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Danske Museer Leder

Fantomet i Bredgade
Af Line Hjorth
Christensen

Phantom Limbs hedder en udstilling, som for tiden
kan ses i Designmuseum Danmark. Vi nævner den
her, da flere artikler i dette nummer af Danske Museer kredser om, hvor komplekst et medium udstillingen er – en kendsgerning, der i Bredgade både
erkendes og udfordres. Folkene bag skuet kalder
sig benandsebastian. Med deres på én gang vidtløftige dog afbalancerede invasion af det gamle hospital lægger de sig i halen på en kendt udstillingsæstetisk tendens; den, der gør museet selv til genstand for kritisk fortolkning og uventede greb,
(jf. artikler af Ane Hejlskov Larsen og Linda Post).
Phantom Limbs cementerer et stående behov for
kritiske indfald, der skærer i museernes brugervenlige overflader og bryder med gængs museal
systematisering. Fantomlemmet, benet, som ikke
længere er der, men alligevel kan gøre fysisk ondt,
bruges i udstillingen som udtryk for de sammenhænge, museets ’sønderlemmede’ genstande er revet løs af. Tingene er der, men de omgivelser, der
engang gav dem mening, er væk. Gennem museets
gøglebilleder får de ny mening; som fragmenter
vækker de vores slumrende forestillingskraft, og
det gør os klogere. Fravær af mening og de fantomsmerter det udløser i form af længsel efter nye sammenhænge, giver os grund til igen at overveje,
hvorfor samlinger og museumsgenstande overhovedet er til, og hvad de betyder for den enkelte og
for samfundet. Det rejser også spørgsmålet om,
hvad der er formålet og ideen med hvert og et af
dette lands museer, stort eller lille, og tvinger os til
at sætte ord på det.
Udstillingsæstetisk set har det kritiske greb en egen
værdi. Men det er i det hele taget en vigtig øvelse at
gøre sig i en tid, hvor museerne må være klædt ekstremt godt på over for diverse myndigheder og politiske organer, bestyrelser, statslige støttepuljer,
fonde, publikumsgrupper, andre museer, samarbejdspartnere og interessenter af enhver art, når
det kommer til at argumentere for ideer, pinpointe behov eller cementere museernes selvstændige
betydning og karakter. Som museum anno 2012
må man, med risiko for at det værker og jager i de
raslende lemmer, gøre sig klart hvor man kommer
fra, hvem man er, og hvilken vej man vil.
Det kan gøres som i Bredgade. Eller det kan gøres i
tekst, foto og papir. Siden starten af 1970’erne har
museernes folk og andre med seriøs interesse for
museernes virke skrevet sig ind i spalterne af dette

blad, har fortalt om deres virke og rejst kritik – lidt
af sig selv, mere af de andre, en del af myndighederne. Man kommenterer, gerne bramfrit, nye
tiltag og påkalder sig med jævne mellemrum de
gamle dyder (jf. kommentarer i dette nummer af
Ole Strandgaard og Mette Lund Andersen). Giver
generøst sine guldkorn videre. Et tidsskrift som
Danske Museer bør selvsagt være en kilde til information om, hvad der rører sig i museumsverdenen, et skrift, hvor ethvert museum til enhver tid
kan melde ud om aktuelle aktiviteter eller om problemer, der vedrører museernes politiske, strukturelle og økonomiske vilkår og andre brændbare
emner. Korte nyheder bringes i hvert nummer i
form af omtaler af nye udstillinger, publikationer
og andre aktuelle meddelelser. Sammen med det
øvrige artikelstof er de korte omtaler også at se som
dokumentation for de skiftende tendenser og interesser, der er strømmet og fortsat strømmer igennem de danske museer over tid – et udførligt, illustreret udstillingsregister. Men Danske Museer er
ikke noget nyhedsbrev, som det kendes fra internettet. Som trykt medium rager det i ord og stoflige billeder op over nettets søsygefremkaldende
oceaner af digital information. Tidsskriftets vigtigste funktion er fortsat at være det sted, hvor museets formål og virke genovervejes og reflekteres i
forhold til skiftende tiders vilkår og indstilling til
museumsdrift. Hvor man kan gøre sig øvelsen selv
at finde ord såvel for de fornøjelige som for de
mindre morsomme dele af museumssagen. Uden
sproget går det ikke. De nye kan øve sig her, de
gamle kan blive ved med at øve sig. Hvem ved,
måske kan de lære noget af hinanden? Vi så også
gerne, at kommuner, bestyrelser og andre politiske
aktører begyndte at øve sig lidt mere på det. Der er
god brug for det. Så paragrafferne, i et land, der rent
faktisk er så privilegeret at have en museumslov,
ville få flere ord og bidrag med på vejen også fra de
fronter. At der overhovedet findes noget så værdifuldt som et fælles forum, hvor museernes folk i
bred forstand har mulighed for at oparbejde kritisk sans for museet som central samfundsinstitution og, ikke mindst, for at dele deres indsats, viden og holdninger med andre, er nemlig afgørende for selvsamme museers liv og fortsatte relevans for dette samfund. Medicin til fantomsmerterne, vitaminer til museumskroppen i en
kold tid.
DANSKE MUSEER 1/12

3

Museumstjenestens nye syrefri æsker
opfylder den
internationale
standard ISO 9706

KURTZWEIL
udstillingsarkitekter
udstillingsentreprenører
www.kurtzweil.dk

Museumstjenesten
www.museumstjenesten.com
mtj@museumstjenesten.com
+45 86667666

VI LEVERER ALT TIL EFFEKTIV
OPMÅLING OG KORTLÆGNING

GEOTEAM A/S y tlf: 77332233,
77332233
www.geoteam.dk y e-mail: lm@geoteam.dk

FAABORG
F
AABORG F
A
FLYTTEFORRETNING
LY
YT
YTTEFORRETNING
JUST JUSTESEN

7UDQVSRUWDINXQVWRJ
 
 
DQWLNYLWHWHULLQGRJXGODQG

 

Kunsttransport
Personlig interesse og
professionelt arrangement

TLF.

JH Transport

nUVHUIDULQJ
  
(JHWSDNNHUL


0XOLJKHGIRURSEHYDULQJ

 
7OI0DLOMK#GN





62 61 11 66

APS

Chr.
Chr
r. d. IXs V
Vej
ej 13 · 5600 Faabor
Faaborg
g
info@just-justesen.dk · www
www.just-justesen.dk
w.just-justesen.dk
.

FARUMGAARD-FONDEN
Farumgaard-Fonden yder støtte til forskning i og formidling af dansk kulturhistorie, fortrinsvis ved
a)

rejselegater, studiestipendier og lignende økonomisk støtte til forskere og andre, der beskæftiger sig med dansk kulturhistorie,
herunder mennesker der er engageret i kulturhistoriske museers fagområder;

b)

bidrag til gennemførelse af kulturhistoriske arrangementer og projekter, herunder seminarer, udstillinger, bogudgivelser m.v.; og

c)

støtte til opretholdelse eller udbygning af institutioner og lignende, der skønnes af særlig betydning for dansk kulturhistorie, dog at
der ikke ydes støtte til almindelig løbende drift.

Støtte ydes navnlig til aktiviteter og projekter, hvortil det efter bestyrelsens skøn er vanskeligt at opnå bidrag fra det offentlige.
Ansøgningsskema (obligatorisk) rekvireres hos Farumgaard-Fonden, c/o advokat Tove Dahl, Købmagergade 3, 1150 København K
email: ah@t-dahl.dk. Ansøgningsfrist 1. maj og 1. oktober.
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Danske Museer Kommentar

Den digitale udfordring

F

Af en ældre herres jeriminader

ør jeg kaster mig ud i at kommentere indlæggene i Danske Museer nr. 5, 2011 om brugen af apps i museumsformidlingen, vil jeg tillade
mig at citere mig selv. Det gør jeg mest for på forhånd at tilbagevise enhver beskyldning om at være
en gammel båtnakke uden sans for teknologiens
vidunderlige verden. I ”Dansk Tidsskrift for Museumsformidling” nr. 5, 1980, skrev jeg nemlig meget
visionært:
”Den elektroniske museumsnøgle udleveres ved
indgangen [til museet], og udstillingsmiljøet indretter sig automatisk efter den individuelle gæsts
særlige ønsker. Tekster med det rette Lix-tal, lysfarve som eliminerer hans farveblindhed, den personlige vej gennem udstillingerne vist med blinkende skilte.”
Det var dengang, for 31 år siden. Og nu ser det ud
til at være blevet virkelighed. Hemmeligheden er
de ikke ganske gratis smartphones, som nu hører til
det moderne menneskes basale udstyr. Sådan en
telefon er smart, fordi den også er en lille computer, der kan være opkoblet til Internettet hele tiden
og derfor kan forsyne sin ejer og plejer med al verdens informationer, vist på farveskærmen. Alle
slags tjenester og firmaer står i kø for at tilbyde
såkaldte apps (hvilket står for applikationer). Det er
små programmer, som kan sætte smartphone’en i
forbindelse med for eksempel DSB’s billetkontor,
en avis, et firmas hjemmeside, you name it – og
selvfølgelig også de museer, som gerne vil være helt
fremme i skoene.
Det er smart, rummer uanede muligheder og har
fremtiden i sig.
Forudsat man har sådan et apparat, er villig til at
betale for kronisk Internetopkobling, og at de leverede oplysninger i øvrigt er forståelige. Her gælder
naturligvis de samme krav som ved al anden kommunikation: du skal ramme målgruppen, ikke bare
teknologisk, men også med sproget.
Nuvel. I apps-artiklerne hævdes det, at 33% af alle
husstande ejer mindst én smartphone. Og at det
betyder: ”Pludselig er vi alle målgruppen”.
Nej, det betyder, at 67% af alle husstande, ikke er
målgruppen.
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Af Ole Strandgaard

Ole Strandgaard.

I gamle dage skulle vi
bruge genbrugspapir for at
vise, at museerne var med
helt fremme i de rigtige
sko. Nu skal der q-tags til.
Opfordringen til de indviede om at bruge deres
smart-phones for at få flere
oplysninger. Hvorved de
udelukker os stakler, der
ikke er indviede.
Foto: L. Christensen.

Hvis et museum på gammeldags vis med traditionelle medier sigtede på kun 33%, ville man med
rette kunne hævde at det var elitært!
Det er klart (muligvis), at der kommer en fremtid,
hvor vi alle kommunikerer ved som i Star Track at
råbe ”on screen”, hvorefter vi kan tale ansigt til ansigt med et hvilket som helst væsen uanset art, race,
sprog eller kultur. Eller vi kan flytte os over uendelige afstande, blot ved at klappe os på jakkereversen og myndigt sige ”beam me up!”
Derfor er det selvklart meget vigtigt, at også museerne øver sig og gør sig klar til denne fremtid.
Der er heller ingen tvivl om, at museerne muligvis
kan komme i kontakt med nogle af de åndsfraværende unge mennesker ved at sige bøh! til dem
via de elektroniske kæledyr med lysende skærme,
som synes at have indgået et symbiotisk forhold til
dem.
Men det må og skal være et supplement.
For man skal passe på ikke at støde lige så mange
væk, som man måske får i nettet.
Når man som jeg nægter at betale et firecifret beløb i anskaffelse + løbende abonnement for at være
kronisk online, så oplever man at føle sig virkelig
udenfor, hver gang man, og det er oftere og oftere,
konfronteres med de grimme q-tacks (de der firkantede felter med sort-hvide mønstre), som man
bare skal scanne (dvs. fotografere), med sin smartphone, for at få del i paradiset.
Det er en teknologi, som jeg vil hævde, kan ekskludere flere end den inkluderer. Lige nu tror mange, det
er smart at ofre annonceplads til de grimme puslespil. Jeg er overbevist om, at det kun er et spørgsmål om måneder, før det går op for erhvervslivet,
at de jager kunderne væk. Brugen af q-tags kan virkelig få os stakler til at føle os til overs – og til grin!
Hurra for ny teknik og velkommen til den, men
den skal ikke være forbeholdt dem, der vil betale
ekstra.
Museets Informationer må gives via teknologi, som
stilles til rådighed af museet.
Apps’erne og q-tag’ene risikerer at jage museumsgæster væk – lige som de gammeldags, ulæselige
museumstekster i udstillingerne.

Forskning

Frem i lyset:
Pionergenerationens kvindelige kunstnere

Af mag.art. Marie Laulund,
Ribe Kunstmuseum

I dag kender vi kun et fåtal af de
værker, som blev skabt af de
kvindelige kunstnere fra 1800tallets slutning. Men alt tyder på,
at en række af kvindernes arbejder dukker op, hvis vi gennemgår museernes samlinger med
tættekam. Er vi parate?

“Kvindevæggen” i sal 222 i udstillingen Dansk
og nordisk kunst 1750-1900 på Statens Museum
for Kunst. Side om side hænger værker af Bertha
Wegmann (1846-1926), Holga Reinhard (18531902), Anna Ancher (1859-1935), Emilie Christensen (1872-1922) og Anna Petersen (1845-1910).
Tankevækkende er det, at kun tre malerier af de
historiske kvindelige kunstnere – af Anna Ancher
og Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881) –
kan ses uden for sal 222, side om side med mandlige kunstnere. Foto: SMK Foto.

D

u kender Anna Ancher (1859-1935)
og sikkert også Marie Krøyer (18671940) og Bertha Wegmann (1846-1926).
Men hvad med Sofie Holten (1858-1930)
og Marie Krabbe (1837-1918)? De hører
alle til pionergenerationen, som tæller
omkring 100 danske kvindelige kunstnere
født ca. 1840-1860.1
Kvinderne, der hører til pionergenerationen, uddannede sig til professionelle
kunstnere i ind- og udland fra ca. 1870 og
frem, de arbejdede ambitiøst med kunsten, og de modtog faktisk ofte samtidens
officielle udmærkelser og stipendier. Alligevel har 1900-tallets kunsthistorie, på nær
enkelte undtagelser, hvor Anna Ancher
står som en lysende stjerne, negligeret pionergenerationen. Resultatet er, at hovedparten af kvinderne i dag er glemte eller
ukendte kunstnere.
Men mønstret behøver ikke at fortsætte,
for de danske museer ligger inde med materiale om gruppen, der kan bringe de historiske kvindelige kunstnere i spil i dansk
kunsthistorie. Et forskningsprojekt, der
bakkes op af landets museer, vil kunne
skabe overblik over materialet, der er
spredt ud over museumssamlingerne.

Hvad bidrog kvinderne med?
Netop spørgsmålet om, hvordan pionergenerationen tog del i kunstverdenen i 1800tallets slutning, stillede jeg i forbindelse
med mit speciale.2 Mit udgangspunkt var
året 1891, hvor i alt 43 kvindelige kunstnere udstillede i København; 38 på Charlottenborgs Forårsudstilling og fem på Den
frie Udstilling. Tilsammen udstillede de
mere end 100 værker, hvilket svarer til 15
procent af alle værkerne på de to udstillinger.3 Min hovedpåstand var, at der findes et
interessant stykke kunsthistorie bag navnene på 1800-tallets kvindelige kunstnere.
Og samtidens kilder vidner om, at der var
meget på spil, når kvinder påtog sig rollen
som kunstnere i 1800-tallets kønssamfund.
Fx fik anmelderen Jens Petersen i København spalteplads til bl.a. at skrive, at de
kvindelige kunstnere kom til kort, “naar
de skal til at producere. Re-producere derimod – det kan de.”4
I alt indgår tre af kvindernes værker udstillet i 1891 i danske kunstmuseer.5 Og da jeg
i min research søgte ud over kunstmuseernes samlinger i håbet om at identificere
andre af de udstillede værker, var det i høj
grad tilfældighedernes spil, som førte mig
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Bertha Wegmann (1846-1926): Portræt af grosserer Mads Christian Holm (1827-1892). 1891.
Olie på lærred. 105 x 87 cm. Helsingør Værftsmuseum, Helsingør Kommunes Museer.
I Berlingske Tidende fremhævede anmelderen, at
Wegmann var i stand til at vække publikums “Interesse og Sympathi” for den portrætterede, “og hun
er desuden aldrig kjedelig”. Anmelderen forsvarede
Wegmanns portrætstil med en sammenligning til
Charles Dickens. “I det Hele har den Indvending
mod Dickens, at han ikke er Shakespeare, lige saa
lidt at betyde som den Anklage mod Bertha Wegmann, at hun ikke er Van Dyck.” Tidens kritiske
røster hæftede sig typisk ved, at Wegmann holdt
sig “for meget paa Overfladen og i altfor høi Grad
benytter ydre Motiver, genremæssige Smaatræk,
Gestus og desl. til at udtrykke den Fremstilledes indre Væsen og Charakteer”. “Kunstudstillingen ved
Charlottenborg. IV.”, Berlingske Tidende, Torsdag
Aften, 21.5.1891. Foto: Helsingør Kommunes
Museer/Lars Bjørn Madsen.

Sofie Holten (1858-1930): Efter gudstjenesten.
“De hellige” går fra kirke. 1890. Olie på lærred.
186,5 x 160,5 cm. Sæby Museum.
Kirken i baggrunden på Sofie Holtens store genrebillede er klosterkirken i Sæby, og som modeller
brugte hun en række sæbynitter, som tilhørte menigheden under C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934).
Han var en af Indre Missions spydspidser og præst
i Sæby 1882-1892, hvor missionen var uhyre livskraftig i byen. Han skimtes i billedets baggrund i
sin præstekjole. Foto: Sæby Museum/Flemming
Thingbak.

til tre malerier i de kulturhistoriske museer: En reproduktion i en bog, en omtale
i et udstillingskatalog og et billede, som
pludselig sprang frem på min skærm.6 De
tre malerier er Sofie Holtens genrebillede
Efter gudstjenesten, 1890, i Sæby Museum,
Marie Krabbes portræt af kommandør
Holger Braëm, 1890, i Blicheregnens Museum samt Bertha Wegmanns portræt af
grosserer Mads Holm, 1891, i Helsingør
Værftsmuseum.
Interessante kunstværker
De tre malerier af Holten, Krabbe og Wegmann blev alle udstillet på Forårsudstillingen i 1891 og omtalt i årets anmeldelser.
Det er oplagt at spørge, hvorfor en række
værker af kvindelige kunstnere er havnet i
kulturhistoriske museer? En del af svaret
ligger i kvindernes geografiske tilknytning
og i nogle tilfælde også i værkernes topografiske motiver. Hvor omfangsrigt pionergenerationen er repræsenteret i de kulturhistoriske museer, ved jeg ikke. Fra 18918
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udstillingerne har jeg som sagt fundet tre
værker, der tilsyneladende, i kunsthistorisk
forstand, har levet et stille liv i tre forskellige kulturhistoriske museer. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at værkerne
er kunsthistorisk uinteressante. Tværtimod.
I anmeldelserne af Sofie Holtens store
genrebillede Efter gudstjenesten. “De hellige”
går fra kirke, 1890, havner vi midt i 1890’ernes diskussion af begreberne naturalisme
kontra symbolisme. Kort sagt diskussionen
om, hvorvidt kunstneren skulle gengive
den sete virkelighed “objektivt” som fotografiets linse, eller om kunstneren med
maleriets virkemidler kunne fortolke virkeligheden og pege på eksistentielle dimensioner i tilværelsen.
Anmelderen ved København udråbte billedet som “et af Udstillingens mest mislykkede Billeder”, og fremhævede, at “Hvad
der gør det store Billede absolut lattervækkende, er det, at ikke én af disse gaaende
Mennesker gaar. De staar fuldkommen
ubevægelige i Gaa-Stilling. Man kommer
til at tænke paa de hedengangne Pompejanere”.7
I Politiken havde kunsthistorikeren Emil
Hannover (1864-1923) andre briller på.
Han havde et skarpt blik for tidens symbolistiske strømninger, og for ham at se var
de ubevægelige figurer ikke fejl. “Frk. Sofie
Holten er synlig paa Veje til at skifte kunstnerisk Fysiognomi, og man kan ikke andet
end ønske hende til Lykke dermed. Kunstnerinden synes helt at ville afkaste alt, hvad
hun i Udlandet havde lært af Teknik. Ingen vilde kunne ane, at Billedet […] er
malet af en af Alfred Stevens Elever […].
Hendes Billed i Aar er saare ubehjælpsomt
og kejtet i Fremstillingen, men der er
Stemning og en Følelse i det, som er meget bedre end Alverdens tillærte Teknik.

Saa dybt som i disse „Hellige“ er Frk. Holten ingensinde tilforn trængt ind i menneskelige Væsner; noget ægtere end dette i
hele sit Ydre saa tarvelige og effektløse Billed har Kunstnerinden endnu aldrig ydet.
Det lover en Fremtid, om hvilken man –
med synlig Uret – var begyndt at tvivle.”8 I
“Efter gudstjenesten” sporede Hannover
altså et stilskifte mod et symbolistisk billedsprog, som han bl.a. også forsvarede
hos J.F. Willumsen (1863-1958).
Ny interesse for den oversete
generation
I den danske museumsverden er interessen for pionergenerationen i disse år i bredere forstand ved at tage form. Tre eksempler fra de seneste år understreger tendensen.
I 1991, 2003 og 2007 erhvervede Den
Hirschsprungske Samling og Statens Museum for Kunst i alt tre malerier af Anna
Petersen (1845-1910). – En af pionergenerationens kvindelige kunstnere, som indtil
da ikke var repræsenteret i de to museers
samlinger.
I 2007 viste Ribe Kunstmuseum, Sophienholm og Johannes Larsen Museet udstillingen Anna Ancher & Co.- de malende damer,
hvor Vilhelm Kyhns lange række af kvindelige elever blev bredt præsenteret.
Og i maj 2011 åbnede Statens Museum for
Kunst udstillingen Dansk og nordisk kunst
1750-1900, hvor et lille udsnit af de kvindelige kunstnere, der var aktive 1870-1900,
har fået deres helt egen væg i sal 222. En
utvetydig markering af, at museet er opmærksom på pionergenerationen. Tak for
det. Men ophængningen efterlader alligevel spørgsmålet, om museet ikke kunne
gøre det bedre? Udstillingen viser knap
400 værker, hvoraf kun de 20 er udført af i

alt ni historiske kvindelige kunstnere. Og
af de kvindelige kunstneres malerier får vi
kun lov til at se tre, ét af Elisabeth Jerichau
Baumann (1819-1881) og to af Anna Ancher, uden for sal 222, side om side med malerier af deres mandlige kollegaer.
15 %
Jeg sidder med fornemmelsen af, at de
danske museer sagtens kan gemme på
flere af de godt 100 værker, som kvinderne
udstillede i 1891. Og falder talen på pionergenerationen generelt, har jeg fundet
adskillige eksempler på, at de danske museer ligger inde med et omfattende materiale, der knytter sig til gruppen, både arkivmateriale og værker. En stor ressource,
hvor kun toppen af isbjerget i dag bringes i
spil i dansk kunsthistorie, fordi vi mangler
overblik over, hvad der findes, og hvor det
findes.
Mon ikke tiden er moden til, at vi på nationalt plan sætter fokus på pionergenerationen og systematisk gennemgår museernes samlinger? For at få et overblik over
materialet, som allerede findes, gemt eller
glemt, eller måske på sin sædvanlige udstillingsplads, i museerne. Og imødegår
spørgsmålet om, hvorfor vi skal interessere os for pionergenerationens kvindelige
kunstnere. Det skal vi, fordi gruppen bidrog med omtrent femten procent af periodens kunst; de var også en del af kunstverdenen fra slutningen af 1800-tallet og
frem. At fortsætte med at negligere dem er
ikke videnskabeligt; pionergenerationen
var en del af tidens offentlige kunstliv, og
de kvindelige og mandlige kunstnere var
ikke to isolerede grupper, men interagerede på tværs af køn. De kæmpede alle for
at skabe deres kunst og kunstneriske identitet. De kvindelige kunstneres udgangspunkt var de svært forenelige roller som
kvinde (“den sete”) og kunstner (“den seende”) i 1800-tallets kønssamfund.
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Corpus: “De paa Charlottenborg. III.”,
København, 24.4.1891
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kunstudstillingerne i København 1891 samt
bud på feministiske analyser af udvalgte figurbilleder, Magisterkonferens i Kunsthistorie,
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab,

Marie Krabbe (1837-1918): Portræt af kommandør Peter Holger Braëm (1829-1897). 1890. Olie på lærred.
41 x 34 cm. Blicheregnens Museum.
Marie Krabbes billede af kommandøren er ikke et traditionelt repræsentativt portræt, men en taktil gengivelse
af et ansigt. Udeladt er enhver reference til mandens militære rang, og Krabbe er i stedet gået skånselsløst tæt
på manden; så tæt, at beskueren kan studere hans buskede øjenbryn og rynkede øjenomgivelser. Hun har
taget sig friheden til at studere en mand som “hud og hår”, som et menneskeligt objekt, hvor alderdommens
fysiske tegn træder frem. Foto: Blicheregnens Museum/Inger Michelsen.

Københavns Universitet, april 2011
Petersen, Jens: “Kunstnerinder.”, København, 4.3.1891
Stokbro, Anne Lie: Anna Ancher & Co. – de
malende damer. Elever fra Vilhelm Kyhns tegneog maleskole for kvinder 1863-1895, Ribe
Kunstmuseum, Sophienholm og Johannes
Larsen Museet 2007

Noter
1. Anne Lie Stokbro: Anna Ancher & Co. – de malende
damer. Elever fra Vilhelm Kyhns tegne- og maleskole
for kvinder 1863-1895, Ribe Kunstmuseum, Sophienholm og Johannes Larsen Museet 2007, p. 10, 136
(note 3)
2. Marie Laulund: København 1891. 3 udstillinger. 43
kvindelige kunstnere. En undersøgelse af de danske
kvindelige kunstneres deltagelse i kunstudstillingerne i København 1891 samt bud på feministiske
analyser af udvalgte figurbilleder, Magisterkonferens

2. i Kunsthistorie, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, april 2011
3. I 1891 udstillede 43 kvindelige kunstnere i alt 105
værker på Den frie Udstilling og Forårsudstillingen
på Charlottenborg. Til sammenligning udstillede de
mandlige kunstnere på de samme udstillinger knap
690 værker (maleri og skulptur, på Charlottenborg
udstillet under rubrikkerne “Maleri m.m.” samt “Billedhuggerkunst”).
4. Jens Petersen: “Kunstnerinder.”, København,
4.3.1891
5. Hhv. Anna Ancher: En begravelse. 1891, Statens
Museum for Kunst; Marie Krøyer: Klostergang i
Ravello. 1890, Skagens Museum; Anna Petersen: Under gudstjenesten. Motiv fra Vestkysten af Jylland.
1890, Den Hirschsprungske Samling. Værkerne
fremgår af Kunstindeks Danmark, www.kid.dk.
6. Et fjerde værk, som findes i de kulturhistoriske museer, er Marie Luplaus portræt af sin fader fra 1891 i
Varde Museum. Anne Lie Stokbro gengiver billedet i
2007. Se Anne Lie Stokbro, op.cit., p. 91
7. Corpus: “De paa Charlottenborg. III.”, København,
24.4.1891
8. Emil Hannover: “Foraarsudstillingen paa Charlottenborg”, Politiken, 29.4.1891.
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Kirkernes forvaltning
af kulturarven

Af Mette Lund
Andersen, Lemvig
Museum

Mette Lund Andersen.

10

DANSKE MUSEER 1/12

E

n fredag i november 2011 bankede en borger
på Lemvig Museums dør og fortalte, at urværket til Lemvig Kirkes gamle kirkeur var blevet sat
ned på gaden til skrot i forbindelse med en gennemgribende renovering af kirken. Urværket har
en veldokumenteret historie, som kan følges fra
1500-tallet og op gennem århundrederne, hvor det
med skiftende præcision og løbende reparationer
har holdt styr på tiden for både borgere og kirkegængere i den lille by. I 1866 blev det afløst af et
nyt ur, men det gamle værk blev stående på kirkens
tårnloft, hvor det siden har levet en relativt skjult
tilværelse.
Museet tog straks kontakt til menighedsrådet for at
gøre opmærksom på urets historie, men her fik vi
at vide, at man havde besluttet, at uret skulle kasseres. Museets medarbejdere hentede derpå uret på
kirkepladsen og kørte det i sikkerhed på museets
magasin.
Endte historien så ikke lykkeligt og på bedste vis?
Nej. Det er et problem, at nogle menighedsråd har
en så åbenlys mangel på forståelse for de kulturhistoriske værdier, som landets kirker gemmer på, at
de er parate til at sende bevaringsværdigt inventar
til skrot, uden at spørge hverken Nationalmuseet
eller det lokale kulturhistoriske museum til råds
først. Og det er et problem, at disse genstande så i
bedste fald ender på museernes magasiner. Kirkeinventar bevares bedst i de kirker, hvor det har haft
sin funktion, og hvor det meget bedre (og gerne
med museernes hjælp) kan være med til at fortælle
historie, end det kan på museerne, hvor det er løsrevet fra sin kontekst.
Den efterfølgende debat omkring kirkeuret i Lemvig Kirke viser tydeligt, at der ofte er en stor kløft
mellem menighedsrådenes/præsternes interesser
og de kulturhistoriske bevaringsinteresser.
I den pågældende sag erkendte menighedsrådet
over for museet, at det var en fejl at smide tårnuret
ud, men de kunne på den anden side ikke overbevises om værdien i at lade urværket stå i kirken og
dermed bevare kulturarven på stedet. For dem var
den rigtige placering af uret på museet, for som
formanden gentagne gange sagde: ”Kirken vil ikke
være et museum!”
På Lemvig Museum støder vi med jævne mellemrum på denne mangel på forståelse af kirkerne
som kulturbevarende institutioner. F.eks. i forbin-

delse med gravminderegistrering kommer holdningen ofte frem. Og senest har vi haft et eksempel
i en lokal sognekirke, som rummer et for Vestjylland sjældent gravkapel over en nyadelig familie
fra 1700-tallet. Familien har i sin tid bekostet kirkens fine rokokoudsmykning samt et tilhørende
smukt og velbevaret ”hospital”, og kirken, hospitalet og området omkring familiens gård er udpeget
som bevaringsværdigt kulturmiljø.
Menighedsrådet vil nu flytte kisterne ud af gravkapellet for i stedet at indrette et dåbsventeværelse i
kapellet. Der er heldigvis endnu ikke givet tilladelse til planerne, men det at præst og menighedsråd kan få ideen, illustrerer tydeligt problematikken. Det gennemgående mantra er, at ”Vi skal være
kirke for de levende”.
Ud fra et kulturhistorisk synspunkt er man ikke
kirke for de levende ved blot at smide det gamle
ud og slette de historiske spor. Kirkerne er de ældste bygninger vi har. De minder os om, at der har
været mennesker her før os, som har haft deres
værdier og måder at gøre tingene på, og at der vil
komme mennesker efter os, som også vil sætte pris
på, at spor af fortiden er bevaret. Det er en kedelig
tendens i tiden, at nogle menighedsråd er så optagede af at sætte deres egne aftryk på kirkens udseende og indretning, at de ikke har overblik og ansvarsfølelse nok til at erkende deres egen rolle. Det
er som om, at nogle præster og menighedsrådsmedlemmer ikke har forstået, at de kun er her i en
kort periode og samtidig forvalter et hverv, der
rækker både meget langt tilbage i tiden og også
mange år frem (Det skal selvfølgelig også siges, at
rigtig mange kirker klarer opgaven flot og sætter
stor pris på de værdier, som de forvalter). Der skal
være plads til udvikling og forandring, men det er
en misforstået opfattelse af udvikling, når man sletter sporene af fortiden i stedet for at gøre det til en
værdi for kirken, at der har været generationer før
os, som har sat deres præg på stedet. Udvikling bør
kunne ske i en større forståelse for fortiden og behovet i den nutid, som vi lever i i dag.
De lokale museer har en særlig rolle i forhold til
kirkernes kulturarv. Det er Nationalmuseet, som
har myndighedsopgaven, men det lokale museum
bliver ofte spurgt til råds og involveret, fordi det er
os, som sidder tættest på og har den mest umiddelbart tilgængelige viden om kirkerne og deres kul-

Gitterport, Nørlem Kirke.

Lemvig Kirke.

Tårnur, Lemvig Kirke.

turgenstande og kulturmiljø. Jeg har talt med
flere museumsfolk om sagen, og det tyder på, at
præsters og menighedsråds manglende forståelse
for kulturarven er et udbredt problem, man som
museumsansat står temmelig magtesløs overfor.
Sådan er det også med det almindelige kapitel 8 arbejde, men kirkerne og kirkegårdene har en særstatus ved, at de ikke kan fredes, og der ikke kan laves bevarende lokalplaner for området. På den
måde bliver de meget sårbare over for den mere eller mindre tilfældige og i hvert fald skiftende viden
og forståelse for tingene, som det siddende menighedsråd besidder.
Det ville være ønskeligt, om Nationalmuseet som
myndighed på området kunne forholde sig mere
konkret til denne manglende forståelse for kirkernes kulturværdier, som vi oplever rundt om i landet. Det er vigtigt, at menighedsrådene løbende
bliver gjort opmærksomme på de forpligtelser, der
påhviler dem i forhold til forvaltningen af kulturarven. De lokale museer og Nationalmuseet har en
fælles interesse i kirkernes kulturarv, men vi kan jo
ikke hele tiden være på vagt og holde øje med kirkernes ageren. Derfor er det vigtigt, hvis incitamentet til bevaring kan komme fra menighedsrådene selv. Kunne man forestille sig, at Nationalmuseet udbød et obligatorisk kursus for menighedsrådsmedlemmer, hvor faglige inspektører
instruerede i lovgivningen på området og kom
med best-practice eksempler på, hvordan andre
kirker forvalter deres arv – til glæde for både kirkegængere og andre brugere? En sådan kulturarvsuddannelse ville kunne gennemføres i samarbejde
med stifterne og på den måde samle mange menighedsrådsmedlemmer til fælles uddannelse og
tværgående netværk omkring emnet. Det kunne
blive til nytte og glæde for det fremtidige samarbejde mellem kirker og museer.
DANSKE MUSEER 1/12
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Udstillingsmodeller

Kan udstillinger sættes
på formel?

Jagten på ”den gode udstilling” er mere intens end nogensinde før. Det
skorter ikke på gode råd og løsningsmodeller til de museumsfolk, der
slider med at få viden, æstetik, økonomi, politik og besøgstal til at gå
op i en højere enhed. Men er det overhovedet muligt at tøjre det vilde
medium, udstillingen nu engang er, og indfange den i formler og modeller? Artiklens skribenter har stiftet bekendtskab med ”Brillanten – et
retorisk arbejdsredskab til udstillingsudvikling”.

INDHOLD

OPBYGNING / FORLØB

AFSENDER

SUPPLEMENT
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vad definerer en god udstilling? Skal
den være en sammenhængende fortælling med en begyndelse, midte og slutning? Skal man lære noget? Skal den være
en æstetisk nydelse? Skal sproget og designet udfolde sig på en bestemt måde?
En mængde håndbøger og redskaber til
udstillingsudvikling har set dagens lys
gennem de seneste år. Her kan udGENSTANDE / VÆRKER
stillingsmageren blive guidet
gennem processens forskellige
faser og få anvisninger i,
MODTAGER
hvordan en udstilling skal
skrues sammen for at blive
en succes. Amerikanerne
SPROG
David Dean og Beverly Serrell er blandt de mest fremtrædende forfattere på området, men også i europæisk
MEDIER
og dansk kontekst dukker vejledninger op med jævne melKONTEKST
lemrum.
”Brillanten – et retorisk arbejdsredskab til udstillingsudvikling” er en af dem.
Modellen er udviklet af retoriker Signe
Hegelund og ODM’s uddannelsesleder,
Hans Henrik Appel, der sammen afholder
kurser om Brillant-modellen i ODM-regi.
Kurset har været afholdt af flere omgange
og med mange tilmeldinger, hvilket tyder
på, at Brillanten er populær. Men er den,
og andre arbejdsredskaber til udstillingsudvikling, en løsning på, hvordan man skaber ”den gode udstilling”?

Brillanten er en mangesidet ”ædelsten”, hvor
hvert hjørne udgør en dimension af udstillingen.
Hjørnerne forbindes med hinanden i et farverigt
netværk, der er inddelt i tre figurer. Disse figurer afspejler tre faser, som man ifølge Brillant-værktøjet
skal igennem for at skabe en helstøbt udstilling.
Grafik: ODM.

Ida Bennicke, formidlingskonsulent
Pernille Wahlgren, projektudvikler,
Kvorning design og kommunikation

Interessen for at styrke udstillingsmediet
og gribe arbejdet med udstillinger professionelt og målrettet an ser vi naturligvis
som kærkommen. Modeller og vejledninger kan være særdeles brugbare som styrepinde, der strukturerer processen. Men vi
vil samtidig opfordre til, at man bevarer en
kritisk distance og gør sig klart, hvor styrende disse redskaber skal have lov at være.
Brillanten
Brillanten er en mangesidet model, hvor
hvert hjørne angiver et element i udstillingen, som man skal forholde sig til undervejs i processen (se grafisk illustration).
Modellen er inddelt i tre faser: Første fase,
”Den røde firkant”, handler om indhold,
kontekst, modtager og afsender. I anden
fase, ”Den blå trekant”, er det genstande,
opbygning og design. Og i ”Den gule trekant” er sprog, medier og supplement (katalog, hjemmeside etc.) i fokus. Det vigtigste i arbejdet med en udstilling er ifølge
Brillanten, at man som det første formulerer en ”thesis”, en form for problemformulering som alle dele af udstillingen underlægges. Undervejs skal man hele tiden
vende tilbage til thesis for at sikre sig, at
der er sammenhæng og konsistens.
Fremgangsmåden minder i høj grad om
grundprincipperne inden for akademisk
skrivning. En lignende model finder man i
bestselleren Den gode opgave, som de fleste
studerende på videregående uddannelser

benytter sig af, og som Signe Hegelund i
øvrigt er medforfatter på. Modellen her
hedder ”Pentagonen”, og dens fem hjørner repræsenterer de fem vigtigste elementer i den videnskabelige afhandling:
problemformuleringen, formålet, empirien, teorien og fremgangsmåden. De sidste fire elementer skal til enhver tid kunne
føres tilbage til problemformuleringen.
Det centrale succeskriterium i Brillanten
er altså, ligesom i Pentagonen, at der skal
være ét argument eller fokus, og at det skal
være styrende for hele udstillingen. Dermed baserer Brillanten sig på et af de vigtigste grundprincipper inden for akademisk skrivning. Men kan de samme principper gælde for produktion af udstillinger? Det er nærliggende, da udstillinger
ofte har til formål at formidle et videnskabeligt materiale. Men som bekendt er udstillinger visuelle, rumlige fortællinger i
ting og billeder og ikke sproglige, lineære
fremstillinger. Kan man så underlægge en
udstilling en thesis, og kan man overføre
den genre det er at skrive videnskabelige
afhandlinger til udstillingsmediet? Er det
vejen til en succesfuld udstilling?

gørende, hvis man vil ind under huden på
folk. Udviklingen af den visuelle del er i
høj grad kreativ og inspirationsdrevet, og
for voldsomt fokus på en model eller et
læringsmønster risikerer at virke
dræbende på de mere uhåndgribelige,
men essentielle dele af en udstilling. Fantasien og de store tanker er i vores øjne
nødt til at få plads for en tid, før man bevæger sig videre til et realitytjek med håndbøger og modeller under armen.
At stole på sin egen faglighed
Arbejdsredskaber som Brillanten er kommet for at blive, og nogle af dem kan utvivlsomt gøre udstillingsarbejdet mere effektivt og nemt at gå til. Men det er væsentligt
at forholde sig til, hvordan man bruger
dem. Et af de vigtigste spørgsmål i den forbindelse er, hvad succeskriteriet for en udstilling skal være – og hvem der afgør det.
Vi vil opfordre enhver, der arbejder med

udstillinger, til at forsøge på egen hånd at
definere, hvad en god udstilling er, og tilpasse modeller og arbejdsredskaber efter
det. Vi tror på, at en individuel indgangsvinkel til arbejdet med udstillinger kan
være med til at skabe mangfoldighed i udstillingslandskabet og give overraskende
og skæve udstillinger, hvor man mærker
det personlige engagement og glæden ved
at arbejde med dette vilde medie.
En udstilling hinsides teoretisk
spekulation
Indimellem støder man på en udstilling,
der har et intuitivt og spontant præg over
sig. På Hjorts Fabrik, også kaldet Bornholms Keramikmuseum, finder man en
sådan udstilling. I museets kælder er et
lille rum indrettet som åbent magasin med
grove mursten på gulvet, glasskabe langs
væggene og et lille bord med et par stole i
midten. Glasskabene er fyldt til randen

Et mylder af kopper, kander og fade i alle afskygninger fylder skabene i den lille magasinudstilling i kælderen
på Hjorts Fabrik i Rønne. Det er som at komme på besøg hjemme hos en entusiastisk keramiksamler.
Foto: Bornholms Museum.

Et komplekst medium
I arbejdet med en udstilling kan man opleve, at emnet og materialet vokser, og at
man på et tidspunkt mister overblikket.
Her kan det være befriende at støtte sig til
et projektstyringsredskab, fordi det kan
sætte processen i system og give mulighed
for at krydse af på en tjekliste. Styrken ved
fremgangsmåden er, at det kan forenkle
virkeligheden og gøre det nemmere at forholde sig til den. Men det er samtidig en
svaghed, fordi nuancer og afvigelser, der
kan vise nye veje, risikerer at gå tabt, så alt
det, der stikker ud og kan være med til at
gøre en udstilling overraskende, sjov, provokerende eller tankevækkende, reduceres eller forsvinder.
Udstillingen er et komplekst medium, der
knopskyder i alle mulige retninger, til videnskaben, til fiktion, film, litteratur, journalistik, kunst, arkitektur, design etc. Den
kombinerer viden med sanselige oplevelser og omslutter sit publikum både fysisk
og mentalt. Derfor er den så uforudsigelig
og kompliceret at få styr på, samtidig med
at udstillinger giver fantastisk mulighed
for at formidle mange forskellige vinkler
på det samme stof.
Det kan være fristende at ty til arbejdsredskaber, der tøjrer mediets kaotiske natur,
men mange sider af en udstilling er svære
at indfange i en teori eller model for, hvad
der virker. F.eks. er æstetik og design vanskeligt at måle, men ikke desto mindre afDANSKE MUSEER 1/12
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med bornholmsk keramik fra forskellige
hænder og tider. Ingen af de udstillede
genstande er ledsaget af skilte. Kopper,
kander, skåle og figurer står uforklaret
som servicet i skabet derhjemme. Det er
formen, glasuren og farverne, der tiltrækker sig opmærksomhed i mylderet af genstande og viser den mangfoldighed og skaberglæde, som tydeligvis er indlejret i den
bornholmske keramiktradition. Ønsker
man viden om genstandenes oprindelse,
kan man sætte sig ved det lille bord midt i
lokalet og i fred og ro fordybe sig i en stak
monografier og kataloger.
Den lille udstilling i kælderen på det bornholmske museum er noget nær umulig at
sætte ind i en model eller et skema. Genstandene er kronologisk ordnet og opstillet efter ophav, men den manglende skiltning gør det til en mindre vigtig pointe.
Den ønsker blot at vise en samling fine
genstande frem og kræver ikke andet af
sit publikum end lysten til at lade blikket
gå på vandring. Diverse skematiserede
læringsmål og ideen om et rationelt forløb
er lagt på hylden til fordel for en sanselig
og umiddelbar oplevelse af genstandenes
materialitet. Det kan man også lære noget
af! Men selvfølgelig på en anderledes
måde end i de udstillinger, hvor alt er forklaret og formidlet. Magasinudstillingen
på Hjorts Fabrik er en behagelig afvigelse,
der bekræfter, at man ikke behøver forkromede modeller og arbejdsredskaber
for at skabe en god udstilling.
Professionel og målrettet – uden
modeller
Mange museumsfolk har aldrig benyttet
sig af teoretiske modeller til udstillingsudvikling, men har alligevel formået at skabe
fremragende udstillinger. En af dem er
museumsinspektør Helle Leilund, der
trådte sine første museumsskridt i slutningen af 1980’erne og senest har stået i spidsen for det nye børnemuseum på Arbejdermuseet. Helle Leilund er ikke imod
modeller som Brillanten, men hun har aldrig selv benyttet sig af dem. Det er ikke
ensbetydende med, at hendes fremgangsmåde er tilfældig eller uovervejet. Men det
er umuligt at sætte den på formel. Helle
Leilunds måde at arbejde med udstillinger
på er en kombination af teoretiske overvejelser, intuition og erfaring med, hvad der
virker. Og den er et eksempel på, at man
sagtens kan arbejde professionelt og
målrettet med en udstilling uden forprogrammerede modeller og skemaer.
”Det hele starter med en slags ’programerklæring’. For at nå en bestemt målgruppe
skal vi gøre dét og dét. Det handler i høj
14
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”En af mine vigtigste inspirationskilder er Astrid Lindgren. Hendes historier kan man læse på alle stadier af
livet og hver gang få noget nyt ud af dem. I arbejdet med børnemuseet bestræbte jeg mig på, at der på samme
måde skulle være forskellige lag, så både voksne og børn får en god museumsoplevelse,” fortæller museumsinspektør Helle Leilund fra Arbejdermuseet. Foto: Arbejdermuseet.

grad om at sætte sig i brugerens sted, og i
den forbindelse er jeg meget bevidst om
de tilbagemeldinger, vi har fået i vores brugerundersøgelser,” fortæller Helle Leilund, der bruger lang tid på at analysere
ideer og muligheder, inden hun skriver
dem ned og diskuterer grebene i udstillingen med sine kolleger. Hun griber altså
udstillingsarbejdet an systematisk og teoretisk – præcis som Brillant-modellen foreskriver. Men fremgangsmåden følger hele

tiden Helle Leilunds egen faglige overbevisning om, hvad der virker. ”Jeg ved i høj
grad, hvor jeg vil hen, og jeg har en mening om alle sider af udstillingen – det helt
store og det helt små. Jeg skifter hele tiden
mellem det metateoretiske perspektiv og
det helt lavpraktiske med, hvilke skruer vi
skal have og farverne på væggene. Jeg tænker i målgrupper, kommunikation, æstetik, faglighed, tekster og aktiviteter. Jeg har
det hele i hovedet på én gang.”

Kuratering

Krig eller kærlighed?
Nye kurateringstendenser på danske museer
Af Ane Hejlskov Larsen, lektor i museologi,
Aarhus Universitet

Gennem hele den moderne epoke
frem til i dag har kunstnere planlagt og designet egne og andres
udstillinger. Ud fra kritiske, æstetiske og reformerende formål har
de givet museerne råt og kvalificeret modspil. Men hvilken rolle
spiller fænomenet ’kunstnerkuratering’ for museerne i dag – har
det stadig kritisk kant eller har tendensen ædt sig selv op i rendyrket
æstetik? Ane Hejlskov Larsen
tager pulsen på tre nyere danske
udstillinger, hvor kunstnere har udfordret traditioner og faggrænser
– og giver et historisk rids af fænomenet.
Jyllands-Posten skrev den 10.marts 1974 følgende
om Per Kirkebys udstilling på Haderslev Museum:
" ... Forskellige former for brød fra bageren – så
længe pengene rækker – er et vigtigt element i den
udstilling, den 35-årige Per Kirkeby viser på Haderslev Museum ... Bagværk indgår som eksempel
på hverdags-form-komplekser i udstillingen, som i
øvrigt er bygget op af alle mulige malerier fra museets og katedralskolens depoter .. På udstillingen er
det ikke meningen, at alle andre skal komme og sige
én, hvad der er kunst, siger Per Kirkeby, som vil
vise bl.a. de religiøse billeder, der var meget udbredt
i Danmark i forrige århundrede, og reproduktioner
fra depoterne. Han er især glad for to gamle montrer på museet. I den ene montre er der herlig plads
til op mod 100 stk. bagerbrød, hvis form, ornamentale udformning m.v. kan påkalde interesse. Finder
Per Kirkeby. I den anden montre viser Per Kirkeby
porcelæn, der stammer fra fabrikker rundt omkring
i verden i dag. Og hvorfor ikke vise ting ... på samme måde for publikum som man viser de ting, som
man kender fra romertiden? ...".
DANSKE MUSEER 1/12
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oderne kunstnere har altid været
med til at planlægge og organisere
deres egne udstillinger. Det har de gjort siden udstillingen opstod som et gallerifænomen i 1700- og 1800-tallet, og det gør de
stadigvæk. Fænomenet kunstnermuseologi
eller kunstnerkuratering, hvor kunstnere designer udstillinger eller på anden vis er optaget af museernes særlige karakter og arbejdsprocesser, er altså langt fra nyt. De
har kurateret for hinanden, f.eks. i de danske kunstnersammenslutninger, og har interesseret sig for museet som udstillingssted, siden de første moderne museer opstod i 1800-tallet. Interessen for museet
har svinget mellem to poler: Den ene pol
består i modstand, der bevæger sig fra
kunstnerisk udfordring til voldsom fornægtelse; den anden pol består i en accept
af museet og dets institutionelle rammer.
I denne artikel har jeg valgt tre danske eksempler fra de senere år, kurateret ud fra
vidt forskellige formål, men med det fælles
træk, at en dansk billedkunstner har bidraget til formen og har en interesse i museet
som et særligt sted. To af udstillingerne,
”Racing Cars” på ARoS (2006) samt ”Dronning Margrethe og Arkæologien” (2011),
blev begge kurateret af den danske skulptør Ingvar Cronhammer. Dronningeudstillingen blev først vist på Moesgård Museum, hvor jeg så den, dernæst på Nationalmuseet. Den tredje udstilling er ”John Kørner – Kvinder til salg”, Arbejdermuseet
(2011). Ud fra disse eksempler vil jeg undersøge, om en accept af museet som sted
og institution, har bevirket, at kunstneren
har opgivet enhver form for kritisk stillingtagen.
Racerbiler som kunst
Ideen til ”Racing Cars” eller ”Racerbiler
som kunst” var museets, og kunstneren
blev inviteret til at kuratere miljøet. Cronhammer iscenesatte på ARoS en smuk,
næsten andægtig biludstilling med symbolske, mørkerøde søjler som stempler og
lamper, der lignede stempelringe. Den
højtidelige stemning blev ledsaget af eksperimentalmusikeren Martin Halls meget
tilbagetrukne kompositioner. Kurateringen understregede racerbilernes æstetik,
sikkert et helt bevidst greb fra Cronhammers side, der altid har været fascineret af
maskiner, maskinel kraft af næsten uovervindelige dimensioner, skinnende overflader og metallisk lyd. Ideen med racerbiler
på et kunstmuseum var fra Aros’ side at diskutere kunstbegreb og faggrænser:
Kunne disse flotte biler i virkeligheden
ikke opfattes som kunst på lige fod med
den kunst, museet havde i samlingen? Ud16
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stillingsdesignet bidrog til at styrke den idé
ved at tildele bilerne nogle immaterielle
værdier og udfordre kunstmuseets egen
adskillelse af kunst og design. Det æstetiske bidrag var altså en del af kunstmuseets
agenda om at diskutere kunst og ikkekunst. Det er så en anden historie, om
denne diskussion lykkedes.
Arkæologi og prostitution – kuratering
af kulturhistoriske samlinger
Spørgsmålet om æstetisering af historiske
genstande var væsentligt i udstillingen
”Dronning Margrethe og arkæologien” fra
2011 på Moesgård Museum. Her skabte
Ingvar Cronhammer en hyperæstetisk arkitektur: Visuelt bestod udstillingen af en
lang række lystavler med fotos af Dronningen som arkæologistuderende og af det liv,
som hun levede under sine arkæologiske
studier på Aarhus Universitet. Det første
rum med historien om den unge prinsesse
blev efterfulgt af et større rum med specialdesignede og bordeauxfarvede bordmontrer i skinnende lak med indirekte lys.
Her kunne man studere eksempler på
fund, som Dronningen var med til at udgrave, og på opretstående lyskasser med fotos og tekst kunne man læse sig til den
sammenhæng, som fundene var gjort i.
Det store rum blev designmæssigt understøttet af sølvfarvede søjler og lysbobler i
loftet og andre delikate raffinementer. Udstillingsdesignet bidrog primært til at understøtte de historiske genstandes æstetiske og stoflige kvaliteter. Fokus var rettet
mod Dronningens erindringer og den personlige fortælling, som en audioguide
med hendes stemme gjorde endnu mere
autentisk. Selv opfattede museets ansatte
Cronhammers udstillingsdesign som stemningsskabende. Det fremgik af museets
omtale af udstillingen på hjemmesiden.
På Arbejdermuseet havde man 2011 valgt
at fastholde John Kørners indsats som billedkunstner i udstillingen ”John Kørner –
kvinder til salg”. Kørner havde fået lov til at
udstille egne malerier, der tematisk kommenterer udstillingens anden del, der var
museets helt egen. Kunstnerens bidrag bestod af en serie store malerier og et mindre
antal grafiske værker. Den dominerende figur i malerierne var en kvinde, der poserer
liggende og stående i mere eller mindre
frække stillinger. Hensigten med billedserien var at ”invitere til refleksion og stillingtagen til de menneskelige aspekter af
kvindehandel og prostitution”, som der
stod i museets egen omtale af den. Billederne blev vist som i et hvilket som helst
galleri eller kunstmuseum. Tilsvarende var
museets præsentation af kvindehandel og

Udsnit fra udstillingen "Dronning Margrethe og
arkæologien", vist på Moesgård 16. april til 29.
august 2011. Foto: Mads Dalegaard, Foto/medie
afdelingen Moesgård.

prostitution i form af genstande, der havde
tilhørt udenlandske prostituerede i Danmark, ledsaget af interviews og præcise oplysninger om disse kvinders liv og tanker –
disse genstande blev udstillet helt i overensstemmelse med en kulturhistorisk udstillingstradition med gode informerende
tekster om hver genstand og dens herkomst. Men netop sammenstillingen af en
kunstudstilling og en kulturhistorisk museumsudstilling med et stærkt samfundsemne som omdrejningspunkt gav denne
udstilling en særlig dybde. De to dele komplementerede hinanden med forskellige
æstetikker og måder at fortælle på og
brugte netop ikke æstetikken som en stemningskulisse. I et samlet greb gav de beskueren flere vinkler på udenlandsk prostitution, men ved hjælp af to vidt forskellige
udstillingsmåder.
Den kritiske tradition – et historisk rids
De tre eksempler er som nævnt langt fra et
helt nyt fænomen. Derimod kan man med
god grund tale om, at der i moderne udstillingshistorie er en solid tradition for
’kunstnermuseologier’. Som ét af de mest
ekstreme eksempler på tendensen er de
radikale italienske futurister, som i de
første årtier af det tyvende århundrede
ville brænde museerne ned for på den
måde at lægge grunden til en ny fremskridtskunst – som de selv stod for. I den
anden ende af skalaen findes eksempler
på moderne kunstnere, der har kurateret
udstillinger, bygget og tegnet deres egne
små og store museer som en integreret del

En montre af Ingvar Cronhammer, skabt til udstillingen "Dronning Margrethe og arkæologien" på
Moesgård. Foto: Mads Dalegaard, Foto/medie afdelingen Moesgård.
I montren ligger "en samling af såkaldte guldgubber – små guldplader med prægede figurer – fundet
ved Sorte Muld på Bornholm". Citat fra omtalen
af udstillingen på Nationalmuseets hjemmeside.

af deres produktion og med visioner og
idealer, der rækker langt ud over deres
samtid. Det gælder kendte moderne kunstnere som amerikaneren Claes Oldenburg,
der skabte sit ”Mouse Museum” i 1977, belgieren Marcel Broodthaers’ med sit
”Museé d’Art Moderne, Department des
Aigles” fra 1969-1971, schweizeren Daniel
Spoerris ”Musée Sentimental” fra 1977,
der bestod af genstande, som en gang
havde tilhørt afdøde og nulevende kunstnere. Herhjemme har billedkunstneren
Per Kirkeby op igennem halvfjerdserne arrangeret flere museumsudstillinger. Det
gjorde han fx på Haderslev Museum i
1976, hvor han omhyggeligt placerede
musselmalet porcelæn fra en isenkræmmer og bagerbrød fra en lokal bager i
montrer, som om der var tale om fortids-

fund. Det gjorde han for at understrege
den æstetiske dimension i de historiske
måder at udstille på. Objektet kom dermed i centrum og mistede sin oprindelige
sociale og politiske betydning.
Den tyske kunstsociolog Walter Grasskamp
har beskrevet forholdet mellem museerne
og kunstnerne i begyndelsen af halvfjerdserne som en ’våbentilstand’ – i overført
betydning.1 I modsætning til avantgarden i
begyndelsen af århundredet forsøgte den
nye avantgarde (neo-avantgarden i tresserne) at være konstruktive ved at opstille
alternative måder at ordne og kategorisere
kultur og kunst på. Kunstnermuseerne forblev dog museale fantasier, fordi rigtige
museer er bundet af deres fundatser, formål og vedtægter om indsamling, udstilling etc. ud fra fastlagte principper og tematikker.
Aktiv æstetik – en ny vej frem?
At opfatte de museale objekter som æstetiske er siden halvfjerdserne blevet et slags
dogme i museernes udstillingspolitik. Den
amerikanske kunstner Fred Wilson er et
særdeles kendt eksempel på denne praksis, som den kom til udtryk i nittenhalvfemserne. Men til forskel for sine kollegaer
i halvfjerdserne forholder han sig kritisk til
de måder, hvorpå museerne har omgået
og tabuiseret historiske samfundstemaer i
museer, f.eks. om racespørgsmål, historiske sandheder, kunstneriske værdier og
sprog i museernes formidling. Det har han
gjort ved at indføre nye udstillingstekster,
lyde og ved at installere ikke-museale objekter i udstillingerne – man kunne kalde
dette greb for en slags ”Verfremdungseffekt” i Bertold Brecht’sk forstand.2

Især de kulturhistoriske museer synes at
være optaget af at udfordre deres egne måder at tænke æstetik og indhold på. Dette
er et nyt fænomen i forhold til de tidlige
eksempler, hvor det især var i kunstmuseernes regi, at kunstnerkurateringer fandt
sted.
Med Verfremdungseffekter på både det
æstetiske niveau (Moesgård), det indholdsmæssige niveau (Arbejdermuseet) og
ophævelsen af faggrænser (ARoS og Arbejdermuseet) og brug af både kunst og kulturobjekter er der i fremtiden lagt op til
flere eksperimenter med museernes udstillingsdesign. Spørgsmålet er, om udstillinger på ARoS og Moesgård ikke blot reducerer udstillingsgenstandene til ren æstetik uden en egentlig indholdsmæssig pointe? Ville det ikke være mere interessant,
hvis kunstnernes æstetik blev brugt mere
aktivt i forhold til de fortællinger, som museerne gerne vil formidle, og at Verfremdungseffekten i højere grad bruges til at
forene fornøjelse med refleksion, så publikum også får noget at tænke over? Det lykkedes i hvert fald med udstillingen på Arbejdermuseet.

1 ”Museumsgründer und Museumsstürmer. Zur Sozialgeschichte des Kunstmuseums” fra 1981
2 Med ”Verfremdungseffekt” mente den tyske forfatter
og teaterinstruktør de teknikker, der kan benyttes til
at diskutere eller ligefrem forholde sig belærende til
følelsesmæssige handlinger. I de teknikker benyttede
Brecht sig fx af voldsom musik, kraftige projektioner,
sproglige kommentarer af personer, der træder ud af
teaterstykket eller af abrupt sceneteknik for at demonstrere, at handlingen kunne have været anderledes. De anvendte teknikker i Brechts teaterstykker
skabte derved en distance til teaterstykkets fortælling
og gav publikum en mulighed for at tænke over indholdet.
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Udstillingsmodeller

En samtale om rum
og fortælling

Af Jesper Beyer Nielsen, cand. mag. i dansk,
museumsmedarbejder Roskilde Museum

Hvad er det for en proces, der går
forud for den færdige udstilling,
der møder museumsgæsten?
Hvilke tanker gør en udstillingsarkitekt sig om det visuelle og rumlige design af et emne, og hvordan spiller farver, kunstige vægge,
lys, montrer etc. ind på ting og
værker – og vores oplevelse af
dem? Danske Museer sætter fokus på udstillingsmagernes rolle
og har til en start sat udstillingsarkitekt Anne Schnettler i stævne på
Statens Museum for Kunst til en
samtale om at formidle på udstillingens egne præmisser.

Plakatsøjlerne i udstillingen minder os
på, at plakaterne engang hang rundt
omkring i det parisiske bybillede.
Foto: SMK Foto.
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nne Schnettler er udstillingsarkitekt
og rumlig formidler. Bag sig har hun
bl.a. udstillinger som Tyl & Trikot på Nationalmuseet, Klee & Cobra på Louisiana
(2011) og Bayt al-Aqqad – et hus i Damaskus
på Davids Samling (2009-11). Frem mod
Nationalmuseets udstilling Tyl & Trikot,
om Bournonvilles balletkostumer (2005),
lå udfordringen i at udstille noget, der er
lavet til dansere i bevægelse, nemlig dansernes kostumer.
Traditionelt udstilles kostumer på giner,
der står på gulvet, men denne stilstand var
umulig at acceptere. Løsningen var bl.a. at
hænge kostumerne op i næsten usynlige fiskesnører og at bruge skiftende lyssætninger for på denne måde at imitere balletdanserens spring. Samtidig blev videosekvenser af Bournonvilles balletforestillinger vist på en kæmpe skærm i takt med
den vekslende belysning. På den måde fik
de ellers livløse kostumer tilført en portion
af dansens ynde.

Legesyge og pangfarver – Lautrec
på SMK
Et stort, grynet fotografi af en rygsvømmende mand i adamskostume er det
første, man ser, når man træder ind i
særudstillingen Den Menneskelige Komedie
på Statens Museum for Kunst. Først er
man desorienteret, og måske kan man
ikke engang tyde fotografiet foran en. Men
vender man blikket videre ind i udstillingen, genkender man straks stilen i de elegante plakater, der hænger i noget, der tilnærmelsesvist kunne ligne urbane omgivelser.
Den nøgne mand på billedet er kunstneren Henri de Toulouse-Lautrec. Udstillingen viser mange af de ikonografiske plakater, der var med til at sætte den parisiske
bydel Montmartre på landkortet og cementere Lautrecs arbejde med plakaten
som det moderne billedmedium par excellence. Lautrec kogte med sin elegante og
drilske streg motiverne ind til benet, når

han skildrede typerne i den moderne
storby, Paris. Udstillingens gule og bordeauxfarvede vægge byder frejdigt værkerne
op til dans, og omgivelserne viderefører
dermed noget af Lautrecs legesyge, uden
at det går hen og bliver direkte fjantet.
Udfordringen i Den Menneskelige Komedie lå
i at skabe rum både til de plakater, der i sin
tid hang i bybilledet, men også til de sarte
håndtegninger og til de prangende oliemalerier. Samtidig skulle der gøres plads
til montrer med finere materiale og til baggrundsmateriale om tiden og kunstneren.
”Udstillinger er fortællinger i rum”, forklarer Anne Schnettler, mens vi bevæger os
igennem udstillingen. ”Den bagvedliggende fortælling og udvælgelsen af værkerne står det kunstfaglige personale for.
Det skal jeg så omsætte i de fysiske rammer, så værkerne i udstillingen spiller
bedst muligt sammen med rummet og de
virkemidler, vi vælger at bruge. I sidste
ende skal udstillingsdesignet åbne sanseapparatet for værkerne og dermed være
med til at inddrage publikum i fortællingen.”
Udstillinger er som regel lang tid undervejs. I processen fra idé til færdig udstilling
skal man på et tidspunkt overveje, hvordan
værkerne skal forenes med de fysiske rammer. Og museets fagpersonale kan få brug
for inspiration til at omsætte udstillingens
fortælling i de fysiske rammer.
Anne Schnettler er både uddannet arkitekt og scenograf, og kombinationen af de
to tilgange, den arkitektoniske fornemmelse for rum og den scenografiske evne
til at iscenesætte, giver muligheder for at
bruge de fysiske rammer til at iscenesætte

udstillingen som fortælling. Resultatet af
hendes arbejde som rumlig formidler er
forskelligt fra gang til gang, fordi hun tager udgangspunkt i det særlige materiale,
som er udvalgt til udstillingen, og som
hun derfor har at arbejde med.
Da jeg møder hende i udstillingen på
SMK, har hun da også en lille udstillingsmodel i hånden, faktisk to: den, der blev
forlægget for den endelige Lautrec-udstilling, og den, der forblev på idéplanet.
Anne Scnettler bruger i mange, men ikke
i alle tilfælde, udstillingsmodeller i sit arbejde – de kan være med til at give alle på
udstillingsholdet en klarere fornemmelse
for ideen, også selv om der altid vil være et
spring fra modellen til den endelige udstilling.
Med plads til fortællingen
En samlende egenskab ved Annes udstillinger og et træk, hun gennemgående bestræber sig på at få til at lykkes er, at museumsgæsten fra begyndelsen har gode muligheder for at overskue udstillingsrummet. En åbenhed, man f.eks. også kunne
opleve i Nationalmuseets Din For Evigt
(10/10-2008-22/2-2009), som blotlagde
Egmonthallens rum som en hal af næsten
industriel karakter. I dette tilfælde var hallen befolket af levende konservatorer, der
var iscenesat ved oplyste arbejdsborde
foran en kompakt rekonstruktion af et magasin samt en række skærme med film og
informationer sat op på udstillingsrummets omgivende vægge.
Når udstillingerne hver især har forskellige udtryk, er det selvfølgelig, fordi de omhandler forskellige emner. Et andet træk

ved Anne Schnettlers arbejde er, at hun altid i udformningen af hver enkelt udstilling tager højde for den særlige fortælling,
emnet rummer. Samtidigt vil en erfaren
fortæller altid forsøge at fremstille den
grundlæggende historie så enkelt som muligt, og det gør hun ved at lave en struktur,
der er til at overskue for museumsgæsterne.
Opbygningen af rammerne sammenligner
hun med kulisser på et teater, et greb, der
da også svarede særligt godt til ToulouseLautrecs egen optagethed af teatret og teatrets persongalleri. På Den Menneskelige
Komedie er ’kulisserne’ vægge og søjler, der
skal efterligne de parisiske gader, hvor de
udstillede plakater oprindeligt hang.
Væggene står lettere forskudt af hinanden,
og disse fremspring dækkes af smalt stykke
glas, som giver gæsterne lejlighed til at
kigge ind til nabosektionen.
”Overordnet set er udstillingen bygget op
omkring noget, der kunne minde om en
boulevard i Paris. Og de vertikale vinduer
mellem de forskudte vægge skal være med
til at skabe en stemning af, at man går en
tur i et byrum. Vinduerne har samme
funktion som butiksvinduer – de skal kildre nysgerrigheden hos dem, der kigger
ind. Samtidig er de forskudte vægge med
til at fremhæve værkerne og adskille dem
fra hinanden,” fortæller Anne Schnettler.
Udstillingens stærke farver var noget af det
første, der slog mig, da jeg først trådte ind
i udstillingen. Opbygningen med den
tværgående boulevard gør udstillingen
meget overskuelig, og det understøttes af
farvevalget: gul, bordeauxrød og grå.
”Farvesætningen har været et vigtigt virkemiddel i denne udstilling. Det handlede

DANSKE MUSEER 1/12

19

om at ramme en stemning, der både kunne rumme stilfærdige håndtegninger og
farvestrålende plakater i et varieret oplevelsesforløb. Den gule farve signalerer
noget skingert, men også noget sprælsk
og festligt, mens den bordeauxrøde giver
plads til fordybelse og de grå/sorte farver
skaber ro omkring plakaternes store format og egne farverigdom,” siger Anne
Schnettler.
Og de farverige omgivelser er virkelig med
til at fuldende indtrykket af udstillingen
om Henri de Toulouse-Lautrec. Hans værker er i gode hænder på de vægge.

På særudstillingen Bayt al-Aqqad på Davids Samling (2009-11) blev en stor del af fortællingen om det restaurerede hus i den syriske hovedstad fortalt ved hjælp af store farverige fotostater på sandblæste glasplader.
Præsentationen gav en fornemmelse af at være under varmere himmelstrøg og af, at man gik ind i en anden
verden. Udfordringen i forbindelse med udstillingen var at give museumsgæsten et nærværende indtryk af
noget, der geografisk er meget langt væk. Foto: Anne Schnettler.
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Balletkostumer fra Tyl & Trikot på Nationalmuseet. De ophængte kostumer mimer danserens
bevægelighed, som man kan følge på filmen i
baggrunden. Foto: John Lee, Nationalmuseet.

Museet på udstilling

At holde nu’et fast
– Asbjørn Skou på Vejle Kunstmuseum

Af Linda Post cand.mag. i dansk
og mediekunst

Asbjørn Skou reflekterer i sin soloudstilling Impossible Society på
Vejle Kunstmuseum over den
museologiske praksis. Den, der
handler om at fjerne objekter fra
deres oprindelige kontekst og placere dem i en ny – i et museum, og
som forbliver en evig udfordring
for museerne. For hvordan fastholder man en genstands autenticitet, når den mister de omgivelser og det liv, den oprindeligt var
del af?

U

dstillingen Impossible Society fylder
Vejle Kunstmuseums 276 kvm store
Utzon-sal. Den udmærker sig ved at fungere som én samlet installation bestående
af delelementer som mindre installationer,
tegninger og montrer. Asbjørn Skou tematiserer museumsinstitutionen og dens
umulige forhold til samfundet. Tre af værkerne er tegnet direkte på væggene i salen;
dertil kommer 24 monumentale tegninger
fastgjort på væggene med forstørrede tegnestifter. Der er en kronologisk progression, hvor beskueren først præsenteres for
de værker, som er tegnet direkte på museets vægge. Et fællestræk ved disse tre værker er motiverne, der fortæller om den europæiske imperialisme, den hvide mand
og kolonialiseringen af bl.a. Afrika og In-

dien. Motivet i et af de tre værker er en
hvid mand, der står foran en junglelignende bevoksning mellem to spinkle,
sorte mennesker. Det imperialistiske perspektiv understreges af en udstoppet løve
og af knogler og ben fra eksotiske dyr; installationen afsluttes med en tegning, der
handler om menneskets behov for at fotografere sine omgivelser. Det hele afsluttes
med et værk, hvis motiv ligner en dokumentation af urolighederne, da ungdomshuset blev ryddet i 2009.
Asbjørn Skou peger med sit direkte greb,
tegninger på museets vægge, på en forgængelighed, fordi disse værker i sagens
natur forgår og forsvinder, når udstillingen afsluttes. At der overhovedet eksisterer
noget sådant som et nu, skyldes jo, at der

Værkdel fra Impossible
Society udstillingen.

Udstillingen Impossible Society på Vejle
Kunstmuseum var kurateret af museumsinspektør Signe Jacobsen og blev vist i perioden
3. september 2011 til den 8.januar 2012.
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Armsrock paste-up fundet på ydreNørrebro i København.

også findes noget, vi kalder fortid og fremtid.
På samme måde eksisterer museets værker
og genstande i kraft af deres kontekst og
forbindelse til omgivelserne, tiden før de
havnede i museet og tiden for dem forude –
som museumsting. Derved gør han beskueren opmærksom på grundlæggende
museologiske forhold og på, at museets
værker altid, selv om vi ikke kan se det i det
korte nu, vi betragter dem, er flygtige og
forgængelige.
Tegningen af en mands fotografiske bearbejdning af det ungdomshuslignende oprør handler, sammen med andre værker,
om en tendens til at registrere og dokumentere, som kendetegner samtiden. I
dag har flertallet af os altid et kamera ved
hånden i form af en mobiltelefon, og vi
kan derfor dokumentere stort set alt, hvad
vi foretager os i dagligdagen. Det virtuelle
fotoalbum, i lommen eller computeren,
udgør en fotografisk samling. Denne form
for individuel dokumentation er netop én
af de pointer Asbjørn Skous udstilling
fremhæver. De muligheder et kamera giver, er bl.a., at man kan fastholde det flygtige nu og på én og samme gang kan konstituere individet i forhold til samfund og
samtid. Er det én af motivationerne for at
ville udstille fænomener eller genstande i
et museum? Et forsøg på at fastholde nuet
22
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Armsrock paste-up set på Nørrebro i København.

og på den måde samfundet, tiden og historien?
Elementerne fremstår fragmenterede og
flertydige og giver ikke mening uden forbindelse til deres omgivelser. Men ved at
fremstille museet som museum, genfortolke og tydeliggøre vores hang til at dokumentere og undersøge, tvinges beskueren
til at reflektere over, hvad der er kunstnerens intention med udstillingen. Det
kunne f.eks. være at minde beskueren om,
at museer er repræsentationer af virkeligheden og dermed en konstruktion.
Asbjørn Skous perspektiv på museets egen
måde at ordne og udstille på tydeliggøres
ved at understrege, at formidlingen, i form
af tekster og sprogliggørelse, er et vigtigt
aspekt af udstillingsmediet. Men her er der
ingen almindelige genstandstekster. I stedet vises f.eks. en fotokopi fra en ældre
bog om udstillingspraksisser. Det lille uddrag leder beskueren på sporet af, hvad Asbjørn Skou gerne vil have os til at reflektere over: Hvad det er for et arbejde museerne bedriver, ud fra hvilken idé? Hvorfor
søger vi, i det moderne samfund, at fastholde tiden og bevare objektets autenticitet i det, vi kalder for ’museum’?
Asbjørn Skou har sin kunstneriske baggrund i gadens kunst, helt bogstaveligt talt,
hvor han under aliasset ’Armsrock’ har be-

nyttet medier som paste-ups, en særlig teknik, der ofte bruges i gadekunstgenren, og
som er en slags plakat, men udformet i varierende størrelse og form, og på en måde,
hvor motivet forberedes hjemmefra og
derefter sættes op i byrummet med tapetklister eller lignende. Armsrock’s street art
er i reglen tegninger, ofte udført i kul og
blyant.
Motiverne i Armsrocks gadekunst er mennesker, som gengives i forholdet 1:1, placeret på steder, hvor han også fysisk er stødt
på dem. Ofte er der tale om skildringer af
samfundets skæve eksistenser, hjemløse,
misbrugere og fattige mennesker, der lever
en marginaliseret tilværelse. I Armsrock’s
streg fremstår de som sarte, sårbare. På
den måde er de en politisk kommentar til
samfundets håndtering af marginaliserede, utilpassede mennesker; ved at give
dem ny kunstnerisk form og udstillingsplads i byrummet giver Armsrock også
samfundets marginaliserede eksistenser en
plads, stemme og tilstedeværelse. Der er
en klar relationen mellem Skous arbejde i
museerne og på gaden, men for begge typer af rum gælder det, at han evner at gøre
sin beskuer opmærksom på nogle samfundsmæssige fænomener, der ellers let
ville blive overset eller filtreret fra.

Ostalgie

Mellem dokumentation
og oplevelse
– museumskulturen omkring DDR i Tyskland

Ostalgie, den tyske sammentrækning af ”øst” og ”nostalgi”,
er et mundret ord for populariseringen af produkter, symboler og
hverdagskultur fra det kommunistiske Østtyskland, der eksisterede
fra 1949 til 1989. Rundt omkring
i det tidligere DDR behandler en
række museer netop hverdagskulturen fra det forgangne land.
At besøge dem er et studie af,
hvordan fortiden musealiseres og
viser, hvordan et historisk stofområde både kan være populært og
problematisk.
Postkort fra den nyopførte stålværksby, ca. 1953. Foto: Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR
Eisenhüttenstadt.

Af Kristian Handberg, mag.art. i
kunsthistorie og ph.d. studerende ved
Københavns Universitet

DDR-design i Stalinstadt
Byen Eisenhüttenstadt ved den polske
grænse øst for Berlin er i sin helhed nærmest ét stort DDR-museum. Omkring et
kæmpe stålværk blev byen fra 1950 anlagt
som ”Stalinstadt” på den bare jord, en
mønsterby i omtrent samme storladne
kommunistiske klassicismestil, som kendes
fra Karl-Marx Allé i Berlin. Selve stålværket
er stadig virksomt i dag, og dets højovne og
skorstene tegner en markant silhouet over
byen og ses for enden af byens brede paradegade.
Midt i DDR arkitekturens ”historiske bydel” ligger museet Dokumentationszentrum
Alltagskultur der DDR. Centret blev i 1993
etableret som et af de allerførste museumstiltag omkring den just forgange Folkerepublik. Ifølge museets leder Andreas Ludwig var det vigtigt at handle hurtigt, selvom

der ikke var mange, der tænkte på at bevare noget fra DDR dengang. ”Folk smed
jo alle DDR-tingene ud og erstattede dem
med vestlige produkter. Vi så det som vigtigt at bevare dem, mens de var til at få fat
i, og erindringen om dem var i live. Oftest
skal ting jo smides ud i glemslen, før museerne begynder at interessere sig for dem.
Hvorfor ikke undgå denne ’garbage
phase’?”
Tiden går dog, og sætter nye krav, og museet er pt. ved at nyindrette den faste udstilling. ”Hidtil har vi rettet os mod et publikum, der var kendt med tingene og deres
funktion. Så begyndte jeg at se, hvordan
unge i dag kiggede underligt på tingene
og for eksempel spurgte, hvor printeren
sættes til en skrivemaskine! Så nu prøver vi
at lave en udstilling, der formidler stoffet,
så en nyere generation også kan være med”.
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Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR i Eisenhüttenstadt. Foto: Pressefoto.

DDR i Lutherbyen
I den mere traditionelt idylliske Lutherstadt Wittenberg finder vi Haus der Geschichte, der hovedsageligt er dedikeret til
at formidle DDR-tiden gennem dagligdags-interiører i lighed med Arbejdermuseet i en dansk sammenhæng. Museet, der
åbnede i 2000, drives af en frivillig, lokalt
baseret forening og er det største af denne
type DDR-museer i Tyskland. Som en alternativ museumskultur er der grundlagt
mange af disse uofficielle museer, hvor det
at bevare og formidle kulturarven er en
folkelig opgave.
Besøget er en levende og personligt formidlet oplevelse, da man ledes rundt af en
af de frivillige i museets tre etager med
hverdagens rum fra krigens knaphed og
nød til 1970’ernes noget mere velstående
og farverige interiører. Fokus er dagligdagens autentiske miljøer, ikke på de bagvedFra udstillingen Alltagsdinge. Formgestaltung in der DDR. Foto: Kristian Handberg.
Transistorradio made in DDR. Foto: Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR.

Museet er baseret på, hvad hverdagens
ting betyder. Som særudstillingen ”Alltagsdinge. Formkultur in der DDR” viser, var
designhistorien helt sin egen i DDR. Design var yderst centralt styret, og det gjaldt
om at finde den ideelle form, som så ikke
blev ændret. Særligt da Erich Honnecher
kom til magten i 1972 blev nytænkning sat
på standby, så DDR blev en ”designets Galapagosøer”, afskåret fra formgivningens
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evolution. Således var der stort set kun én
type papirkurve i brug i DDR fra 1961 til
1991!
Museet udstiller denne specielle DDRtingskultur i en seriøs montre-æstetik, hvor
tingene fremvises enkeltvis med fokus på
ideerne bag designet. Resultatet er en seriøs og dedikeret fremvisning, der både
belyser tingene som industrielt design og
hverdagskultur.

liggende strukturer og usynlige forhold. Vi
får fortalt historier om tingene, og hvad de
betød, fra den dyre og dårlige Moccafix
kaffe og det store, brandfarlige sovjetiske
Raduga farve-tv til pioneruniformer og til
dette at fange vestlig musik på kassettebåndoptager.
Der er fokus på de populære og underholdende sider af dagliglivet som legetøj, ungdomskultur og indretning. Resultatet er en
god del ’feel-good’ og rørende nærvær,
der næsten skygger for de ellers så presserende mørke sider af denne problematiske
kulturarv. Museet giver dog en unik
chance for at træde ind i interiørerne fra
den anden side af Jerntæppet i en nærværende og personligt formidlet form.

Dagligstue á la DDR. Fra Haus der Geschichtes udstilling. Foto: Kristian Handberg.
Haus der Geschichte i Wittenberg. I baggrunden ses slotskirken, der er berømt for Luthers 95 teser.
Foto: Kristian Handberg.

Veje til DDR i Ostalgiens hovedstad
Som enhver besøgende vel har bemærket,
er Berlin Ostalgiens ubestridte hovedstad.
Her mødes den officielle historie og museumskultur med souvenirsælgerne, DDRshops og ”Trabi-safari”. Faktisk kan man
sove i DDR-stil på et sted som Ostel – Das
DDR Design Hostel, spise i DDR-stil på flere
restauranter og skylle ned med øl og vodka
på diverse DDR-stiliserede barer. Så Berlin
faldbyder i sandhed DDR for krop og sjæl,
mens den historiske socialistiske folkerepublik bliver et fjernere og fjernere
minde.
Mens der under stor bevågenhed er oprettet museale institutioner som Jüdisches
Museum Berlin (2001) og Topographie des
Terror (2010) og monumenter som Denkmal für die ermordeten Juden Europas (2005)
har man endnu ikke lavet et officielt museum for DDR og det delte Tyskland i hovedstaden.
Til gengæld er der et i 2006 privat etableret DDR Museum beliggende i kælderplan
ned til flodbredden ved Museumsinsel.
Museets erklærede mission er at forvalte
DDR-stoffet under mottoet ”Geschichte
zum anfassen” (”rør ved historien”). Den
første tekst i udstillingen lover også ”a
hands-on experience”, der vil fortælle
uforglemmelige historier om DDR, som
det virkelig var. Der er da visse ”hands-on”
tiltag, såsom at kunne sætte sig ind i en trabant eller spille nogle elektroniske spil,
men ellers består interaktiviteten mest i at
kunne trække skuffer ud fra udstillingens
montrer.
Udstillingen gennemgår mange forskellige aspekter af DDR-historien og deler sol
og vind lige mellem hverdagskulturens diskrete charme og statsapparatets diktatur
og bizarre luner. Der mangler dog et klart
sigte med udstillingen, ud over de interaktive tiltag. Skal den dokumentere DDR,
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og æresbevisninger, sikkerhedstjenesten
gjorde en dyd ud af. Det tidligere Stasifængsel Berlin-Hohenschönhausen er ligeledes indrettet til museum og erindringssted, hvor bl.a. tidligere fanger viser rundt.
Selvsagt er vi her langt fra den tilforladelige og retro-indbydende hverdagskultur
fra de blomstrede dagligstuer.

DDR Museet i Berlin tilbyder muligheder for at røre ved historien, såsom at sætte sig ind i en trabant.
Foto: Pressefoto/DDR Museum.

Fra udstillingen på DDR Museum, Berlin. Foto: Pressefoto/DDR Museum.

som det var, formidle nye aspekter af stoffet eller give en nærværende oplevelse af,
hvordan det var at leve der?
Udstillingens arkitektur er anonym og lettere uhensigtsmæssig. På én gang er den
for åben og for tæt pakket og har primært
intet med DDR at gøre. Her skulle det
være muligt enten at skabe bedre museumsrum eller noget, der spillede med på
genstandsfeltets karakter.
Mens dette DDR-museum er et fritstillet,
privat initiativ, må det kulturhistoriske
museum, Deutsches Historisches Museum anses for at være repræsentant for den officielle tyske museums- og erindringskultur. I
de omfattende og yderst kompetent tilrettelagte udstillinger er der også en afdeling
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omkring DDR, eller rettere, det delte Tyskland mellem 1949 og 1989. Fokus er således på hele Tyskland i denne periode og
forholdet mellem DDR og BRD. I modsætning til de andre musealiseringer er der
ikke tale om et øjebliksbillede af DDR,
men DDR som en brik i den større historiske udvikling.
Ved siden af disse samlingsbaserede museer rummer byen stedsspecifikke udstillinger, som udgør væsentlige dele af museumskulturen omkring DDR. I det tidligere
Stasi-hovedkvarter i Normannenstrasse i
Østberlin er der indrettet et Stasimuseum,
der kan fremvise den berygtede Stasichef
Erik Mielches brune kontorer, foruden de
parallelt groteske overvågningsværktøjer

En fortidsforståelse i forhandling
For at oplyses om og opleve DDR er der, på
ganske u-DDR’sk vis, ikke ét museum, der
har autoritet og førerposition. I stedet har
vi at gøre med mange typer af institutioner, agendaer og tilgange til en fortid, der
er ligeså populær som problemfyldt. Et
broget billede, der viser en stor interesse
for at udstille, huske og formidle, drevet af
såvel lyst som behov og med både dokumentation og oplevelse som mål. Hvad vi i
unik grad kan opleve, er en fortidsforståelse i forhandling, ikke mindst hvad angår
museets rolle og muligheder i denne kulturelle erindringsproces. Artiklens eksempler er kun at betragte som toppen af
DDR-museumskulturens isbjerg. Der findes mange større eller mindre samlinger
og seværdigheder rundt omkring (se for
eksempel en oversigt på: http://www.ddrsuche.de/pages/Museen_und_Gedenkstaetten/). Sammenligningen af industribyens, den historiske kulturbys og hovedstadens DDR-museer viser dog, hvordan
DDR musealiseres i forskellige omgivelser
og man kan sammenligne historiens spor i
de omgivende bymiljøer.

Links til de omtalte museer:
Dokumentationszentrum Alltagskultur der
DDR, Eisenhüttenstadt: http://www.alltagskultur-ddr.de/
Haus der Geschichte, Lutherstadt Wittenberg: http://www.pflug-ev.de
DDR Museum, Berlin: http://www.ddrmuseum.de/
Detsches Historische Museum, Berlin:
http://www.dhm.de/
Stasi Museum (Forschnungs und Gedankstätte Normannenstrasse), Berlin:
http://www.stasimuseum.de/
Stiftung Gedankstätte Berlin-Hohenshönhausen (tidl. Stasi-fængsel), Berlin:
http://www.stiftung-hsh.de/
Øvrige DDR-relaterede web-sider:
http://www.ddr-suche.de
Generel portal for info om DDR, blandt
andet med oversigt over museer.
http://www.alltagsspuren.de/index.php
Fotos af spor fra DDR i hverdagens omgivelser indsendt af mange brugere.

Forskning

Da folket blev spurgt
Af Peter Dragsbo, overinspektør,
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot

Det myldrer frem med museumuniversitet ph.d.-stipendier. I 2010
tog Museum Sønderjylland fat på
det første, med Syddansk Universitet, om et sammenlignende studie af de syv folkeafstemninger efter Første Verdenskrig. Projektet,
der bl.a. vil sætte sig spor i en ny
fast udstilling på Sønderborg Slot
om Genforeningen, viser samtidig
en vej frem for den historisk-etnologiske forskning i det dansk-tyske
grænseland: At sætte historie og
kulturmøde ind i europæiske sammenhænge.

I

I afstemningen i Burgenland omkring byen Ödenburg / Sopron argumenterede man bl.a. med økonomiske
argumenter. Denne plakat advarer burgenlænderne mod at afskære sig fra de østrigske centre, Graz og
Wien, der var vigtige markeder for Burgenlands landbrugsprodukter. Ungarn vises på plakaten som
et sort hul – men afstemningen blev alligevel til fordel for Ungarn. H. Bleschner u.st., 1920,
90 x 57,5 cm.

2009 udviklede Museum Sønderjylland
– Sønderborg Slot og Syddansk Universitet: Institut for Grænseregionsforskning
(IfG) – det fælles ph.d.-projekt Da folket blev
spurgt. Folkeafstemninger og grænsedragninger
i Europa efter 1. Verdenskrig. Formålet var for
første gang at sætte de to folkeafstemninger i Slesvig 1920 i et europæisk komparativt perspektiv ved at sammenligne indhold og forløb i de slesvigske afstemninger
med de tilsvarende i Vest- og Østpreussen
(Tyskland/Polen), Øvreschlesien (Tyskland/Polen), Burgenland (Østrig/Ungarn) og Kärnten (Østrig/Jugoslavien: Slovenien). Målet var her ikke blot at sammenligne de faktiske historiske baggrunde
og forløb, men også at sammenligne den
nationale eller regionale symbolik, der
blev inddraget i afstemningskampene –
i forlængelse af Sønderborg Slots mangeårige arbejde med nationale symboler
og erindringssteder.
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Projektet er finansieret efter en 1:1:1-model med 1/3 finansiering fra hhv. Kulturarvsstyrelsen, Syddansk Universitet og
Museum Sønderjyllands Forskningsfond.
Det nedsatte bedømmelsesudvalg for besættelse af stillingen bestod af institutleder
Elisabeth Vestergaard, lektor Martin Klatt
(IfG), overinspektør Peter Dragsbo og
museumsinspektør Inge Adriansen. Efterfølgende blev Martin Klatt og Inge Adriansen udpeget som vejledere for projektet.
Ph.d.-stipendiat blev Nina Jebsen, MA i europæisk etnologi fra Christian-AlbrechtUniversitetet i Kiel. Hendes speciale var et
studie af identiteter i det tyske mindretal i
Nordslesvig, og desuden havde hun været
undervisningsassistent ved Seminar für
Volkskunde / Europäische Ethnologie med temaet Volkskunde als Heimatwissenschaft samt
leveret talrige indlæg på kongresser i Tyskland, Danmark, Frankrig og USA, artikler
og anmeldelser mv.
I de første tre måneder af stipendiatet koncentrerede Nina Jebsen sig om en omfattende litteratur- og kildesøgning med henblik på nærmere at udvikle de relevante
teorier og metoder for projektet samt tilegne sig viden om de 5 folkeafstemningsområder i Europa efter Første Verdenskrig. Samtidig foretog hun en rundrejse til
museer og arkiver i Nord- og Sydslesvig for
at orientere sig om relevant materiale og
viden. I marts 2011 var projektformuleringen så vidt, at den kunne fremlægges med
oplæg både på seminarer på universitetet
og ved en international konference og nationalitetsstudier i New York.
Nationalitet eller kulturblanding?
Ph.d.-projektets faglige udgangspunkt hviler på den nyere udforskning af nationalisme og national identitet, ikke mindst Benedict Andersons teori om imagined communities, Anthony D. Smiths arbejde om
forholdet mellem nationalstatsprojekterne
og de historiske, kulturelle og etniske forudsætninger samt Stuart Halls teori om
hybriditet, dvs. kulturblandingen som et
særtræk ved kulturgrænseområder. Folkeafstemningerne ses her som en forhandlingsproces, hvor regionale rum blev konstrueret som nationale rum. Gennem
denne proces blev forskellige lokale, regionale, religiøse, sproglige, kulturelle og
klassemæssige identiteter overlejret af
det nationale spørgsmål. Dermed kan de
pågældende områder ses som hybrider,
hvor identiteter mødtes, konkurrerede eller kontrasteredes. Analysen af de seks folkeafstemningsområder, der skal vise både
ligheder og forskelle, vil derfor ske ud fra
spørgsmål som: Hvem søgte at definere
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opfattelsen af national identitet? Hvilke historiske og andre narrativer, dvs. myter eller fortællinger, blev aktiveret i debat og
propaganda? Og hvilke officielle og uofficielle symboler, billeder, kulturelementer
eller institutioner blev inddraget for at
skabe identifikation?
De foreløbige studier viser, at der i de forskellige afstemningsområder blev inddraget en lang række argumentationer af
både national, sproglig, økonomisk, klassemæssig, religiøs, politisk eller anden karakter. Et vigtigt tema her er også at se på, i
hvilken grad de forskellige områder havde
udviklet egentlige nationale bevidstheder,

eller om der også var stærke førnationale,
f.eks. lokale eller regionale identiteter i
spil. Hvor befolkningen i Slesvig allerede
før 1920 i høj grad havde delt sig i danske
og tyske, var der især i de østrigske grænseområder mest tale om regionale identiteter, der pludselig blev stillet over for et nationalt valg. Og i flere områder stemte
man efter andre retningslinjer end de etniske og sproglige, som vi betragter som
næsten ”naturlige”. F.eks. stemte de polsktalende masurer for Tyskland og de slavisktalende slovener for Østrig – parallelt med,
at danskheden i Flensborg før 1920 også
var tysksproget.

En del af befolkningen i Kärnten var slavisksprogede slovener, der alligevel endte med at stemme for Østrig.
På denne plakat, der på slovensk beder Gud om at dømme (”Bog bo sodil!”), ses den slovensk-kroatisk-serbiske stat (senere Jugoslavien) som en sort djævel med den hvide stemmeseddel, der slås ud af den grønne.
Pga. analfabetismen tryktes de østrigske stemmesedler grønne og de slovenske hvide. Klagenfurt 1920,
80,2 x 58,5 cm.

Motivet med et barn, der siger: ”Mor, tænk på mig!” blev oprindeligt brugt af
Socialdemokratiet ved det tyske rigsdagsvalg i 1912. Derefter blev det brugt
med teksten: ”Mor, stem dansk!” i afstemningskampen om Slesvig 1920 – og
til sidst i det polsk-tyske grænseland 1920. Her har pigen fået en kæde med
IHS-monogrammet (Jesus Christus), et katolsk symbol, om halsen.
Poznán 1920, 99,8 x 67,9 cm.

Forskning på vej ud i Europa
I 2011 tog Nina Jebsen kontakt til en lang
række relevante arkiver, museer, universiteter og forskningsinstitutioner i Polen
(folkeafstemningsområderne Vest-og Østpreussen og Øvreschlesien) og Østrig/Ungarn/Slovenien (afstemningsområderne
Burgenland og Kärnten). I september-oktober 2011 tog hun derefter på to studierejser, dels for at skabe yderligere kontakter og søge litteratur og kilder, dels for at
afsøge mulighederne for at låne eller tilbytte sig udstillingsmateriale. På begge rejser er der knyttet værdifulde kontakter,
købt bøger og kataloger og undersøgt muligheder for at erhverve bytteeksemplarer
eller printklare filer af afstemningsplakater og anden propaganda til udstillingsbrug. I efteråret 2011 arbejdede Nina Jebsen nemlig samtidig i praktik ved Museum
Sønderjylland, Sønderborg Slot, hvor hun
stod for det europæiske afsnit i den nye
permanente udstilling om Folkeafstemninger
og Genforening 1920. Arbejdet var et led i
fornyelsen af de faste udstillinger, p.t. muliggjort ved en bevilling på 3 mio.kr. fra

Også denne plakat fra afstemningen i Øvreschlesien slår på det rent økonomiske. Vælgerne advares på tysk om at stemme for et Tyskland, der var belastet
af krigsgæld og krise, symboliseret af det klassiske fjendebillede: preusseren med
pikkelhue. Stanislaw Ligon, 1920, 97,9 x 67 cm.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal, som
åbner i marts 2012.
Projektet Da folket blev spurgt er naturligvis
interessant for Museum Sønderjylland
som det første af en række universitet-museum ph.d.-samarbejder, som i de kommende år vil blive udviklet; ikke bare inden for etnologi-historie, men også arkæologi, kunst og natur. Men projektet viser
også en vej frem for udforskningen af den
sønderjysk-slesvigske historie og kulturhistorie. Den har, bortset fra enkelte projekter, ikke mindst arkæologiske, været meget
regional, dvs. koncentreret om grænselandet og Danmark-Tyskland-perspektivet.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at der kan
skabes helt nye og i længden mere spændende perspektiver på grænselandets historie ved at inddrage andre europæiske
grænselande. Her kan man i sammenlignende perspektiv se både på forholdet
mellem identiteter og nationale tilhørsforhold. Men for et historisk-etnologisk arbejdende museum samler interessen sig ikke
mindst om ”kulturmødet”, dvs. blandin-

gen af kulturer eller kulturelementer, herunder også nationalstaternes brug af symboler, historie, arkitektur og institutioner.
Vi skal jo ikke glemme, at Europa før nationalstaternes tid var lige så præget af flersprogede kulturblandingsområder som
etsprogede ’kerneområder’. Som ved al
anden sammenligning mellem geografiske
steder gælder det også her, at vi forskere
og museumsfolk både afliver myter om det
unikke og kommer med nye fortællinger
om det særlige. Projektet Da folket blev
spurgt skal således bl.a. aflive de ofte hørte
myter om, at grænsen ved Kruså er den
eneste folkeafstemningsgrænse fra Første
Verdenskrig – eller den eneste, der har
overlevet til i dag (Også Østrigs grænser
mod Ungarn og Slovenien har ligget uændret til vore dage). Omvendt kan projektet
også for første gang vise, hvor de slesvigske
folkeafstemninger udskiller sig fra de andre og dermed fortælle noget særligt om
dansk og tysk national mentalitet.
Kontakt: Nina Jebsen,
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot,
nije@museum-sonderjylland.dk
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Digitalt

Skal, skal ikke
– Museer og formidling gennem
smartphones og tablet
Af Claus Gammelgaard, museumsformidler
og David Lynge Hein, museumsformidler,
Energimuseet

E

nergimuseet var i august 2011 i USA
og Japan for at lave research på museers brug af apps til smartphones i deres
formidling. På baggrund af turen, som var
støttet af KUAS’ formidlingspuljer, skitserer artiklen nogle af de måder, hvorpå museerne kan udnytte de nye mobile medier i
museumsformidlingen.
Smartphones og tablets, er udbredte og forøges kraftigt i antal i disse år – i hvert fald,
hvis man skal tro Danmarks Statistik, der i
maj 2011 registrerede, at 33% af alle danske familier er i besiddelse af en eller flere
smartphones. Smartphones er informationsplatforme, som mange mennesker
bærer rundt på, og som indeholder en
række muligheder for deling af information. Også for museer. Hvis et museum
vælger at sige ’ja tak’ til formidling via mobile enheder, er der dog nogle forhold,
man bør være opmærksom på.
Smartphones, som jo egentlig bare er små
computere, man kan have i lommen og
bruge som telefon, er multimedie-platforme. Det vil sige, at den information,
museet vil formidle via de mobile enheder
kan sættes sammen af lyd, billede, video og
tekst. Hvis man kobler disse muligheder
med mediets evne til virkelighedsgenkendelse, står man med et kraftfuldt og meget
potent formidlingsværktøj mellem hænderne. ’Virkelighedsgenkendelse’ vil sige,
at smartphon’en er i stand til at registrere
ting i de fysiske omgivelser via kamera og
scanner samtidig med, at den kender sin
position via indbygget GPS modtager,
kompas og gyroskop.
Hvis et museum vælger at formidle via mobile enheder, kræver det imidlertid, at der
afsættes de nødvendige mandetimer til
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planlægning og overvejelse – og det
kræver mere, end man umiddelbart skulle
tro. Brugerne har nemlig meget andet at
sammenligne med, da de ofte er storforbrugere af apps og internetdata fra andre
informationsgivere end museerne; og
mange ved, at der er en masse forskellige
måder at informere og selv modtage informationer på gennem dette medie. Hvis et
museum anskaffer sig forholdsvist kostbare
apps og programmer til mobile enheder
uden at gennemtænke potentialet, kan det
have en negativ indflydelse på gæsternes
opfattelse af museet. Så er det måske
bedre at lade teknikken ligge.
Der er dog rigtig mange gode grunde til,
at også museer bruger de mobile platforme i formidlingen – eksempelvis som
erstatning eller supplement til almindelig
skiltning. Fleksibilitet, centrale opdateringsmuligheder og nærvær er nøgleord;
det er nemlig muligt for museet løbende
at ændre indholdet, og gæsten kan vælge
informationen præcis på det tidspunkt,
hvor han har behov for det.
Et eksempel på en museumsapp er ”Artists
in Dialogue 2”, udviklet af African Arts

Kew Gardens vest for London har lavet en app, der
har location-awareness via GPS. Brugeren anbefales at stå på en vis afstand af det træ, der skal informeres om. På trods af den manglende præcision
fungerer det, fordi brugeren befinder sig udenfor og
fordi den ”genstand”, der skal formidles, er stort
som et træ! Nu har brugeren en god og nem mulighed for at lære træernes navne at kende, alt imens
brugeren ser på dem gennem sin mobile enheds liveview.

Museum i Washington DC, til en særudstilling af samme navn. Med app’en kan man
vælge at få vist materiale, der hører til det
værk, man står foran, bl.a. gennem film,
lydklip og korte artikler. Gæsten kan også
selv generere et indhold, f.eks. ved at stå i
udstillingen med sin smartphone og direkte tilkendegive sin mening eller supplere med viden, som uploades, så andre
brugere kan se dem med det samme. Der
er også en quiz og en side med generelle
informationer om museet.
”Artists in Dialogue 2” tilbyder et dynamisk
og fleksibelt alternativ til traditionel museumsskiltning, om end der ikke gives
mange oplysninger, tilskueren ikke kunne
få på konventionel vis.
Et særligt interessant formidlingsperspektiv for museerne er imidlertid indeholdt i
de mobile enheders føromtalte evne til virkelighedsgenkendelse og positionsbestemmelse.

På AMNH kan man gratis låne en Ipod Touch hvor appen ”Explorer” er installeret. Appen guider gæsten
rundt på museet på samme måde som en GPS i biler.

Energimuseet på African Arts Museum i Washington DC. Et close-up af kunstværket på skærmen fortæller
gæsten, hvor man kan se en særlig interessant detalje. Gæsten kan holde sin tablet eller smartphone helt op
til kunstværket og sammenligne med lignende teknikker, andre kunstnere har brugt. Mulighederne for at
perspektivere kunstværket gennem den mobile enhed er mange. Det kræver, at museerne afsætter tid til at
planlægge, hvis mulighederne skal udnyttes.

Når den mobile enheds live-view-kamera
rettes mod en genstand og genkender den
og nøjagtig ved, hvor genstanden befinder
sig i rummet, er der unikke muligheder
for at perspektivere genstandens historie
og tilblivelse. Denne teknik går ofte under
betegnelsen ”augmented reality”. Ordet,
der betyder ’udvidet virkelighed’, refererer til, at der lægges et lag af informationer
oven på et billede af virkeligheden. Et godt
eksempel er lavet af den botaniske have,
Kew Gardens, vest for London. Med deres
app ”KewApp”, kan man med live-view-kameraet panorere hen over planter og
træer i parken, og få vist planternes navne.
Klikker man på et træ- eller plantenavn får
man uddybende information om det, man
står overfor.
Evnen til virkelighedsgengivelse er dog
forholdsvis umoden endnu. Hvis den mobile enhed får sin ”location-awareness” fra
sin GPS-modtager, kniber det med præcision og signalmodtagelse. Så museet skal
helst formidle store genstande under åben
himmel.

Der findes eksempler på museer, der bruger en teknik, der giver samme muligheder som GPS, men indendørs. Denne teknik er dog meget kostbar, og præcisionen
er stadig mangelfuld. Et museumsrum er
som regel tæt pakket med genstande; i
hvert fald så tæt, at den manglende præcision bliver et problem snarere end en
løsning.
American Museum of Natural History
(AMNH) er et af de få museer i verden,
der har udviklet en app, som bruger et system indendørs, der svarer til GPS udendørs. Appen hedder ”Explorer”, og den
fungerer først og fremmest som en håndholdt guide, der skal hjælpe gæsten til at
finde rundt på museet.
AMNH er så stort (46 permanente udstillingshaller og laboratorier samt et bibliotek), at man let mister overblikket. Man
kan derfor have fordele i at bruge ”Explorer” til at finde rundt på museet og til at
finde bestemte udstillingsgenstande. Er
man for eksempel kommet for at se fortidsmenesket Lucy, er man uden Explorer

app’en henvist til at orientere sig på museets mange tavler med kort over de 46 haller. Med Explorer, derimod, kan man foretage en søgning på Lucy, hvorefter systemet guider én frem, på samme måde som
en GPS-modtager i bilen guider frem til en
udvalgt adresse.
Men systemet har en begrænsning i manglen på præcision og opdateringsfrekvens.
Da systemet fungerer indendørs, bliver det
ekstra vigtigt, at dets bestemmelse af
gæstens position sker øjeblikkeligt. Det er
ikke tilfældet, og derfor bruger man for
meget tid på at tjekke efter på skærmen.
AMNH har flere apps, som i øjeblikket kan
downloades gratis til IOS (Iphone, Ipad,
Ipod Touch) platformen. Brugerfladen er
gennemtænkt. og der er flere inspirerende
detaljer i programmerne.
Hvis man som museum gerne vil lave research på museers anvendelse af mobile enheder, kan det anbefales at opsøge ”Sebastian Chan, Head of Digital, Social and
Emerging Technologies på Powerhouse
Museum, Sydney, Australia”. Hvis man
googler Sebastian Chans navn, dukker
hjemmesiden www.freshandnew.org op,
som indeholder en masse interessante
synspunkter og erfaringsmateriale om det
digitale museum. Energimuseet interviewede Chan til en rapport om emnet, vi har
udarbejdet til KUAS. Chan er overbevist
om, at det digitale, mobile museum er eksponentielt voksende i omfang, både hvad
angår antallet af museer, der anvender mobile enheder og antallet af gæster, der faktisk bruger mediets muligheder:
“This is only going to grow. The real question is whether we start to adapt and
change our physical galleries and environments to acknowledge and provide affordances for the use of mobile technologies.” (citeret fra Energimuseets rapport
indgivet til KUAS).
Chans spørgsmål bør ethvert museum
stille sig selv, inden det går igang med
(endnu) et projekt, der involverer formidling gennem mobile enheder. Hvis et museum beslutter sig for at bruge tid og
penge på denne teknik, bør man gennemtænke situationen nøje: Vil vi gå denne vej
og udnytte mulighederne, så bør det både
påvirke museets fysiske indretning og måden, personalet arbejder på. F.eks. må vi
vænne os til at tilrettelægge information,
så det i højere grad kan tilgås i vilkårlig
rækkefølge efter gæstens valg. Ellers er det
ikke sikkert, at det udmønter sig i meget
andet end et (mere eller mindre overflødigt) supplement til den traditionelle skiltning.
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Åbne huse
Gennem 2011 og 2012 sætter Roskilde Museum fokus på bygningskulturen gennem en bred vifte af initiativer. Herigennem håber museet at sætte fokus på den måske lidt glemte faste kulturarv samt nå
nye brugergrupper.

Bygningskultur
på Roskilde Museum
Af Iben Bækkelund Jagd, vicedirektør og
Annemette Birk Lund, museumsinspektør,
Roskilde Museum

I

begyndelsen af 2010 iværksatte Kulturarvsstyrelsen og Realdania “Bygningskultur 2015”, som over en femårig periode
ikke blot skulle sikre en tiltrængt gennemgang af landets fredede bygninger, men
også opkvalificere arbejdet med de bevaringsværdige bygninger og helheder.
På baggrund af initiativet besluttede Roskilde Museum at sætte fokus på den lokale
bygningskultur med start i sommeren
2011, hvor Kulturarvsstyrelsen ville gennemgå de fredede bygninger i Roskilde og
Lejre kommuner.
Det var fra begyndelsen vigtigt, at formidlingsprojektet skulle perspektivere forskellige sider af bygningskulturen, f.eks. både
arkitektur, kultur, håndværk og beboelse,
for på den måde at nå ud til nye målgrupper; dertil planlagde man, at formidlingen
af bygningskulturen skulle finde sted ude i
selve byrummet, derude hvor bygningerne
jo er.

Formidling ude og inde
Et af initiativerne er en række” åbent hus”arrangementer. Her er det muligt for den
almindelige offentlighed at komme ind i
fredede, bevaringsværdige eller ”blot” kulturhistorisk eller arkitektonisk interessante bygninger. Ud over de oplagte besøg
i Roskilde Stations gamle remise, Roskilde
Kloster, eller deltage i ture hen over Dom-

Særudstillingen Iscenesat sætter
fokus på boligens udvikling.
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kirkens loft, bliver der også inviteret indenfor i private hjem og gamle erhvervsbygninger, som f.eks. gamle skoler og det lokale gasværk. Ved åbent hus -arrangementerne deltager en medarbejder fra Roskilde Museum som tovholder, mens det
er ejeren af bygningen eller en lokalt engageret arkitekt, som står for formidlingen.
Stemmer fra fortiden
– en gadeudstilling
”Stemmer fra fortiden” er en gadeudstilling med lokale historiske personer, portrætteret i 1:1 format og opstillet foran interessante bygninger i Roskilde og Lejre
samt ved Lejre, Hvalsø, Trekroner og Ros-

Museet tilbyder desuden foredrag og håndværksaktiviteter gennem hele projektet.

Roskilde Rådhus. Denne del er opført i 1976 og er et eksempel på stilen brutalisme.
Stemmer fra fortiden – blandt nutidens mennesker på Roskilde Station.

kilde Station. På selve figuren er der en
kort tekst om det dagligliv, som personen
levede, men derudover er det ideen, at fortællingerne om personen og de bygninger,
som de levede og arbejde i, skal aktiveres
digitalt ved at indtaste figurernes koder i
en applikation kaldet ”Stemmer fra fortiden”. Her kan man f.eks. høre om Johannes, der sidst i 1800-tallet arbejdede i det
nyopførte gasværk. Fortællingerne kan
desuden læses på museets hjemmeside.
Ved at placere den historiske formidling
ude i byrummet skabes der en tæt relation
mellem bygning, figur og beskuer. Ved
endvidere at knytte en mobil app til udstillingen med fortællinger om de historiske
personer, levendegøres bygningskulturen
på en anderledes måde.
Figurerne blev lanceret ved en happening,
som fandt sted på Roskilde Station. Her
blev applikationen demonstreret, og der
blev uddelt 200 eksemplarer af bogen ”Arkitekturoplevelser i Roskilde”. Bogen er
skrevet af medarbejdere på museet og af to
lokale arkitekter og præsenterer mere end
20 bygninger og pladsers arkitektoniske og
kulturhistoriske baggrund. Der er klassikerne som Roskilde Palæ, Sankt Hans Hospital og Vikingeskibsmuseets hovedbygning, men også Roskilde Sygehuset, Roskilde Spritfabrikken og Roskilde Universitet er at finde i bogen.
Iscenesat
Indendørs på museet åbnedes i juni
særudstillingen ”Iscenesat – boligen gennem 1000 år”. Udstillingen tager udgangspunkt i middelalderens, 1800-tallets og nutidens boligkultur og iscenesættelse, og viser hvordan boligen opfylder en række basale behov, men samtidig sender de ting, vi
omgiver os med, signaler til vores medmennesker om, hvem vi er. I udstillingen
kan de besøgende bl.a. høre lokale borgeres bud på, hvad deres bolig betyder for
dem.
Hertil er udviklet undervisning og byvandringer, som tilbydes gratis til skoler i Region Sjælland.
Nye og gamle samarbejder
Fra begyndelsen har museet haft en tæt
kontakt med bl.a. Kulturarvsstyrelsen, Bygnings Frednings Foreningen BYFO, Center for Bygningsbevaring og Dansk Bygningsarv for sparring og gensidig hjælp og
dialog.
Samlet har det været og er et rigtig spændende projekt. Dels fordi museet har kastet
sig over alle aspekter af bygningskulturen,
dels fordi det sker gennem en bred vifte af
formidlingsformer.
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Herregårdshistorie 6
Red.: Britta Andersen og Marie Aaberg
Andersen
Dette års udgave tager blandt andet fat på
begreber som stemning og atmosfære, der
knytter sig til de danske herregårde. Både
om en del af den byggede kulturarv, der
skal gives videre til kommende generationer, men også om kvaliteter, ejerne kan
bruge, når de gennem for eksempel oplevelsesøkonomi, søger at sikre herregårdenes historie.
Forord v. Britta Andersen
Mikael Frausing: Steensgaard Herregårdspension 1956-2011.
Nina Ventzel Riis: Atmosfære i den byggede kulturarv.
Niels Peter Stilling: Sydengelske herregårde – stilblanding og romantiske haver.
Espen Kirkegaard Espensen: En herregårds regnskab fra omkring år 1900.
Ulla Lunn: Min vestindiske arv.
Jesper Munk Andersen: Benedicte Margrethe Brockdorff og den danske enevælde.
Stina Lucia Rasmussen: Herregårdsdrift og
herregårdsliv – folkehold på Djursland
1920-1970.
Peter Hauchrog Hesselberg: Formidling af
herregårdens helhed.
Britta Andersen: Herregårdsmuseet i 2010.
Signe Steen Boeskov: Danske Center for
Herregårdsforskning i 2010.
168 s., heftet, gennemill. farve. Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet 2011.
Pris 148 kr.
Hovedstadsmetropolen efter 1945
Red.: Henning Bro, Caspar Christensen,
Inger Kjær Jansen og Lise Skjøt-Pedersen.
Forord: Lise Skjøt-Pedersen
Hvordan opstod storbylandskabet omkring
København og Frederiksberg, der fra ca.
1900 betegnedes Hovedstaden? I 1947 blev
de to gamle byer tegnet som håndfladen i
den berømte Fingerplan, der strukturerede metropolens videre udvikling.
Nogle af de mange historier, ideer, aktører
og konflikter, der var en del af udviklingen,
beskrives i denne antologi. Den tager afsæt
i en lang række kommuner i og omkring
hovedstaden. Trådene samles i oversigtsartikler og artikler om de regionale samarbejdsorganer i 1900-tallet.
Forfatterne er arkivarer og museumsinspektører i hovedstadsområdet. De benytter sig bl.a. af det omfattende materiale i
kommunearkiverne og museer, der nuancerer og udvider fortællingen om metropolens opståen.
Bogen henvender sig til planlæggere, forskere og studerende, der arbejder med byog velfærdshistorie og med det 20. århundredes samfundsudvikling, planlægning og
urbanmiljø.
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Bogen har også et lokalhistorisk sigte, og
den er illustreret med billeder fra arkivernes samlinger.
478 s., rigt ill. farve. Faktasider. Hovedstadens kulturhistoriske arkiver, 2011.
Pris 300 kr.
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv T 45 88 43 84
eller www.kroppedal.dk
”Lykkens smedje?” Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre
sogne i Salling 1750-1850
Af arkivar Asbjørn Romvig Thomsen
Bogens centrale spørgsmål er, hvordan
landbefolkningen forholdt sig til den forandrede sociale virkelighed, hvor befolkningsstigningen og moderniseringen
gjorde kampen om ressourcerne stadig
mere indædt. Jord blev en mangelvare og
mange blev udsat for social tilbagegang.
Ved at undersøge en specifik lokalitet er
det lykkedes forfatteren at få defineret en
række forskellige faktorer, der havde indflydelse på, hvem der klarede sig og hvem
der ikke klarede sig – og hvorfor.
Bogen tager udgangspunkt i befolkningen
1750-1850 i tre jyske nabosogne Junget, Torum og Selde i Salling. Godt 5000 menneskers liv analyseres dels statistisk, dels gennem fortællinger om enkeltskæbner.
Et af bogens hovedresultater er, at den kan
afvise, at samfundets modernisering automatisk førte til at den enkeltes familiebaggrund blev af mindre vigtighed for, hvordan man klarede sig – altså at liberaliseringen førte til, at enhver blev sin egen lykkes
smed. Da godsejeren gled ud af billedet
som autoritet og ressourcefordeler, trådte
familien i stedet til. Nu blev det nødvendigt
at komme fra en familie med ressourcer,
hvis man selv ville have del i ressourcerne.
392 s., Landbohistorisk Selskab 2011.
Pris 278 kr. Dansk Landbrugsmuseum,
Gl.Estrup, Auning.
Ekspd.: www. landhist.dk
Biografier. Danmarks Middelalder og Renæssance. Inspektører og redaktører 18382010
Forfatter/redaktør: Jørgen Steen Jensen
Medarbejdere Danmarks Middelalder og
Renæssance, Nationalmuseet. Forskningsog Formidlingsafdelingen samt den tidligere Nationalmuseets 2. afdeling. Redaktionen af Danmarks Kirker.
Nu ansatte medarbejdere har normalt selv
udarbejdet respektive artikler. Tidligere,
endnu levende medarbejdere har normalt
fået tilsendt respektive artikler. Artikler om
afdøde medarbejdere har ofte været forelagt pårørende.
Redktionsudvalg: Michael Andersen og
Susanne Aasted Gottlieb.
Jørgen Steen Jensen: Indledning.

Biografier. Portrætfotos. Tillæg. Noter.
Forkortelsesliste. Index.
142 s., indb., ill. s/h. Nationalmuseet,
København 2011. Pris 125 kr.
Brøndums spisesal. Til tak for glade dage.
Af Mette Bøgh Jensen
Bogen fortæller historien om det mest fascinerende rum på Skagens Museum –
Brøndums spisesal. Fortællingen om spisesalen er også fortællingen om det mest berømte hotel i Skagen – Brøndums Hotel,
der siden starten af 1870’erne var centrum
for den kunstnerkoloni, der blomstrede i
slutningen af 1800-tallet.
Bogen beskriver spisesalens tilblivelse og
sætter for første gang salen ind i et større
dansk og internationalt perspektiv. Desuden indeholder bogen biografier om de
portrætterede i den portrætfrise der sidder
i salen, og alle kunstværkerne i salen beskrives nærmere. Bogen forsøger ligeledes
at besvare spørgsmålet om, hvorfor lige
netop Holger Drachmann ikke er portrætteret til portrætfristen.
Bogen indeholder forord af direktør Lisette Vind Ebbesen, Skagens Museum samt
en introduktion af forfatteren. Derudover
er der 19 afsnit, der hver især behandler
spisesalen og dens spændende historie.
Desuden liste over kunstnere og kulturpersonligheder, der er skrevet ind i Brøndums
gæstebøger 1875-1929.
Bogen er udkommet på dansk og engelsk.
Engelsk titel: Brøndum’s dining room. In
gratitude for happy days.
312 s., rigt ill. Skagens Museum 2011.
Renæssanceglas i Norden
Red.: Jens Vellev
Bogens artikler udgør omarbejdede foredrag fra et symposium om Renæssanceglas i
Norden afholdt på Malmö Museum 27.-28.
januar 2010. Forskere fra universiteter og
museer redegør i bogen med forskellige
indfaldsvinkler for en række væsentlige temaer med tilknytning til glas. Arkæologiske
udgravninger har givet et nuanceret indblik i de komplicerede produktionsprocesser, som kan suppleres med en række samtidige skriftlige kilder. Fund fra de udgravede tomter giver indblik i dagliglivet. Et
særligt emne udgør produktionen af
spejle.
Omslaget viser bl.a.en træhytte, som den er
vist i et træsnit i Georg Agricolas berømte
bog De Re metallica Libri XII fra 1556.
216 s., indb. Forlaget Hikuin, 8270
Højbjerg. www.hikuin.dk Pris 150 kr.
I Dagmars Skygge
Red.: Gitte Lunding, Christoffer Jørgensen, Mette Jensen, Caspar Andreas Jørgensen

I 1919 kom kejserinde Maria Fjodorovna,
den danskfødte prinsesse Dagmar, tilbage
til sit fødeland. Her boede hun indtil sin
død på Hvidøre i 1928.
Med sig bragte hun familie, personer fra
den tidligere hofstab og sine personlige tjenestefolk. Flere russiske migranter der kom
til Danmark i løbet af 1920’erne fortsatte videre til udlandet. Men kejserindens mest
trofaste hofstab blev i Danmark. Nogle stiftede familie, nogle skabte sig en ny tilværelse, mens andre ikke kunne omstille
sig. I dag lever der stadig efterkommere,
bekendte eller venner til disse personer i
Danmark.
Bogens artikler omhandler det russiske migrantmiljø i perioden 1919-50, tiden på
Hvidøre i Klampenborg og Knudsminde i
Ballerup. Man kan læse om Pavlovksifamilens balalajkaorkester og Cecilia Grünwald
der var Dagmars kammerfrøken, om Dagmars livkosak Jaschik og hendes hofdame
Zinaida Mengden. Bogen indeholder desuden appendiks med auktionslisten fra salg
af Hvidøres indbo 1929 og en fortegnelse
over de begravede russiske migranter på
Assistens Kirkegård med biografiske data.
Bogen er illlustreret med fotomateriale og
affotograferede genstande fra private samlinger samt akvareller og malerier fra Olgasamlingen, bl.a. Dagmars fotoalbum, Jaschiks fotoalbum og Olgas Fotoalbum.
248 s., indb., rigt ill. Kulturcentret Assistens og Ballerup Museum 2011.
Pris 250 kr.
Christian 4. som kanonstøber
Af Lone Hvass og Torben Bill-Jensen
Forfatterne har fundet et næsten upåagtet
kildemateriale i Rigsarkivet, der fortæller
om et af Danmarks allerældste industrianlæg. Christian 4. byggede Københavns
Havn, Tøjhuset og renoverede flåden og
han fornyede rigets artilleri. Dertil havde
han oprettet et kanonstøberi – Gethuset i
Helsingør – en hammermølle og en kobbermølle i Hellebæk.
461 s. Helsingør Kommunes Museer, 2011.
Pris 389 kr.
Jelling-Monumenterne – deres historie og
bevaring
Af Steen Hvass
I anledning af indvielse af overdækningen
af runestenene i Jelling er udgivet denne
bog.
Indhold:
Jelling-monumenterne:Verdensarv. Runestenene og deres bevaring. Arkæologiske undersøgelser gennem tiderne. Gravkammeret. Skibssætningen. Palisadeindhegningen. Den store runesten og de to kæmpehøje. Kirken i Jellling.
Harald Blåtand og danmarkshistorien: Ha-

ralds geometri. Haralds bedrifter. Brudstykker af en danmarkshistorie.
Monumenterne i fremtiden. Det nye monumentområde. De historiske spor i jorden.
Afskærmning af runestenene af arkitekt Erik
Nobel.
English summary. Donationer. Litteratur.
Figur- og fotohenvisninger
90 s., ill. Kulturarvsstyrelsen,København
2011.
Kuratering af Samtidskunst
Red.: Malene Vest Hansen, Sanne Kofod
Olsen, Lotte Juul Petersen og Malene
Ratclifffe
Kuratering spiller en stadig større rolle i
samtidskunsten. Kuratering af samtidskunst er en introduktion til skiftende
forståelser af udstillings- og kuratorpraksisser og deres udfordringer, indkredset gennem både teoretiske, historiske og personlige betragtninger. Teksterne er skrevet af
danske og internationale kuratorer og
kunsthistorikere, både unge og garvede,
som giver basale indgange til den store betydning, kuratering har i samtidskunsten
generelt. Kuratering af samtidskunst er en
kalejdoskopisk pejling af feltet og bidrager
til at udvikle kuratorisk tænkning i dansk
sammenhæng.
Tekster af: Søren Andreasen og Lars Bang
Larsen, Julie Ault, Jacob Fabricius, Teresa
Gleadowe, Malene Vest Hansen, Maria
Hirvi-Ijäs, Kirse Junge-Stevnsborg, Kuratorisk Aktion Jacob Lillemose, Sanne Kofod
Olsen, Solvej Helweg Ovesen, Lotte Juul
Petersen, Malene Natascha Ratcliffe, Helle
Ryberg, Simon Sheikh, Temporary Services, Pelin Uran.
206 s., ill., Museet for Samtidskunsts Forlag, Roskilde, 2011. Pris 199 kr.
Sønderjylland A-Å
Red.: Inge Adriansen, Sønderborg. Elsemarie Dam-Jensen, Tønder og Lennart Madsen, Haderslev.
Leksikonet skal ses som et lettilgængeligt
og kortfattet bind 3 til tidligere udgivelse:
Sønderjyllands Historie, bind 1 og Sønderjyllands Historie, bind 2.
Leksikonet beskriver særlige træk ved Sønderjylland fra Kongeåen til Ejderen. Opslagene beskæftiger sig med kulturhistorie, arkæologi og historie, desuden med geografi
og naturhistorie og endelig med afdøde
personer med betydning for området.
440 s., ill. kort og illustrationer. Historisk
Samfund for Sønderjylland 2011.
Pris 348 kr.
En Fortælling om Danmark i det 20. århundrede
Af Bo Lidegaard
De danske bønder og arbejdere var ved år-

tusindskiftet globaliseringens kritiske forbrugere. Men fortiden er ikke forbi. Den er
ikke engang fortid. Og i mødet med det
nye århundrede har danskerne enestående
erfaring med at bygge samfund på grundlag af sammenhængskraft, velfærd og demokrati.
460 s.,. Gyldendal, København, 2011.
Pris 300 kr.
I krig for fjenden. SS-frivillig Georg
Rasmussens erindringer
Af Bjarne Salling Pedersen
Nazityskland invaderede Sovjetunionen
den 22. juni 1941 og åbnede derved et
frontafsnit mod øst. Krigen på Østfronten
fik en særlig rå og brutal karakter. Intet andet sted var krigen så forbitret og forrået og
i den grad skueplads for krigsforbrydelser,
som i Sovjetunionen. Omkring 6000 danskere gjorde under krigen tjeneste i Waffen-SS og deltog i kampene på Østfronten.
Georg Rasmussen var en af dem. Dette er
hans historie.
192 s. Informations Forlag, 2011. Pris 249 kr.
Kampen om ansigtet. Fotografi og identifikation
Af Mette Mortensen
Efter terrorangrebene 11. september 2001
bliver id-fotografiet gradvist afløst af biometriske metoder, som lever op til stadigt
højere og mere sammensatte krav til sikkerhed. Her ved udgangen af id-fotografiets
storhedstid gør forfatteren status over dets
historie og udvikling.
I bogen viser forfatteren, at id-fotografiet
er en prægnant og magtfuld fremstilling af
identiteten, som både staten og det afbildede individ har stærke interesser investeret i: Id-fotografiet videregiver en række for
myndighederne essentielle informationer
om køn, race, klasse og personlige kendetegn, men hænger som reproduktion af ansigtet tæt sammen med individets selvforståelse. Det har på den baggrund gjort sin
entré i kunsten, medierne og populærkulturen. Bogen afdækker dette hidtil forbigåede kapitel i den nyere kulturhistorie.
Bogens analyser tager udgangspunkt i værker af bl.a. Emil Rye, Alphonse Bertillon,
Nadar, Salvador Dali, Andy Warhol, Marcel
Duchamp, Marc Garanger, Thomas Ruff,
Hans Peter Feldmann, Christian Boltanski,
Amanda Tetrault og Taryn Simon samt idfotografier af terroristerne bag 11.september 2001.
285 s., indb., Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet.2012.
Pris 298 kr.
Det daglige brød. Bønder og arbejdere
1650-1900
Af Jens Engberg
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Bønderne i Danmark og senere arbejderne
i byerne levede op gennem historien under
usle vilkår. De voksede op med sult, kulde,
afstraffelse og hårdt arbejde, og de døde
tidligt – fattige og udslidte. Forfatteren har
sat sig for at skildre deres liv og dagligdag.
Bønder og arbejdere udgjorde 80-90% af
befolkningen. Deres historie er vores historie. Deres kamp skabte de vilkår, som er
rammen om den tilværelse vi lever i dag.
Bogen er en væsentlig, vedkommende og
nødvendig danmarkshistorie.
248 s. Politikens Forlag, 2011. Pris 350 kr.
Prometheusmyten. Græske myter fra antikken til det 21. århundrede.
Af Anne Mette Borcher Hansen og Anne
Chresteria Neutzsky-Wolff
Bogen indeholder 29 antikke og perspektiverende tekster af bl.a. Hesiod, Aischylos,
Lukian, Æsop, Ovid, Nietzsche, Kafka,
Camus, Staffeldt, Aakjær, Bjørnvig, Rifbjerg,
Llambias og Magtens Korridorer.
192 s. Systime, 2011. Pris 235 kr.
Korstog ved verdens yderste rand. Danmark og Portugal ca. 1000 til ca. 1250.
Af Kurt Villads Jensen
Bogen fortæller om hvordan Danmark blev
skabt som et korstogsrige. Den viser også,
hvordan Danmark og Portugal blev vigtige
riger i den almindelige europæiske korstogsbevægelse, og hvordan der var en langt
større grad af kommunikation mellem landene i Europa i middelalderen, end man
hidtil har troet.
612 s. Syddansk Universitetsforlag, 2011.
Pris 398 kr.
Modernisme og maleri. Modernismebegrebet, modernismeforskningen og det modernistiske i dansk maleri omkring 1910-30
Af Lennart Gottlieb
Bogen kortlægger modernismen i dansk
maleri i årene mellem 1910 og 1930. Forfatteren fokuserer på en række af de mest
afgørende og betydningsfulde kunstnere i
perioden, heriblandt Harald Giersing, Jais
Nielsen og Olaf Rude. Men hvad udgør det
særligt ’modernistiske’, og hvordan kommer det til udtryk i periodens kunstværker?
558 s. Aarhus Universitetsforlag, 2011.
Pris 299,95 kr.
Surrealistiske collager. Underfulde billeder i kunst og litteratur
Af Camilla Skovbjerg Paldam
Surrealismen er en af de avantgardebevægelser, der bliver ved med at drage og fascinere, selvom den snart er 100 år. Målet
med denne bog er at give en indføring i de
væsentligste sider af surrealismen gennem
et fokus på surrealistisk collage i både litteratur og billedkunst.
36
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558 s. Aarhus Universitetsforlag, 2011.
Pris 299,95 kr.
Danske middelalderborge
Af Rikke Agnete Olsen
Bogen er den eneste samlede oversigt over
de anlæg, man kender fra det middelalderlige Danmark. Her berettes om, hvem der
byggede borgene, hvornår de gjorde det,
og hvorfor det skete. Gennem de seneste
årtier er flere steder blevet undersøgt, enkelte nye anlæg er blevet fundet, og gamle
udgravninger er blevet genåbnet, så man
har fået ny viden på flere områder. Det er
alt sammen inddraget i denne stærkt reviderede tredje udgave.
297 s. Aarhus Universitetsforlag, 2011.
Pris 399,95 kr.
Connecting cultures / Enlazando culturas
/ Tisseur de cultures.
Verksamhetsrapport för åren 2007 til 2011
till Sida, Styrelsen for internationellt
utvecklingssamarbete
Red.: Elisabeth Olofsson
Rapport från Samp interkontinentala
museinätverk på engelska, spanska och
franska. Boken och verksamheten speglar
nätverkets cross-border approach, ett
gränsöverskridande tänkande där färg,
form, bild, språk och text har samma värde.
Ideer, tankar och ord från tretton museikollegor från Chile, Dominikanska Republiken, Filippinerna, Nigeria, Sverige, Syd
Korea och Tanzania har skapat boken. – se
www.samp.org
287 s, Samp, ISBN 978-91-978817-4-6, 2011.
Pris portokostnad. Beställning samp@samp.org
Årsskrifter
Den Gamle By 2011
Red.: Elsebeth Aasted Schantz
Thomas Bloch Ravn: Aarhus i Den Gamle
By. English summary.
Thomas Bloch Ravn: Aarhus scenarier.
English summary.
Birgitte Kjær: Museer i Aarhus i 150 år.
English summary.
Birgitte Kjær: Aarhus-huse i Den Gamle By.
Noter. English summary.
Thomas Bloch Ravn: Langhårede, bonderøve eller bøller fra København. En rockkoncert i Aarhus 1965. Kilder. English summary.
Elsebeth Aasted Schantz: Den smilende sol.
En aarhusiansk verdenshistorie. Noter.
English summary.
Thomas Bloch Ravn: Fokus på fotos og
film. Noter. English summary.
Søren Bitsch Christensen: Årsberetning
Dansk Center for Byhistorie. English summary.
Thomas Bloch Ravn: Årsberetning Den
Gamle By – faglige besøg, forskning og

publikationer, faglige hverv, konferencer,
studierejser og foredrag, Den Gamle Bys
bestyrelse, personale,. English summary.
Sponsorer.
128 s., indb., rigt ill. Den Gamle By, Aarhus
2011.
Årbog 2011, Skriftserie Nr. 11 fra Dansk
Landbrugsmuseum
Red.: Peter Bavnshøj og Irene Hellvik
Forord af redaktørerne.
Peter Bavnshøj: Årets gang 2010.
Niels Greve: Herregårdsmejersker
– Mejeribrugets glemte pionerer.
Annette Ladefoged Torp: Historien om:
Danish Food Centre i England – 1947 til
1985.
Jens Aage Søndergaard: Koen har fire hjørner.
Lars Henrik Jacobsen, Per Mandrup, Bettina Buhl: Bæredygtig udnyttelse af gamle,
frøformerede danske Kål og Rodfrugtgrøntsagssorter.
Bolette Crossland, NO Crossland og Lila
Towle, Karen Thorpstrup Laursen og Irene
Hellvik: En drøm af en have.
Irene Hellvik: Hvem mener hvad om Landbrugskanonen?
Hans C.S. Koefoed: Dannelsesrejse og udvandring for unge landmænd i første halvdel af 1900-tallet.
Jørgen Vest Rasmussen: En moderne landmand med udblik!
Mikkel Boesen: Madens Danmarkshistorie.
Irene Hellvik: Nye publikationer.
96 s., indb. rigt ill. Dansk Landbrugsmuseum, Auning, 2011.
Årsskrift 2011. Museumsforeningen Glud
Museum
Red.: John S. Madsen, P.E. Jeppesen,
Rasmus Kreth
Lola Wølhk Hansen: Badensminde. Portræt af en bygning. En velbevaret østjysk
bindingsværksgård på Glud Museum.
Christina Ritchel: Sydvest. Konservatoren
gennemgår behandling af en genstand, der
forbindes med livet på havet.
Anders Horsbøl Nielsen, Horsens Museum: Arkæologiske undersøgelser i Hedensted Kommune i 2. halvår 2010 og 1. halvår
2011.
Lykke Olsen: Historiens køkken. En udstilling på Glud Museum.
Susanne Ritz Nielsen: Detektorfund fra Petersborg.
Ebbe Nyborg, værket Danmarks Kirker:
Glud Museums kirkesamling. Sjældenheder og kuriositeter. Litteratur.
Lola Wøhlk Hansen: Studietur til Norge.
Anna Laursen og Finn Østergaard: Arthur
og Valdemar Knudsen.
Anna Laursen og Finn Østergaard: Årets
gang i lokalarkivet.

