undersøgt museets brug af
strategisk kommunikation. 

Vink med en vognstang

I nærværende tidsskrift har vi i de seneste
år kunne læse adskillige indlæg om ople-
velsesøkonomi, outreach, museumsfusio-
ner osv. Man kan være for eller imod, men
kommunalreformen, offentlige sparerun-
der, den kommende museumsudredning
og ikke mindst det sidste tiårs kulturpoliti-
ske udmeldinger har givet et kraftigt vink
med en vognstang om den ønskede udvik-
ling: færre, større og mere slagkraftige mu-
seer ønskes! I dette prøver de danske mu-
seer at finde deres berettigelse, samtidig
med at institutionens faglighed skal sikres.

Synlighed er eksistens
Men mange museer vrider sig i hænderne
af bekymring, og det er der god grund til.
For som Kjeldsen og Bysted-Sandberg pe-
gede på med deres rapport om museernes
strategiske kommunikation (2008), så har
mange museer ikke forstået en døjt af be-
hovet for at kommunikere deres kapacitet
til politikere, borgere, erhvervsliv og de
kommunale forvaltninger. Mange er, jf.
mit referat fra Museumsudredningens
temamøde i oktober (Danske Museer
2010, nr. 6), godt på vej, men der mangler
stadig en grundlæggende analyse af, hvem
der er det enkelte museums interessenter
og ikke mindst en handlingsstrategi i for-
hold til disse.
Über konsulenten Christian Have har sagt,
at synlighed er eksistens! Men synlighed
handler om mere end at være på Facebook
og om at annoncere; det handler om stra-
tegisk koordination af kommunikation ba-
seret på intensive analyser af det omkring-
liggende samfund. Museerne Vordingborg
er et konkret eksempel på, hvordan koor-
dineret strategisk kommunikation både
kan sikre museets relevans og udvikling for
lokalmiljøet og samtidigt styrke faglighed
og forskning. Ikke blot for at lefle for ople-
velsesøkonomien, men om at anlægge en
strategisk forståelse af, hvordan man gen-

Det strategiske 
knæfald!

nem kommunikation kan blive en res-
source for såvel børnefamilier og bankdi-
rektører som for den kommunale forvalt-
ning. Man har spurgt sig selv: Hvordan bli-
ver vi en værdi og ressource for ovenstå-
ende grupper, så vi også i fremtiden kan
sikre rammerne for vores arbejde – nemlig
at varetage og formidle den danske kultur-
arv? For det er fortsat museets kerneydel-
se, men varetagelsen og formidlingen af
kulturarven foregår også mange andre ste-
der. 

Fra udgift til ressource
Vordingborg kommune ønsker som
mange andre kommuner at tiltrække er-
hvervsliv, turister og frem for alt yngre er-
hvervsaktive borgere. Det er den betragt-
ning, som er udgangspunktet for Muse-
erne Vordingborg. Museet kan nemlig
ikke blot fremstå som en kultur- og dannel-
sesinstitution i snæver forstand, hvis det

Af Christian Struckmann Irgens, 
cand. comm.  

Strategi

Foto:Danmarks Borgcenter

Valdemar Atterdags berømte Gåsetårn

Unge riddere i drabelig kamp
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skal have en berettigelse i en økonomisk
trængt kommune. Det må også kommuni-
kere sig selv som en ressource (jf. ovenfor)
frem for en besværlig udgift. Strategien
står på flere ben, men handler selvfølgelig
primært om at gøre museet til et attraktivt
tilbud for borgerne. Det sker ved hjælp af
forskelligartede formidlingstiltag - såvel i
museets udstillinger som i forbindelse
med byvandringer, events osv. Men mere
interessant er det, at museet målrettet
kommunikerer sig selv som en vidensar-
bejdsplads, hvilket især har betydning for
kommunens vurdering af museet. Ved
også at være en borgforskningsenhed med
ph.d.-stipendiater og international forsk-
ning, bliver museet nemlig ideal for den
type af vidensvirksomhed, kommunen ef-
terspørger – én, der kan skabe synergier
mellem videnserhverv og tiltrække arbejds-
kraft.

Mere end turisme og oplevelses-
økonomi
Museerne Vordingborg og kommunens
satsning på det 130 mio. kr. dyre Borgcen-
ter hænger uløseligt sammen med ambiti-
onerne om at tiltrække turister. Hertil vir-
ker udsigten til 150.000 besøgende årligt
på Borgcentret pirrende på såvel de
slunkne kommunekasser som på det lo-
kale erhvervsliv. Satsningen på oplevelses-
økonomi og et kulturelt flagskib er ikke
unikt for Vordingborg, og i lighed med
mange andre prestigeprojekter rundt om-
kring i landet er det desværre tvivlsomt om
realiteterne kan leve op til forventnin-
gerne.
Derfor satser museet ikke kun på turister
og oplevelsesøkonomi, men arbejder lige-

ledes strategisk på at skabe en forståelse af
museet som en medspiller for de kommu-
nale forvaltninger. Særligt er museet blevet
inddraget i den fysiske planlægning, sags-
behandlingen og ikke mindst i styrkelsen
af lokal identitet i den ny storkommune.
Eksempelvis er kommunens sagsbehand-
lere gennem tæt samarbejde med museets
sagsbehandlere blevet vænnet til, at mu-
seet er en pålidelig og kvalificeret res-
source, når der skal bruges viden om kom-
munens historie, kultur, arkitektur osv. 

En kommunal samarbejdspartner
Ligesom mange andre kommuner har
Vordingborg fokus på kulturarven som
økonomisk udviklingsressource. Vording-
borg blev kulturarvskommune i 2008, og
Museerne Vordingborg har været en væ-
sentlig samarbejdspartner for kommunens
forvaltning i den proces. Deres store lokal-
kendskab og historiske metoder bliver ikke
blot brugt til at udarbejde høringssvar,
men også som konkrete redskaber og ret-
ningslinjer for den fremtidige planlæg-
ning af såvel Vordingborg midtby som ud-
vikling af Vordingborgs landdistrikter. Den
privilegerede position hænger sammen
med kommunens prioritering af kulturar-
ven, men skyldes i lige så høj grad at mu-
seet har kommunikeret sig selv som en
partner, der forstår det kommunale system
og bidrager med sin viden dertil. 
Museet har eksempelvis taget initiativ til
formalisering af byggesagsbehandlingen
og bliver på den måde inddraget langt tid-
ligere i den kommunale sagsbehandling.
Igen bliver man sparringspartner frem for
”besværlig” høringsinstans og samtidig for-
bedres den offentlige service til borgerne
qua den hurtigere sagsbehandling. Strate-
gien handler basalt set om, at alle niveauer
i den kommunale forvaltning skal opleve
museet som en ressource. Det er ikke nok
med skåltaler og flotte visioner udtænkt
sammen med den kommunale ledelse.
Den enkelte kommunalt ansatte medarbej-
der skal også forstå museet som en res-
source i sit daglige arbejde. For museet
handler samarbejdet om kulturpolitisk
indflydelse, men også om på lang sigt at
sikre museet som en væsentlig kulturinsti-
tution - med eller uden oplevelsesøko-
nomi.

Hvad laver I derinde?
Ved at spørge sig selv om omverdenens be-
hov for museet, har Museerne Vording-
borg fået adgang til en lang række utraditi-
onelle projekter og fremstår i de lokale
medier som en troværdig og proaktiv sam-
arbejdspartner, selv for erhvervslivet. Stra-

tegien slår ikke knuder på museumsfaglig-
heden, men viser, hvordan man kan være
andet end et gammelt hus med gammelt
ragelse. Som P1’s Dorthe Charkravarty
skrev i Danske Museer nr. 6, 2009, så står
museernes fremragende forskning ikke
mål med deres ringe evner til at tiltrække
sig pressens opmærksomhed. Erkendelsen
af, at museerne må blive bedre til at kom-
munikeres deres arbejde, skal altså frem-
mes. 90% af det lovpligtige museumsar-
bejde er usynligt for offentligheden. Hvor-
for ikke gøre det synligt og relevant for
borgere, politikere osv.?

Guds givet
Personalet på Museerne Vordingborg går
hver dag på arbejde med visheden om, at
deres eksistens ikke er guds givet, men
samtidig har man en selvsikkerhed, der
bygger på bevidstheden om, at museets
faglighed og ekspertise er en efterspurgt
ressource. Som museets chef Keld Møller
Hansen påpeger, så handler denne indstil-
ling om overlevelse og om at sikre ram-
merne for det primære arbejde – kultur-
arv, dannelse og forskning.
Den naturlige indvending mod denne ud-
vikling er, at museet har lavet knæfald for
udbud og efterspørgsel, og at dets arbejde
er reduceret til brikker i et spil om turisme
og branding, men sådan hænger det ikke
nødvendigvis sammen. Kommunen har fo-
kus på kulturarv som en ressource, og mu-
seet kan levere den viden og ekspertise,
der kan støtte op om identitet, bosætning
og turisme. Dermed får museet selv, og
ikke et eksternt konsulentfirma, mulighed
for at sætte dagsordner. Samtidigt  trækker
man på kommunens ekspertiser, når muse-
ets projekter skal professionaliseres i den
bureaukratiske planlægningsproces. F.eks.
har Vordingborgs forvaltning spillet en af-
gørende rolle som rådgiver for museet i
processen omkring planlægning og opret-
telse af Borgcentret. Sagsbehandlere og le-
dere i forvaltningen er kommet ”tæt” på
museet og har også fået en grad af ejerskab
til museets projekter og bliver på den
måde partnere frem for rigide forvaltere.

Også museum i fremtiden
Vi har finanskrise, og i Vordingborg har
det været en lang kamp at hente de sidste
kroner hjem til realiseringen af Borgcen-
tret. Men Borgcenter eller ej, så har mu-
seet positioneret sig som en proaktiv res-
source og samarbejdspartner for en lang
række lokale og regionale aktører. Og in-
stitutionens relevans er styrket lang tid
fremover. Hvis det er et knæfald, så er det i
alt fald et meget strategisk knæfald.

De dramatiske ruiner af den gamle kongeborg

Unge riddere i drabelig kamp
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Kan Facebook anvendes som et redskab til at engagere folk i kulturhi-
storiske emner og til at komme i kontakt med målgrupper, som normalt
ikke kommer på museer? Det satte Nationalmuseet sig for at afprøve;
fra april til oktober sidste år havde den fiktive pige Ida Charlotte Finnel-
strup sit eget site på Facebook. Her skrev hun om sine tanker og dag-
lige gøremål, som de udspillede sig i året 1772 i København.  

1700-tallet på Facebook

Af Mette Boritz, Ida Lund-Andersen, 
Charlotte S.H.Jensen, Mia Ramsing Jensen,
Nationalmuseet

Digitalt

Ida Charlotte binder sit strømpebånd i
Magstrædelejligheden på Nationalmuseet.

Foto: Nationalmuseet.

Formidling af 1700-tallet til unge piger

Projektet om Ida Charlotte på Facebook
udsprang i første omgang af et brændende
ønske om, at formidle 1700-tallets kultur-
historie til unge kvinder i alderen 15 – 30
år, en målgruppe vi ikke ser så ofte på de
kulturhistoriske museer.  Ønsket var at give
et indblik i en tid, der med sine store kjo-
ler, pudderparykker, manglende under-
bukser, fornuftsægteskaber og utallige vi-
sitter syntes meget anderledes end i dag,
men hvor det alligevel ikke var alt, der var
så fjernt fra vores livsformer. Men for over-
hovedet at kunne fortælle de gode histo-
rier måtte vi i kontakt med nutidens unge
kvinder; det for os mest oplagt at møde
dem på Facebook.  
Vi valgte en ung kvinde som hovedperson
– i lighed med målgruppen – og én, hvis
fortælling, brugerne kunne spejle sig i.
Gennem hende kunne der fortælles om en
lang række fænomener, der er interessante
på tværs af tid, som f.eks. kærlighed, mo-
ral, ægteskab, fødsel, død, tøj, hår og ma-
keup. Den første dag i april rejste Ida
Charlotte fra Ålborg til København for at
bo hos sin tante og onkel. Her skulle hun i
et halvt år lære at føre hus og begå sig i det
bedre borgerskab, inden hun skulle sætte
kursen mod Vestindien for at gifte sig med
embedsmanden Jørgen. I den periode op-
daterede hun fast sin Facebook-side og gav
dem, som læste med, et indblik i en ung pi-
ges liv i 1700-tallet. 
Vi har arbejdet med begrebet ’faktion’, en
sammensætning af ordene fakta og fiktion.
Både fakta og fiktion kan noget, men no-
get meget forskelligt, i  forhold til at for-
midle historie. En fiktiv person kan til-
lægges følelser, tanker, værdier og handlin-
ger, vi ikke ville kunne tillægge en person,

som virkelig har levet, uden hurtigt at
havne i historieforvanskning. Med Ida
Charlotte kunne der digtes og dramatise-
res frit. Omvendt har det været afgørende,
at projektet også skulle bygge på den vi-
denskabelige viden, vi i dag har om 1700-
tallet, brugerne skulle ikke kun underhol-
des, men også lære.  
Med Ida Charlotte blev der således skabt
en faktionsleg, hvor den fiktive, personlige
fortælling blev krydret med fakta fra tiden
som f.eks. henrettelsen af Kong Christian
VII’s livlæge Struensee, opskrifter fra 1700-
tals kogebøger, gode råd fra husmoder-
bøger og billeder af genstande fra Natio-
nalmuseets samlinger. Dagbøger m.m. bi-
drog til, at Ida Charlottes dage formede
sig, efter hvad der reelt skete i 1700-tallet.
Da hun den 1. maj tog til maskebal med
sin onkel, var det fordi der i 1772 faktisk
blev afholdt et maskebal i København, og
på samme vis så hun de forestillinger, som
reelt blev vist på teatre i København. An-
dre typer af fakta fulgte ikke den konkrete
dato, men blev alligevel brugt som forlæg.
Det gælder antallet af visitter, regler for
sorg og begravelsesskik, synet på og be-
handlingen af sygdomme, overtro, hold-
ningen til forbrydere, behandlingen af tje-
nestefolk, praktiske daglige gøremål og
endda mængden af pudder som skulle ind-
købes. 

Brugernes interaktion 
Det var helt afgørende, at få Ida Charlottes
”fans” involveret og engageret. Ønsket var
at de skulle være med til at skabe historien
med deres spørgsmål, kommentarer, inter-
esser og valg. Intentionen med projektet
har lige fra begyndelsen været at inddrage
brugerne, i håb om at det ville bidrage til
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Foto af originale strømpebånd fra Nationalmuseets samling blev lagt på Ida Charlottes side for at tjene som inspiration til nye strømpebåndssentenser.
Foto: Nationalmuseet.

Ida Charlottes korset spændes af tjenestepigen Kir-
sten Madsdatter. Der var også en lille film af hvor-
dan korsettet spændtes. Foto: Nationalmuseet.

Ida Charlotte i Nationalmuseets Magstrædelejlighed fra 1700-tallet. Foto: Nationalmuseet.

Ida Charlotte i Nationalmuseets 
Magstrædelejlighed fra 1700-tallet. 

Foto: Nationalmuseet.
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at åbne 1700-tallet for nye målgrupper og
skabe engagement i perioden og dens pro-
blemstillinger. Meget af den umiddelbare
interaktion foregik ved at brugerne kom-
menterede på Ida Charlottes daglige
updates og stillede spørgsmål, som hun be-
svarede. Det gav den umiddelbare dialog.
For at komme mere i dybden fik hovedper-
sonen også sin egen blog, hvor hun bl.a.
lagde de breve, hun skrev til sin søster
Christiane. Der blev også produceret små
film og animationer, fx hvor Ida Charlotte
får korsettet spændt og en lille lektion i vif-
tesprog. 
Vi bad også brugerne om diverse forslag,
bl.a. til hvad Ida Charlottes lille moppe
skulle hedde (navnet blev ’Melampe’), el-
ler til hvilken sentens hun skulle brodere
på sit strømpebånd. Forslagene var mange.
Et forslag lød: ”Ida Charlotte er en af de
hotte”, et andet: ”lyt til dit hjerte” eller
”Skam faa den, der ikke løser hvad løses
bør”. Det var også Facebook vennerne,
som hjalp hende med at tage sit livs beslut-
ning: Skulle hun følge sin fornuft og gifte
sig med Jørgen, som var et godt parti, eller
skulle hun følge sit hjerte og løbe væk med
den ubemidlede spillelærer? Hendes
skæbne blev afgjort på Facebook, på bag-
grund af en afstemning blandt hendes
fans. Og de var ikke i tvivl: Ida Charlotte
skulle selvfølgelig følge sit hjerte. Her valg-
tes klart ud fra Facebook-brugernes egen
tid og deres eget standpunkt, men det ville
jo aldrig være sket i 1700-tallet. Her ville
fornuften have rådet, og det var netop en
faglig pointe, at vise forskellen mellem for-
nufts- og kærlighedsægteskaber, og at be-
væggrunden for valg af ægtefælle er

præget af den tid vi lever i og de mulighe-
der vi har.
Ret hurtigt begyndte vennerne også at
have en indbyrdes dialog på siden. De
hjalp hinanden med at forklare svære ord
og begreber som f.eks. ’dyvelsdræk’ og
’åreladning’, læse gotisk tekst, opdatere
nytilkomne Facebookvenner i Ida Charlot-
tes historie eller komme med forslag til
hinanden om relevante links til videre
læsning, billeder, musik fra tiden samt om
museumsudstillinger og events, med fokus
på 1700-tallet. De aktive brugere og deres
mange spørgsmål gav os en del researchar-
bejde, der skulle handles hurtigt inden
spørgsmålet blev opslugt af nye spørgsmål,
kommentarer og updates. Det krævede
mange udregninger og opslag en sen af-
ten, at finde ud af hvad et godt stykke lin-
ned koster ”nu til dags”. Ligesom det var
vigtigt at sikre os at brugernes kommenta-
rer ikke påvirkede fagligheden i forkert
retning. F.eks. foreslog en bruger en duel
for at forsvare Ida Charlottes ære. Her
måtte der reageres hurtigt, fordi dueller
ikke var almindelige i 1772. 

Facebook og kulturhistorie
I løbet af projektperioden fik Ida Char-
lotte 854 fans (Nationalmuseet havde på
dette tidspunkt ca. 2.500 ). Umiddelbart ly-
der det ikke af meget, men det skal tilføjes,
at det ugentlige antal views på Facebook-si-
den typisk lå omkring 1.200 mod projek-
tets slutning, og at opslagskvaliteten var
højere end på museets egen side. Med op-
slagskvalitet har man mulighed for at
måle, hvilen respons der kommer på si-
den, og dermed få et indblik i, hvor meget

brugerne engagerer sig, og hvor man fan-
ger deres interesse. I projektets næstsidste
uge var der f.eks. 168 kommentarer/op-
slag mod 83 på Nationalmuseets egen side.  
“Ida Charlotte” betød således, at ca. 800
mennesker gennem mange måneder del-
tog i en kulturhistorisk aktivitet, for nogles
vedkommende flere gange om ugen, og
nogle faktisk dagligt. Et interessant resultat
er derfor, at dette vidner om en helt anden
form for deltagelse end f.eks. et udstillings-
besøg, hvor der typisk kommer langt flere
mennesker - men som også deltager over
langt kortere tid. Det vidner om, at forskel-
lige medier kan forskellige ting, og at ved
at anvende forskellige former for medier
på museerne, kan opbygge meget forskel-
lige relationer til brugerne. Projektet er
endnu ikke endeligt evalueret, men et an-
det foreløbigt resultat er, at ca. 40 % af de
211 personer der svarede på en spørgeske-
maundersøgelse om projektet, ikke opfat-
tede sig selv som nogen der “brugte Natio-
nalmuseet”. 
Sitet er et eksempel på noget , man måske
kan kalde for en ny genre inden for kultur-
arvsformidling: Digital levendegørelse, et
begreb vi i den kommende tid vil arbejde
mere på at udvikle; det tager bl.a. afsæt i
intentionerne og erfaringerne fra den type
”levendegørelse”, man  fx ser på Fri-
landsmuseer og kombinerer det med de
muligheder, sociale medier som eksempel-
vis Facebook rummer. Med den fiktive Ida
Charlotte blev der skabt et stykke levende-
gjort historie , hvor vi har forsøgt at simu-
lere livet og tankeformer i 1700 tallet. Må-
let med denne levendegørelse var på en og
samme tid at give en god og lærerig ople-
velse og at lade folk leve sig ind i historien.  
I undersøgelsen pegede (30%) på, at det
bedste ved siden netop var “at leve sig ind i
1700-tallet”, og denne digitale levende-
gørelse, skaber mulighed for en immersiv
tilgang til historiske begivenheder eller pe-
rioder. Den foreløbige konklusion er der-
for, at Facebook godt kan bruges til at en-
gagere folk, vante som uvante museums-
brugere, i kulturhistoriske emner,  og at
blandingen af fiktion og fakta fungerer
godt. Da Ida Charlotte den 1. oktober
2010 skrev sin sidste update på Facebook,
var hendes fans ikke klar til at give slip. De
fortsatte deres indbyrdes dialog og be-
gyndte sågar at digte videre på historien.
Så da siden endeligt blev lukket ned i mid-
ten af november, var der ikke alene skabt
en interesse for 1700-tallet; i Ida Charlotte
havde de også fundet et fællesskab med
folk med samme interesse. Så der bliver
stadig diskuteret 1700-tal på Facebook, nu
på vennernes egen side: Theklubben 1772. 

Ida Charlotte sammen med sin frisør Leonard.
Foto: Nationalmuseet.

Ida Charlotte i 1700-talsinteriørne i Prinsens
Palæ. Foto: Nationalmuseet.
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Didaktik

Intrface er et samarbejde mellem
de gymnasiale uddannelser i Re-
gion Midtjylland og de lokale mu-
seer. Resultatet er en række unik-
ke bidrag til såvel gymnasieunder-
visning som museumsformidling
og en udbredt erkendelse af, at
gymnasieelever, lærere og muse-
umsfolk kan lære rigtig meget af
hinanden.

Intrface blev sat i værk i august 2008 medmidler fra Region Midt og Kulturarvs-
styrelsen. I første omgang dannede 5 gym-
nasier og 5 museer par, og man gik herfra i
gang med at udveksle idéer om, hvordan
museumsansatte og undervisere kunne ud-
nytte hinandens kompetencer og facilite-
ter på bedste vis i udviklingen af fælles un-
dervisningsforløb. Året efter kom endnu
10 partnerskaber mellem uddannelsesste-
der og museer til, og i indeværende sko-
leår er yderligere 15 partnerskaber blevet
søsat. Ved projektets afslutning i august
2011 vil ca. 110 lærere, 45 museumsan-
satte, 3200 elever og 32 gymnasiale fag og
fagpakker have været i nærkontakt med 
intrface.
Ophavskvinde til projektet er Sally Thor-
hauge, der som lærer ved Horsens Gymna-
sium har stået bag flere projekter med en
tættere sammenbinding af gymnasier og
museer for øje. Sammen med Ane Hejl-
skov Larsen, lektor i kunsthistorie og leder
af Center for Museologi ved Aarhus Uni-
versitet, har hun dels udgivet ’Museums-
grundbogen’ (2008), der introducerer

I øjenhøjde med museet
– erfaringer fra intrface

museologien som et arbejdsredskab i gym-
nasieundervisningen; dels har hun medvir-
ket til at igangsætte et nyt efterudddannel-
sestilbud i museologi for gymnasielærere,
hvor lærerne blandt andet trænes i at af-
kode forskellige udstillingsformer og for-
midlingsstrategier. Ane Hejlskov Larsen
har været følgeforsker på projektet, mens
museumsleder Ole Puggaard fra Dan-
marks Industrimuseum fra begyndelsen
har været med til dets udvikling og realise-
ring. 

Forståelse for egen læring
Fænomener som tværfaglige og tværfakul-
tære undervisningsforløb, projektarbejde
og virtuelle arbejdsformer blev med ind-
førelsen af Gymnasiereformen i 2005 en
fast bestanddel af undervisningen på de
danske gymnasier. Hensigten var, jf. re-
formteksten, at skabe et gymnasium, der
”tiltrækker et bredt udsnit af unge,” og
som i sin faglighed ”skal styrkes og fornyes
i overensstemmelse med de behov og krav,
der følger af ændringerne i samfundet.”
Man ønskede sig med andre ord et gymna-
sium, der i endnu højere grad end tidli-
gere kunne rumme børn og unge af alle
samfundslag og ruste dem til at begå sig i
et samfund, der ikke blot stiller krav om
boglige kundskaber, men også kræver kri-
tisk refleksion og forståelse for eksempelvis
teknologiske, videnskabelige og samfunds-
mæssige forhold. 
En øget forståelse for egen læring og for
fagenes grundlæggende præmisser er
ifølge reformteksten blandt disse krav. Her
kan et projekt som intrface i høj grad byde
ind, mener Sally Thorhauge: ” Et vigtigt
aspekt af intrface er, at eleverne får et dob-
beltblik på deres fag. De får set fagene,
både som de bliver præsenteret på skolen,
og som man arbejder med dem ude på
museerne. Når undervisningen bliver flyt-

Af Kamma Overgaard Hansen, 
cand. mag., kommunikationsmedarbejder

1.g’ere fra Horsens Gymnasium i fuld gang med
podcast-redigeringen i Maskinhallen på Danmarks
Industrimuseum. Foto: Sally Thorhauge.
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tet fra skolen og ud på museerne, bliver
eleverne gjort bevidste om, hvordan de
lærer forskelligt i de to læringsmiljøer. Og
det er et af de kompetencekrav, der bliver
stillet til gymnasieeleverne i gymnasiere-
formen.”

Gymnasiet ind på museet
For mange af de involverede lærere og ele-
ver har intrface vitterlig været et møde
med helt nye og uvante læringsmiljøer.
Vidt forskellige forløb har på nuværende
tidspunkt set dagens lys: HF’ere fra Vest-
jydsk Gymnasium Tarm har været ude at
opleve Skjern Å efter genopretningen med
egne øjne og ører i fagkyndigt selskab med
en naturvejleder fra Ringkøbing-Skjern
Museum. Her var de involverede fag bio-
logi, kemi og naturgeografi. 1.g-elever fra
Tørring Gymnasium har i et forløb med
samfundsfag, engelsk og matematik set
nærmere på kunstens sociale, kulturelle,
politiske og merkantile værdier i et under-
visningssamarbejde med  Horsens Kunst-
museum, hvori denne artikels forfatter
også selv deltog. Elever fra Struer Stats-
gymnasium har interviewet en lokal ’hip-
pie’, en tidligere B & O-ansat og andre lo-
kale borgere, der sammen med ansatte fra
Struer Museum kunne hjælpe med at kort-
lægge perioden med ungdomsoprør, kul-
turrevolution og kvindernes indtog på ar-
bejdsmarkedet som led i et undervisnings-
forløb med fagene dansk og historie.
Elever, der før forbandt museer med
”gamle ting” og svarede blankt på spørgs-
mål om, hvem der var ansat på museerne,
og hvad de fik hverdagen til at gå med, har
fået øjnene op for, hvad museerne kan og
også er. I deres afsluttende evalueringer
fortæller eleverne om lyden af træsko-
tramp og larmende maskiner, om dårlig
belysning og figurer opstillet under farlige

arbejdsforhold; og de fortæller om kunst-
værker, som har taget sig vidt forskelligt ud
i museernes udstillingssale i forhold til de-
res plads i  magasinerne. De fortæller
m.a.o. om ting, som de har set, hørt og op-
levet i museernes iscenesættelser, frem for
kun at læse om et givent emne. ”Det er
mere levende på museet. Og du kan se og
røre, mens du lytter,” som en elev skrev i
sin afsluttende evaluering af et intrface-
forløb. 

Museumsklassen i aktion
På Egå Gymnasium har man i særlig grad
valgt at klæde lærerne fagligt på til muse-
umsbesøget fra starten: Efter at have fulgt
efteruddannelsesforløbet i museologi ved
Aarhus Universitet valgte 4 lærere at starte
skoleåret op med dannelsen af en ’Muse-
umsklasse’ – en 1.g-klasse, der skulle mod-
tage undervisning, hvori museerne og
museologien fik lov til at spille en langt
mere aktiv rolle end normalt. 
Hos Museumsklassens lærere er tilfredshe-
den stor, for den nye bevidsthed om for-
midlingsformer og udstillingsprincipper
på museerne har påvirket elevernes faglig-
hed i positiv retning: ”Vi har kunnet sætte
eleverne til at ’læse’ museernes udstillin-
ger ud fra udstillingsprincipper og kom-
munikationsstrategier – overveje, hvorfor
en udstilling er sat op, som den er, og hvil-
ken virkning, det ville have haft, hvis der
var lagt mere vægt på en anden form for
formidling i udstillingen,” fortæller klas-
sens fysiklærer Torben Benoni.  ”Det er ty-
deligt, at eleverne har fået en meta-bevidst-
hed om de fag, der har været inddraget i
museumsbesøgene,” supplerer kollegaen
Lise Mark. 
Med en faglig baggrund i matematik, fysik,
astronomi og filosofi har Torben Benoni
været mere ”grøn” i sit møde med museo-

logien end den engelsk- og kunsthistorie-
uddannede Lise Mark. Og hvor hun ople-
vede museologi-forløbet som en kærkom-
men opdatering, har det teoretiske stof i
museologiuddannelsen været et nyt og
uopdyrket område for ham. ”Det var et rig-
tigt spændende kursus, som har sat gang i
en masse undervisningsudvikling hos os. I
fysik og mange andre fag er det jo netop et
læreplanskrav at arbejde med formidling
af fagligt stof til en valgt målgruppe, og på
mit filosofihold har jeg kunnet bruge mu-
seumsudstillinger som eksempler på vi-
denskabsopfattelser i forbindelse med et
forløb om erkendelsesteori og videnskabs-
filosofi,” fortæller Torben Benoni. 
Hos Egå gymnasiums intrface-partner,
Steno Museet i Århus,  kan man i høj grad
tale med om et ’før’ og et ’efter’ i forbin-
delse med intrface: ”Der er indimellem
skoleklasser, der bare kommer ind og skal
slå tiden ihjel, og så går det op i hat og bril-
ler. For lærerne skal selv kunne afkode ud-
stillingerne for at vise eleverne en måde at
gå til museumsbesøget på,” fortæller muse-
umsinspektør Hanne Teglhus, der i sit
møde med Museumsmklassen oplevede
”et meget anderledes skolebesøg, hvor ele-
verne analyserede udstillinger og udstil-
lingsformer, og hvor eleverne var i stand til
at aflæse og afkode udstillingerne på for-
skellige niveauer.” Hanne Teglhus ser med
tilfredshed på den faglige bredde, der kan
rummes i en museologi-baseret undervis-
ning: ”Vi er blevet bekræftet i, at museet –
uanset om det er et specialmuseum som
vores – er rigtig velegnet til tværfaglig un-
dervisning. Dansklærere, billedkunst-
lærere og samfundsfagslærere har også
kunnet gå ind og bruge det.” 

Morgendagens museumsgængere 
På Egå Gymnasium spiller museologien

HF-elever fra Vestjysk Gymnasium Tarm ved Skjern Å i forbindelse med et
intrface-projekt med Ringkøbing-Skjern Museum.  Foto: Sally Thorhauge.

2.g’ere fra Viby Gymnasium studerer møntudstillingen på Antikmuseet. 
Foto: Sally Thorhauge.
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fortsat en vigtig rolle i hverdagen, hvor 1.g-
Museumsklassen i mellemtiden er blevet
til en fagligt selvbevidst 2.g-klasse. Ikke al-
ene fortsætter Museumsklassen og dens
lærere som hidtil. Også andre lærere har
med held inddraget museologien i deres
undervisning efter at have været på en fæl-
les introduktion til museologien som un-
dervisningsredskab hos deres 4 museologi-
uddannede kollegaer. Rektor Eigil Dixen
er heller ikke i tvivl om, at denne dispone-
ring vil give pote også på den lange bane:
”Museerne udgør en vigtig pind i forhold
til at udvikle andre undervisningsformer
end de traditionelle. Vi arbejder på at ud-
ruste lærerne med en stor værktøjskasse,
og museologien er så én af de ting, der skal
være i den. Vi vil gerne give eleverne en
mere kvalificeret måde at gå til tingene på.
Derfor kaster vi dem også ud i nye ting. Og
jeg håber da, at vi med de nye metoder og
samarbejdet med museerne kan give dem
et bredere grundlag for at møde nye ting i
deres videre vej mod almen dannelse, også
efter gymnasiet.” 

Partnerbytte og personafhængighed
Hos projektleder Sally Thorhauge bliver
der ligeledes kigget i krystalkuglen med en
vis optimisme: ”Jeg håber og forestiller
mig, at mange af de etablerede partnerska-
ber vil fortsætte i mange år frem.” Hun
tilføjer, at alle involverede institutioner al-
lerede nu har sagt ja til at fortsætte i
mindst et år ud over projektperioden. At
den fortsatte udviklingsindsats og de gode
samarbejder i høj grad afhænger af ildsjæ-
le og personlig indsats, er Sally Thorhauge
imidlertid ikke blind for. Hun sætter sin lid
til, at mange fortsat vil kunne se de poten-
tialer, der ligger i intrface eller i lignende,
fremtidige projekter, og at også andre regi-
oner vil få gang i samarbejder mellem mu-
seer og gymnasiale uddannelser: ”Jeg
kunne godt forestille mig, at man dannede
geografiske klynger, hvor museer og ud-
dannelsessteder i det samme område ar-
bejdede sammen på kryds og tværs. Eller at
man simpelthen lavede ’partnerbytte’,
hvor de enkelte museer på skift blev parret
med hinandens gymnasiepartnere, så mu-
seernes ansatte får sat flere ansigter på de
uddannelsestilbud, der er i deres område,
og vice versa. Arbejdsformerne på hen-
holdsvis gymnasier og museer er ofte vidt
forskellige. Men gymnasielærere og muse-
umsansatte har jo i bund og grund den
samme uddannelsesmæssige baggrund og
arbejder med udgangspunkt i den samme
faglighed. Det handler bare om at bruge
hinanden.”

På Randers Kulturhistoriske Museum udfører en elev fra Randers Statsskole sin performance om døden som
led i et undervisningssamarbejde med faget dramaturgi. Foto: Sally Thorhauge.

1.g’ere fra Tørring Gymnasium analyserer et værk af Nina Sten-Knudsen. Fremlæggelsen er led i et under-
visningssamarbejde om kunstens sociale, kulturelle, politiske og merkantile værdier på Horsens Kunstmu-
seum. Foto: Sally Thorhauge.



forekommer også i ret stort omfang. Mu-
seet er tillige i besiddelse af eksempler på
hendes fornemme genskabelse af nogle
græske antikke værker samt flere af hendes
skitsebøger og tegninger.
At Odense Bys Museer i det hele taget er i
besiddelse af denne store samling af Anne
Marie Carl-Nielsens værker, skyldes hendes
og Carl Nielsens to døtre, Irmelin Eggert
Møller og Anne Marie Telmányi. De to
søstre henvendte sig i 1964 til Odense By-
råd med tilbud om, at byen kunne arve de-
res ”nielseniana”, dvs. Carl Nielsen-parrets
righoldige indbo, såfremt man etablerede
et museum for ægteparret Carl Nielsen. En
aftale herom blev bragt i stand, således at
man i forbindelse med fejringen af Odense
Bys 1000 års jubilæum i 1988 kunne indvie
Carl Nielsen Museet. Allerede i 1984 påbe-
gyndte museet en manuel registrering af
de mange genstande, bohave, musikalier
og kunstværker. Godt en snes år senere
satte man for alvor fokus på billedhugge-
ren Anne Marie Carl-Nielsen og begyndte
at tilvejebringe en ny, selvstændig digital re-
gistrant over hendes værker. I sommeren
2005 ansøgte museet Carl Nielsen og Anne
Marie Carl-Nielsens Legat om et tilskud til
registrering af ikke blot de skulpturelle
værker på museet, men hele hendes skulp-
turelle produktion.
Nana Kildemose: Anne Marie Carl-Nielsen.
Læsevejledning til registranten.
Nana Kildemoes: Ribe Domkirke. Regi-
strant. Gitte Haastrup: Dronning Dagmar.
Registrant.
Gitte Haastrup: Rytterstatuen af Christian
IX. Registrant. Gitte Haastrup: Dansk Fi-
sker og Redningsmand. Registrant.
Gitte Haastrup: Carl Nielsen monumen-
terne. Registrant. Gitte Haastrup: Dron-
ning Margrethe I. Registrant.
Gitte Haastrup: Konkurrenceforslag og
monumentudkast. Registrant. 
Gitte Haastrup: Portrætter. Registrant.
Gitte Haastrup: Dyre og menneskestatuer.
Registrant.
Gitte Haastrup: Sportsfigurer og vitalisme.
Registrant.  Gitte Haastrup: Mytologiske,
historiske og kristne motiver. Registrant.
Gitte Haastrup: Porosgruppen. Registrant.
Gitte Haastrup: Kunsthåndværk. Regi-
strant.
Gitte Haastrup: Tegninger. Udvalg.
Nana Kildemoes: Anne Marie Carl-Nielsen
1863-2009.
Registre: Værkfortegnelse. Værkforteg-
nelse Kategoriseret. Litteraturfortegnelse.
Udstillingsliste.
557 s., indb., stort format, gennemill. far-
ve. Odense Bys Museer 2010. Pris 448 kr.

Dejbjergvognene. Keltiske impulser i
førromersk jernalder

Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bron-
zealder og vikingetid i Odense Sydøst
Af Mads Runge
Med bidrag af Lise Harvig, Peter Mose
Jensen, Arne Jouttijärvu, Niels Lynnerup,
Peter Hambro Mikkelsen og Lone Bach 
Nielsen.
Sommeren 2006 undersøgte Odense Bys
Museer et par store gravpladser fra hhv.
bronzealderens slutning (ca. 700-500 f.Kr.)
og anden halvdel af vikingetiden (ca. 900-
1050 e.Kr.). Undersøgelsen er placeret i et
af museets væsentligste forskningsområder
– et ca. 350 hektar stort areal i et nyudbyg-
get erhvervsområde i Odense Sydøst.
Bronzealdergravpladsen dateres til perio-
dens slutning og er en fladmarksgravplads.
Gravpladsen  indgår som en væsentlig brik
i et regulært bronzealder-kulturlandskab
med flere bebyggelser, gravpladser, kult-
pladser og produktionsområder. Gravplad-
sen placerer sig i brydningstiden mellem
det hierarkiske, slægtsbaserede bronzeal-
dersamfund og det mere egalitære, lands-
bybaserede samfund i den efterfølgende
ældre jernalder.
Vikingetidsgravpladsen placerer sig tids-
mæssigt midt i det meget væsentlige skifte
fra hedenskab til kristendom og rummer
da også såvel kristne som hedenske træk.
En meget høj frekvens af kammergrave er
et usædvanligt fænomen på den i øvrigt or-
dinært udstyrede gravplads. Kartografiske
studier kan sammenholdes med andre ar-
kæologiske fund fra vikingetiden i Odense
Sydøst og peger samlet på, at gravpladsen
tilhører en mindre torpbebyggelse, udflyt-
tet fra adelbyen Fraugde.
Monografien udgør et tværvidenskabeligt
studie med bidrag om antropologi, metal-
lurgi og arkæobotanik.
Dansk resumé. Indledning. Introduktion.
Gravplads fra bronzealderen. Gravplads fra
vikingetiden.  Afrunding. Summary. Litte-
ratur. Katalog.
373 s., indb., rigt ill. farve. Fynske Studier
23. Odense Bys Museer 2010. Pris 298 kr.

Anne Marie Carl-Nielsen. En registrant
over billedhuggerens værker.
Red.: Ejnar Stig Askgaard og Ida-Marie Vorre
Anne Marie Carl-Nielsen (født Brodersen)
er en af dansk kunsts store billedhuggere.
Hendes værk er først og fremmest repræ-
senteret på det museum i Odense Bys Mu-
seers regi, der – ikke helt retfærdigt – alene
bærer hendes mand, den verdensberømte
komponist, Carl Nielsens navn. I denne,
den mest omfattende samling af Anne Ma-
rie Carl-Nielsens arbejder ligger hovedvæg-
ten på hendes tredimensionale skitser og
originalmodeller til en lang række af hen-
des mest kendte monumentale værker,
men endegyldige statuetter og skulpturer

Af Per Ole Schovsbo. Med bidrag af Arne
Jouttijärvu
I bogen fremlægges pragtvognene fra be-
gyndelsen af jernalderen, hvoraf fundet af
de to rigt udsmykkede vogne fra en mose
ved Dejberg nær Ringkøbing er de mest be-
rømte.
En detaljeret undersøgelse af vognene og
deres udførelse viser, at nogle af vognde-
lene er fremstillet i keltiske værksteder i
Bøhmen, mens andre er fra det germanske
område længere mod nord. Keltiske hånd-
værkere har sandsynligvis samlet vognene i
nærheden af de steder, hvor de er blevet
fundet.
Det er forfatterens opfattelse, at det er kel-
tiske smede, som også mestrede kunsten at
fremstille jern, der har lært germanske
stammer i Holsten, Jylland og måske Fyn at
udvinde jern af myremalm.
Per Ole Schovsbo: Forord.
Ældre jernalders vogne i Norden og Eu-
ropa.
Pragtvogne af Dejbjergtype.
Pragtvognenes form, stil og håndværk.
Datering, miljø og funktion.
Zusammenfassung.
Bilag. Anvendt litteratur. Plancher. Noter
241 s., indb., ill. Jysk Arkæologisk Forlag.
2010. Jysk Arkæologisk Forlags Skrifter 74 i
samarbejde med Moesgård Museum

Kommune – kend din kulturarv
Med denne publikation giver en række ud-
pegede kulturarvskommuner, Kulturarvs-
styrelsen og RealDania vigtige anbefalinger
videre til kommuner om det at arbejde
med kulturarven som ressource i den kom-
munale udvikling. De udpegede kulturarvs-
kommuner er Mariagerfjord, Halsnæs og
Vodingborg kommuner, samt det Sydfyn-
ske Øhav (formaliseret samarbejde mellem
Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og
Svendborg kommuner).
Forord af Kulturarvsstyrelsen v/ Anne
Mette Rahbæk
Forord af RealDania v/projektleder Chri-
stian Andersen
Fælles anbefalinger
Halsnæs Kommune, Vordingborg Kom-
mune, Mariagerfjord Kommune, Det Syd-
fynske Øhav.
Bilag: Om kulturarvskommune projektet
62 s. Kulturarvsstyrelsen og RealDania,
2010.  Publikationen kan downloades på
www.kulturarv.dk/publikationer.

Vandkraftens kulturarv – prioritering af
kulturarven i vandplanlægningen
Red.: Morten Stenak
Vandkraft er en vigtig del af Danmarks hi-
storie. Vandmøller har kværnet mel til det
daglige brød siden middelalderen og været
energikilde for den tidlige metal-og tekstil-
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industri. Kong Valdemar Atterdag (1320-
1375) skrev, at: ”Intet vandløb må løbe i ha-
vet uden at gøre landgavn”. Gennem de
sidste 650 år er der anlagt omkring 4.000
opstemninger til brug af vandets kraft til
kornmøller, jern- og tekstilindustri, havean-
læg på herregårde, elværker, engvanding
og dambrug. Godt for os, men skidt for fi-
skene, der har svært ved at svømme forbi
spærringerne. Nu får fiskene hjælp af vand-
planerne, der er den danske gennemførsel
af EU’s vandrammedirektiv. De fleste
spærringer skal nedlægges, også i vandløb,
hvor laks ikke har vandret i tusinde år.
Hvad betyder det for møller og elværker,
der stadig bruger vandkraft? Tørrer histori-
erne og de fine kulturmiljøer rundt om
møllerne ud, hvis vandet ledes ad andre
veje eller forsvinder? Ikke nødvendigvis.
Publikationen er til inspiration og giver
gode råd om, hvordan opgaven kan løses.
Det bliver kommunernes opgave i de kom-
mende år at lave handleplaner, der lever
op til vandplanerne. Kulturarvsstyrelsen
anbefaler, at kommunerne kortlægger
vandkraftens historie og laver en samlet
prioritering af alle opstemninger.
Det er vigtigt, at kommunen samarbejder
på tværs af forvaltningerne og spørger mu-
seet til råds. Mange borgere og foreninger
har også stor interesse i vandet og kan bi-
drage med viden og engagement i beva-
ringsarbejdet.
88 s., ill.,  Kulturarvsstyrelsen, 2010. Publi-
kationen kan købes i trykt publikation eller
downloades fra www.kulturarv.dk/artikel
/vandets-kraft-og-vandrende-laks/

Arkitekternes egne boliger – med arkitek-
ternes egne ord
Af Mogens Stærk og Kirsten Grønborg
I bogen får man et indblik i arkitektens re-
fleksioner over dette at bo – med udgangs-
punkt i egen bolig. Der er tale om mar-
kante og meget personlige manifester, hvor
det er den faglige lidenskab og kærlighed
til stoffet, som er den drivende kraft. Gen-
nem bogens dokumentation får man et
indblik i de boligidealer, som har domine-
ret den periode, som med rette kan beteg-
nes som den nyere boligarkitekturs guldal-
der.
Arkitektskolen Aarhus har siden 1996 gen-
nemført en række offentlige arkitekturfore-
læsninger i samarbejde med Folkeuniversi-
tetet og med Kursusvirksomheden under
Århus Pensionistsamråd. Forelæsningerne
er dokumenteret gennem videooptagelser
og repræsenterer samlet et enestående kil-
demateriale til belysning og forståelse af
nogle af et halvt århundredes mest mar-
kante boliger. Bogens materiale stammer
således fra Arkitektskolens offentlige fore-
læsningsrækker efteråret 2001, 2002 og

2006, hvor 20 fremtrædende arkitekter be-
retter om deres helårs- og fritidsboliger.
Arkitektbiografier og kapitelresume.
Tobias Faber. Jacob Blegvad. Nanna Ditzel.
Gehrdt Bornebusch. Knud Friis. Johannes
Exner. Ib Møller. Knud Holscher. Hanne
Kjærholm. Ole Palsby. Nils Madsen. Mi-
chael Sten Johnsen. Mads Møller. Claus
Bonderup.  Anna Maria Indrio. Jan W.
Hansen. Lars Frank Nielsen. Lars Juel
Thies og Helene Bang Nielsen. Morten
Schmidt. Kim Utzon.
Illustrations- og fotograffortegnelse.
413 s., indb., gennemill. Arkitektskolens
Forlag, Århus. 2010.

Romerske kejsere. Livet ved det kejserlige
hof og under felttog
Af Michael Sommer
Kejserne, der regerede Rom i fem århun-
drede, er blandt det mest berømte og be-
rygtede ledere i historien. Men hvad ved vi
egentlig om deres dagligdag, om deres pri-
vate rænkespil og om, hvordan de styrede
imperiet? I bogen gives et samlet billede af
de romerske kejsere og deres verden sup-
pleret med talrige citater fra gamle kilder
samt kortfattede biografier om alle kejsere.
240 s.. Nyt Nordisk Forlag, 2010. 
Pris 299 kr.

Dyrskuer i 200 år
Bogen udgivet i anledning af 200 års jubi-
læet for det første dyrskue i Danmark af-
holdt i Randers 1810.
Red.: Jens Aage Søndergaard, Erik Ørns-
bjerg Johansen, Kristian Jensen og Peter
Bavnshøj
Landets første dyrskue blev afholdt i Ran-
ders for nøjagtig 200 år siden. Et dyrskue
efter moderne begreber var der dog ikke
tale om. Det var alene tyre, som blev udstil-
let på Rådhustorvet i Randers den 3. okto-
ber 1810. Det var dog den spæde begyn-
delse, og godt 100 år senere, da  svin og
kvæg havde udkonkurreret kornet som det
vigtigste i dansk landbrugsproduktion, blev
der afholdt dyrskuer i hver eneste købstad
og større landsby landet over. Udviklingen
er igen siden vendt, så der i vore dage kun
afholdes ca. 20 dyrskuer i Danmark.
Bogen er en antologi bestående af 16 artik-
ler. Bogen fortæller historien om de dan-
ske dyrskuer og deres betydning for hus-
dyravlen og indførelse af nye redskaber og
maskiner i landbruget. Bogen skildrer også
dyrskuernes øvrige aktiviteter – folkefesten,
udstillingsvinduet for landbruget, mødeste-
det mellem land og by og dyrskuernes
mere underholdende sider. Bogen inde-
holder også erindringer og personlige skil-
dringer fra dyrskuerne, om dyrskuernes
præsentation af fødevarer, om Landbrugs-
messens historie, om Randersegnens

dyrskuer gennem tiderne og de tre vigtigste
dyrskuer i dag – Roskilde, Odense og Her-
ning, og deres forventninger til fremtiden.
Bogen er vedlagt CD: Dyrskuer i 200 år.
Glimt fra 1951-2010.
135 s., indb., gennemill. farve og s/h.
Dansk Landbrugsmuseum og Landbrugs-
messen Gl. Estrup 2010. Skriftserie fra
Dansk Landbrugsmuseum nr. 9

Herregårdshistorie 5
Red.: Britta Andersen, Simon Kyhn-Mad-
sen, Jette Linaa
Bogserien Herregårdshistorie er tænkt som et
formidlingsforum, hvor de mange aktivite-
ter og tiltag, der generelt sker på herre-
gårdsområdet i hele landet i disse år, kan
publiceres.
Britta Andersen: Forord
Britta Andersen: Kvinderne på Gammel
Estrup – Christence, Jytte og Birgitte.
Annette Hoff: Karen Rosenkrantz de Li-
chtenbergs drikkepengebog.
Claus Frederik Sørensen: To generationer
rejser ud – en fortælling om adelige dan-
nelsesrejser i renæssancens Danmark.
Jesper Munk Andersen: Christen Scheel og
Det russiske Rige.
Christian Kaaber: Hvad en bogsamling
også kan fortælle.
Claus M. Smidt: Stenalt – Anders Kruuse
som herregårdsarkitekt.
Magne Nielsen: Renæssancens alsidige vi-
denskabsfolk – Tycho Brahe & Sophia
Brahe.
Stine Lucia Rasmussen: Kærlighed på her-
regården – Herregården som ægteskabs-
marked 1880-1940.
Janni Skovvang: Drømmekjoler og kjoled-
rømme – en fortælling om kjoler på herre-
gårdene.
Mikael Frausing: Nye oplevelser og nye for-
tællinger på herregårdene.
Britta Andersen: Herregårdsmuseet i 2009.
Signe Steen Boeskov: Dansk Center for
Herregårdsforskning i 2009.
147 s., heftet, ill. s/h og farve. Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet 2010.

Herregårdsbilleder. Livet på Moesgård
1900-1950
Af Jesper Laursen
Familien Dahl, der ejede Moesgård indtil
1960, efterlod sig en overvældende
mængde af fotografier, som var samlet i
mere end 100 fotoalbum. Disse mange bil-
leder giver et enestående indblik i det liv,
der blev levet på Moesgård i første halvdel
af 1900-tallet. Bogen omhandler såvel her-
skabets dagligdag i hovedbygningen, haven
og stranden, som det arbejdsliv der knyt-
tede sig til landbrug, gartneri, mølledrift,
fiskeri og skovbrug, samt det liv der blev le-
vet i gårdens mange huse.
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tegnes et nuanceret tidsbillede af livet i lo-
kalsamfundet, sognets administration og
datidens politiske forhold på landsplan,
iagttaget og fortalt af en østsjællandsk hus-
mand.
264 s.. Køge Museum 2010.  Pris 225 kr.

Masters, meanings & models. Studies in
the art and architecture of the Renaissance
in Denmark. 
Festskrift til Hugo Johannsen.
Red.: Michael Andersen, Ebbe Nyborg og
Mogens Vedsø
Festskrift udgivet i anledning af kunstkriti-
keren Hugo Johannsens 40-års jubilæum
som redaktør af bogværket ”Danmarks Kir-
ker”. Festskriftet rummer en bibliografi og
et portræt af forfatteren ved kollegaen
Ebbe Nyborg samt en samling af ti essays.
240 s. Nationalmuseet, København. Pris
230 kr.

I gamle bøger, i oplukte høje. Rasmus Ny-
rup 1759-1829
Red.: Rasmus Agertoft
Rasmus Nyerup var en af den tidlige guldal-
ders store kulturpersonligheder. Bogen
fortæller hans utrolige historie fra stavns-
bunden bondedreng til indflydelsesrig pro-
fessor og stiller skarpt på nogle af de
mange områder, hvor Nyrup satte sit fin-
geraftryk. Bogen er skrevet af førende eks-
perter og henvender sig til alle med inter-
esse for den tidlige guldalders litteratur og
historie.
232 s. Museerne på Vestfyn 2010. 
Pris 300 kr.

Den Gamle Bys Lommebibliotek 8.  Sko-
mageren
Af Elsebeth Aasted Schanz
I dag er der ikke mange håndskomagere
tilbage. De fleste skomagere er reduceret
til en hælebar, der mest udfører smårepara-
tioner. Den lille bog giver læseren et ind-
tryk af skomagerens fag, som det blev prak-
tiseret i 1800-tallet, dengang faget stod på
sit højeste før maskinerne tog over.
Bogen viser en lang række af skomagerens
vigtigste værktøj og man følger hvordan
skoen langsomt bygges op. De sidste opslag
fortæller om skomagerlaugets genstande,
om skomagerskilt og lidt om fodtøj.
73 s., indb., lommeformat, gennemill. far-
ve. Den Gamle By, Århus 2010. Pris 42 kr. 

Den Gamle Bys Lommebibliotek 9. Danske
turistplakater
Af Elsebeth Aasted Schanz
Turistplakaterne fortæller byernes historie.
De fremhæver byernes særkende og dét,
der gør byen mest attraktiv. I deres fortolk-
ning af det danske land giver de et bredt
indblik i dansk selvforståelse. Dansk Plakat-

175 s., indb. i stift karton, ill. 130 billeder i
helsidesformat. Forlaget Moesgård,  Moes-
gård Museum, Højbjerg 2010. Pris 198 kr.

Middelhavshorisonten. En vandring gen-
nem 6.000 år
Af Merete Pryds Helle
Forfatteren har skrevet en litterær guide til
en del af Ny Carlsberg Glyptoteks antiksam-
ling, ”Middelhavshorisonten”, der kunst-
og kulturhistorisk viser de mange forbin-
delser og udvekslinger, der var hen over
Middelhavet i oldtiden. Fortællingen tager
afsæt i en rundgang i ”Middelhavshorison-
ten”, og fiktionen forankres i iagttagelser af
de udstillede genstande.
48 s.. Ny Carlsbergfondet, 2010. Pris 50 kr.

Middelalderen bag tallene
Af Helge Nielsen
Bogen indeholder skitsen til en ny dansk
middelalderhistorie. På flere områder re-
vurderer bogen de antagelser, der hidtil
har ligget til grund for historieskrivningen
mht. befolkningstal, landbrugsproduktion,
fødeindtag, bebyggelsesudvikling, bondens
stilling, samfundsopbygningen, herunder
de sindrige skattesystemer.
304 s. Bogværket, 2010. Pris 378 kr.

Hugo Matthiessens Bornholm. Fotografe-
ret september 1922
Af Ann Vibeke Knudsen og Niels-Holger
Larsen
Hugo Matthiessen (1881-1957), der i over
en menneskealder var museumsinspektør
på Nationalmuseets middelalderafdeling,
skrev 16 bøger og en lang række artikler
om dansk kulturhistorie. Emnerne strakte
sig fra forholdene i middelalderens byer til
kulturlandskabet og dets udvikling i 1700-
og begyndelsen af 1800-årene. Blandt de
bedst kendte af bøgerne er ”Hærvejen” og
”De Kagstrøgne”. En del af teksterne er led-
saget af hans egne ypperlige fotografier.
Disse optog han i omfattende kampagner
til de danske købstæder (hovedsageligt
mellem 1913 og 1922), vejstrøg
(1920’erne) og herregårde (1930’erne).
Dette store kulturhistorisk betydningsfulde
materiale udgives ved Forlaget Hikuin hver
by eller egn for sig. Til nu er udkommet 16
bind. Bogrækken vil med tiden komme til
at udgøre op mod et halvt hundrede bind.
231 s., ill. m. Hugo Matthiessens fotogra-
fier. Forlaget Hikuin, Højbjerg. Pris 200 kr.

En østsjællandsk husmand i en brydningstid
Af Gunnar Solvang
Bogen tager afsæt i husmand og sognefo-
ged Hans Olsens efterladte optegnelser
over sit livsforløb i årene 1849-1890 i En-
derslev Sogn syd for Vallø med et kort tilba-
geblik på sine første 30 leveår. Herigennem

museum er en del af Den Gamle By og alle
de viste plakater med undtagelse af en en-
kelt stammer fra Plakatmuseet.
73 s., indb. lommeformat, gennemill. far-
ve. Den Gamle By, Århus 2010. Pris 42 kr.

Den Gamle Bys Lommebibliotek 10. Meka-
nisk legetøj
Af Jens Ingvordsen
Legetøjet afspejler voksenverdenen i mini-
atureudgave. Det fortæller om krige, om
menneskesyn og om samtidens transport-
midler. Den Gamle By og Holstebro Muse-
um har store samlinger af mekanisk lege-
tøj. Bogen viser udpluk fra begge samlinger
og legetøjet kan opleves på begge museer.
73 s., indb. lommeformat, gennemill. far-
ve. Den Gamle By, Århus 2010. Pris 42 kr.

Nisserne på Koldinghus
Af Lisbeth Weitemeyer
I forbindelse med julen har Museet på Kol-
dinghus udgivet bogen med en række bør-
nefortællinger om nisserne på Koldinghus.
”Det særlige ved nisser er, at de kan blive
meget gamle og derfor kan huske langt til-
bage i tiden. Nisseslægten på Koldinghus
kan huske tilbage til dengang det første
Koldinghus blev bygget for mere end 700
år siden. Bogen rummer små historier om
livet på Koldinghus, som det blev levet af
de konger og dronninger, som har boet på
slottet”.
Bogen er illustreret af to Kolding-kunst-
nere: Peter Nikolaj Møller, som i slutnin-
gen af 1800-tallet blev kendt for sine nisse-
tegninger og af den unge Allan Smith, der
er uddannet fra Designskolen i Kolding
2008.
48 s., ill., Museet på Koldinghus 2010. 
Pris 129 kr.

The Archaeology of Old Nuulliit. Eigil
Knuth’s investigations in  the Thule 
Region, North Greenland, 1952-1990
Af Mikkel Sørensen
Grev Eigil Knuth (1903-1996) lykkedes
med at finde en palæo-Eskimoisk boplads
navngivet “Old Nuulliit” på Steensby Land i
Thuleområdet. Eigil Knuth tolkede, at
denne boplads blev benyttet af palæo-Eski-
moiske grupper kommende fra Canada
deriblandt af en hidtil ukendt kultur-
gruppe ”Old Nuulliit kulturen”, som han
mente var nært knyttet til palæo-Eskimoi-
ske kulturgrupper i Alaska. Knuth publice-
rede aldrig sine fund i detaljer, og de blev
et mysterium i den arktisk arkæologiske
verden.
Nye undersøgelser af forfatteren til denne
bog viser, at pladsen blev benyttet gentagne
gange af de første mennesker i Grønland
mellem 2500 og 1900 f.Kr., og desuden af
ca. 10 familier fra den Canadiske Præ-Dor-
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set kultur bosatte sig på dette sted – det før-
ste arkæologiske eksempel på en bo-plads i
Grønland fra Præ-Dorset kulturen. Funde-
ne sætter fokus på den kulturelle og histori-
ske diversitet i Thule-området fra Grøn-
lands første indvandringer til historisk tid.
148 s., rigt ill. Monographs on Green-
land/Meddelelser om Grønland vol. 349.
Man & Society vol. 39. Museum Tuscula-
nums Forlag, Københavns Universitet
2010. Pris 250kr.

Dansk fagbevægelses historie frem til 1950
– fra arbejdets perspektiv
Af Knud Knudsen
Trods faldende medlemstal de seneste år er
der næppe nogen, der i dag vil stille spørgs-
målstegn ved, om fagbevægelsen er en vig-
tig faktor i det danske samfund. ”Den dan-
ske arbejdsmarkedsmodel” omtales ofte
som nærmest naturgiven.
Organiseringen af de danske arbejdere
startede i 1870’erne som en reaktion på det
kaos, lavsvæsenets ophævelse havde efter-
ladt. Både faglig stolthed og øget arbejdsgi-
verpres var drivende motivationer. Blandt
de første fagforeninger var det langt fra
alle, der var socialistisk indstillede. På kort
sigt lønnede organiseringen sig, og typo-
graferne kunne i 1871 hente en klækkelig
lønforhøjelse. Undervejs i fortællingen mø-
der man både kendte og ukendte ansigter
fra arbejderbevægelsen historie. Det gæl-
der selvsagt den første socialistfører Louis
Pio, cigarmageren og statsminister Thor-
vald Stauning og arbejdsformanden M.C.
Lyngsie, men forfatteren har også inddra-
get erindringer fra helt almindelige arbej-
dere, der mærkede forandringerne på
egen krop.
Bogen er rigt illustreret, og fortidens bil-
ledteknik, hvor der ikke blev sparet på ke-
mikalierne, får historien til at springe frem
for betragteren. Om det er børnearbejdere
på Obels tobaksfabrik i Aalborg eller unge
beslagsmede på Blegdamsvej i København,
ansigterne fremstår mærket af livet.
Værket forsvares som doktorafhandling
ved Aalborg Universitet februar 2011.
736 s., rigt ill. SFAH, Selskabet til Forsk-
ning i Arbejderbevægelsens Historie,
København, 2011. 
Pris 299 kr. (www.sfah.k)

Nordbomønstre. Dragtsnit fra middelalde-
ren
Af Lilli Fransen, Anna Nørgård & Else
Østergård
For snart hundrede år siden blev der ved
en arkæologisk udgravning på Herjolfsnæs
i Grønland gjort et sensationelt fund af
tekstiler. Dette fund blev dengang betegnet
som den største tekstil-historiske begiven-
hed i Europa. Heroppe højt mod nord

havde man fulgt den europæiske mode li-
gesom tilfældet var sydpå i Europa. Med
Herjolfsnæsfundet kunne man se velbeva-
rede eksempler på middelalderens dragter,
og se hvordan børn og voksne gik klædt for
8-900 år siden.
Denne bog er en praktisk, og længe ventet
bog for alle som vil sy sin egen nordbo-
dragt. Bogen indeholder snitmønstre af
alle fundne hele dragter, hætter og strøm-
per fra Herjolfsnæs, tegnet af Lilli Fransen.
Væveren Anna Nørgaard skriver om spin-
ding af tråd, farvning, væveteknikker, til-
skæring og syning.
Bogen udkommer også i en engelsk ud-
gave.
143 s., indb., med snitmønstre, rigt ill. Aar-
hus Universitetsforlag, 2010 (www.unip-
ress.dk). Pris 248 kr.

Også andre hensyn. Dansk Ligestillingshi-
storie 1849-1915
Af Jytte Larsen
Bogen sætter spørgsmålstegn ved forestil-
lingerne om, hvordan vi fik ligestilling i
Danmark. Hidtil har kvindebevægelsens
version af dansk ligestillingshistorie stået al-
ene – en insiderhistorie om, hvordan kvin-
debevægelsen fra 1871 har tilkæmpet sig li-
geret trods indædt modstand fra magtha-
vende mænd. Bogen skriver ligestilling ind
i den politiske historie. Ved en gennem-
gang af ligestillingslovgivningen mellem de
to første junigrundlove viser forfatteren, at
ligestillingspolitik blev grundlagt årtier før
kvindebevægelsen, at kønsligestilling var
en del af forfatningskampen, og at femi-
nisme frem mod år 1900 var blevet main-
stream for mænd fra centrum/venstre.
Bogen er Bd. 1 af et 2-binds værk om mo-
derne dansk ligestillingshistorie.
211 s., indb. Aarhus Universitetsforlag,
2010. (www.unipress.dk). 
Pris 248 kr.

Overvågning i samtidskunsten, K&K nr.
110, 2010
Red.: Mikkel Bolt & Karen-Margrethe Si-
monsen
Med bidrag af Mikkel Bolt, Christopher
Gad, Lone Koefoed Hansen, Annegret 
Heitman, Isak Winkel Holm, Maria Johan-
sen, Peter Lauritsen, Jacob Lund, Lis Møl-
ler, Peter Ole Pedersen, Søren Pold, Karen
Klitgaard Povlsen, Karen-Margrethe Si-
monsen, Jan Løhmann Stephensen, Marie-
Louise Svane, Kristin Veel og Bendik Wold.
Efter 9/11 er overvågningen blevet intensi-
veret i mange lande. Med dette temanum-
mer om overvågning ønsker K&K at åbne
for en tværfaglig diskussion af, hvilken be-
tydning overvågningen har, og hvordan
den tematiseres i samtidskunsten. Artik-
lerne analyserer såvel billedkunstneriske,

litterære som filmiske repræsentationer af
den tiltagende overvågning, og herudover
adresseres mere principielle spørgsmål om
overvågning og kontrol.
191 s., ill. Aarhus Universitetsforlag, 2010
(www.unipress.dk) Pris 200 kr.

Tyrk kan tæmmes. Osmannere på den dan-
ske scene 1596-1896
Af Bent Holm
Bogen tager afsæt i overset stof, når den
stiller skarpt på en spektakulær figur, der
har skabt skræk og fascinationen, på sce-
nen og på søen, i krigen og i fantasien: tyr-
ken. Tyrken som pittoresk rolle på teatret i
kulørte historier om sultaner, pirater og ha-
remsdamer får helt nyt perspektiv set i lyset
af Danmarks kommercielle og militære for-
hold til Osmannerriget.
356 s. Multivers, 2010. Pris 298 kr.

Assistens 250 - 1750-2010
Red.: Stine Helweg og Marianne Linnée 
Nielsen
Jubilæumsudgivelse i anledning af Assi-
stens Kirkegård 250 år. Bogen beskriver de
seneste 250 års gravskikke på kirkegården.
Derudover er bogen et komplet katalog
over kirkegårdens ca. 2000 bevaringsvær-
dige gravminder og gitre fra kirkegårdens
grundlæggelse til nu og en indføring i kir-
kegårdens opbygning. Udover funktionen
”kirkegård” har Assistens siden begyndel-
sen været et yndet udflugtsmål for køben-
havnerne, der har holdt picnic med bræn-
devin og madkurv, samt leget og solbadet
mellem gravene og kirkegården er stadig
den særegne blanding af park og kirkegård.
1040 s., ill. Center for Kirkegårde, Teknik-
og Miljøforvaltningen, Københavns Kom-
mune, 2010.

P.W. Lund og knokkelhulerne i Lagoa Santa
Af Birgitte Holten og Michael Sterll
Peter Wilhelm Lund var en af de mest bety-
delige danske naturforskere i det 19.
århundrede. I 1832 rejse han til Brasilien,
31 år gammel, og vendte aldrig tilbage til
Danmark. I ti år udforskede han kalkstens-
huler omkring Lagoa Santa, og hans
mange fund og opdagelser førte til helt nye
forklaringer på Jordens, floraens, faunaens
og menneskets opståen og udvikling. Der-
med kom han til at bidrage til den senere
accept af Charles Darwins evolutionsteori.
P.W. Lunds opdagelser revolutionerede
ikke verden, men tjener den dag i dag som
ballast og ansporing for de forskere, der
stadig arbejder i de huler, han opdagede.
Hans videnskabelige metode var med sin
insisteren på empirisk fundament og en
kompromisløs og systematisk registrering
en nyskabelse i tiden, og den muliggjorde
hans afdækning af en forhistorie, der langt
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Udgives sammen med særtryk af artikel i
SKALK, nr. 5, 2010 hvor historien om det
aktuelle sæt spillekort samt oplysninger om
lignende sæt spillekort i samlinger i Eu-
ropa og baggrunden for kortene.
Et sæt genoptrykte spillekort samt særtryk
af artiklen kan købes (50 kr.) hos
SKALK, www.skalk.dk

Kataloger/Publikationer udgivet i 
forbindelse med udstillinger
De nordamerikanske indianere, ”Sacred
Legazy”, Danmarks Fotomuseum, Herning
Bog udgivet i forbindelse med udstillingen
”De nordamerikanske indianere” (til
13.3.). Bogen indeholder bl.a. 180 billeder
af Edward Curtis med bedste hverdagsskil-
dringer og portrætter af indianere.
Danmark Fotomuseum, Herning, 2011

Ole Brask – Jazz Live, Museet for Foto-
kunst, Brandts, Odense
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 6.3.) artikel i tidsskriftet KATALOG
22.3.: Ole Brask. One Music – Many Faces
af Charlotte Præstegaard Schwartz. Artik-
len på dansk og engelsk.
Museet for Fotokunst, Brandts, Odense,
2010

Øjenåbner, Fyns Kunstmuseum, Odense
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (15.3. til 29.5.) udkommer et fyldigt og
billedrigt katalog, som for museets be-
søgende er inkluderet i billetprisen.
Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer,
Odense, 2011

Jeppe Larsen, retrospektiv udstilling, 
Johannes Larsen Museet, Kerteminde
I forbindelse med udstillingen med værker
af Jeppe Larsen (1935-1984), Johannes Lar-
sens sønnesøn (til 27.2.) er udgivet katalog
med bl.a.bidrag af maleren Kjeld Heltoft
og museumsdirektør Erland Porsmose, der
samarbejdede med Jeppe Larsen om etab-
lering af et kunstmuseum (Johannes Lar-
sen Museet) i hjemmet på Møllebakken.
56 , ill., Johannes Larsen Museet, Kerte-
minde, 2010.

Peter Brandes. Transformation. Unikatryk:
Træsnit, monotypi, litografi, radering
I forbindelse med udstillingen på Kastrup-
gårdsamlingen med samme titel (til 3.4.)
og på Ribe Kunstmuseum (16.4. til 4.9.) er
udgivet et to-binds katalog i stort format
med gengivelse af udstillingens værker.
Forskningslektor i filosofisk æstetik Ettore
Rocca fra Reggio Calabrias Universitet og
Søren Kierkegaard Forskningscentret har
skrevet en artikel om serien Transformation,
og professor Duncan Macmillian fra Uni-
versity of Edinburgh har skrevet artikel,

overgik hans kollegaers forestillinger.
336 s., indb. Statens Naturhistoriske Muse-
um – Københavns Universitet, 2010

Experiments in Holisme: Theory and 
Practise in Contemporary Anthropology
Red.: Ton Otto og Nils Bubandt
The book presents a series of essays from
leading anthropologists that critically reex-
amine the relevance of holism as a founda-
tional tenet of anthropology, and its ambi-
valent role in the state-of-the-art of contem-
porary anthropology. The anthology is the
first volume to consider holism as a central
anthropological concern across a wide
range of anthropological traditions.
336 s. Wiley/Blackwell,2010. Pris £75.00

Din guide til vikingetiden og den tidlige
middelalder. Det sydlige Skåne, Bornholm
og en del af Pommern
Tekst: Sven Rosborn med bidrag om Pom-
merns historie af Andrzej Kuczkowsi
Denne guide er en del af projekt ”United
in Diversity”, der er medfinansieret af den
Europæiske Union (Den europæiske fond
for regionaludvikling EFRU). Projektets
partnere er: Foreningen af kommuner og
distrikter fra  Centralpommern, Center for
regional- og turistmeforskning, Vellinge
Kommune, Foteviken Museum.
Indhold: Tre usandsynlige møder: Mieszko
1. og Ingegerd. Åse fra Tullstorp og Svend
Estridsen. Sigurd Kappe og Emund.
Baggrundsfakta: Vikingetiden og den tidli-
gere middelalder i Skåne og på Bornholm.
Pommerns tidlige historie.
Udflugtsmål: Skåne, Bornholm, Polen.
160 s., heftet, ill. farve. South Baltic Pro-
gramme, 2010. Foteviken Museum, Sverige.

Midt i historierne – natur, kultur og kunst i
Region Midtjylland
Bogen er udgivet af Region Midtjylland i
samarbejde med regionens museer. Bogen
fortæller om regionens natur, kunst og kul-
turhistorie. Bogen er inddelt i syv afsnit: 
Vestkysten, Limfjorden, De store ådale,
Søhøjlandet, Østjylland, Djursland og
øerne. Bogen fortæller om Midtjyllands na-
tur og dyreliv og om hvordan mennesket
fra de ældste tider til i dag har udnyttet og
omformet naturen. Desuden om hvordan
kunstnere både er blevet inspireret af og
har sat deres præg på landet.
256 s., indb., ill. Region Midtjylland, 
Viborg, 2010

Musikalske Spillekort
Af Christian Adamsen
Spillekort med noder (for fløjte og violin)
fra 1700-årenes slutning. Melodierne hører
parvis sammen som duetter, muligvis i en
slags lære- og samlespil.

som sætter værkerne på udstillingen i histo-
risk og tematisk sammenhæng med hele
Peter Brandes’ oeuvre.
Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, Køben-
havn og Ribe Kunstmuseum 2011.

Maritimt Maleri på Dueholm Kloster
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 1.5.) har Morslands Historiske
Museum udgivet katalog med bl.a. historie
om de portrætterede skibe.
Morslands Historiske Museum, 2011.

Eyes on Hands on. Rød Grøn Objektiv.
Jette Gejl Kristensen
I forbindelse med udstillingen med samme
titel på Kunsthal Brænderigården (til 6.3.)
udkommer bog, der opsamler de erfarin-
ger, som Jette Gejl Kristensen har erhvervet
gennem de sidste 10 års arbejde med vir-
tual reality. Bogen indeholder en række tek-
ster af teoretikere, der belyser emner om-
kring krop, syn og sanselige oplevelser. Des-
uden en DVD med billedmateriale fra kunst-
nerens projekter samt originale kunstværker.
Kunsthal Brænderigården, Viborg, 2011

Gil & Moti: Totally Devoted to You
I forbindelse med udstilling med samme ti-
tel (til 24.4.) på Kunsthallen Nikolaj ud-
kommer Katalog.
Forlaget Hatje Cantz Verlag, 2011. Kunst-
hallen Nikolaj, København.

Reg.Nr.
I 2010 kunne kunstbiblioteket Trane-
gården og Traneudstilling fejre 40-års jubi-
læum. Det markeres ved en udstilling med
denne titel, hvor kunstnergruppen Telefon
Til Chefen sætter fokus på Tranens mangfol-
dige historie (til 19.3.).
I forbindelse med udstillingen udgiver
kunstgruppen en kunstbog. Kunstgruppen
har fået adgang til Tranens arkiver og har
derfra udvalgt materiale til bogen.
Traneudstillingen, Hellerup, 2011.

’Black and Black again…’ Sorte billeder af
Ian McKeever
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 22.5.) på Kunstmuseet i Tønder,
har museet udgivet bogen, der rummer
tekster af Ian McKeever. Teksterne er ble-
vet oversat til dansk og er udsagn om male-
riets væsen og konsekvenser, herunder
også det nære slægtskab han som brite 
føler med den nordiske malertraditon.
Kunstmuseet i Tønder, 2011

Årsskrifter
Den Gamle By 2010
Red.: Elsebeth Aasted Schanz og Thomas
Bloch Ravn
Det er Den Gamle Bys ønske og ambition,
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at museet ikke skal virke akademisk og eli-
tært. Men det er på den anden side af stor
vigtighed, at publikum ved, at der ligger vi-
den og forskning bag alt, hvad museet fore-
tager sig. Det er fikspunktet i Den Gamle
Bys Årbog 2010.
Thomas Bloch Ravn: Forskningen bag for-
midlingen
Nina Seirup: Gadebilledet i 1927.
Jesper Bækgaard: Butiksfacader og gade-
miljø i 1974. Om det omfattende billedma-
teriale der bl.a. ligger til grund for indret-
ningen af kvarteret fra 1970’erne.
Berit Guldmann Andersen: Nye butikker i
gadebilledet. Om nogle af de undersøgel-
ser der ligger til grund for indretningen af
butikkerne i 1927- og 1974-kvartererne.
Mette Tapdrup Mortensen: Paneret flæsk
og sveskegrød i danske pensionater. Bag-
grunden for projektet om et pensionat i
Den Gamle By.
Jesper Bækgaard: Julen i byrummet i 1917
og 1974.
Elsebeth Aasted Schanz: Passion for plaka-
ter.  Plakatmuseets historie.
Søren Bitsch Christensen: Årsberetning
Dansk Center for Byhistorie.
Thomas Bloch Ravn: Årsberetning Den
Gamle By.
Alle artikler med English summary.
Sponsorer. Arrangementssponsorer. Pro-
duktsponsorer. Hussponsorer.
128 s., indb., ill. farver. Den Gamle By,
Århus, 2010.

Handels og Søfartsmuseet på Kronborg.
Årbog 2010
Red.: Jørgen Selmer, Kåre Lauring, Jørgen
Marcussen
Torkil Adsersen: På tur med M/S CLE-
MENTINE MÆRSK – En landkrabbes ople-
velser på et moderne handelsskib.
Erik Gøbel: Øresundstolden og dens regn-
skaber 1497-1857.
Jacob Seerup: Historien om de danske
vagtskibe i Sundet, på Storebælt og Køben-
havns Red.
Kåre Lauring: Dansk slavehandel – en un-
derskudsforretning?
Frede Bak: Galeasefører og meget mere i
Grønland.
Årsberetning 2009-2010.
192 s. Handels- og Søfartsmuseet på Kron-
borg, Helsingør, 2010

KUML 2010. Årbog for Jysk Arkæologisk
Selskab
Red.: Jesper Laursen, Julie Lolk & Ingrid
Nielsen
Lise Frost: Et depotfund fra yngre bronze-
alder – Nymølle Bro ved Lisbjerg.
Jens Jeppesen: Voldbækgravpladsen. Yngre
jernalder, vikingetid og middelalder ved
Brabrand Sø,

Anders Christian Christensen: Kvader-
stenskirker mellem Viborg og Randers. Et
bygningsarkæologisk studie.
Jan Kock & Mette Svart Kristiansen: Skjern
Slot – En undersøgelse af en borg og dens
omgivelser gennem middelalder og renæs-
sance.
Anders Bøgh & Carsten Porskrog Rasmus-
sen: Skjern – storgods og magtcenter fra
middelalder til renæssance.
Ole Høiris: Danmarks oldtid – i historisk
perspektiv.
Alle artikler med English summary.
Forum
Niels H. Andersen & Palle Eriksen: Nybyg-
gede fortidsminder.
Rasmus Birch Iversen: Farvel til ”Germa-
nia”. En kommentar inspireret af Søren
Skriver Tillischs artikel i Kuml 2009.
Herudover rummer Kuml anmeldelser af
40 arkæologiske artikler og kulturhistoriske
bøger.
390 s., indb., rigt ill. Jysk Arkæologisk Sel-
skab, 2010. I kommission hos Aarhus Uni-
versitetsforlag (www.unipress.dk). 
Pris 200 kr.

Dansk Landbrugsmuseum Årbog 2010.
Skiftserie nr. 7
Red.: Peter Bavnshøj og Irene Hellvik
Redaktionen: Forord
Peter Bavnshøj: Årets gang i 2009.
Irene Hellvik: Polske landarbejdere på
Djursland.
Henning Salling Olesen: Polakhuset – til-
bage til rødderne.
Bettina Buhl og Benno Blæsild: Den digi-
tale montre.
Erling Hartmann Hansen, dyrlæge: Føde-
varekontrollens udvikling.
Anders Vestergaard Rasmussen, agronom:
Indtryk fra dyrskuer.
Gitte K. Bjørn og Bettina Buhl: Gamle sor-
ter nye muligheder, fokus på hvidkål, gule-
rod og kålroe.
Gert Poulsen, Svein Solberg (senior forsker
v. Nordgen) og Bernt Løjtnant: Reliktplan-
ter – bevaring af levende kulturminder.
Peter Bavnshøj: Udarbejdelse af undervis-
ningsmateriale om fødevareplanter.
Hans C.S. Koefoed, gårdejer, lic.agro.: En
dannelsesrejse i 1920’erne, anden del.
Irene Hellvik: De frivilliges arbejde 2009-
2010,
Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum
Årbog 2010.

Lyngby-Bogen 2010. 
Fabrikken i Brede – krudtværk og kobber-
værk, industripark og nationalmuseum
Red.: Jeppe Tønsberg
Lars Hoffmann Barfod: Danmarks krudt-
kammer. Brede, Ørholm, Stampen og Ra-
advad krudtmøller ca. 1550-1757.

Bent Knie-Andersen: Brede Kobberværk.
Jeppe Tønsberg: Brede Klædefabrik som
industripark 1956-1967.
Bodil Bundgaard Rasmussen: Fra fabrik til
museumseksperiment. Et blik på Brede-ud-
stillingernes historie.
Boum Pyndiah: Maskinerne fra Løgstør
Klædefabrik – og deres lange rejse.
Alle artikler med noter og litteraturforteg-
nelse. Register.
160 s., heftet, ill. farve og s/h. Historisk-
topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk
Kommune, 2010. Bogen kan bestilles på
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, bysam@ltk.dk

Nationalmuseets Arbejdsmark 2010
Red.: Per Kristian Madsen, Heidi Lykke 
Petersen og Knud Overgaard Pedersen
Per Kristian Madsen: Forord
Henrik Skov Kristensen: Ladelund-koncen-
trationslejren.
Xenia Pauli Jensen: Som brødre vi dele –
ny tolkning af Viemoses våbenofre.
Vivian Etting, Nils Engberg, Jørgen Frand-
sen, Lis Nymark og Hans Skov: Vesborg –
kongeborgen med den korte historie.
Morten Gøthche, Ebbe Holmboe og Erik
B. Kromann: Bonavista – en Newfound-
landsskonnert fra Marstal.
Peter Andreas Toft, Martin Appelt og Hans
Christian Gulløv: Nuuks ”grå guld”. Om
Grønlands fedtsten.
Maria Panum Baastrup og Peter Vang Pe-
tersen: Røvet gods eller gode gaver? – de-
tektorfund fra fjerne egne.
Poul Grinder-Hansen: Rosenblommen –
en gave der var en kongesøn værdig. Et
stort tøndeformet lågbæger af forgyldt sølv,
gave til den lille prins Christian ved hans
dåb 1577.
Kristoffer Schmidt: En nøgle til Europas
tidlige historie. To skotters indtryk af Old-
nordisk Museum 1850-1851.
Stine Schierup: Amazonernes kamp mod
grækerne? Fortolkningen af et krigerisk
motiv fra Syditalien.
Jens Glastrup: Tjærebrænding i Finland – og
limning af jernalderpotteskår i Ringe.
Mikala Bagge og Sissel Frederikke Plathe:
Jomfru Maria eller Skt. Birgitta af Vadstena?
Nordens ældste lærredsmaleri under lup.
Cecil Krarup Andersen, Sissel Frederikke
Plathe og Kirsten Trampedach: Ildløs i
Herstedøster – restaureringsarbejde efter
en kirkebrand. Herstedøster Kirke i fe-
bruar 2009.
Henrik Breuning-Madsen, Mads Kähler
Holst og Peter Steen Henriksen: Brønden
på toppen af Nordhøjen i Jelling.
Rikke Bengtha Ruhe, Charlotte S.H.
Jensen og Inge-Mette Petersen: Stegt flæsk
og kakaosuppe – sociale medier og kultur-
historisk formidling. Om bl.a. Kokkepigens
blog fra Frilandsmuseet.
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Bjarne Henning Nielsen: Hedegårdkalot-
ten. Det sidste vidne før syndfloden. Nye
oplysninger om et gammelt fund fra 1953 .
Sine Toft Jensen: Huse fra bondestenalder
i Vesthimmerland.
Simon Kjær Nielsen: Bebyggelse fra sten-
og bronzealder ved Svenstrup Gårde.
Kim Ørsted Iversen: Remisen i Løgstør.
Bjarne Henning Nielsen: En himmerlænd-
ing vender hjem. Et moseskelet fundet af
privat i slutningen af 1930’erne er blevet
overdraget til museet.
Maria Stensgård: Thors hammer – en arki-
tektonisk gave fra Per Kirkeby.
Broder Berg: Bygninger som kulturarv.
Til artiklerne: noter og litteraturfortegnelse.
Forfatterne.
91 s., heftet, ill. farve og s/h. Vesthimmer-
lands Museum, Aars, 2010.

Viborg Bogen 2010
Red.: Henning Ringgaard Lauridsen og
Lise Mette Markvart
Henning Ringgaard Lauridsen: Købmands-
gård og embedshuse. De kommunale byg-
ninger i Viborgs bymidte.
Jesper Hjermind: Viborgs forsvarsanlæg.
Margit Petersen: Skindkappen fra True
Mose.
Emma Poulsens erindringer fra Østre skole
i Viborg 1939-1973. En skoledag – et skole-
liv. Artiklen giver et indtryk af Viborg, som
ikke ofte kommer på tryk. Den er også et bi-
drag til den lokale besættelsestids historie.
Kamilla Fiedler Terkildsen: Trælurerne fra
Kærgård. En undersøgelse af dele af en jer-
nalderboplads.
Henning Ringgaard Lauridsen: Den syd-
lige Limfjordsegns Arbejderforening.
Michael Bækskov Thomasen: I landsknæg-
tens sko.
Til artiklerne noter og litteraturforteg-
nelse.
79 s., heftet, ill.farve og s/h. Viborg
Stiftsmuseum og Viborg Stiftsmuseums
Museumsforening 2010.

Årbog 2010 Ærø Museum
Red.: Karen Margrethe Fabricius
Jørgen Jørgensen, formand for museets be-
styrelse: Forord
Mikkel Kühl: 100-års jubilæum på Ærø
Museum
Karen Margrethe Fabricius: Prins Joachim
besøger Søbygaard.
Jens Frøslev Christensen, professor og
Helge J. Hansen, tidl.borgmester:
Døvstumme Philip – et liv i landsbyen Tran-
derup og Guldalderens København.
Anders Bjørn, lektor, født i Bregninge sogn:
Menneskevennen på slavefortet – en ærøsk
præstesøns oplevelser i Afrika 1805-1809.
Carsten Meyer, tidl. Afdelingsbibliotekar:
Ærøske gravminder i støbejern.

Jakob Sørensen: Frihedsmuseets Mod-
standsdatabase.
Alle artikler English summary
Forfatterne til Nationalmuseets Arbejds-
mark 2010.
236 s., indb., rigt ill. farve ogh s/h. Natio-
nalmuseet, København, 2010. Pris 248 kr.

Næstved Museum. Liv og Levn 24, 2010
Red.: Palle Birk Hansen
Camilla Luise Dahl: Borgerdragten i 1600-
årene i Næstved og Vordingborg – baseret
på skifter, epitafiemalerier og gravsten.
Kvindedragten – mandsdragten .
Litteraturfortegnelse
Uddrag af skifter fra Næstved og Vording-
borg.
24 s., heftet, gennemill. farve.Næstved
Museum, 2010

Årbog Museum Sønderjylland 2010
Velfærdstider og kulturarv – set fra Søn-
derjylland
Red.: Kim Furdal, Inge Adriansen, Anne
Blond, Peter Dragsbo og Anne Birgitte
Sørensen
Orla Madsen: Forord
Peter Dragsbo: Velfærdssamfundet og Søn-
derjylland.
Thomas Højrup: Velfærdsstaten fra livs-
formskontrakt til universalisme: Perioder
og udtryksformer.
Gunnar Skirbekk: Velferdsstat og kulturell
modernisering: Ein skandinavischer Son-
derweg?
Caspar Jørgensen: Planlagt velfærd –
velfærdssamfundets kulturarv – nogle over-
vejelser.
Torben A. Vestergaard: Fra industrisam-
fund til velfærdssamfund – om gavegiv-
ning, liv og ære.
Peter Dragsbo & Flemming Sørensen: By-
plan, byggeri og arkitektur i Sønderjylland
efter 1945 – en oversigt.
Inge Adriansen: Modernismens monu-
mentsætning.
Kim Furdal: Veje til moderniteten og
velfærdssamfundet.
Alle artikler med noter og litteraturhenvis-
ning.
Om forfatterne.
Publikationer fra medarbejdere og afdelin-
ger i Museum Sønderjylland 2009.
Udstillinger i Museum Sønderjylland 2009.
170 s., heftet, rigt ill. farve. Museum Søn-
derjylland, 2010. Pris 98 kr.

Vesthimmerlands Museum, Årbog 2010
Red.: Broder Berg, Thorkild Nielsen, Egon
Jensen, Inger Holm Lorenzen, Hardy Jensen
Broder Berg: Forord – 90 år og fuld fart
mod de 100.
Thorkild Nielsen: Vesthimmerlands Muse-
umsforening i 90 år.

Vigand Rasmussen, fhv. lektor: Fra min
Ærø-tid – erindringsglimt fra 1950’erne og
1960’erne.
Susanne Tholle: Johannes Tholles dag-
bøger 1908-1921.
Mariateresa Pullano og Simon Schölch,
Konserveringsværkstedet v. Øhavsmuseet:
Historien bag billedet – tidlige fotografier
fra midten af 1800-tallet og deres hemme-
ligheder.
Jens Frøslev Christensen: Livet på Rødkær-
gård i Voderup – oplevet af en kodreng.
Karen Margrethe Fabricius med bidrag af
Mikkel Kühl: Årsberetning.
Til artiklerne: noter og litteraturforteg-
nelse.
Bogudgivelser i 2010. Åbningstider i 2011.
152 s., heftet, ill. farve og s/h. Ærø Muse-
um, 2010.

Jul på Mors 2010
Siden begyndelsen af 1960’erne har Mors-
lands Historiske Museum hvert år udgivet
en række historier om mennesker og begi-
venheder med tilknytning til Mors.
Tre af museets frivillige har lagt et stort
stykke arbejde i at lave en registrering af
samtlige numre af ”Jul på Mors” fra 1963 til
2010, så man kan søge på artikler, forfatter-
navne, billedmateriale, årstal m.v.
64 s., ill. Morslands Historiske Museum,
Nykøbing Mors 2010.

Tidsskrifter
Nyt om Arbejdermuseet, januar-april. 2011
nr. 1
Red.: Henning Grelle, Preben Hansen,
Bent Thuesen, Peter Ludvigsen, Hanne
Abildgard, Margit Bech Larsen, Helle Lei-
lund, Linda Nørgaard Andersen og Preben
Sørensen
Peter Ludvigsen: Der er noget i luften…
Leder om museumsudredningen.
Margit Bech Larsen: A Taste of Europe.
Østarbejdere i dansk landbrug. Kom-
mende udstilling.
Preben Sørensen: ”Jeg har opnået mere
end målene fra starten”. Interview med Pe-
ter Ludvigsen i anledning af hans fratræ-
delse som leder af Arbejdermuseet 1. marts
2011.
Kitt Boding-Jensen: ”Under eget tag – ar-
bejdernes første forsamlingsbygning”
Helle Leilund: Det er for børn!! Om pla-
nen for ”Børnenes Arbejdermuseum” fra
1.10.2011.
Jesper Jørgensen: Fra Tages kælder… Kil-
desamling fra Tage Revsgård Andersen.
Jesper Jørgensen: SFAH – et selskab i udvik-
ling. Både tilbageblik og fremtidsplaner
ved 40 års jubilæet for Selskabet til Forsk-
ning i Arbejderbevægelsens Historie.
Preben Hansen: Nyt om bøger. Chr. Kelm-
Hansens erindringer.
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Preben Sørensen: Mindeord v. museets tid-
ligere forvalter Jack Rothmann Christen-
sens død.
Udkommer 3 gange om året. Arbejdermu-
seets Venner, Arbejdermuseet, København

ARKEN Bulletin, vol 5, 2010. Utopic Cura-
ting
Red.: Christian Gether, Stine Høholt, Ca-
milla Jalving og Signe Marie Ebbe Jacobsen
Med bidrag af kurator Magnus Petersens.
Moderna Museet i Stockholm, den engel-
ske museumsforsker Bernadette Lynch,
museumsinspektør Tone Hansen, Henie
Onstad Kunst Center, Oslo samt af Chri-
stian Gether, ARKEN, leder af ARKEN un-
dervisning Christina Papsø Weber, oversin-
pektør Stine Høholt og museumsinspek-
tørerne Marie Laurberg og Camilla Jalving.
Bogen udkommer på engelsk.
96 s., ARKEN Museum for Moderne Kunst
2010

Fund & Fortid, nr. 4, 2010
Red.: Niels Bødker Thomsen, John  Peter-
sen, Niels Ishøj Christensen, Dorrit John-
sen, Benny Staal og Peter Hoffmann
Leder: Skriften.
Peter Hvidtfeldt: Drivjagt ved Store Åmose?
Niels B. Thomsen: Billeder fra SDA’s Syri-
enstur, oktober 2010.
Aktuelle detektorfund.
Claus Clausen: Sommerfuglen, månen og
solen. Om jættestuers astronomiske orien-
tering.
Mogens M. Jensen: Solguden på Madse-
bakke. Nyt fra Madsebakke 6B-feltet på
Nordbornholm.
Pederstrup Træf 2010. Arkæologi og natur-
videnskab – et godt makkerpar.
Nyt fra formanden.
Udkommr 4 gange om året. Sammenslut-
ningen af danske Amatørarkæologer
(SDA). www.arkaeologi-sda.dk

Katalog 22.3.  Journal of Photography &
Video 2010
Red.: Jens Friis og Ingrid Fischer Jonge
Charlotte Præstegaard Schwartz: Ole
Brask. One Music – Many Faces.
Dan Morgenstern: Ole Brask. Jazz Alive.
Artikler om Ole Brask I forbindelse med
udstillingen på Museet for Fotokunst.
Tine Harden: A Kick out of Africa.
Roberto Boccaccino: Toy Town.
Johan Rosenmunthe: Off
Book reviews
Udkommer på dansk og engelsk.
Museet for Fotokunst, Brandts, Odense. 
E-mail: katalog@brandts.dk

Kulturstudier. Dansk tidsskrift for kulturhi-
storie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie
Red.: Astrid Pernille Jespersen, Else Marie
Kofod, Thomas Lyngby, Mette Tapdrup
Mortensen, Annette Vasström, Søren
Bitsch Christensen, Henrik Gjøde-Nielsen,
Steffan Pajung, Jesper Overgaard Nielsen.
Kulturstudier er et forskningsbaseret og
kvalitetsbedømt tidsskrift, der bringer ar-
tikler, reviews og debatter med udgangs-
punkt i historiske og aktuelle studier af ste-
der, folk, kultur og dagligliv. Tidsskriftet er
dannet i 2010 ved sammenlægning af Fortid
og Nutid og Folk og Kultur og har sin base i
de kulturhistoriske museer, arkiver, univer-
sitetsmiljøer og foreninger i Danmark.
Kulturstudier er et open-access-tidsskrift og
er gratis tilgængeligt på internettet. Der er
mulighed for at købe og få tilsendt et trykt
eksemplar af tidsskriftet.
Indhold nr. 2:
Marianne Holm Pedersen: Indledning.
Fortælling og fællesskab.
Marianne Holm Pedersen: Store og små
fortællinger. Ritual og fællesskab blandt 
irakiske kvinder i København.
Tina Wilchen Christensen: Med troen som
fællesnævner. Fællesskab blandt unge i In-
dre Mission.
Else Marie Kofod: Fortællinger om for-
førelse og seksualmoral i 1800 tallets bon-
desamfund.
Lene Andersen: At ændre nutiden gennem
fortiden. Mundtlig historiefortælling i Dan-
mark.
Karen Fog Olwig: Migrationsnarrativer.
Fortællinger om den gode slægtning
blandt vestindiske kvinder. 
Anmeldelser m.v.
www. Tidsskriftetkulturstudier.dk  og
www.folkeminder.dk

Natur og Museum. Nr. 4 Dec. 2010
Red.: Poul Hansen, Theis Andersen, Char-
lotte Clausen, Inge-Marie Høi.
Natteliv
Af Morten D.D. Hansen
Når mørket falder på bliver der tilsynela-
dende stille ude i naturen, men i mørket
myldrer det med liv. Dyr af alle slags –
snegle, edderkopper, insekter, fugle og pat-
tedyr – kommer frem fra deres dagskjul, og
tager man de rette hjælpemidler i brug for
at studere dem, åbenbarer der sig en stor-
slået verden, som kun de færreste kender. 
Natdyrene må tilpasse sig helt anderledes
klimatiske forhold end dagaktive arter.
Temperaturen er lavere, og der bliver kol-
dere ved jordoverfladen. Til gengæld er
vindhastigheden betydeligt mindre og den
relative luftfugtighed kan om natten nå helt
op på 100%, hvilket redder mange smådyr
fra udtørring. Og så er der mørkt og der er
god plads og mindre konkurrence om føde

og skjulesteder. Desuden er sikkerheden
væsentligt bedre, da det er vanskeligt for
mange rovdyr at se deres bytte. Alligevel
hører en række rovdyr selv til de nataktive.
Udkommer 4 gange om året. Naturhisto-
risk Museum Århus. Abonnement: 198 kr.,
løssalg 60kr. www.nathist.dk

Nordisk Museologi. 2010.2
Red.: Ane Hejlskov Larsen (Danmark, ho-
vedredaktør). Janne Vilkuna (Finland), Si-
gurjon Baldur Hafsteinsson (Island), Brita
Brenna (Norge), Eva Silvén (Sverige), Allan
Risbo (Danmark, redaktionssekretær).
Ane Hejlskov Larsen: Forord.
Katalin Deme: Jødiske museer, jødiske
identiteter og stereotyper. Tilblivelse og ud-
vikling af jødisk museumsvæsen i
Bøhmen/Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet.
Ingeborg Hauge og Haci Akman: Museum
og mangfold i norsk kontekst.
Bard Kleppe: Materialitet og mening. En
studie av de besøkende på bygdetun.
Ulrike Spring: Exhibiting Mozart – Re-
thinking Biography.
Merethe Frøyland og Guri Langholm: Vel-
lykket samarbeid mellom skole og museum.
Konferenceanmeldelse
Inger Johanne Lyngø: Museenes Samfunns-
rolle – rapport fra ABM-konferencen 2010.
Ettertanker.
Præsentation af forskningsprojekter
Anna Storm: Kärnkraftverk som minnes-
platser.
Karin Gustavsson; Kulturhistoriska expedi-
tioner på svensk landsbygd under 1920-tal-
let.
Boganmeldelser
Anna Källén: Sinofilerna. Kinakunskap,
samlande och politik från Sven Hedin till
Jan Myrdal.
Eva Silvén: Materialiseringer. Nye perspek-
tiver på materialitet og kulturanalyse.
Fredrik Svanberg: Genstandsfortællinger.
Fra Museum Wormianum til de moderne
museer.
Richard Pettersson: Museumsgrundbogen.
Kunsten at læse et museum.
Vinnie Nørskov: Museer – hvorfor og hvor-
dan?
Udkommer 2 gange om året. www.nordisk-
museologi.org eller www.museumstjene-
sten.org

Portal. Slots- og Ejendomsstyrelsens Maga-
sin, nummer 19. December 2010
Red.: Carsten Jarlov, Lis Jensen, Julie
Avery, Jacob Holst Andersen, Ebbe Loren-
tzen.
Jacob Holst Andersen: Energibesparelser i
Statens bygninger. Vi går efter rentable
energiinvesteringer.
Lars Kirkeby: Energibesparelser. Grønne
Slotte.
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Lasse Bendtsen: Memento Mori. Om et
fænomen, som ikke var ualmindeligt i den
sene middelalders Danmark – kranier som
udsmykning på bl.a. kirker.
Ulla Kjær: Den glemte fest. Når enevolds-
konger bød til fest, blev alt dokumenteret
og fastholdt for eftertiden.
Christian Adamsen: Bryllupsgaver. Tre
usædvanlige oldtidsminder fra hjemlandet
til en bortrejsende dansk brud.
Carsten Pape, Kronik: Et krigstogt i 1487.
Et detaljeret indblik i hvordan en senmid-
delalderlig militær styrke blev sat sammen.
Bjørn Westerbeek Dahl: Hvem var det
egentlig, som for 350 år siden skovlede Ka-
stellets vældige jordmasser sammen? Et
godt arkivfund giver svaret.
Bodil K. Jørgensen, Bagsideartikel: Vædder
eller orm? Om et bæltespænde, som må
have været mere end sin funktion.
Udkommer 6 gange om året. SKALK, 
8270 Højbjerg. www.skalk.dk  
Abonnement: 278 kr.

Temp – tidsskrift for historie, nr. 1, 2010
Red.: Professor Thorsten Borring Olesen
(AU), lektor Kristine Midtgaard (SDU), lek-
tor Nina Koefoed (AU), adjunkt Bo Poul-
sen (RUC), Adjunkt Bertel Nygaard (AU),
lektor Erik Strange Petersen (AU), projekt-
ansat Per Klüver (Gasmuseet, Hobro).
Et nyt historisk tidsskrift. Tidsskriftet er
dannet ved en fusion af de to tidsskrifter
Den jyske Historiker og Historie, som begge er
nedlagt ved fusionen. Det er en bred kreds
af historikere med basis i disse to tidsskrif-
ter, som er gået sammen om at lancere det
nye tidsskrift. Temp vil i udgangspunktet
have adresse på Institut for Historie og
Områdestudier ved Aarhus Universitet,
mens selskabet med navnet Nyt Selskab for
Historie, som står for udgivelsen, udgøres af
en bred kreds af historikere fra fagmiljøer
over hele landet. Det nye tidsskrift lanceres
i lyset af de store og mange nye krav om in-
ternationalisering, bibliometrisk rangering
og fagfællebedømmelse, som stilles til
forskningstidsskrifter i dag.
Temp rummer yderligere en højt prioriteret
satsning på anmeldelser og debatindlæg,
der løbende vil blive publiceret elektro-
nisk, men også vil blive udgivet i de papir-
udgivne numre, hvor dette forventes at op-
tage 20-25% af pladsen.
Første nummer er udgivet i begyndelsen af
december 2010.
Temp nr. 1, 2010
Niels Kayser Nielsen: Dakkuk, dabs og
kropping – madkultur som nøglehul til en
overset kulturarv.
Leon Jespersen: At være, at ville og at have.
Træk af luksuslovgivningen i Danmark i 15-
1600-tallet.
David E. Nye: What Was the Assembly Line?

Arkæolog Sabina Harholm Lønskov: Ener-
gibesparelser. Nye spændende fund på
Slotsholmen. I forbindelse med et stort
energiprojekt på Slotsholmen.
Ann-Britt Rathenborg Nørgaard og Lis Jen-
sen: Lovens huse. En tur rundt i landet for
at se hvad domstolsreformen har betydet
for indretning af lovens huse. Billedserie.
Thomas Wenzell Olesen: Genforhandling
af lejekontrakter hos private udlejere.
Nikolaj Jensen og Jette Hartmann: Slots-og
ejendomsstyrelsen tilbyder nye ydelser.
Uffe Lind: Fleksibelt kontorbyggeri.
Christine Waage Rasmussen: Fredensborg
Slotshave under forvandling.
Ebbe Lorentzen: Eremitageslottet istand-
sættes.
Peter Dragsbo: Se den kongelige slægt i
Sønderborg Slotskirke. Om anetavlerne.
Mette Skougaard: Samarbejde om nyttig-
gørelse og formidling af kulturarven. Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiks-
borg Slot.
Thomas Wenzell Olesen: Slots-og Ejen-
domsstyrelsen styrker porteføljefunktionen.
Kort Nyt.
Slots- og Ejendomsstyrelsen, Finansmini-
steriet, København. www.ses.dk

SFINX. 33. årgang. 2010. nr. 4
Red.: Pernille Carstens, Bo Dahl Herman-
sen, Jens Krasilnikoff, Louise Mejer og
Leif Erik Vaag
Mogens Nykjær: Et palads genopstår i Vene-
zia. Om Palazzo Grimani.
Ole Mortensøn: De sejlede til Jorsalaborg.
Sluttede danskernes hang til store søfartse-
ventyr med vikingetiden? Ole Mortensøn
har i en gammel krønike fundet belæg for,
at danskere deltog i et stort flådetogt som
korsfarere til Det hellige Land i år 1107.
Ib Friis: Aksum – Rom tur/retur – de sidste
hundrede meter af en senantik steles rejse.
Lars Bjørneboe: Parthenon som kirke og
moske – i efterantikken.
Niels Andreasen: Huleforskning på kentau-
rernes bjerg.
Orientering 2010. Årets arkæologiske fund
fra udvalgte egne af Middelhavet, Sorteha-
vet og Mellemøsten.
Bi Skaarup: Bagsideartikel. Julegløggens
rødder.
Udkommer 4 gange om året. Fonden Orbis
Terrarum, Afdeling for klassisk arkæologi,
Aarhus Universitet.
www.tidsskriftetsfinx.dk  Abonnement: 320
kr., løssalg 75 kr., rejsenummer 90 kr.

SKALK, nr. 6, december 2010
Red.:Christian Adamsen
Felix Riede/Inge Kjær Kristensen: Skaft-
glatter. Stenalderens jagtvågen var skæf-
tede, men hvordan blev skafterne forarbej-
dede.

Ann-Christina L. Knudsen og Karen Gram-
Skjoldager: Hvor gik statens repræsentan-
ter hen, da de gik ud? Nye rolleforståelser
hos diplomater og parlamentarikere efter
1945.
Mikkel W. Kaagaard: Selvmordstterrorisme
– En ekstrem reaktion på etnisk konflikt og
eksistentiel trussel.
Dag Thorkildsen: Lutherdom, vekkelse og
de nordiske velferdsstater.
Inger Lyngdrup Nørgaard: Mænd i ligestil-
lingshistorien.
Opposition:
Carsten Porskrog: ”Property and Virginity,
The Christianization of Marriage in Medie-
val Iceland 1200.-1600” Opposition ved Ag-
nes Arnórsdóttir disputatsforsvar.
Debat og anmeldersektion:
I alt ca. 40 sider.
Artikler ca. 160 s. Nyt Selskab for Historie,
Institut for Historie og Områdestudier,
Aarhus Universitet. Abonnement: Rent
elektronisk abonnement 200 kr. pr. årgang,
studenterabonnement: 280 kr. pr. årgang,
både den trykte udgave og adgang til den
elektroniske version. Standardabonne-
ment: 400 kr. pr. årgang, trykte udgave og
adgang til den elektroniske version. Alle
abonnementer kan købes over e-handelssi-
den. www.temphist.dk

Museumsnytt Nr. 5, 2010 –Årgang 58
Red.: Signy Norendal
Signy Norendal, leder: Hva nå, Anne Aas-
heim? Det nye kulturrådet.
Signy Norendal: Mangfoldige museums-
brukere? En ny brukerundersøkelse kart-
legger blant annet museumsbesøk og hold-
ninger til museer blant ikke-vestlige stu-
denter i Oslo.
Tema: Det nye Kulturrådet:
Signy Norendal: ABM-utvikling – Norsk
kulturråd
Signy Norendal: Flyttes til Kulturrådet – Vi
vet ingen ting.
Signy Norendal: Kulturleder på arbeids-
markedet.
Tron Wigeland Nilsen, generalsekretær
Norges museumsforbund: Få hender og
korte armer.
Signy Norendal: - Glem armlengdes-prin-
cippet!  Kulturforsker Svein Bjørkås mener
at rådsmodellen til Norsk kulturråd nu har
utspilt sin rolle.
Interview.
Signy Norendal: Den Huitfeldske linje.
Samtale med kulturministeren Anniken
Huitfeldt.
Grænseløse Øst-Finnmark
Signy Norendal: Samiske museer i grense-
land. 
Signy Norendal: Varangers flerkulturelle
historie.
Aktuelt
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Ann-Mari Gregersen: Ut til hele folket.
Samtale med Københavns Museums for-
midlingsleder Camilla Mordhorst.
Signy Norendal: Aktuel forskning: Koloni-
ale erfaringer i Norge.
Bår Stenvik: Spol tilbake til start. Anmel-
delse udstilling Rockheim.
Andreas Høy Knudsen: Museum dokumen-
terer underkjent folkemord. Halabja-mu-
seet i Irak.
Signy Norendal: Byningsvern på agendaen.
Nettportalen Bygg og Bevar.
Kjetil S. Grønnestad: Fajanse til berøring,
Berøringsgalleri i Egernsunds fayancemu-
seum.
Boganmeldelse: Bjørn V. Johansen: Anne
Eriksen: Museum en kulturhistorie.
Ottar Grepstad: Kommentar. Bli ein sam-
funnsaktør, du også!
Det nasjonale museumsmøtet i Trondheim
8.-11. september
Jo Høyer, Bergen Museum: Dyphavsutstil-
ling og kronglete tollregler.
Udkommer 5 gange om året. ABM-media
AS. Redaksjon og abonnement: Ullevålsve-
ien 11, 0165 Oslo Norge. 

Samdok-Forum 2010/2
Red.: Eva Fägerborg
Eva Fägerborg: Från Samdoksekretariatet
Mats Aronsson: Varselprojektet. Varsel –
hur smakar chipsen? Under 2008 svapte
varslen över Sverige. En ökad arbetslöshet
stod för dörren. Dett fick nio museer ge-
mensamt ställa sig frågan: Kan man ha fre-
dagsmys utan ett arbete att komma hem
från? Hur smakar chipsen för den som är
varslad?
Christine Fredriksen: Håfreströms bruk,
Saab och ungdomsarbetslösheten i Bohus-
län.
Elisabeth Boogh och Piamaria Hallberg:
Hur vi försökte få människor att berätta om
sin situation som varslad.
Ann Grönhammar, Cecilia Hammarlund-
Larsson och Anna Ulfstrand: Folket i fokus
på kronprinsessans bröllopsdag.
Katarina Sandberg: Botniabanans invig-
ning. 
Elin Nystrand von Unge: Mellan insamling
och användning. Hur används egentligen
insamlat material och dokumentationer på
museer idag? Vad händer mellan insamling
och använding?
Lykke L. Pedersen: Få fingrene i dejen!
Nordisk workshop om digitalisering og
brødkultur i samtiden.
Notiser: Om konferencer, en som har ägt
rum och tre kommande.
Nya böcker.
Samdok-forum, Nordiska Museet, Sam-
doksekretariatet, Stockholm. Digitalt ny-
hedsbrev (tidsskrift) udkommer 4 gange
om året. www.nordiskamuseet. se/samdok

Priser

Keramikpriser
Den 20. januar uddeltes på Kunstindustri-
museet Annie & Otto Johs. Detlefs’ Kera-
mikpris.
Modtageren af årets Keramikpris på
100.000 kr. er Steen Ipsen.
Modtageren af årets rejselegat er: Mari-
anne Nielsen.

Arbejderhistorieprisen 2010
Den 27 januar tildeltes Arbejderhistoriepri-
sen Tine Jensen for specialeafhandlingen
fra Københavns Universitet ”Et æble om
dagen… Undersøgelse af landarbejdernes
sundhedsforhold i Danmark i perioden ca.
1880 til ca. 1910 i relation til kost og er-
næring”.
Prisen uddeles i fællesskab af Arbejdermu-
seet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og
Arkiv, Arbejdermuseets Venner og Selska-
bet til Forskning i Arbejderbevægelsens Hi-
storie (SFAH)
Prisen er på 15.000 kr., og tildeles sædvan-
ligvis et speciale eller en ph.d.-afhandling
om et tema inden for dansk eller internati-
onal arbejderhistorie.

Seminarer, konferencer

Brandts, Odense. Seminar om unge og bru-
gerinddragelse den 5. april 2011
Seminar om unges oplevelser af udstillin-
ger på museer og i kunsthaller. Baggrun-
den er en undersøgelse foretaget af Anex
Analyse. Seminaret byder også på et panel
af unge, som fortæller om deres oplevelser
med museer. Vinnie Nørskov, Center for
Museologi, Aarhus Universitet fremlægger
tendenser inden for den aktuelle forskning
i unge og museer.
Tilmelding inden 30. marts 2011.
Tlf. 65 20 70 10. 
Seminaret finder sted i Brandts Audito-
rium.

Vårkonferens 2011. Kreativitet och mång-
fald. Kulturarvspedagogik för ett nytt de-
cenium
Konferencen fandt sted 9.2. til 10.2. 2011
på Jamtli, Östersund, Sverige.
Arrangeredes af NCK, Nordisk centrum for
kulturarvspedagogik, Östersund. www.nck-
kultur.org  hvor man kan finde resultat af
konferencen.

Aktuelt nyt museer

Statens Kunstfond – værker i deponering
Alle statslige, regionale, kommunale eller
andre institutioner, der er tilgængelige for
offentligheden, kan søge om at få kunst-
værker fra Statens Kunstfond i deponering.

Formålet med Statens Kunstfonds depone-
ringer er at give mennesker i hele landet
mulighed for at møde kunst på et højt kva-
litativt niveau.
For at komme så mange som muligt til
gode, bliver de kunstværker, der bliver købt
af Statens Kunstfond, deponeret på steder,
hvor mange mennesker færdes – f.eks. i
skoler, på hospitaler og i andre offentlige
bygninger og institutioner. Ønsket er at
vække interesse for samtidens kunst hos et
bredt udsnit af befolkningen og at give
mennesker mulighed for at møde kunst,
dér hvor de færdes i deres dagligdag.
De institutioner, der modtager værker i de-
ponering, skal skabe rammen for mødet
mellem samtidskunsten og brugerne. Sta-
tens Kunstfond lægger vægt på, at en depo-
nering ikke kun er en udsmykning, men
også en formidlingsopgave, som institutio-
nen engagerer sig i. Derudover forventer
Statens Kunstfond at institutionen kan tage
et praktisk og sikkerhedsmæssigt ansvar for
kunstværkerne.
Ansøgningsfrist i 2011 samt kontakt:
www.kunst.dk  Claus Bohne,
claboh@kunst.dk

Arkæologi

Moesgård Museum
I august foretog arkæologer fra Moesgård
Museum en prøvegravning på det sted
nord for herregården, hvor det nye Moes-
gård Museum skal bygges. Her dukkede
nogle interessante rester efter en gård fra
16-1700-tallet op. Udgravningen har indtil
nu afsløret fundamenter, rester af lergulve
og en stenbelægning samt forskellige min-
dre fund som keramik og kridtpiber. Det er
formodentlig resterne af en gård i lands-
byen Store Fulden. Udgravningen vil
fortsætte senere.

Museum Lolland-Falster
I forbindelse med forsyningsledningsar-
bejde i Emil Aarestrups Gade i Sakskøbing
er museet nu i gang med at registrere det
som må være den gamle købstads middelal-
derlige voldgrav.

ICOM

Museernes verdensorganisation ICOM har
afholdt sin 22. verdenskongres. Ved valget
til ICOMs 16  personer store excutive comi-
tee, der er organisationens hovedbestyrelse
fik Danmark en repræsentant: Merete Ib-
sen, Kvindemuseet i Århus.
Jytte Thorndahl, museumsinspektør på
Energimuseet, blev valgt til formand for CI-
MUSET, som er organisationen for tekni-
ske museer og science centre.
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Forskningprojekter

Ny Carlsberg Glyptotek,
København
Carlsbergfondet har bevilget
godt 2,2 millioner kroner til Ny
Carlsberg Glyptoteks forskning
i farverne på antik skulptur. Der
betyder at projektet ’På sporet af
farven’ fortsætter frem til 2013.
Forskningsprojektet bidrager
med ny viden, der udfordrer vo-
res billede af Antikken. 
Senest har forskerholdet gjort
uventede fund af bladforgyld-
ning i museets samling. De har
fundet guld på statuer fra så
forskellige steder som Syrien og
Rom. – se www.glyptoteket.dk/
guld-paa-glyptoteket.pdf
Glyptotekets projekt ’På sporet
af farver’ bygger på et samar-
bejde mellem Kunstakademiets
Konservatorskole, Geologisk
Museum, Statens Naturhistori-
ske Museum, Institut for Kemi
ved DTU og Ny Carlsberg
Glyptotek: ’The Copenhagen
Polychrome Network’ ledes af
forskningsinspektør Jan Stubbe
Østergaard.
Det danske netværk har fokus
på grundforskning i antik skulp-
turs farver og anvender helt nye
teknologier. Se: www.glyptote-
ket.dk/antikkens farver.pdf

Moesgård Museum og Aarhus
Universitet
Har fået 7.1 millioner kroner af
Det Frie Forskningsråd til pro-
jektet ”Death, Materiality and
the Origin of Time”. Døden er
den overordnede ramme for
hvordan, mennesket opfatter
tid. Projektet vil gennem en
række antropologiske og ar-
kæologiske studier undersøge,
hvordan forskellige ritualer, tra-
ditioner og forklaringsmodeller
er skabt og bliver brugt til at
forhindre døden, udskyde den
eller omfavne den, så der er en
adgang til de dødes verden og
dermed en anden tid.
Tovholder i projektet er afde-
lingsleder og professor Rane
Willerslev. Til projektet vil der
blive ansat en række phd’er og
forskere, og der vil på Moes-
gård Museum også blive aktivi-
teter, som vil inddrage museets
publikum i forskningsprojektet.

for Textilforskning ved Køben-
havns Universitet og National-
museet, Textilforum Museum
Midtjylland, Moving Minds og
Innovationsnetværket Livsstil –
Bolig og Beklædning. Projektet
er støttet af Center for Kultur-
og Oplevelsesøkonomi.
Se: www.innonetlifestyle.com
og www.cko.dk

Digitalt

Gammel Estrup – 
Herregårdsmuseet
Udvider med en nyskabende di-
gital formidling med websitet
Historiefortælleren. På websitet
kan museumsgæsten gå på op-
dagelser i en virtuel udgave af
museet, læse virtuelle bøger om
de personer, der ejede Gammel
Estrup, se hvor langt de kom om-
kring i Danmark og Europa og
fordybe sig i museets samlinger.
Historiefortællerens virkemidler
er alsidige – animationer, vide-
oer, illustrationer og bøger. I en
virtuel udgave af huset kan den
besøgende gå på interaktiv op-
dagelse i slottets historiske rum,
man kan også folde ejerslægten
Scheels stamtræ ud. Museet har
fået unge professionelle illustra-
torer til at nyfortolke de mange
personlige fortællinger fra 200
års kulturhistorie. Historiefortæl-
leren er særligt rettet mod unge
brugere og navnlig elever i gym-
nasier og folkeskoler.
Websitet er udviklet af Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet i
samarbejde med SHiFT Inter-
active Communication.

Kulturarvsstyrelsen – 
Bygningskultur 2015
Den 23.11. 2010 præsenteredes
kommunerne for initiativet Byg-
ningskultur 2015 som Kultur-
arvsstyrelsen og Realdania står
bag, med råd og viden om, hvor-
dan kommunerne og borgerne
kan få det bedste ud af den byg-
gede kulturarv. 
Bygningskultur 2015 er sat i ver-
den som en udløber af, at et
bredt flertal i Folketinget i år
ændrede Bygningsfredningslo-
ven for at fremtidssikre Dan-
marks ca. 9000 fredede bygnin-
ger. Lovændringen betyder, at
Kulturarvsstyrelsen er i gang
med at gennemgå Danmarks

Gammel Estrup – Herre-
gårdsmuseet og Dansk Center
for Herregårdsforskning
Deltager sammen med museer
og universiteter fra Sverige og
Norge i det EU-støttede projekt
”Västerhavets kulturarv”. Pro-
jektet, der er delfinansieret af
Den europæiske regionale ud-
viklingsfond ERUF igennem
EU’s program for Interreg IVA,
vil undersøge 1700-tallets fælles
nordiske tendenser og sætte nyt
fokus på den hverdagsintegra-
tion, der prægede 1700-tallet
og tiden forud for de moderne
nationalstater.
Udover Gammel Estrup – Her-
regårdsmuseet og Dansk Cen-
ter for Herregårdsforskning
deltager også Göteborg Stads-
museum, Larvik kommune,
Larvik Museum/Vestfoldmuse-
ene IKS, Oslo Universitet og
Göteborgs Universitet. Projekt-
periode: 1.10.2009 - 30.12.2011.

KUNSTEN Museum of 
Modern Art, Aalborg
Museet har modtaget en bevil-
ling på 1 million kroner fra Ny
Carlsbergfondet til forskning i
den nordjyske kunstner Mo-
gens Otto Nielsens livsværk.
Mogens Otto Nielsen (f. 1945)
repræsenterer den generation
af danske koncept-kunstnere,
der siden starten af 1960’erne
har markeret sig i den internati-
onale eksperimenterende
avantgarde. Mogens Otto Niel-
sen har engageret sig voldsomt
i mail art-genren. På KUNSTEN
findes 45 værker af kunstneren
foruden grafik og mail art-vær-
ker. Mogens Otto Nielsens mail
art-arkiv på mere end 10.000 ef-
fekter er deponeret på museet.
I forbindelse med forsknings-
projektet oprettes ph.d.-stilling
i samarbejde med Aarhus Uni-
versitet.

Development Centre UTM  –
Retrokoncepter
Projektet er et to-årigt samar-
bejde mellem danske design-
virksomheder, museer og forsk-
nings-institutioner inden for
tekstilhistorie og arkæologisk
tekstil.
Via projektet skal de delta-
gende virksomheder hente in-
spiration og viden fra Center

fredede huse et efter et. Fore-
løbig har tre kommuner, Hals-
næs, Kalundborg og Guldborg-
sund haft besøg. Frem til 2015
vil alle kommuner få gennem-
gået de fredede bygninger, så
de kan sikres for fremtiden. 
Kort efter lovændringen fulgte
Realdania op på initiativet med
en bevilling på 27 mio. kr., så sik-
ringen af bygningsarven også tæl-
ler bevaringsværdige huse med.
Se i øvrigt ny hjemmeside:
www.bygningskultur2015.dk

Kulturarvsstyrelsen og Natur-
styrelsen – Alt om fortidsminder
Pas på fortidsminderne. Alt om
fortidsminder.dk er navnet på en
ny portal med videovejledning,
fakta og gode råd om korrekt
pleje af fortidsminder. Websi-
den er også stedet, hvor interes-
serede kan få viden og svar på
alt om Danmarks mere end
30.000 fredede fortidsminder.
Websiden har videovejledning,
fakta, gode råd og spørgsmål/
svar-funktion om korrekt pleje
af fortidsminderne.
Websiden har vejledninger for
lodsejere og kommuner til at
søge økonomisk støtte til synlig
formidling og forbedring af ad-
gangsforhold til fortidsmin-
derne.
Websiden er også portalen hvor
den interesserede borger, turist,
natur-kulturelsker kan finde vi-
den om Danmarks mere end
30.000 fredede fortidsminder
og bliver inspireret til selv at
tage på tur i fortiden.

KØS museum for kunst i det 
offentlige rum, Køge
I forbindelse med udstillingen
Det vores kunst tilbyder KØS Sko-
letjenesten indtil 6.3. en gratis
kunstjagt for alle 7.- 10. klasser.
Ved hjælp af smartphones (ca.
5 stk. pr. klasse) guides klassen i
grupper gennem Nørrebro og
møder kunstværker der præger
byrummet. Se www.koes.dk

Statens Museum for Kunst,
København
Nyt website ”Kunsthistorier –
online” på hjemmesiden
www.smk.dk 
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Louisiana, Humlebæk
Til 29.5.

Picasso Fred og frihed
Forårets udstilling er viet en måske ikke helt så bekendt side af én af det 20.

århundredes største kunstnere: den fredselskende Pablo Picasso (1881-

1973). Udstillingen er tematisk og viser gennem mere end 100 værker, male-

rier, tegninger, litografiske tryk, breve og fotografi, hvordan Picasso forholder

sig til de historiske og politiske begivenheder i koldkrigsperioden efter 1945.

Picasso var en socialt engageret kunstner, der fulgte med i verdens begiven-

heder, og meget af hans kunst i hans sidste tre årtier skildrer menneskelige

konflikter og krig, men udtrykker samtidig et dybt ønske om fred, internatio-

nal forståelse og samhørighed. Og typisk for Picasso favner han begivenhe-

derne i et stort spektrum, det vil sige han sætter hele sin egen kunstneriske li-

denskab i spil for at fange tiden.

Mødre og musketerer er Picassos sidste store tema hen mod slutningen af

hans liv. Han er optaget af kvinden i en hyldest til erotikken og moderskabet

og dermed fred, og han ser i musketer-motivet en evig frygt for det totali-

tære, racisme og krig. 

I det Gamle Testamente sendte Noah en due af sted fra Arken for at under-

søge om vandet var sunket. Den kom tilbage med en olivengren i næbbet –

et symbol for fred. I forbindelse med den første fredskonference i Paris i 1949

sender Picasso duen af sted som motiv på den plakat, der annoncerer konfe-

rencen – og siden bliver duen ikon og ledemotiv for de kommende fredskon-

ferencer og benyttet som symbol for fred verden over.

Louisiana har et særligt forhold til Picasso. Museet har tre fornemme malerier

i samlingen samt tegninger og grafiske tryk, og gennem sin 50-årige historie

har museet afholdt fire Picasso-udstillinger. Denne udstilling er blevet til i et

samarbejde med Tate Liver-

pool og giver Louisiana en

chance for at brede endnu et

tema i Picassos enorme og

mange-facetterede oeuvre

ud for museets publikum.

Pablo Picasso: Nature morte
au bougeoir, 8.4.1944. 
Centre Georges Pompidou,
Paris. Succession Picasso/
Billedkunst 2011.

Museum Sønderjylland 
– Arkæologi Haderslev.
Museet har den 28.1. åbnet Den
Digitale Gravhøj – historien om
Skrydstrupkvinden.
Skrydstrupkvinden er en søn-
derjysk skønhed, men hun er
også et nationalt klenodie, som
derfor er hjemmehørende på
Nationalmuseet. Museet har nu
fået mulighed for at formidle
historien om hende ved hjælp
af avanceret digital teknologi.
Projektet er udviklet i samar-
bejde med Alexandra Institut-
tet A/S – CAVI (Center for
Avanceret visualisering og In-
teraktion). www.museum-son-
derjylland.dk

Arrangementer

Karen Blixen Museet, Rungsted
Kyst
Som en del af kultursamarbej-
det mellem Mexico og Dan-
mark vil Mexico Citys indbyg-
gere til 20. marts få mulighed
for at lære Karen Blixen at ken-
de. Udover en række arrange-
menter, der introducerer Karen
Blixens forfatterskab, åbner fo-
tografen Torben Eskerod udstil-
lingen ”På din maske skal jeg
kende dig” som består af sort-
hvide fotografier af livsmasker,
deriblandt Karen Blixens. Dig-
teren og billedkunstneren Mor-
ten Søndergaard præsenterer
sine kunstneriske arbejder i
samtale med den mexicanske
digter Rocio Cerón – en videre-
udvikling af et digtermøde som
fandt sted på Karen Blixen Mu-
seet i 2010. Arrangementerne
er støttet af Den mexicanske
Ambassade i Danmark, Den
danske Ambassade i Mexico og
Kunststyrelsen.

Davids Samling, København
Særudstillingen: ”Bayt al Aqqad
– et hus i Damaskus” – hele året.
Omvisninger lørdage-søndage
kl. 14 og kl. 15
Omvisninger onsdage kl. 19.30
Film vises dagligt kl. 14 og kl.
15.30 i museets foredragssal.
Program se www.davidmus.dk

Københavns Museum
Gratis omvisning i de arkæolo-
giske udgravninger på Kongens
Nytorv.

For at imødekomme den store
interesse fra offentligheden vi-
ser museets arkæologer rundt i
udgravningerne hver dag man-
dag til torsdag kl. 13. Omvisnin-
gerne er gratis og varer omtrent
20 minutter.

Museum Sønderjylland 
– Arkæologi Haderslev
Til 25.4.: Kunstudstilling ”Øje-
blik” – skulpturer af Lis Ander-
sen og Ole Videbæk.
1.3., kl. 13: Slesvigske Vognsam-
ling åbner efter vinterluknin-
gen.
1.3. til 25.4.: Udstilling: Hånd-
værk i nye dimensioner –
Knaster og knuder. I samar-
bejde med sløjd- og håndar-
bejdselever fra lokale skoler.
Til 3.4.: Udstilling: Det bedste
fra Bestseller – udstilling om
udgravningen og fundene fra
Bramdrup.
Til 25.4.: Udstilling: ”Renæssan-
cens klædeskab – fra maleri til
kopi”

Sydvestjyske Museer, 
Esbjerg Museum
Løvfald – når affald bliver til
kunst
Udstillingen af billedhuggeren
og billedkunstneren Lars Wal-
demar er forlænget til 27.3.
Udstillingen omtalt i Danske
Museer nr. 4, 2010.

Slots- og Ejendomsstyrelsen
Projektet ”Liv og Lys” byder på
natur- og kulturoplevelser og
muligheder for motion i Søn-
dermarken på Frederiksberg,
København, mens mobiltele-
fonen giver informationer om
de mange natur- og kulturople-
velser. Projektet består af tre
nye tilbud:
� En motionsrute på 2,5 km
med indbygget belysning og
digitale funktioner samt aktivi-
tetspunkter til fremme af be-
vægelse og leg.

�Genskabelse af forsvundne
kulturhistoriske bygningsvær-
ker

� Flere naturoplevelser, blandt
andet ved etablering af nye
vådområder.
Projektet er støttet af Nordea-
fonden, Lokale- og Anlægsfon-
den, Frederiksberg Kommune
og Slots-og Ejendomsstyrelsen.

Udstillinger

Thorvaldsens Museum, København
Til 1.5.

Unge øjne på antikken
11 unge gymnasieelever fra Gefion Gymnasium er inviteret til at opbygge en

udstilling, hvor de undersøger og formidler, hvordan antikke genstande, der

er udstillet på 1800-tals maner, opleves i dag.  Gennem dette brugersamar-

bejde er de unge med til at pege på, hvordan museets samling har og kan få

betydning for nutidens publikum.

Bertel Thorvaldsen var en rigtig samler, og under sit livslange ophold i Rom

købte han på markeder og hos lokale kunsthandlere i hele Italien mere end

10.000 ægyptiske, græske, etruskiske og romerske oldsager, der bl.a. bestod

af vaser, smykker og olielamper. Da museet åbnede i 1848 kunne gæsterne i

seks rum se Antiksamlingen. Det kan de også i dag, for Antiksamlingen er

udstillet, præcis som den var, da museet åbnede. Samlingen er derfor en

museumshistorisk tidslomme, der giver et indblik i, hvilket billede af antikken,

man i midten af 1800-tallet ønskede at give de besøgende. Og det er netop

udfordringen ved Antiksamlingen, for hvordan formidler man og fornyer en

statisk samling, så den bliver relevant og aktuel for nutidens publikum?

Med udstillingen har museet taget udfordringen op. I de uger gymnasieele-

verne arbejder på museet, sætter de sig ind i samlingen og undersøger alt

det, der påvirker oplevelsen af de antikke genstande.
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Udstillinger

Østfyns Museer, Johannes Larsen Museum, Kerteminde
Til 27.2.

Jeppe Larsen – retrospektiv udstilling
Johannes Larsens sønnesøn, Jeppe Larsen (1935-1984), blev maler som sin

farfar. Han voksede op på Møllebakken i Kerteminde sammen med den be-

rømte maler. Jeppe Larsen debuterede som kunstner i 1960 og valgte stik

imod tidens trend at fortsætte i det naturalistiske spor, som samtidens kunst-

nere ellers forsvor skulle have nyt at byde på. Men Jeppe Larsen fik skabt sig

et navn med sine naturskildrende værker.

Udstillingen spænder over de vigtigste af Jeppe Larsens motivkredse: por-

trætter, miljøskildringer fra Kerteminde, nærstudier af naturen, stald-billeder

af især tyre og tyrekalve, hans stemningsfulde oliekridttegninger fra havet og

kysterne, hans store oliemalerier fra Romsø og øhavet omkring Fyns Hoved,

malerier fra hans rejser til Færøerne, samt nogle smukke billeder fra haven på

Møllebakken.

Jeppe Larsen havde atelier på Møllebakken indtil sin død i 1984. Han havde

en klar vision om at omskabe

Møllebakken til et museum,

så hjemmet, inventaret og

kunsten kunne bevares for ef-

tertiden. Men han nåede des-

værre aldrig at se sin vision re-

aliseret. I 1985 overgik kunst-

nerhjemmet til Kerteminde

Museum, og i 1986 åbnede

Johannes Larsen Museet.

I forbindelse med udstillingen

er der udgivet et katalog – se

publikationer.

Louisiana, Humlebæk
2.3. til 15.5.

Al Taylor
Louisiana – på papir hedder en ny serie af mindre udstillinger, som vises i

løbet af 2011. Udstillingerne fokuserer på grafiske arbejder og tegninger, og

den første kunstner i serien er den amerikanske kunstner Al Taylor (1948-

1999), som museet i forvejen ejer en række fotogravurer af.

Al Taylor er en kunstnernes kunstner forstået således, at han blotlægger

nogle fundamentale arbejdsmetoder, som de fleste kunstnere har et forhold

til. Tilfældighedernes poesi kunne hans stærke sansninger og iagttagelser

kaldes.

Al Taylor var i adskillige år assistent hos Rauschenberg og knyttede bånd til

Danmark gennem et samarbejde med kobbertrykker Niels Borch Jensen og

den nu afdøde gallerist Tommy Lund. Taylors værker vækker fornyet interesse

i disse år med udstillinger i New York og i München i den fornemme kobber-

stiksamling Staatliche Graphische Sammlung på Pinakothek der Moderne.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Staatliche Graphische Sammlung.

Fuglsang Kunstmuseum Toreby, Lolland
Til 5.6.

Tværsnit. Kunstnermotiver gennem 100 år
Udstillingen sætter fokus på kunstnernes utallige inspirationskilder. Udstillin-

gen er en rejse gennem 100 års dansk kunst og viser forandringerne i kun-

stens udtryk inden for motivkredse som landskabet, byen, portrættet og op-

stillingen. For mens den teknologiske udvikling har løbet stærkt i det for-

gangne århundrede, er der alligevel konstant kunstnere, som finder det ide-

elle motiv i naturens vide horisonter, træernes fyldige kroner, byens trængsel,

hjemmets intimsfære, sydens fremmede egne eller de mange detaljer, som

opstillinger og modelstudier byder på.

På tværs af tid og samling viser museet et snit af billedkunst og skulpturer fra

museets magasiner, og publikum

får en enestående mulighed for

at opleve kunstværker, som sjæl-

dent vises frem for offentlighe-

den.

Tværsnit præsenterer unikke vær-

ker, hvor kunstnernes indtryk og

fastholdelser af det sete stilles op

mod hinanden i tematiske sektio-

ner.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 13.3.

De nordamerikanske indianere
Fotoudstilling med billeder af de nordamerikanske indianere. Udstillingen er

arrangeret i samarbejde med Den amerikanske ambassade.

Da den amerikanske fotograf Edward Sheriff Curtis (1868-1952) i år 1900

begyndte sine skildringer og fortegnelser over de godt 80 forskellige india-

nerstammer i Nordamerika havde han ingen anelse om, hvor omfattende et

projekt, han havde indladt sig på.  Edward Curtis var betaget af indianernes

storhed og værdighed, selv om de på dette tidspunkt allerede var fortrængt

til deres reservater. Han ville med sit projekt forsøge at vise indianernes liv før

deres kontakt med den hvide mand.

Det skulle vise sig, at Curtis skulle bruge mere end 30 år på sit projekt, og det

blev til 45.000 fotooptagelser, 10.000 vokscylindere med optagelser af india-

nernes sprog og musik samt omkring 4.000 sider antropologisk tekst. Det var

ikke alene de enestående fotografiske optagelser, der havde Edward Curtis’

interesse. Han formåede også at opnå dyb indsigt i indianernes liv og hver-

dag med optegnelser over ordforråd, religiøse traditioner, bolig, musik, danse

og beklædning. Han udfærdigede også fortegnelser over højde og vægt

blandt befolkningen samt ritualer i forbindelse med fødsel, bryllup og død.

Curtis var desuden i stand til at indsamle oplysninger om indianernes myto-

logi og spiritualitet, hvilket ingen andre forskere hidtil havde formået.

Dette materiale har nu fået en renæssance ved arrangementet af denne foto-

udstilling med kopier af de originale negativer og toning af billederne i den

stil og form, som Curtis oprindeligt havde lavet sine billeder.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet en bog ”Sacred Legacy” med

over 180 billeder af Edward Curtis’ bedste hverdagsskildringer og portrætter

af indianerne (se publikationer).

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
11.3. til 15.5.

Natursansning – Tekstilkunstner Inger Jensen
Inger Jensens vævede billeder reflekterer naturens uendelige mangfoldighed

og detaljerigdom. I udstillingen ”Natursansning” vil man kunne opleve vær-

ker, der vidner om naturindtryk fra både nær og fjern – fra de store vidder i

det vendsysselske landskab til Californiens varme vestkyst, fra skov, strand og

klitlandskaber til fortættede naturoplevelser.

Inger Jensen (f. 1942) er uddannet fra Danmarks Designskole i 1964 og fra

California College of Arts, USA i 1971. Fra 1964-1986 var Inger Jensen bosat

i USA, et ophold som gav rig mulighed for at studere såvel eksperimente-

rende tekstilkunst som traditionelle og etniske tekstiler, herunder bl.a. Syd-

og Mellemamerikas omfangsrige og traditionstunge tekstilkultur. 

Udstillingen vises som et supplement til museets samling af kunsthåndværk.

Poul Ekelund: Grønne popler,
1948. Foto: Ole Akhøj.

Hættemåger.
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Kunsthallen Brandts, Odense
Til 1.5.

Drømte mig en drøm i nat. Sanseudstilling 2011
I udstillingen kan de besøgende børn se frem til en rejse i et univers, hvor al-

ting ændrer størrelse og ingenting er, som man troede. Ligesom i en drøm.

Når man træder ind i udstillingen er træerne i parken uendeligt høje, husene

og bjergene er kæmpestore, men på vandringen gennem drømmen forvand-

ler husene sig pludselig til navlehøjde.

PÅ videoskærme fortæller børn historie og drømme for børn, og de be-

søgende børn inviteres til at fortælle deres egne historier. Drømte mig en

drøm i nat er inspireret af den italienske arkitekt Palladios Teatro Olympico fra

1600-tallet og renæssancens perspektiviske maleri.

Sanseudstillingen er udviklet af billede- og mediekunstner Marika Seidler (f.

1972) og scenograf, performer og forfatter Seimi Nørregaard.

Den første sanseudstilling åbnede i 1988, og denne er således nummer 23. i

rækken af de særligt tilrettelagte kunstudstillinger for børn. Hvert år bliver

sanseudstillingen besøgt af omkring 10.000 børn fra hele Danmark.

Skovgaard Museet i Viborg
Til 8.5.

Danmarks dejligst. P.C. Skovgaard – guldalderen 
revurderet
P.C. Skovgaard er en af de betydeligste landskabsmalere fra guldalderen,

fordi hans malerier på mange måder er indbegrebet af Danmarks geografi og

natur. Fra hans mange ture rundt i landet med malerkassen under armen har

han skildret velkendte motiver, som i dag tilhører vores fælles billedarv. Skov-

gaards billeder stillede dog ikke kun skarpt på naturidyllen, men fortæller

også om tidens nye, nationale selvbevidsthed. Den stærke nationalfølelse,

der var forudsætningen for det politiske systemskifte, sikrede den endelige

vedtagelse af grundloven i 1848.

Som kunstner var P.C. Skovgaards bidrag netop at fremstille Danmark dej-

ligst. Udstillingen er interessant, fordi P.C. Skovgaards landskabsmalerier ud-

trykker tidens uro og tro på det særligt danske, hvilket også er en del af vor

tids debat i dag.

Med udstillingen får publikum en enestående mulighed for at opleve et im-

ponerende udvalg af Skovgaards bedste værker, der ikke er vist samlet siden

1967.

Udstillingen er et samarbejde mellem Skovgaard Museet og Fuglsang Kunst-

museum. Malerierne er hentet fra de to museers egne samlinger, tilføjet

unikke værker fra andre danske kunstmuseer og en lang række private ejere i

ind- og udland. 

Udstillingen er blevet til på baggrund af et længerevarende forskningspro-

jekt, som Skovgaard Museet har varetaget sammen med Fuglsang Kunstmu-

seum. Kildegrundlaget for forskningen er mere end 500 breve til og fra P.C.

Skovgaard fra Skovgaard Museets brevarkiv.

I forbindelse med ud-

stillingerne på Fugls-

ang Kunstmuseum (til

2.1.2011) og på

Skovgaard Museet er

udkommet den store

forskningsbaserede

bog om kunstneren

(Se Danske Museer

nr. 4 og 5 2o10).

Museet for Fotokunst, Brandts, Odense
Til 6.3.

Ole Brask – Jazz Live
Den danske fotograf Ole Brask

(1935-2009) rejste til New York i

1959, præcis det år hvor epoke-

gørende jazzalbum blev udgivet.

Blandt de væsentligste jazz udgivel-

ser er Dave Brubecks Time Out,

Charles Mingus’ Mingus AH Um og

Ornette Colemans The Shape of Jazz

to Come. Det lykkedes Ole Brask at

blive en del af jazzmiljøet, og han fo-

tograferede mange af jazzens frontfi-

gurer. Flere af hans fotografier har i dag status som ikoniske portrætter af de

kendte musikere.

Ole Brask blev født i København i 1935. Som ung begyndte han som journa-

listelev, men fotografiet trak, og efterhånden modtog han flere og flere free-

lanceopgaver, samtidig med at interessen for musik voksede. Fra 1960’erne

og frem til midten af 1980’erne er Brask bosat i New York, London og Paris

med egne fotostudios. I 1960’erne arbejdede Brask ligeledes for tre verdens-

kendte fotografer: Richard Avedon, Hiro og Erich Hartmann. Brask fungerede

også som freelance fotograf for det franske billedbureau Magnum, hvilket in-

spirerede ham til sammen med fotograferne Gregers Nielsen, Roald Pay og

Jesper Høm at oprette det danske fotobureau Delta Photos i 1964.

Fotografisk var Ole Brasks vandmærke den nærværende, afslappede og ven-

skabelige præsentation af jazzens musikere. Hans fotos handler om musi-

kerne – mennesker, der lever et liv med jazz. Han gik aldrig efter et spillesteds

stemning. I Brasks billeder ses musikerne udenfor i bybilledet, når de øvede

sig, fortabte sig i musikken, i samspil med hinanden eller i studiet smilende til

fotografen Brask.

I tidsskriftet Katalog, Journal of Photography & Video, 22.3 er der artikel om

Ole Brask – se publikationer.

Museum Lolland-Falster
Til 2.4.

Wangji Wetschi Lulunga – Høvdingedoktoren, der gør
krumme stier lige
Tunda – en eventyrlig historie fra Congo – fortalt af Stine Bitsch-Larsen.

Wangji Wetschi Lulunga, er det navn den danske missionærlæge Immanuel

Bitsch-Larsen fik af de lokale, da han arbejdede som læge i Congo. Immanuel

havde allerede som 11-årig besluttet, at han ville være læge, og at han ville

arbejde i Afrika. Beslutningen blev en realitet, da Immanuel Bitsch-Larsen i

1950 drog med sin familie til Tunda i Congo, hvor han og hans kone Valborg

helligede sig lægearbejdet. Hospitalet hvor Immanuel havde sit daglige ar-

bejde var opført i 1920 og havde plads til 100 senge. Hver dag stod patienter

tålmodigt i kø og ventede på at blive tilset. Men Immanuel foretog også

jævnligt ture i området for at komme ud til nærliggende landsbyer. Når

lægen var på vej, blev det varslet på landsbyens tromme, der kan høres på 50

kms afstand.

Efter 10 år som læge i Tunda blev Immanuel og hans familie evakueret ud af

landet, da der var udbrudt borgerkrig. Lægen tog dog fortsat til Congo i ferie

og orlov for at hjælpe. Efter det lange ophold slog familien sig ned på Lol-

land, hvor Immanuel var tilknyttet Maribo Sygehus.

Udstillingen bygger på Stine Bitsch-Larsens fortælling fra 1952, hvor hun var

nede for at besøge sin bror. Her fulgte Stine sin brors arbejde og hverdag i 2

måneder og fik et indblik i livet som læge i 1950’ernes Congo. Udstillingen

indeholder fotos fra Stines besøg og nutidige fotos, hvor Immanuel igen var

nede for at hjælpe på hospitalet i Tunda. Der vises desuden en film fra da Im-

manuel var i Tunda i en alder af 92 for igen at hjælpe på hospitalet.

Skovsø i måneskin,
1837. Foto: 
Skovgaard Museet.
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Udstillinger

Thorvaldsens Museum, København
3.3. til 29.5.

Aftenlandet. Dansk landskabsmaleri i slutningen af
1700-tallet
Med udstillingen bliver det danske landskabsmaleri fra ca. 1770 til ca. 1810

set i et helt nyt lys. Netop denne periodes landskabskunst er langt mere betyd-

ningsfuld og indholdsrig, end man hidtil har ment. Og det er i denne periode,

at man overhovedet begynder at få et selvstændigt dansk landskabsmaleri.

Tiden fra 1784, hvor Kronprins Frederik (senere Kong Frederik 6.) tager mag-

ten, til 1797 (hvor den kloge og dygtige statsminister A.P. Bernstorff dør) er

kaldt ”den måske lykkeligste tid i Danmarkshistorien”. Perioden falder sam-

men med Thorvaldsens ungdomsår i København til han i 1796 rejser til Rom.

Denne ”lykketid” finder først og fremmest sit billedmæssige udtryk i lands-

skabsfremstillinger af Jens Juel og Erik Paulsen. Men også landskabsmalerier

af den tidlige C.W. Eckersberg, af Elias Meyer, Peter Cramer og S.L. Lange

indgår i udstillingen.

I 1810 drager C.W. Eckersberg af sted på sin store uddannelsesrejse, der først

bringer ham til Paris og senere til Rom, hvor han dels bliver nær ven med

Thorvaldsen, og dels begynder at male den række af små frisk oplevede skit-

ser, som han havde med tilbage til København i 1816. Det naturstudium bli-

ver udgangspunktet for en ny tilgang til virkeligheden for Eckersbergs mange

elever. Og den periode i dansk kunsthistorie, der senere blev døbt ”den dan-

ske guldalderkunst”, tager sin begyndelse. Men udstillingen vil vise, at der

faktisk er en forestilling om en rigtig samfundsmæssig guldalder før den

kunsthistoriske periode, en guldalder

før guldalderen, så at sige.

Udstillingen vises på Fyns Kunstmu-

seum 23.6. til 23.10.2011.

Museet på Koldinghus
Til 27.3.

Der var engang et maskebal. Sanseudstilling om en
royal romance på Koldinghus i 1711
Et maskebal i Riddersalen på Koldinghus var i 1711 ramme om en af de store

skandaler i kongehusets historie, nemlig affæren mellem Frederik 4. og Anna

Sophie Rewentlow.

Koldinghus var i århundreder de danske kongers foretrukne opholdssted i Jyl-

land. Her blev der holdt politiske møder, holdt hof og givet baller. En af de

mest skæbnesvangre fester fandt sted for nøjagtig 300 år siden. Under et

maskebal i 1711 – mens pesten hærgede i København – forelskede den 40-

årige Frederik 4. sig i den 17-årige komtesse Anna Sophie Rewentlow. 

Så hed var affæren, at kongen året efter bortførte komtessen og giftede sig

med hende – til venstre hånd som det hed, for kongen havde siden 1695 haft

Dronning Louise ved sin side. Ved Dronningens død i 1721 overtog Anna

Sophie pladsen som Rigets førstedame.

I anledning af 300-året for maskeballet inviterer museet til en sanseudstilling

for børn og voksne. Udstillingen er blevet til i samarbejde med kunstneren og

scenografen Annette Just, hvis foretrukne arbejdsfelt netop er masker.

Museet på Koldinghus
Til 15.5.

Dåbstøj i 300 år
I forbindelse med den kommende dåb af kronprinsparrets tvillinger viser mu-

seet en udstilling med dåbskjoler. I udstillingen indgår en del af museets egen

samling af dåbstøj fra 1700-tallet og frem. Der sættes også fokus på tvillinge-

dåb og dåb i nyere tid i udstillingen, som også viser særprægede, ældre og

nye sæt tvillingedåbstøj fra mange private udlånere.

Udstillingen fortæller også om traditioner, skik og brug i forbindelse med

fødslen og dåben i den lutherske, protestantiske kirke. Desuden kan man få

svar på spørgsmål om, hvor gamle børnene er, når de bliver døbt, hvorfor det

hedder ”gudmor”, hvad ”huepigen” laver og hvem ”pattekonen” er. Der er

også fokus på royale dåb før og nu. Et afsnit i udstillingen vil komme ind på

de to royale barnedåb tilbage i 1500-tallet, som med al sandsynlighed er fo-

regået på Koldinghus.

Fyns Kunstmuseum
15.3. til 29.5.

Øjenåbner
Udstilling af den private samler Palle

Skov Jensens samling international

samtidskunst. Udstillingen er en

spektakulær parade af international

samtidskunst fra Palle Skov Jensens

private samling og en fornyende ak-

tualisering af en række værker fra

Fyns Kunstmuseums samling. Det er

hensigten med sammenstillingen af

værkerne fra de to samlinger, at

kunne åbne beskuerens øjne for æstetiske og tematiske forbindelser mellem

samtidens og tidligere tiders kunst og mellem den private og offentlige sam-

ling.

Øjenåbner undersøger og fremstiller både forskelle og ligheder og sammen-

stød og forbindelser mellem de to samlinger. Udstillingen viser, hvordan sam-

tidskunsten står på skuldrene af og har dybe rødder i kunsthistorien, og hvor-

dan det historiske materiale kan aktualiseres af og få nyt liv gennem sam-

tidskunsten.

Til udstillingen udkommer et fyldigt og billedrigt katalog – se publikationer.

Skanderborg Museum
Til 12.6.

”Til minde om”. 30 år med grafik, tegninger og skulptur
af Thomas Andersson
Billedhuggeren Thomas Andersson skriver om sin udstilling: ”Jeg havde gået

og overvejet en udstilling jeg kunne tænke mig at lave på Skanderborg Mu-

seum. Udstillingen skulle hedde ”Til minde om”. Inspirationen kom da en

kollega for nylig døde og familien arrangerede en mindeudstilling. Dette

overraskende kig tilbage over et livsværk og det frodige sammenstød af for-

skellige epoker virkede både friskt og

levende og tegnede et smukt billede

af kunstneren og kunsten.

Hovedværker og vildskud. Værker

der spænder fra små hurtige skitser

og humoristiske indfald til arbejder,

der burde stå på et museum. Mange

af de ældre værker har stået i mit

hjem i alle årene, og mange af dem

har aldrig været udstillet før. Kunst

for mig er ikke en pølsefabrik, og jeg

har aldrig været bleg for at følge en

indskydelse eller tage livtag med et

nyt materiale. At det så ind imellem

har kostet et år og været en brødløs

blindgyde er bare en del af betingel-

serne”.

Jens Juel: Udsigt over 
Lillebælt fra et højdedrag
ved Middelfart, ca. 1800.

Yue Minjun. Udenfor og på 
scenen, 2009.
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Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 15.5.

Upstairs and Downstairs – egen samling i 3 etager
Året indledes med en ophængning af museets egen samling i hele huset. Der

er kunst alle vegne, oppe og nede, på trappe og repos. I udstillingen stilles

skarpt på ”Samlinger i samlingen”, heriblandt portrætsamlingen af kunst-

samleren Erling Hansen, Erik Veistrups samling, Bent Exner-samlingen og den

omfattende skulptursamling af Gottfred Eickhoff. Udstillingen belyser også

den fortsatte styrkelse og perspektivering af samlingen via ’nyerhvervelser’

og ’samtidskunst’. Bl.a. udstilles en række grafiske værker af både færøske

og yngre danske kunstnere. Nyerhvervelser indenfor maleri og kunsthånd-

værk er ligeledes præsenteret i sammenhæng med samlingen.  Siden museet

i 2003 flyttede ind i de nye arkitektoniske rammer har museet haft skiftende

kunstnere, der har arbejdet i museets atelier, på besøg. Det har resulteret i en

række kunstner-selvportrætter, skabt på museet og til museets portrætsam-

ling – et udvalg af disse kan også ses på udstillingen.

Udstillingen stiller ligeledes skarpt på klassiske genrer som ’opstillinger’ og

’landskabsmaleri’. Udstillingen sætter fokus på flere af museets kernekunst-

nere. En tur gennem de 3 etagers kunst er også en vandring igennem histo-

rien om en samling – fra grundlæggelsen og frem til nu.

Arbejdermuseet, København
27.1. til 31.7.

A Taste of Europe. Østarbejdere i dansk landbrug
Med udgangspunkt i grisen undersøger udstillingen europæisk mad og det

arbejdsmarked, der producerer maden. Hvorfor spiser vi som vi gør? Og

hvem er de tusindvis af østeuropæiske migrationsarbejdere, der producerer

vores svin?

Ved at drage en historisk parallel til de store indvandringsbølger i landbruget

fra omkring år 1900 rejser udstillingen samtidig en mere generel diskussion

af nogle af nutidens store politiske spørgsmål for det danske arbejdsmarked

og for velfærdsstaten. Spørgsmål, som vil blive uddybet i foredrag og work-

shops.

Udstillingen er en del af en større EU udstilling om, hvorfor vi spiser, som vi

gør. Om vores madvaner, om de bevidste forsøg på at påvirke vores madkul-

tur og om vores ansvar som forbrugere. Alle de ni EU-lande, der samarbejder

om projektet, har fokus på fødevarer, som har en særlig national betydning –

f.eks. brød, mælk eller fisk. På Arbejdermuseet er fokus på grisen, der har

spillet en stor rolle i dansk fødevareproduktion og eksport, og som for mange

repræsenterer en særlig dansk nationalspise, men som også ofte har været

genstand for debatter, der handlede om alt fra religion til dyrevelfærd og be-

talingsbalancen.

Ved at sætte særligt fokus på arbejdsliv og produktion får A Taste of Europe

også en anden betydning. Vi ser på konsekvenserne af udviklingen i det eu-

ropæiske arbejdsmarked, hvor åbne grænser og en række statslige særord-

ninger har betydet, at op imod 20% af dem, som arbejder på de danske svi-

nefarme, i dag kommer fra Østeuropa. Ukrainere, rumænere, baltere og po-

lakker rejser i deres søgen efter det gode liv, uddannelse, menneskelige ud-

fordringer og materiel tryghed til de store og moderniserede vesteuropæiske

landbrug. I udstillingen vises der gennem helt konkrete personportrætter,

hvordan livet er for nogle af disse nye arbejdere på det danske arbejdsmar-

ked.  Man ser bl.a. på, hvordan den enkelte østeuropæers egne livsforestillin-

ger og valg passer sammen med landbrugets, fagbevægelsens og statens be-

hov. Og hvilke konflikter, der kan være mellem de forskellige aktørers interes-

ser.

En historisk perspektivering til de store polske indvandringsbølger fra om-

kring år 1900 sætter nutidens migrationsarbejde i perspektiv og inviterer til

aktivt at tage stilling til nogle af de spørgsmål udstillingen rejser – for eksem-

pel: Er det i orden at ansætte folk fra Østeuropa til lavere løn? Hvem har an-

svaret for at nogle efterlader deres børn og familie i Rumænien for at rejse ud

og tjene penge? Østeuropæerne

selv? Landmændene? Staten? Eller

forbrugeren? – og hvor meget vil

man selv betale for en svinekotelet?

Har du overvejet konsekvensen af

dine egne madvaner og efterspørg-

slen på billigt svinekød?

Udstillingen kan efterfølgende ses på

Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup.

Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, Auning
Til 13.11.

Altid til Tjeneste
Engang kunne man finde karle og husbestyrerinder på næsten alle danske

gårde. I dag er der nærmest ingen tilbage. De ankom som tjenestefolk og

blev indlogeret på et lille værelse med deres personlige kommode. Kost og

logi og lidt småpenge var lønnen, og i tilkøb fik de gerne en ny familie på den

gård, der flyttede ind på. De fleste har levet et stille liv uden ret mange sociale

relationer. De har været ydmyge og talte helst ikke om sig selv, men gerne

om deres arbejde. Ofte ejede kvinderne heller intet, og da kun de færreste

havde en livsforsikring, som en vielsesattest dengang var, kunne de blive

smidt på porten med dags varsel. Derfor levede de en nøjsom tilværelse og

var ofte godt tilfreds med arbejdet. Når talen i dag falder på, hvorfor de ikke

selv fik familie eller egne børn, bliver de fåmælte. Hvorfor de er blevet på

samme gård i så mange år er en gåde – også for dem selv. Ingen havde fore-

stillet sig, da de ankom, at det skulle gå sådan. 

På udstillingen kan man se en fotoudstilling om 5 af de sidste karle og piger i

Danmark. Tekst og foto af Mette Søndergaard og Lasse Telling.

Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, Auning
Til 23.10.

Koen har fire hjørner
Museets særudstilling i 2011 handler om køer i alle afskygninger og har fået

titlen ”Koen har fire hjørner”. Der fire hjørner er koen i hverdagen, koen på

bordet, børn og ko og koen i kunsten og kitch. Vi omgiver os af køer hver

dag, vi spiser dem, bruger dem som legetøj og de er ligeledes et stort emne

for både hverdagskunst og den mere anerkendte.

Poul Anker Bech: Himmelsæk, 2005.

Olga med 2 små grise.
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Udstillinger

Museum Sønderjylland, Kunstmuseet i Tønder
Til 22.5.

Black and black again… Sorte billeder af Ian McKeever
Udstilling med værker af den engelske maler Ian McKeever. Udstillingen om-

fatter malerier fra perioden 1987-2010. Farven sort er gennemgående i vær-

kerne. Gennem de seneste årtiers serielle malerier har de sorte malerier op-

trådt gentagne gange.

Om end kunstneren for størsteparten af sit maleris vedkommende beskæfti-

ger sig med lyset, er de ’sorte malerier’ en uomgængelig del af hans maleri-

ske værk. Værkerne er en undersøgelse af maleriets formelle og metafysiske

kvaliteter og er en afgørende drivkraft i Ian McKeevers kunst. Farven sort er

for ham en grundlæggende farve, der også kan ses som oprindelsen til hans

maleri.

Ian McKeever har tidligere udstillet på Brandts i Odense og på Glyptoteket i

København. Han er repræsenteret på bl.a. Louisiana og Kunstmuseet i Tønder.

Vejle Kunstmuseum
26.2. til 13.6.

MAZE – Jes Fomsgaard
Jes Fomsgaard (f. 1948) har gennem en årrække været optaget af billedet

som diagram og har arbejdet med at kortlægge og dissekere arkitekturen og

bygningskroppene. Denne optagethed af arkitekturens forhold til kroppens

anatomi har ført til en interesse for at gå tættere på byens organisme med en

kortlægning af, hvordan vi orienterer os i det offentlige rum.

Udstillingen Maze (engelsk: labyrint) består primært af store nye malerier, der

alle har temaet byrum og haver. Endvidere indgår der en række ældre og min-

dre værker, der perspektiverer kunstnerens fascination af labyrinten gennem

flere år. I billederne fremstilles byen som en kulisse, ligesom byens parker op-

leves som urban natur. Medtænkt er

også filosofien bag selve begrebet la-

byrint. Han erindrer os om, at vi gen-

nem vores fysiske planlægning af by-

rum og parker forsøger – bevidst eller

ubevidst at skabe et billede på selve

livet: som en labyrint, like a maze.

Udstillingen er arrangeret i samar-

bejde med Nivaagaards Malerisam-

ling, hvor den vises i efteråret 2011.

Museum Jorn, Silkeborg
23.1. til 22.5.

Pierre Alechinsky – Flora Danica
Belgiens store maler bearbejder den danske kulturarv.

Græsser, svampe og blomster fra den danske flora er forvandlet til finurlige

figurer. Ansigter, kroppe og menneskelige kurver. Det yngste Cobra-medlem,

den belgiske kunstner Pierre Alechinsky (f. 1927) har brugt de kobberstukne

plancher af danske planter fra Flora Danica som grundlag for en humoristisk

og poetisk udstilling.

Det oprindelige storværk Flora Danica blev påbegyndt i 1761 og omfatter

over 51 hæfter med gengivelser af planter. Alechinsky har digtet videre på

nogle af de mere enkle kobberstukne plancher fra det oprindelige værk og

har forvandlet dem til forunderlige væsener. 

Alechinsky bor og arbejder i Paris, og er en af de kunstnere, som Jorn og mu-

seet har en særlig tilknytning til. Den 83-årige kunstner er en af de væsentlig-

ste kunstnere i det 20. århundrede. Han er kunstnerisk nært beslægtet med

Asger Jorn, der også var hans gode ven.

Museum Jorn, Silkeborg
Til 5.6.

Jorn & Wemäere – Billedvævninger
Udstillingen viser resultaterne af et af de vigtigste makkerskaber i dansk

kunst, samarbejdet mellem Asger Jorn og franske Pierre Wemäere. Museet

ejer selv hovedværket, Den lange Rejse, der blev skabt til Århus Statsgymna-

sium og som blev kulminationen på de to kunstneres samarbejde om væv-

ninge.

Dette frugtbare samarbejde blev indledt efter 2. verdenskrig, hvor de to ven-

ner mødtes igen efter mere end 5 års adskillelse, og hvor Wemaëre ernærede

sig som væver. Jorn og Wemaëre blev venner allerede i 1930’erne, hvor de

begge var elever hos Fernand Léger i Paris.

Det specielle ved deres samarbejde omkring vævninger og billedtæpper, var

det fællesskab, der opstod, og som resulterede i en nærmest sammensmelt-

ning af værker. Alle de fælles værker blev signeret J/W, uanset om forlægget

var skabt i fællesskab eller hvilken af de to, der leverede fortegningen.

Glasmuseet Ebeltoft
Indtil videre - permanent

Glasunivers
En helt ny verden af glas åbner sig for museumsgæsterne, når de træder ind i

Glasunivers. Knap 200 glasgenstande fra dengang og nu blander sig med

moderne digitale elementer i det hulelignende sanserum , hvor lyd og lys

også spiller en rolle. Her er glas i alle afskygninger og masser af muligheder

for både børn og voksne til at gå på opdagelse i glassets magiske verden. Og

for at få ny viden om glasset som materiale – hvad består glas af? Hvem ud-

viklede den fuldautomatiske flaskemaskine? Hvorfor hedder det sygekasse-

briller? Og hvordan blæser man  et fad i glas?

Èt af de mest nyskabende elementer er Den digitale glaspuster, som er udvik-

let særligt til Glasmuseet af Yoke interaction design. Med den digitale

glaspuster kan gæsterne selv skabe deres eget unikke kunstværk næsten

som i virkeligheden. Glasset pustes og bearbejdes ved den digitale glasma-

gerbænk og det færdige resultat projiceres op i rummet og sendes samtidig

til gæstens egen computer. Det kan også ses i Glaspusterens galleri på muse-

ets hjemmeside, og hvert år vil årets glas blive udvalgt af de besøgende.

Den digitale glaspuster er blot ét af en række nye, interaktive elementer, ud-

viklet specielt til Glasunivers. Et andet er kalejdoskopet og et tredie de ”ta-

lende” glas. De digitale elementer findes i sanserummet blandt alskens glas-

genstande – glasøjne, parfumeflakoner, glasfiber og energiglas – alt sammen

genstande, der fortæller om brugen af glas gennem historien. Dertil kommer

en række film, der fortæller glassets historie og anvendelsesformer, en film

om glaskunstens teknikker samt en filmisk præsentation af museets righol-

dige samling af moderne glas.

I udviklingen af Glasunivers har museet lagt stor vægt på at skabe balance

mellem en videnskabelig faktabaseret formidling og en oplevelsespræget, le-

gende tilgang til glasset for at imødekomme forskellige aldersgrupper.

Jes Fomsgaard: Stadium.
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Viborg Stiftsmuseum
Til 22.5.

REN – et eksperimentarium
i snavs og moral
Overalt hvor vi går og står møder vi

bakterier og snavs. Vores egne

kroppe er et mylder af små organis-

mer, som lever på vores hud og hår –

indeni og udenpå. Hvorfor er tanken

så uhumsk, når vi ikke kan klare os

uden dem?

REN er en kulturhistorisk udstilling og

en sensorisk oplevelse som museet

har produceret sammen med egnste-

atret Carte Blanche. Målgruppen er

både børn og voksne. Udstillingsrum-

mene er bygget op som et eksperi-

mentarium. Via de opstillede poster

inviteres de besøgende til at under-

søge og blive klogere på bakteriernes

og renlighedens historie.

Der har de sidste 150 år eksisteret et dilemma: opdagelsen af bakterien red-

der os fra mange sygdomme, infektioner og i sidste ende fra mange døds-

fald. Opdagelsen af bakterien gør også at vi stræber efter en nærmest steril

verden. Men det sterile er goldt og hvor der er goldt kan ingenting leve. Der-

for spørger udstillingen: hvad er rent? Hvad skal vi med renlighed? Og hvad

er det vi i virkeligheden forsøger at kontrollere med sprit, syre og sæbe?

Morslands Historiske Museum, Dueholm Kloster, 
Nykøbing Mors
Til 1.5.

Maritimt Maleri
Udstillingen rummer omkring 40 bil-

leder udtaget af en privat samling,

som er under opbygning hos tidligere

museumsinspektør i Struer Benny

Boysen. Ideen bag samlingen – og

udstillingen – er at skabe sammen-

hæng mellem de portrætterede

skibe, deres historie og skæbne og

den maler, der har udført maleriet.

Udstillingen er delt i tre afsnit: Først

fire eksempler på marinemaleri. Her

spiller det maritime landskab hoved-

rollen. Næste afsnit er malerier af

skibe, der har en speciel tilknytning til

Limfjorden. Der er f.eks. maleriet af skonnerten ”Henriette” som var hjem-

mehørende i Nykøbing Mors og sejlede med brosten og granit fra Sveriges

vestkyst. Skibet blev malet af den lokale malermeter Ingbert Jeppesen i 1930.

Resten af udstillingen viser skibsportrætter, også kaldet ”Kaptajnsbilleder”.

Denne type billeder er ofte malet på bestilling af enten kaptajnen eller rede-

riet. Kunden til skibsportrætter var meget nøjeregnende med alle detaljer.

Skibets navn skulle altid fremgå og helst også hjemhavnens navn. Var det

kaptajnen, der var bestiller, fik han også sit navn på billedet.

Forlis, grundstødninger og kollisioner er en del af historien om skibene og

Danmark som søfartsnation. En anden del af historien er hverdagen på søen.

Et enkelt billede om det: dampskibet ”Dansborg”, som fortrinsvis sejlede på

Syd- og Mellemamerika. Billedet er udført i det nydeligste broderi af en

ukendt sømand, som et stykke sømandshusflid eller frivagtsarbejde.

I forbindelse med udstillingen er det udgivet et katalog – se publikationer.

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Til 22.5.

Jorn International
For første gang i Danmark er det nu muligt at opleve en række af de største

og mest markante værker, som Asger Jorn skabte i udlandet i perioden 1953

til 1972, heriblandt 7 hovedværker, som aldrig tidligere har været vist i Dan-

mark.

Udstillingen er en hyldestudstilling til mennesket og verdenskunstneren Jorn.

Da Jorn og hans familien i efteråret 1953 satte kursen sydpå, var det begyn-

delsen på hans internationale karriere. I årene herefter fik flere europæiske

kunstsamlere og gallerier øjnene op for Jorns kunstneriske virke og han ud-

stillede både i England, Belgien, Italien og Frankrig. Jorn fik sit internationale

gennembrud med mesterværket Lettre à mon fils (Brev til min søn), 1956-57,

som i dag tilhører Tate i London. Langt de fleste af Jorns billeder skabt i disse

år, blev udstillet og solgt ude i Europa. Langsomt, men målrettet, blev den

nordiske melankoli, som kendetegnede den tidlige Jorn, afløst af et mere

åbent og universelt billedsprog med langt større farvekraft og frihed i kom-

positionen. 

Udstillingen fokuserer på årene efter COBRA, hvor Jorn fik sit internationale

gennembrud. Den sene Jorn blev mere ekspressiv og abstrakt i sit visuelle

formsprog. Han eksperimenterede med andre kunstmedier end maleriet,

heriblandt collage-afrivninger (décollager) og skulpturer i keramik, bronze og

marmor, som også vises på udstillingen.

Da Jorn døde i 1973 var han repræsenteret på 31 kunstmuseer i Europa og

USA.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet katalog – se publikationer.

Skonnerten Henriette.

Teatermuseet i Hofteatret, København
Indtil videre

Teater og Kultur 2011/Del 1
Teater og Kultur 2011/Del 1  udgør en collage af 8 større og mindre udstillin-

ger og installationer i Teatermuseet. Vidt forskellige emner, tidsfaser, kunst-

værker og kulturforståelse præsenteres side om side under et fælles sigte: At

vise de sammenhænge, der er mellem det historiske og det aktuelle teater og

det samfunds- og kulturliv, som omgiver det. De 8 udstillinger og installatio-

ner er:

Publikumstrappe: Kukkasser med elektronisk-musikalske bearbejdelser af

H.C. Andersens digte om hans første dramatiske møder med storbyen

København omkring 1830, og af Holbergs Jeppe på Bjerget, der vågnede til

mødet med en lige så dramatisk anden verden i baronens seng i 1720’erne,

midt inde i det gamle København på Teatret i Lille Grønnegade.

Garderoben: Den gamle model af det i 1920’erne markant og fornyende for-

lystelsescenter Scala Teatret er blevet oplyst på ny.

Foyeren: Ophængningsudstillinger med den rumænske scenograf Dan Nem-

teanu, som stod bag forestillinger i Danmark i 1970’erne, foruden den i dag

glemte Valdemar Møller, der var en anerkendt teatertegner og skuespiller i

første halvdel af 1900-tallet.

Vægge langs balkonen: Den gennem årtier kendte teatertegner Erik Werners

tegninger fra forestillinger på Folketeatret.

Ved Bagscenen: 1700-tallets teaterkultur gennem bøger, breve og andre vid-

nesbyrd herom.

Chr. 8’s gamle toilet fra 1800-tallet: En fysisk og virtuel installation om skue-

spilleren Emilie Rosing, der i det tidlige 1800-tal gik klædt som mand og

døde meget ung. Installationen trækker linjer bagud og op til nutidens fokus

på ’det skæve køn’ (queer)

Holbergrummet på balkonen: Her kan publikum gå midt ind i 3D-installatio-

nen Sagnsymfoni, som er en musikalsk bearbejdet lydcollage af folkesagn,

aktuelle hverdagsfortællinger, gadesælgerråb, myter (Babelstårnet) og opta-

gelser fra teatret. Bag Sagnsymfoni står komponisten Hans Sydow.
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Udstillinger

ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj, København
Til 27.11.

Utopia – Olafur Eliasson – Din blinde passager
Som den sidste kunstner i Utopia-udstillingsrækken har Olafur Eliasson  (f.

1967) udviklet installationen Din blinde passager (2010), en lang tunnel kon-

strueret af træplader. Træder man ind i tunnelen, indhylles kroppen i en tæt

tåge. Med kun 1,5 m synsradius må vi famle os frem, alt imens vi forsøger at

orientere os i forhold til omgivelserne.

Eliassons værker beskrives ofte som eksperimenter, og Din blinde passager

kan da også ses som en slags test.

Frem for at præsentere os for en vi-

sion, placerer værket os i en uvant si-

tuation. Selv siger han: ”For mig er

utopien knyttet til nuet, til øjeblikket

mellem et sekund og det næste. Den

udgør en mulighed, der aktualiseres

og omsættes til virkelighed; en

åbning hvor begreber som subjekt og

objekt indenfor og udenfor, nærhed

og afstand, kastes op i luften for så at

blive defineret på ny. Vores oriente-

ringsevne udfordres, og koordina-

terne for vore rum, kollektive og per-

sonlige, må genforhandles. Forander-

lighed og bevægelse ligger i utopiens

kerne”.

Kunsthal Brænderigården, Viborg
Til 6.3.

Rød Grøn Objektiv. Jette
Gejl Kristensen
Den århusianske billedkunstner Jette

Gejl Kristensen (f. 1963) undersøger i

sine værker synet som sans og hvor-

dan kroppen sanser, erfarer og er-

kender verden. I mange af hendes

værker arbejder hun med interaktion

og 3D som redskaber til at involvere

beskueren og gøre denne opmærk-

som på sin egen position i forhold til

værket.

I udstillingen viser kunstneren foto-

grafiske installationer, som inddrager

hele Brænderigården i anaglyph ste-

reo – også kaldet rød/grøn stereo.

Motiv-universet tager afsæt i objek-

ter, vaser, skåle og krukker, der er sat

til gadesalg rundt i det danske sommerland. Disse velkendte objekter er foto-

graferet i rød/grøn stereo, og kan, med forskellig konsekvens, opleves både

med og uden brug af stereobriller.

Værkerne kalder på vores aktive deltagelse for at blive fuldt realiserede. Uan-

set om vi vælger at benytte de nøje placerede stereobriller eller ej, inddrages

vi uundgåeligt og bliver aktører i værket.

I forbindelse med udstillingen er der udkommet en bog – se publikationer

Traneudstillingen, Gentofte Hovedbibliotek, Hellerup
Til 19. 3.

Reg. Nr. Traneudstillingen 40 års jubilæum
Med udstillingen tager den unge kunstnergruppe Telefon til Chefen ud-

gangspunkt i Kunstbibliotekets tidligere kunstudlån, samt kunstudlånspraksis

i biblioteksregi generelt. Kunstnergruppen består af Simon Højbo, Emil Alsbo

og Magnus Clausen, og udstillingen er en blanding af kunstnergruppens nye

værker, gamle værker fra forskellige regionale kunstbibliotker og diverse

kunstpublikationer. Tilsammen skaber udstillingen en ny type kunstdialog på

tværs af tid, medier og billedsprog.

Ønsket med udstillingen er at sætte fokus på det unikke stykke kunst- og kul-

turhistorie som Traneudstillingen gennem årene har leveret som både udstil-

lingssted og kunstbibliotek. Udover at have udfoldet sig i Gentofte Kom-

mune, er Tranen også blevet indlemmet i dansk kunsthistorie. Som det mest

berømte momentum var ’De Unge Vilde’ og deres legendariske gennem-

brudsudstilling Kniven på Hovedet, der blev vist på Tranegården i 1982

I forbindelse med udstillingen er der udgivet en bog – se publikationer.

Trapholt, Kolding
Til 7.8.

Margit Brandt – modedesign 1965-1980
Margit Brandt revolutionerede den danske modeverden og den måde tøjde-

sign blev tænkt på. Hun og Erik Brandt fik sat dansk mode på den internatio-

nale dagsorden med vovede kreationer og flot gennemført håndværk. Udstil-

lingen portrætterer en kreativ ildsjæl, der var meget ambitiøs med sine de-

signs. Margit Brandt blev kendt for sine smukke detaljer, der både fungerede

som funktion og dekoration. Margit og Erik Brandt havde om nogen sans for

salg og markedsføring.

At det lykkedes Margit Brandt at skabe sig en position som en af de mest

spændende personer inden for dansk modehistorie skyldes ikke mindst hen-

des grundige uddannelse, hvor skrædderhåndværket havde stor vægt.

Udstillingen er konceptudviklet af Kunstindustrimuseet. Her blev udstillingen

vist til 19.9.2010 – omtalt i Danske Museer nr. 3, 2010.

Kunsthallen Nikolaj, København
Til 24.2.

Gil & Moti: Totally Devoted to You
Kunstduoen Gil og Moti indtager Kunsthallen Nikolaj med kærlighed, med-

menneskelighed og forsoning – og masser af humor.

I 2008 stiftede københavnerne bekendtskab med Gil & Moti, da de gæstede

Kunsthallen Nikolaj med deres forsoningsprojekt Available for You, hvor

kunstnerne tilbød tjenester til folk med arabisk baggrund på Nørrebro. Nu vi-

ser Nikolaj en udstilling bestående af duoens værkproduktion gennem de se-

neste 8 år, sammen med et helt nyt projekt skabt særligt til København.

De udstillede værker udforsker komplekse politiske, kønsspecifikke og sociale

emner, som duoen igennem deres tilsyneladende naive tilgang forbundet

med afvæbnende humor, gavmildhed og lethed behandler i mange forskel-

lige kunstneriske medier som oliemaleri og akvarel, video, installationer, tek-

ster og frem for alt interaktive projekter i det offentlige sociale rum.

I værket In Your Shoes, som vil blive til under udstillingsperioden trækker Gil

& Moti på forsoningsstrategier fra deres tidligere projekter. Projektet peger

specifikt på religionsmodsætninger og udfolder sig i det offentlige rum i dia-

log med befolkningsgrupper med arabisk eller muslimsk baggrund. Blandt

udstillingens værker er også Gil & Moti Wedding Project fra 2001, kunstner-

nes bryllup, som samtidig var et kunstprojekt, der udspillede sig som per-

formance og udstilling af malerier, akvareller, objekter.

Udstillingen er første stop på en udstillingsturné i Europa.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet et katalog – se publikationer.

Olafur Eliasson, Din blinde 
passager, 2010. Photo Studio
Olafur Eliasson.
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Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, København
Til 3.4.

Peter Brandes – Transformation.
Unikatryk: Træsnit, monotypi, litografi, radering.

Udstillingen er opstået i tæt samarbejde med Peter Brandes. Den består af

mere end 300 grafiske  værker, der aldrig har været vist før. Man får her et ty-

deligt indblik i, hvordan Peter Brandes arbejder med det grafiske udtryk.

De fleste af udstillingens tryk er udført af kunstneren selv på hans egne tryk-

presser. De får deres kraft derved, at afstanden fra de første idéer og følelser

opstår, til det færdige tryk, er så kort.

I 1996 fik Peter Brandes mulighed for at arbejde med monotypier på det ver-

denskendte Atelier Richard Tullis i Californien. Her udviklede han ideerne til

de glasmosaikker, som han på det tidspunkt var ved at tegne til Vejleå Kirke i

Ishøj.

Peter Brandes’ netop færdiggjorte store udsmykning til Roskilde Domkirke

med Kongeporten i bronze og Sankt Andreas Kapel totaludsmykket har af-

født en lang række parallelbilleder med stærk tilknytning til denne udsmyk-

ning. Det drejer sig om en serie farvetræsnit, samt af et af udstillingens om-

drejningspunkter: serien på 23 raderinger Transformation. Disse raderinger er

udført fra én kobberplade, som derefter er grundstammen i alle videre tryk

og oplag. I forbindelse med denne kobberplades metamorfoser er udført 80

forskellige tilstandstryk, som ligeledes vises. Hele serien er grundarbejder til

altertavlen i Sankt Andreas Kapel.

I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Århus Kunstbygning
Til 3.4.

To udstillinger som lancerer Århus Kunstbygnings
årstema for 2011: IMAGINE – med en øko-æstetik.

Søren Dahlgaard: Growing Vegetables on a Coral Island
Udstilling om alternative og bæredygtig fødevareproduktion. I 2002 flyttede

kunstneren Søren Dahlgaard til Maldiverne for at udforske muligheden for at

dyrke frugt og grønt lokalt. Priserne på frugt og grønt på Maldiverne er eks-

tremt høje og en af konsekvenserne er at befolkningen mangler fundamen-

tale vitaminer og mineraler i deres kost. 

Resultatet blev et 2-årigt pilotprojekt, hvor Søren Dahlgaard lejede den 17

hektar store øde ø Hibalhidhoo til testdyrkning. Målet var at identificere en

række grøntsager, om kunne dyrkes under de særlige forhold.

Udstillingen genskaber som en totalinstallation dele af projektet fra Maldi-

verne.

Udstillingen er et samarbejde med fotogalleriet Galleri Image i Århus. Galleri

Image har til 20.2. under titlen HIBALHIDHOO udstillet en samlet installation,

hvor man kunne opleve dagligdagen og opbygningen af produktionen på

Maldiverne.

Christina Hemauer & Roman Keller: United Alternative
Energies
Den schweiziske kunstnerduo Christina Hemauer og Roman Keller under-

søger energi – som allegorisk begreb, som usynlig kraft og som et centralt

element af geopolitikken og moderniteten. Et af de vigtigste fokuspunkter

for deres kunstneriske praksis er oliens historie og den fremtid, der tegner sig

for de alternative energikilder, især solenergi.

I denne udstilling, som er den hidtil mest omfattende præsentation af deres

arbejde, gør Hemauer og Keller brug af en række forskellige strategier – re-

enactment og performance såvel som dokumentarfilm, skulptur og tekst. 

Det 66 minutter lange video-essay A Road Not Taken (2010) og værket No. 1

Sun Engine (2008-09) om Frank Shuman og det første solenergianlæg uden

for Kairo i 1913.

Globalising the Internationale (2006) er et korværk, der refererer til slagsan-

gene I tilknytning til socialismen og arbejderbevægelserne.

Hemauer og Kellers arbejde fremhæver menneskets økologiske position ved

at sætte øko-æstetikken i tæt relation til politiske og sociale strukturer.

Udstillingen er kurateret af Latitudes, et Barcelona-baseret kuratorkontor un-

der ledelse af Max Andrews og Mariana Cánep Luna. Flere af deres projekter

har arbejdet med kunst i relation til økologi og post-environmentalism. 

Furesø Museum, Mosegården, Værløse
Til 23.10.

Bag Hegnet 
Udstilling om Flyvevåbnets arbejde i Værløse gennem næsten 100 år. 

Lyden af jetmotorer og synet af de tonstunge transportfly og redningsheli-

koptere, der lægger an til landing har i årtier været hverdag for naboerne til

Værløses største arbejdsplads – Flyvestation Værløse. I dag er flyvestationen

lukket, og fly, værksteder m.m. er flyttet, men fra 1910 til 2004 var Flyvesta-

tion Værløse en vigtig del af lokalområdet.

Genstande og billeder til udstillingen er indlånt fra Flyvevåbenets Historiske

Samling, der holder til i Karup. Desuden er udstillingen blevet til ved hjælp af

en række tidligere ansatte på flyvestationen, der igennem deres fortællinger

har givet et billede af en speciel arbejdsplads med stort sammenhold.

Historien om flyvestation Værløse er også historien om kortlægning af Grøn-

land, om redningsberedskab og om transporter af gods, soldater og

nødhjælp over hele verden. Det er historien om tysk anlægsiver under 2. Ver-

denskrig, om grønlandske feriebørn, om uddannelse af befalingsmænd og

teknikere til hele Flyvevåbenet og ikke mindst om kollegialt fællesskab på en

noget usædvanlig arbejdsplads.

Det er samtidig også historien om et forsvarsforlig i 1999, der fastlagde luk-

ning af Flyvestation Værløse. I 2004 flyttede mange af de operative enheder

fra Værløse bl.a. til Aalborg og Karup. I dag er områdets fremtidige anven-

delse og ejerskabsforhold stadig til debat.
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