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UDLEJES
Holstebro Museums udstilling HISTORIEN I KORNET
er lavet som en vandreudstilling. Udstillingen kan lejes
fra 1. maj 2017. Kontakt museumsinspektør
Ann Bodilsen for yderligere information
på mail ann.bodilsen@holstebro-museum.dk
eller telefon 21 18 72 88.
Udstillingen kan ses på Holstebro Museum
til og med den 17. april 2017.
Holstebro Museum · Museumsvej 2B · 7500 Holstebro
www.holstebro-museum.dk · www.fortidensetfrahimlen.dk

LEDER

En dyd af
nødvendigheden
Af Line Hjorth Christensen

Hvis de danske kulturkroner i disse år bliver færre og museerne af samme grund
fattigere, er sproget til gengæld rigt på ord til at beskrive forarmelsen. ”Nød lærer
nøgen kvinde at spinde” eller ”at gøre en dyd af nødvendigheden,” siger man om
det, at noget i bund og grund skidt søges vendt til en fordel eller til i det mindste
at tage sig positivt ud. At gøre en dyd af nødvendigheden kunne være et mærkat
på kulturens tilstand her og nu. Manøvrer og måder at sno sig på, mens kunsten,
kulturen og alle dens gode folk langsomt ristes over ilden, og hvor nogle ristes mere
end andre. Spørgsmålet om statstilskuddenes størrelse og fordelingen af disse
tager Gitte Ørskou op i dette nummers Museumsstafetten – som et svar til ODM’s
formand, Frank Allan Rasmussen, bragt i en tidligere stafet (se også danskemuseer.dk). Også Ørskou skriver sig ind i en strategi, der gør en dyd af nødvendigheden:
“Man lærer at sætte pris på, hvad man har, og så ellers får banket egenindtjeningen i vejret,” hedder det stålsat hos direktøren for Kunsten og formand for Statens
Kunstfonds bestyrelse. At egenindtjening bliver noget, museerne fremover kommer til at beskæftige sig mere med, fremgik også af Kultur- og Slotsstyrelsens seminar i december om museer og branding – et tema, som vi længere hen på foråret
sætter under lup her i bladet.
På side 18 i herværende nummer fortæller Nils Valdersdorf Jensen om, hvordan Svendborg Museum gør en dyd af nødvendigheden ved at tackle den noget
utraditionelle situation at måtte være et museum uden vægge: ”Hvor det i begyndelsen var en hæmsko… opfatter vi det i dag som et privilegium.” Èn af gevinsterne
ved at være foruden ressourcekrævende bygninger er bl.a., at publikum involveres
på helt nye måder, borgere bliver ”historiefortællere”, og det gør museet nærværende og relevant. Der er næppe tvivl om, at disse års fokus på brugernes ressourcer
er kommet for at blive, hvad enten det er som et deltagende publikum eller som
frivillige kræfter på museerne. For den del af museets virksomhed, der hedder
formidling, kan forskellige typer af brugerinddragelse, inklusion, ’co-creation’ og
‘co-curating’, åbne nye rum for offentligheden og bibringe museerne nye kvaliteter.
Spørgsmålet er, hvad det betyder for museerne på lang sigt, når den tid og
opmærksomhed, der skulle gå til fundamentale museumsopgaver som registrering
og bevaring af genstande og samlinger for den eftertid, museerne også er til for,
fortløbende må investeres i opfindsomme sparemanøvrer; det hele fremkaldt af en
kulturpolitik, der trods museernes gode vilje, lægger en skygge over initiativerne.
Hvor længe mon dyden varer ved?
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Nyheder
Nyt fra den danske museumsverden om alt fra politik,
priser og personalia til konferencer, nye fund og meget andet. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

HELBREDELSE

Østfynske museer
tilbyder kultur
på recept
Langtidssygemeldte med stress, angst
og depression i Nyborg Kommune har
nu mulighed for at vælge kultur på recept som en vej ud af sygdommen. De
kan bl.a. deltage i forløb, der tager udgangspunkt på egnens museer: Johannes Larsen Museet i Kerteminde eller
Nyborg Slot. På Johannes Larsen Museet i Kerteminde viser en undersøgelse
fra 2014, at hele 37 % af kunstmuseets
gæster kommer på museet netop for
at ”få ny energi og finde ro og tid til
fordybelse”. Projektet er finansieret af
Sundhedsstyrelsens pulje til indsatsen
”Kultur på Recept”, som skal undersøge mulighederne for at udnytte kulturoplevelser som del af den generelle
sundhedsfremmende indsats.

SAMARBEJDE

17.055
genstande blev indleveret til danefæ-vurdering på Nationalmuseet i 2016,
som dermed bliver endnu et rekordår.
Året før blev 9.756 genstande vurderet. Museet forventer, at interessen
for danefæ vil fortsætte, og har derfor
afsat flere ressourcer til at behandle de
mange fund.

Syv kunstmuseer
i samarbejde om
de syv dødssynder

Christian Lemmerz:
Eiszwillinge, 2013-15

Syv kunstmuseer i Region Midtjylland sætter i 2017 fokus på de syv middelalderlige
dødssynder set fra et nutidigt perspektiv.
Det sker gennem syv udstillinger, der kan
opleves 4. februar-28. maj 2017. Udstillingerne omhandler hver sin dødssynd og
tager afsæt i hver enkelt kunstners praksis
og i museernes særegne samlinger. Det
gælder maleri, installationskunst, skulptur,
musik, scenografi og sociale interventioner
samt materialer som marmor, blomster og
glas. De syv museer er Randers Kunstmuseum, Skovgaard Museet i Viborg, Holstebro
Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, Glasmuseet
Ebeltoft og MUSE®UM i Skive. Projektet er
et af de største kunstprojekter under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.
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Millionstøtte til
postdoc om syge piger
i kunsten
Den Hirschsprungske Samling og Skagens Kunstmuseer har modtaget støtte
af Ny Carlsbergfondet på 1,5 mio. kr.
til det treårige postdoc-projekt To
die for. Syge piger som motiv i nordisk billedkunst 1850-1900. Projektet
opslås i samarbejde med Aarhus Universitet. Fra slutningen af 1800-tallet
dukker den unge, syge kvinde for alvor
op som motiv i den danske og nordiske
billedkunst. I tidligere kunsthistorisk
forskning har den sunde, sportstrænede krop i vitalismens kunst i 1800- og
1900-tallet ofte været i fokus, men i
disse år ses også en dyrkelse af den
sygdomsramte unge kvindefigur i nordisk kunst. Foruden tre-fire forskningsartikler vil projektet munde ud i en
udstilling og bog i 2020/21.

… man vil gennemtrumfe
et bygningsanlæg, der ikke
blot vil ødelægge den landskabelige helhed og lægge en
prop i synet mod Østersøen
og Helligdommen, men også
bringe de kvaliteter, som
det nuværende kunstmuseum besidder, i fare.
Det er forkert, at national
natur og kulturarv skal
forvaltes på denne måde,
fordi der er ikke kun tale
om gode og fornuftige
rationaler i en udvidelse af
det eksisterende museum.
Der er noget større på spil.

Lars Juel Thiis, arkitekt, formand for Det
særlige bygningssyn og Arkitektforeningens konkurrenceudvalg. Om planerne for
at udvide Bornholms Kunstmuseum med
en tilbygning af den amerikanske arkitekt
James Carpenter. Citat fra Weekendavisen
17. februar 2017.

O M B YG N I N G

Vejen
Kunstmuseum
renoveres
og fornyes for
40 mio.
Foto: Pernille Klemp

GODDAG

Vejen Kunstmuseum har fået tilsagn om
støtte til renovering og udvidelse med 1.000
m2 til udstilling, opbevaring og arbejde med
museets værker. Samlingen er på omkring
4.000 værker i form af skulpturer, keramik,
malerier, tegninger, grafik, møbler m.m.
Det samlede projekt beløber sig til ca. 40
mio. kroner. A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
bidrager med 28,6 millioner kroner, mens
museets ejer, Vejen Kommune, bekoster
de 10 millioner. Vejen Kunstmuseum holder
åbent, mens byggeriet står på.

FA R V E L

Et nyt nationalt
museum er født

Fotomuseum sælger
sine værker og lukker

1. februar bød Det Grønne Museum sine
gæster velkommen i bygningerne på Gl.
Estrup, hvor Dansk Landbrugsmuseum
hidtil har holdt til. Det Grønne Museum
er resultatet af fusionen mellem Dansk
Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm og Dansk Landbrugsmuseum i
Auning. Museet er det nationale museum for jagt, skov, landbrug og madkultur. I løbet af 2017 og 2018 vil genstande fra Jagt- og Skovbrugsmuseet blive
flyttet til Auning, hvor de fremover
kommer til at indgå i museets faste
udstillinger. I marts åbner Det Grønne
Museum den første af årets nye udstillinger: Rethink Landbrugshistorien.

Danmarks Fotomuseum i Herning lukker med udgangen af 2017, da man ikke
har fundet økonomi til at drive museet
videre. Gennem museets godt 32 leveår har det erhvervet sig fotografier fra
mange af de fotografer, der har udstillet i museets fotogalleri. Det er blevet
til en omfattende samling af nationale
og internationale fotografier af bl.a.
Kirsten Klein, Susan de Witt, Viggo
Rivad, Heinrich Heidersberger, Albert
Steiner, Harry Opstrup, Emil Schildt og
Håkan Strand. Museet har i forbindelse
med en udstilling solgt ud af sin samling
for at finansiere driften for resten af
året.
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F E S T I V I TA S

Udstillinger
i Grenaa fejret
med folkefest

Flere års intensivt arbejde kulminerede, da
den gamle Købmandsgård i Grenaa tidligere
på året genåbnede med nye udstillinger. Museet står nu klar til at byde gæster velkommen til en rejse gennem 10.000 års historie i
Norddjurs. Åbningsdagen blev markeret med
10 timers folkefest, hvor alle borgere var
inviteret. De nye, permanente udstillinger på
Museum Østjylland i Grenaa tager udgangspunkt i temaerne Havet, Kalken, Jorden og
Købstaden. Overalt i udstillingerne er der
lagt stor vægt på tilgængelighed for alle
målgrupper, og film, lyde og muligheden for
at røre er en central del af formidlingen.

Foto: Museum Østjylland
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Museet for Varde
By og Omegn bliver
til Vardemuseerne

Museum Midtjylland
får ny direktør og
nye navne

Vardemuseerne er det nye navn, der
afløser Museet for Varde By og Omegn.
Navneændringen sker i forbindelse
med en fusion mellem museet og
formidlingsinstitutionen NaturKulturVarde, som er trådt i kraft 1. januar
2017. Begge institutioner formidler i
landskabet under Varde Kommunes
vision ”Vi i naturen”. NaturKulturVarde
beholder sit navn, men nu som en del
af Vardemuseerne. Fusionen skulle
først træde i kraft i 2018, men: ”Selve
processen har været meget positiv. Og
det er gået så godt, at vi kunne komme
i gang i 2017,” siger Lisbet Rosendahl
(V), formand for kultur og fritid i Varde
og Vardemuseerne.

Fra årsskiftet har ph.d. Laura Liv Weikop sat sig i direktørstolen for Museum
Midtjylland. Weikop varsler nytænkning
af museet og en ambition om at gøre
det bedre kendt. En del af strategien
er et navneskift til fire af Museum Midtjyllands fem museer. Vester Palsgaard
Skovmuseum bibeholder sit navn, mens
Klosterlund Museum og Naturcenter,
Blichermuseet på Herningsholm, Textilforum og Frilandsmuseet skifter navne
til henholdsvis Klosterlund Museum,
Herningsholm Museum, Tekstilmuseet
og Frilandsmuseet Herning. Formålet
er at skabe en større forståelse af de
enkelte museers karakter ved at præcisere og forenkle deres navne.

S KO L E

Kulturtjeneste
sætter museer på
skoleskemaet
Gl. Estrup – Herregårdsmuseet og
Museum Østjylland har i samarbejde
med Norddjurs Skoletjeneste etableret
en såkaldt kulturtjeneste med støtte
fra Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturtjenesten skal formidle alle læringstilbud til børn og unge fra museer og
videnscentre i kommunen. Samtidig
skal der udvikles nye undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i den
seneste forskning inden for undervisning i eksterne læringsrum. Tanken bag
kulturtjenesten er at få kulturen ind
i børn og unges hverdag fra en tidlig
alder. Kulturtjenesten løber over de
næste tre år med Herregårdsmuseet
som tovholder.

Museer rummer et
stort potentiale i forhold til
at bidrage til at løfte mere
konkrete samfundsmæssige
opgaver i forbindelse med
integration og uddannelse.
Vi ser frem til på nye måder
at give flygtninge indblik i
udviklingen og vilkårene på
det danske arbejdsmarked
og på den måde bidrage
til, at nye medborgere får
et bedre udgangspunkt
for at blive en aktiv del af
samfundet.

Søren Bak-Jensen, direktør for Arbejdermuseet, der sammen med Nationalmuseet har modtaget 4,8 mio. kr. fra Innovationsfonden til at udvikle nye metoder,
som kan bidrage til at give flygtninge en
god introduktion til det danske samfund.
Projektet skal realiseres i samarbejde med
andre kulturhistoriske museer, Københavns
Universitet, Det Syriske Kulturinstitut i Danmark, De Danske Sprogcentre, flygtningene
selv og det øvrige civilsamfund.
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Forrygende start
for det nye
Danske Museer

N AT U R

Vadehavet
formidles i ny
arkitektonisk
perle
Foto: James Medcraft

F LY T N I N G

Viborg Museum
lukker midlertidigt

Foto: Viborg Museum

Det nye Vadehavscentret ved Ribe blev
indviet i februar efter en stor om- og tilbygning og etablering af udstillingen Vadehavets trækfugle. Udstillingen bringer
de besøgende ind i Vadehavets verden og
synliggør det som et af verdens vigtigste
naturområder. Udstillingen præsenterer
et særpræget univers, hvor de besøgende kan opleve originale akvareller af
illustrator Carl Christian Tofte, træsnittede fugle, håndstøbte bronzemodeller,
animationer, spil og interaktivitet.

Viborg Museum har i 2016 haft stor succes med sin særudstilling om Olsen-Banden, men fra årsskiftet er museet lukket
ned i en flerårig periode. Det sker for at
flytte museet og udvikle et helt nyt bymuseum i Viborgs tidligere landsretsbygning i domkirkekvarteret. Om ca. fem år
forventer Viborg Museum at slå dørene
op til nye udstillinger, der skal fortælle
de mange kapitler af danmarkshistorien,
der har udfoldet sig i Viborg gennem
1.000 år. I den mellemliggende periode
vil museet tage aliaset ”Nyt Viborg Museum” og angribe rollen som lokalmuseum
ved at rykke sine formidlingsaktiviteter
ud i byrummet og på sociale medier
under konceptet #Historienkommer.

Tidsskriftet, som du sidder med i
hånden netop nu, blev i oktober
2016 relanceret med nyt grafisk design og nye digitale platforme. Det
trykte blad har fået et mere tidssvarende design, og på nettet kan
man nu følge med i nyheder fra den
danske museumsverden på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.
Modtagelsen har været intet
mindre end overvældende. Nye og
gamle læsere har sendt redaktionen
mange roser – og kun lidt ris. En
enkelt har opsagt sit abonnement
med den begrundelse, at tidsskriftet har ”udviklet sig til et højere
teoretisk skoleridt”, mens en anden
har beklaget den nye skrifttype
uden fødder under henvisning til
læsbarheden.
Men kommentarerne har i altovervejende grad kredset om, at
Danske Museer har fået et smukt og
indbydende layout, at tilstedeværelsen online er et stort plus, og at
tidsskriftet i det hele taget har fået
et løft både visuelt og indholdsmæssig. Flere har bestilt gratis prøvenumre og ønsket sig abonnementer til jul, og også på ODM’s årlige
orienteringsmøde i november vakte
bladets nye udseende opmærksomhed på Museumstjenestens stand.
På de sociale medier får tidsskriftet
dagligt nye følgere, nyheder likes
og deles, og nye læsere har ad den
digitale vej fået øjnene op for tidsskriftet.
Redaktionen takker for den fine
modtagelse. Vi arbejder fortsat på
at udvikle museernes eget tidsskrift
og opfordrer alle museumsfolk til at
bruge det aktivt, bidrage med artikler og nyheder og dele det i jeres
netværk.
Følg Danske Museer:
danskemuseer.dk
facebook.com/danskemuseer
instagram.com/danskemuseer
Pressemeddelelser sendes til
info@danskemuseer.dk
Artikelforslag til
lhc@danskemuseer.dk

Drømmenes

En drøm om en udstilling. Man siger, at rejser
forandrer mennesker, og at man ikke er den samme,
når man kommer hjem, som da man rejste ud.
Drømmenes Kupé sætter fokus på danskernes
togrejser til udlandet.
Af Anna Back Larsen
formidlingschef, Danmarks Jernbanemuseum

Kupé

Det internationale sovevognsselskab Wagons-Lits
begyndte at udbyde
et større antal luksusruter fra Danmark
efter 2. Verdenskrig.
Reklamefotografiet
fra 1950’erne emmer
af ekstravagance og
romantik
Foto: Danmarks Jernbanemuseum

REJSER
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ye rejseformer
Fra midten af 1800-tallet forandrede jernbanen måden at rejse på, og
omkring år 1900 var jernbanen så udbredt, at toget kunne bringe rejsende langt væk
fra Danmark. Udstillingen Drømmenes Kupé følger
to kontraster i togrejsens historie: De velhavendes
rejser ad kendte veje til lokkende destinationer
og unge interraileres nysgerrige søgen efter eventyr. Efter 2. Verdenskrig voksede rejsemarkedet i
Danmark, og det internationale sovevognsselskab
Wagons-Lits begyndte at udbyde et større antal
luksusruter fra Danmark. De var populære frem til
1960’erne, da togrejserne fik øget konkurrence fra
biler og fly.
I 1972 kunne unge under 21 år for første gang
købe en interrailbillet. Med den i hånden kunne
man rejse Europa tyndt med tog i en hel måned.
Interrail blev hurtigt en succes. I Danmark blev
der det første år solgt ca. 5.600 billetter, mens
der i Interrails storhedstid, 1980’erne, blev solgt
ca. 25.000 billetter årligt. I 1990’erne faldt de

danske salgstal dog. Mange unge begyndte at
rejse længere væk, gerne på en jordomrejse, og
samtidig faldt priserne på flybilletter. Interrail
var en markant anden måde at rejse på end Wagons-Lits-rejserne og henvendte sig til en helt
anden målgruppe. Den ene rejseform opstod, da
den anden var ved at forsvinde, men i begyndelsen af 1970’erne fandtes begge rejseformer for
en kort stund på samme tid, og interrailere og
Wagons-Lits-rejsende mødte hinanden på mange
banegårde i Europa. De to rejseformer repræsenterer forskellige dele af jernbanehistorien og
følger udviklingen i samfundet generelt. Konkurrencen fra andre transportformer og en ny stor
ungdomsgruppe, der fik større midler til rådighed,
var med til at ændre jernbaneselskabernes satsninger og tilbud.
Tæt på tidens rejsende
Gæsterne i Drømmenes Kupé bydes velkommen i
et rejsebureau og skal her træffe et valg: Interrail
eller Wagons-Lits? Herefter træder de enten ind

REJSER

Afrejse og ankomst var meget
forskellig for Wagons-Lits-rejsende
og interrail-rejsende.
Interrailerne måtte
selv slæbe deres
stopfyldte rygsæk
ind i vognen, hvor de
typisk ikke havde en
pladsreservation. De
Wagons-Lits-rejsende
derimod afleverede
deres kufferter til
drageren og fik anvist
deres kupé af sovevognskonduktøren.
Foto: Danmarks
Jernbanemuseum
Foto: Tove Eriksen, 1978

i en luksuriøs blå spisevogn eller en slidt rød DSBvogn – og, efter rejsen, ud på Gare du Nord, hvor
de fortsætter i byernes by, Paris. Drømmenes
Kupé introducerer et levendegørende udstillingsgreb, hvor de eksisterende udstillinger ellers er
præget af tekniske informationer om vogne og
lokomotiver. Jovist, her findes også jernbanerelaterede miljøer og flere steder dukker, som
forestiller rejsende eller personale, men de bærer
præg af at have et par årtier på bagen.
Både i den danske og den udenlandske museumsverden er der ofte fokus på at skabe udstillinger, der 1). handler om mennesker og 2). har
gæsternes eget liv og erfaringer som udgangspunkt. Et tredje gammelkendt greb er hands-on,
som også findes på Danmarks Jernbanemuseum:
Gæsterne kan røre ved og træde ind i mange af de
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udstillede lokomotiver og vogne. Det gælder også
Drømmenes Kupé. Siden museets åbning i 1975
har man kunnet komme helt tæt på mange af de
udstillede genstande. Traditionen eksisterer fortsat, men vogne og lokomotiver fremstår ofte uformidlede og uden et klart fokus; i Drømmenes Kupé
er idéen med åbne vogne videreudviklet i en iscenesættelse, der stiller skarpt på en bestemt periode i jernbanehistorien. I vognene formidles de
drømme, tidligere rejsende har haft. F.eks. Anne
Mette Ehlers og Malenes Botofts drøm om frihed
på en Interrailtur i 1986 eller Claus Mørch Petersens drøm om at opleve kulturelle hovedstæder
i Europa på rejse med Wagons-Lits i 1950’erne drømme, der har givet udstillingen dens titel.
Man kommer tæt på tidligere tiders rejsende:
Til udstillingen har vi interviewet 21 interrailere,
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rejsende og en slægtning til en tidligere sovevognskonduktør fra Wagon-Lits. Mange af de
interviewede havde gemt ting relateret til deres
rejser og har nu enten overleveret eller udlånt
dem til museet; hovedparten af genstandene
er således hjemtaget specifikt til Drømmenes
Kupé. Mange af interrailerne havde udarbejdet en
scrapbog med fotos, dagsbogslignende notater,
billetter og brochurer. Vi har hjemtaget rygsække,
pengekatte, service, et telt, tøj, diverse valuta,
kvitteringer for indløsning af rejsechecks mm.
samt billetter, guidebøger, parlører, fotografier
og souvenirs fra Wagon-Lits; herfra havde vi i
forvejen også en større samling af service, linned,
uniformer, menuer, køreplaner m.m., hvoraf en
del nu kan ses i udstillingen.

En klassisk
interrail-situation:
overfyldte, rodede og
sikkert også ildelugtende kupéer.
Foto: Kathrine Berthelsen, 1974

Sove med fremmede
Danmarks Jernbanemuseum har i mange år haft
fokus på to målgrupper: jernbaneentusiaster og
børnefamilier. Førstnævnte blev tilgodeset i udstillingerne, sidstnævnte i museets mange årlige
arrangementer. Museet er generelt ikke blevet
søgt af den traditionelle museumsgæst, den
midaldrende, veluddannede kvinde med Politiken
under armen, men ofte af mere atypiske museumsgæster, f.eks. håndværkere og tosprogede.
Disse grupper samt jernbaneentusiaster og børnefamilier er fortsat vigtige målgrupper for museet, men i 2015 vedtog vi en ny formidlingsstrategi,
der gælder frem til 2020. Målet er, at museet har
formidlingstilbud til alle, og hvert år udarbejdes
en ny årsplan med tilbud tilpasset forskellige målgrupper.
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I arbejdet med Drømmenes Kupé var to hovedprincipper: For det første at rette sig mod den
generelt kulturhistorisk og rejsevante interesserede, som kunne have gjort sig egne erfaringer
med Interrail eller Wagons-Lits. For det andet
skulle fokus være på Wagons-Lits og Interrail som
repræsentanter for to forskellige rejseformer.
Med det afsæt søgte projektgruppen inspiration
i moderne kunst- og kulturhistoriske udstillinger. Dels større europæiske jernbanemuseer,
der vægter kulturhistorie frem for teknik, dels
kunstudstillinger, hvor der ofte er færre genstande og mindre tekst. I stedet for at vise så meget
som muligt rummer Drømmenes Kupé forholdsvis
få genstande, og disse, f.eks. en pakkeliste, udstilles nærmest som kunstobjekter; museet har fået
designet enkle montrer, og der er mindre tekst
end i mange kulturhistoriske udstillinger.
Projektgruppen har villet skabe en sanselig
udstilling, som vækker følelser. Gæsterne skal
gerne begynde at drømme selv. Udstillingsteksterne består overvejende af citater fra tidligere
rejsende og diverse rejsebrochurer og -reklamer;
f.eks. et citat af Palle Petterson, som var på Interrail i 1985 og mindedes togrejserne: ”Det var jo et
eller andet sted hjemmet. Vi sov jo tit i toget, og
jeg sov med fremmede mennesker, der ikke blev

Fotografier som
dette underbygger
fortællingen i Drømmenes Kupé og lægger op til, at gæsterne
selv begynder at
drømme.
Foto: Remi Carsten
Lindby, 1989

så fremmede længere.” I en Wagons-Lits-reklame
fra 1950’erne er togrejsen også beskrevet, omend
anderledes: ”Når De rejser med sovevogn, rejser
De behageligt og komfortabelt på lange strækninger, og De ankommer til Deres bestemmelsessted
lige så udhvilet og frisk, som om De havde tilbragt
natten i Deres seng.”

UDSTILLINGEN
Drømmenes Kupé er udarbejdet af en projektgruppe på museet bestående af formidlingschef Anna
Back Larsen, museumsinspektør Sissel Vennike
Christensen, museumsinspektør Gitte Lundager,
forsknings- og samlingschef René Schrøder Christensen og daværende museumsdirektør Henrik
Harnow.
→ Udstillingen er skabt i samarbejde med
Kvorning Design og Kommunikation.
→ Udstillingen befinder sig på et 400 m² stort
område, der er adskilt fra museets øvrige
udstillinger.
→ Wagons-Lits-sovevognen er restaureret
med støtte fra A.P. Møller Fonden.
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eventuel omfordeling af statsstøtten skal vægtes.
Det overlader vi til politikerne. Men det er en

Hvordan med
fordelingen af statsstøtte
til de danske museer?

af vores absolut vigtigste opgaver at overbevise
beslutningstagerne om, at fordelingen ikke kun
tager højde for umiddelbart synlige og kommercielle succeskriterier. En ensidig fokusering på
f.eks. besøgstal skaber risiko for, at museerne
fravælger de smalle udstillinger, det eksperimentelle og det nytænkende, og det kan ingen være
tjent med, hverken de mange gæster, der årligt
besøger vores museer, eller politikerne.
ODM har i årevis understreget behovet for,

Af Frank Allan Rasmussen,
formand for Organisationen Danske Museer

at der forud for eventuelle ændringer i den nuværende tildeling på landsplan laves en uvildig
og tilbundsgående analyse af statstilskuddenes
fordeling, som tager højde for den komplekse
historik, der knytter sig tilskudsfordelingen. Her
spiller f.eks. nedlæggelsen af amterne i 2006 en
væsentlig rolle. Indtil nedlæggelsen af amterne
modtog museerne nemlig både kommunale,

H

amtslige og statslige tilskud, mens de amtslige
tilskud efterfølgende blev en del af det statslige.

ar besøgstallet en afgørende betyd-

De knap 100 statsstøttede museer er gennem

ning? Spiller museets branding- eller
fundraisingkompetencer en rolle? Er

historien blevet tildelt midler ud fra meget for-

antallet af forskningspublikationer

skellige politiske, økonomiske og bureaukratiske

afgørende? Hvor stor en rolle spiller museets

parametre. Det har resulteret i det nuværende

geografiske placering? Har orden i eget hus og

”kludetæppe”, som hverken museerne eller vores

på magasiner en indflydelse? Der er efterhånden

tilskudsydere har formået at skaffe sig et overblik

mange forskellige parametre i spil for vurderin-

over. Før der foreligger en grundig analyse af for-

gen af, hvor mange penge staten i fremtiden skal

delingen af tilskuddene, har hverken politikerne

tildele de statsanerkendte museer i Danmark.
De seneste år har politikere fra alle dele af det
politiske spektrum ud fra forskellige variabler

Frank Allan
Rasmussen
Foto: Thorkild Jensen

eller museumsverdenen et forsvarligt og oplyst
udgangspunkt for at vurdere, hvorvidt fordelingen er ”retfærdig” eller ”ligelig”. Det er svært at

ytret ønske om, at fordelingen af statstilskudde-

finde en fælles definition af begrebet ”retfærdig-

ne til danske museer endevendes med henblik

hed”, medmindre det opfattes som en kombina-

på eventuel omfordeling. Og i den seneste tid er

tion af straf og belønning sat i system. Næppe et

debatten blevet sekunderet af flere af vores egne

godt udgangspunkt for en ligelig fordeling.

museumskollegaer.
Hvad mener kulturministeren?
Vi mangler tilbundsgående analyse

Lad os håbe, at vores kulturminister, når hun

Som interesseorganisation for størstedelen af de

kaster blikket på museerne, undlader at lade sig

statslige og statsanerkendte museer er det hver-

rive med af de politiske vinde, der på uoplyst

ken vores opgave eller i vores interesse at give

grundlag vil haste en omfordeling igennem. Det

konkrete bud på, hvordan parametrene for en

er altafgørende, at Mette Bock tager ansvar for,
at der foretages en analyse af forholdene. Det er
i hvert fald hverken rimeligt eller bæredygtigt,
hvis museerne spilles ud mod hinanden, og hvis
politikerne lader få eller ensidige parametre danne udgangspunkt for en eventuel omfordeling.

MUSEUMSSTAFE T TEN
Museumsstafetten er skrevet af og givet videre til skiftende
skribenter, der har at gøre med museernes virke. Formålet
er at nå ud i alle afkroge af museumslandskabet, belyse
vidt forskellige emner og få nye stemmer ind i debatten.
Indlæggene tager fat i alt fra konservering, undervisning og
formidling til kulturpolitik og forskning. Læs alle indlæg på
danskemuseer.dk/museumsstafetten

En analyse af statstilskuddenes fordeling bør
tage hensyn til sagens komplekse karakter for
faglighed, kvalitet, bredde og geografisk fordeling samt museernes generelle mangfoldighed.
Det er ODM’s ønske, at statens engagement i
alle landets museer sikres og fastholdes. Derfor er det afgørende vigtigt at stå sammen og i
fællesskab sikre, at alle danskere fortsat får lige
adgang til gode kulturtilbud i hele Danmark.
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museer får højere statstilskud end andre. Dette
faktum får ofte både politikere, embedsfolk og

Magiske regneark
løser ikke konflikten
om statstilskud

museumsfolk selv til at løfte diskussionen væk
fra den ubehagelige konflikt, hvor kløerne hvæsses, og sætte deres lid til ”objektive kriterier”, en
”tilbundsgående analyse” og andre behagelige
scenarier, der kan flytte konflikten væk fra os
selv. Men trods den megen snak er der aldrig
rigtig sket noget – ud over, naturligvis, over én
kam at gøre tilskuddene lavere.
Det er paradoksalt, at vi møder udfordringen

Af Gitte Ørskou, museumsdirektør, KUNSTEN,
Museum of Modern Art Aalborg

med de skævt fordelte statsmidler med kravet om
noget ”objektivt”. Faktum er, at der er store forskelle, som ikke kan forklares, uanset hvor mange tilbundsgående analyser vi laver. Hver gang
jeg af endnu et medie bliver spurgt om størrelsen
på vores statstilskud i Aalborg, så springer kløerne skam frem. Vores gode lokalpolitikere kan
ikke forstå, at Staten kun vil bidrage med under
10 % af vores driftsbudget, og spørger, om Staten
simpelthen ikke vil Nordjylland. Jeg kan ganske
enkelt ikke svare på deres spørgsmål. Man lærer
at sætte pris på, hvad man har, og så får man
ellers banket egenindtjeningen i vejret.
Selv om jeg undrer mig over, hvorfor man
endnu en gang taler i stedet for at handle, så tror
jeg ikke på, at et magisk regneark kan løse problemet, så alle går tilfredse fra bordet. Idéen om
Den Store Objektive Løsning bliver blot en måde
at rykke ansvaret væk fra os selv for i stedet at
lægge skæbnen i hænderne på en obskur model.
I stedet tror jeg, at vi må spørge os selv om, hvad
vi prioriterer lige nu. Er det den dybe forskning?
Er det evnen til at tiltrække de mange? Eller –
som jeg ville byde ind med, hvis jeg var kulturminister – museernes evne til at ændre noget lokalt?
Hvor er der opbakning, og hvor tør man tage

J

livtag med en formidling, der skaber forandring?
eg er sikker på, at Organisationen Dan-

Museumslovens fem søjler er ikke en bibel.

ske Museer (ODM) har en lille dosmer-

Det er en tjekliste, som er cirkulær, og som dy-

seddel, de stikker i hånden på den til

best set skal sikre, at dét, vi formidler, er i orden.

enhver tid siddende formand. På den er

Hvordan vi formidler, er for mig at se en meget

der nedkradset det lille ord ”statstilskud”; et ord,

mere interessant diskussion. Tør vi bevæge os ud

der lyder en kende teknokratisk for det utrænede

af vores comfort zones? Tør vi bevæge os væk fra

øre, men som samtidig lige præcis er dén brik,

det sikre for at stille de store spørgsmål, som et

der kan få det ellers så gode museumssamar-

besøg på et museum giver mulighed for at re-

bejde til brutalt at blive revet fra hinanden. Vi
vil rigtig gerne hinanden i museumsverdenen.
Vi vil lære af hinanden, inspirere hinanden og

flektere over? Hvis jeg var Staten, så var det dén
Gitte Ørskou
Foto: Mick Andersson

opgave, jeg bad museerne om at løse. Jeg ville
droppe regnearket og sætte mine penge dér, hvor

sammen løfte hinanden op. Men når det gælder

jeg troede på, at noget nyt kunne vokse frem,

vores statstilskud, så viser vi kløer. Dér er vi helt

som kunne skabe en tillidsfuld dialog med vores

inde ved benet, hvor det gør ondt.

borgere, der gjorde dem mere reflekterede.

I de 15-20 år, jeg har været en del af muse-

Så kunne museerne for alvor generobre plad-

umsverdenen, er spørgsmålet om statstilskudde-

sen som det sted i samfundet, hvor der ville

nes størrelse og fordeling blevet ved med at pop-

være plads til refleksion. Uanset regneark og

pe op. Både i den offentlige debat og i de faglige

museumslove og objektive kriterier. Måske ville

og politiske diskussioner, der jævnligt får os til

dosmersedlen endda blive trukket op og glattet

at stå knap så sammentømrede tilbage. Nogle

ud og båret med tillid og stolthed.

useum
n
vægge

Mu
uden
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Mu
uden
Af Nils Valdersdorf Jensen
Museumsinspektør ved Nyere tid og søfart,
Svendborg Museum

Svendborg Museums afdeling for Nyere
tid og søfart har ikke et fast udstillingssted og har ikke haft det siden 2007, hvor
Søfartsmuseet i Troense lukkede. Artiklen belyser de udfordringer og muligheder, det giver.

O
Søkort fra 1889 der
viser det sydfynske øhav
og det landskab, museet
uden vægge i højere grad
skal benytte.
Foto: Svendborg Museum

prindeligt var den oplagte ambition et
nyt stort museum på Svendborg Havn
i 2012. Forskellige omstændigheder
(bl.a. lokalpolitik) gjorde, at det ikke
blev sådan. Som modtræk til de mange års manglende museumsbygning har vi fra 2014 valgt at
skifte retning. Hvor det i begyndelsen var en hæmsko at være museum uden vægge, opfatter vi det
i dag som et privilegium. Manglen på mursten fordrer en helt ny tilgang til det at være museum og
vidensinstitution. Museet er ikke længere defineret
af permanente udstillinger eller af en bygning, men
af den viden og de genstande, vi kan bringe i spil
med samarbejdspartnere og på egen hånd og på
forskellige lokationer i det offentlige rum.
Hvordan påvirker denne fundamentale ændring
af museets virke vores virksomhed og daglige
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arbejde? Det korte svar er, at det ved vi endnu
ikke helt. Men der er nogle synlige potentialer og
en række udfordringer, som vi kan fremhæve til
diskussion og til inspiration for os selv og forhåbentlig også for andre.
Fra introvert til udadvendt
På de fleste museer går mange ressourcer til drift
og til at få de besøgende ind bag murene. For at
komme ind skal gæsterne købe billet. De fleste
aktiviteter og udstillinger er in-house, og lokalbefolkningen oplever museet som ”et hus”.
Ressourcefordelingen for et museum uden
vægge bliver vendt på hovedet. Da Svendborg
Museum ikke har en fast platform, har det frigjort
ressourcer til at arbejde med kulturarven på andre måder. De ressourcer, vi ellers skulle bruge på
at tiltrække billetkøbere, målretter vi på et øget
antal aktiviteter, særudstillinger i byens rum, flere
undervisningsaktiviteter og deltagelse i langt flere
samarbejder, eksempelvis festivaller og teaterstykker.
Museet er blevet et frit molekyle, der kan indgå
i nye samarbejder og projekter med både traditionelle og utraditionelle samarbejdspartnere
– f.eks. lokale værtshuse, outdoor-forretninger
eller egnsteateret. Museets faglighed er krumtappen i de projekter, vi deltager i. Mange museer er
introvert anlagte. Et museum uden vægge gør en
dyd af at være ekstrovert og tænke museet ind i
nye sammenhænge.

På tur i øhavet. 130 børn var over en uge i sommeren 2015 på opdagelse på Skarø sammen med Svendborg Museum. Deres betragtninger over øliv før og nu
blev til en udstilling på Svendborg Bibliotek.
Foto: Geir Haukursson

Genstandene i
nye sammenhænge.
Svendborg Museums
årbog fra 2013 blev
skrevet i samarbejde
med 4. klasse på Ørkildskolen. Alle elever
og museumsfolk skulle vælge en genstand
og begrunde deres
valg. Anton, Benjamin
og Malte valgte en
perkussionsriffel,
der er ”et stort tungt
våben, og det er
farligt. Dette våben
har meget værdi for
os, fordi det er flot og
spændende”.
Foto: Geir Haukursson

Jo flere, der fortæller, jo bedre
Uden vægge sker der en demokratisering af kulturarvsformidlingen – med museet som vidensinstitution i centrum. Museets ansigt udadtil er nu
ikke de permanente udstillinger eller en kustode,
men vidensmedarbejderen selv. Museet uden
vægge bliver i høj grad personbåret, men det er
begrænset, hvor mange aktiviteter en museumsinspektør kan afvikle, hvorfor en vigtig del af vores
arbejde er at gøre Svendborg til en by af historiefortællere.
Via vidensdage og fortælleworkshops har vi
uddannet kulturarvsambassadører, der kan bidrage til formidlingen af den lokale kulturarv. Deltagerne er ofte vidende om deres egen gren af den
lokale historier, men mangler koblingen til den
store historie. Det historiske overblik kan museet
bibringe – bl.a. har vi skrevet et fortællekatalog
om Sydfyns historie, der rummer introduktion
til øhavets forhistorie og nyere historie samt
udvalgte fortællinger, der egner sig til fortælling
af hotelreceptionister, havnebetjente, tjenere,
guider og færgefolk. Ved at tage afsæt i de lokale
fortællinger styrkes oplevelsen af museets og
kulturarvens relevans.
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Havnerundfart på SUP. En af de nye samarbejdspartnere var en lokal outdoorvirksomhed, der
stod for billetsalg og udstyr – Svendborg Museum
stod for historierne. Det er forfatteren, der peger.
Foto: Allan Kristensen

Jo flere, der
fortæller, jo bedre.
Fortæller Anette
Jahn giver deltagerne fortælletekniske
værktøjer – bl.a. brug
af kropssprog.
Foto: Laust Jordal,
Fyns Amts Avis

Konsekvenser
Skiftet fra introvert til ekstrovert rummer en lang
række udfordringer. Gratis pop-up-udstillinger
og hyppige aktiviteter indbringer f.eks. ikke entré.
Museet bliver dermed (endnu) mere afhængigt af
fonds- og projektmidler. Den stigende opmærksomhed omkring museet har bidraget til, at pengene har kunnet hentes hjem, men økonomien er
en akilleshæl.
Et af de mest presserende spørgsmål er genstandenes rolle. Et museum er traditionelt defineret ved sine genstande og samlinger. Vi er nødt
til at gentænke, hvordan genstandene anvendes
i formidlingen, og vi tror, der ligger et stort potentiale i at få genstandene ud af magasinet og
udstille dem på gadeplan eller i det åbne land.
Vores pop-up-udstillinger har hidtil primært
gjort brug af genstande, der er store, uflyttelige
og svært omsættelige, bl.a. en punkteret Ferguson-traktor fra Skarø; men de mindre genstande
skal også kunne udstilles på sikker vis. Samtidig
arbejder vi med at åbne magasinet og bruge det
til aktiviteter, så genstandene ad den vej indgår i
formidlingen.

22

DANSKE MUSEER 1 — 2017

At måle museets indsats er også mere vanskeligt. Hvordan tæller man brugen af øget skiltning
i kommunen? Hvordan måles tilrettelæggelsen af
en historisk festival eller af mindre pop-up-udstillinger i byens rum?
Traditionelle besøgstal synliggør ikke arbejdet
uden for murene. Deltagertallet i vores aktiviteter
er mere end fordoblet fra 15.251 i 2012 til 34.200
i 2015. Et langt højere aktivitetsniveau er en del
af forklaringen på de stigende besøgstal. I 2012
havde museet en større udstilling og en mindre. I
2015 var det to større udstillinger og tre mindre.
De programlagte aktiviteter steg i samme periode fra syv til 20. Der var elektronisk registrering
på de to store udstillinger i 2015, men ikke på de
mindre, da de ikke foregik i afgrænsede rum.
Flere ting peger på, at museet uden vægges
impact er meget større end det, et traditionelt
besøgstal viser. I 2016 voksede museumsforeningen med 200 medlemmer, og den lokale avis oplyser, at den totale omtale af Svendborg Museum
er steget med ca. 50 % fra 2012 til 2015. Hvor der
før kom 30-40 stykker til en byvandring, kommer
der nu 70-90.
Skyggetallet er stort. Vi ved, at meget af vores
arbejde ikke kommer med i statistikken. Det samme gør sig gældende for mange andre danske museer. Derfor synliggør vores resultater, at der er

Nye aktiviteter
ud af huset: Smuglerskolen uddannede i
sommeren 2017 unge
sejlere til smuglere i
et samarbejde mellem
Thurø Sejlklub og
Svendborg Museum.
Alle aktiviteter, bl.a.
bygning af smuglerbåde eller flugt fra
tolderen, var kildebaseret.
Foto: Johan Hoff

behov for at gentænke, hvordan vi måler ”besøgstal”, da museumsarbejdet uden for murene ikke
anerkendes og honoreres tilstrækkeligt. Museerne
er mere end det, der foregår inden for murene.
Virker det?
Det centrale spørgsmål er, om vi løser vores formidlingsopgave bedre med denne model. Der er
en lang række fordele: Øget synlighed, hyppigere
aktiviteter, fleksibilitet og mobilitet, og derudover
er vores ”besøgstal” stærkt stigende.
Det er ikke nødvendigvis antallet af publikummer, der er det største succeskriterie – den løbende tilstedeværelse af kulturarv i byens rum og
i de lokale medier skaber en synlighed og opbakning omkring museet og kulturarvsformidlingen,
der er mindst lige så vigtig.
Så for nu er museet uden vægge den rigtige
strategi for Svendborg Museum. Vi arbejder på at
skabe en mobil, mindre platform, der i stedet for
at være det primære tyngdepunkt i vores formidling skal være et sted, en trædesten eller ’affyringsrampe’, der sender folk ud i byen og landskabet. Så der er måske vægge på vej til museet uden
vægge - men det er med grundtanken om det
ekstroverte museum som ideal. Det bliver et walkin closet, hvor man går ind for at blive klædt på til
at betragte by og øhav med nye historiske briller.
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Én forkert
beslutning
kan få
uoverskuelige
konsekvenser

Som bestyrelsesmedlem hæfter du med din
personlige formue – også for beslutninger,
som andre i bestyrelsen har taget.
Pas på din formue
Undgå derfor den økonomiske risiko og køb Topdanmarks
Bestyrelsesansvarsforsikring. Så er din formue sikret, hvis
museumsbestyrelsen bliver gjort ansvarlig for økonomiske tab.
Forsikringen koster fra 1.125 kr. om året – og er helt uden
selvrisiko.

52903

Ring i dag og hør mere på 70 15 85 85,
eller besøg www.topdanmark.dk/erhverv
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Vikingeborgen Borgring

I udstillingsdesignernes
maskinrum
Af
Thorbjørn Kolbo, ejendoms- og udstillingschef, Jens Ole Platz, udstillingsarkitekt
og Katrine Axlev, redaktør, Museum Sydøstdanmark
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Hvordan formidler man en vikingeborg,
der ikke er synlig ? Hvordan skabe en fantastisk fortælling ud af en bar pløjemark
til glæde for et stort publikum? Museum
Sydøstdanmarks udstillingsteam fik i oktober 2015 til opgave at formidle Borgring
og udgravningerne ved Lellinge.

H

istorien om Borgring
De fleste arkæologer kender historien
om Borgring, der blev (gen)fundet i
2013, nu som en ringborg fra vikingetiden. Vikingeborgen var med på top 10-listen over
de vigtigste arkæologiske fund i 2014, som Kulturstyrelsen har udvalgt i samarbejde med landets
museer. Fundet af Danmarks femte vikingeborg
vest for Køge var også internationalt set en kæmpe nyhed: Den blev bl.a. omtalt i amerikanske The
Huffington Post, britiske The Telegraph, CNN m.m.
Fundet vakte opsigt, da det var det første af sin
art i Danmark i mere end 60 år. Om dette anlæg
udgør endnu én af Harald Blåtands borge, vil de
næste tre års arkæologisk udgravning forhåbentligt kunne give os et svar på.
Form og idé
Takket være en stor donation fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal fik vi ikke alene mulighed for at udgrave Borgring, men også for at formidle den. Selvom
vi i udstillingsteamet har meget erfaring og ekspertise i at tænke kreativt, designe og skrive, så
var Borgring alligevel noget af en opgave. Det kan
godt være, at fundet giver vikinge- og arkæologientusiaster tårer i øjnene af begejstring, men for
en formidler er opgaven knap så enkel: For der er
ingenting at se! I bedste fald er Borgring en bule
på en mark 50 meter fra motorvejen.
Dertil rejser fundet spørgsmålet om, hvordan
man formidler arkæologisk forskning for et bredt
publikum. Hvordan får man familier og udenlandske turister til at tage afkørsel 33 Lellinge for at
kigge på et hul i jorden, og hvordan får vi dem til
at komme igen sommeren efter? Vores svar var at
gøre Borgring synlig i landskabet, sætte arkæologerne i centrum og designe udstilling og formidling som en tv-serie med nye afsnit hver sæson.
Sådan blev donationen startskuddet på et intensivt udviklingsforløb, der udmundede i en række
krav til udstillingen. Denne skulle:
→ i sin form og fortællemåde følge den arkæologiske proces, udgravningerne og resultaterne
heraf.
→ være midlertidig, begrænset til tre år.

Op til 11 m høje
stålsøjler viser, hvor
borgens ydre palisade
har været.
Foto: Museum Sydøstdanmark

Når mørket
falder på, lyses Borgring op.
Foto: Museum Sydøstdanmark

→ tilrettelægges, så formidlingen ikke påvirkede
monumentet, der ligger under pløjelaget.
→ i kraft af tekster og udstillingsgreb skulle den
henvende sig til et bredt publikum.
Når det usynlige bliver synligt
For at gøre Borgring synlig i landskabet valgte vi
at markere volden og portene med 11 meter høje
jernsøjler, så gæster kunne få en fornemmelse af
borgens oprindelige størrelse. Søjlerne kan sættes
op og pilles ned, så de ikke står i vejen for arkæologerne og udgravningen. Vi ville også gerne have,
at et besøg skulle være en æstetisk ’land art’oplevelse, der påvirkede flere sanser samtidigt.
Endelig var det vigtigt, at udstilling og udgravning
gik hånd i hånd, så den arkæologiske proces blev
afspejlet i formidlingsformen. Det krævede en
fleksibel løsning med plads til, at arkæologerne
undervejs kan ændre mening og plan, hvis udgravningen tager dem i en ny retning. Ambitionen om
at lave et fleksibelt landskabsmonument var dog
ikke problemfri. På grund af fortiden, der gemmer
sig lige under muldlaget, måtte søjlerne monteres
på store flade fundamenter for ikke at skade fortidsmindet.
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Arkæologer i centrum
Men det var ikke kun Borgring, der skulle gøres
synlig, det skulle arkæologerne også. Fra starten
var udgravningen tænkt både som et forskningsog et formidlingsprojekt. Derfor valgte vi arkæologernes synsvinkel. Traditionelt set ville man nok
sige, at selve Borgring er udstillingens ’hovedperson’. Men dels vidste vi ikke særlig meget om
Borgring, hvilket selvfølgelig vil ændre sig, men vi
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Udstillingen
tager udgangspunkt
i de forskningsspørgsmål, som de
fire arkæologer indledningsvis satte sig
for at finde svar på i
udgravningen.
Foto: Museum Sydøstdanmark

havde, også før udgravningen, meget lidt konkret
viden at bygge en udstilling på.
Dels valgte vi arkæologernes synsvinkel, fordi
arkæologer er levende, fagligt kompetente og engagerede mennesker - de og deres videnskab er
i sig selv spændende! Vi tror simpelthen på, at et
fokus på arkæologerne og arkæologiske undersøgelsesmetoder skaber en mere levende oplevelse
for vores gæster. For de mennesker, som vi i udstillingen har projiceret op på tre-fire meter høje
skilte får man samtidig mulighed for at opleve og
møde i aktion i udgravningen og på omvisninger.
For vores arkæologer har udviklingen og eksekveringen af projektet været lidt af en rejse. De er
blevet fotoshoppet, interviewet, filmet til trailers,
og kompleks viden er omformet til indhold i plancheformat. Men vigtigst af alt, så bad vi om adgang til arkæologernes maskinrum - til det sted,
hvor teorier fødes, og håb bliver udtalt. Oftest
forbliver sådanne tanker i skurvognen, men her
offentliggøres de på store plancher, så gæsterne
kan følge med i, om arkæologerne får ret i deres
teorier eller ej. For os handlede det om at dele
arkæologernes fascination med gæsterne og åbne
for de undersøgelser, der hen over tre år forhåbentlig vil kaste ny viden af sig. Ved at være åbne
omkring arkæologernes forskning, tanker og tvivl
giver vi også publikum en god grund til at vende

Forsvarsstien på
675 m fører publikum
fra Velkomstcenteret
til Vikingeborgen - en
rejse 1.000 år tilbage i
tid gennem forsvaret
af Danmark.
Foto: Museum Sydøstdanmark
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tilbage år efter år. Fordi forskning ikke er statisk,
men hele tiden føjer ny viden og nye kapitler til
historien om Borgring. Dette greb går igen i udstillingens visuelle udtryk, der har lånt meget fra
de store tv-seriers univers.
Fra tårn til app
Udstillingen trækker på det bedste fra flere verdener: Man ankommer til stedet efter at have
krydset Køge Ådal og bydes (på plancher) velkom-

VIKINGEBORGEN BORGRING
→ Vikingeborgen Borgring holder åben dagligt 10-16
fra 1. juni til 31. august i 2016, 2017 og 2018. Gratis
omvisninger dagligt, hvoraf én omvisning på hverdage ledes af arkæologerne.
→ Der er tale om en midlertidig udstilling, som følger
udgravningerne. Derfor åbner Vikingeborgen for
sidste gang i sommeren 2018.
→ Følg med i udgravningen på app’en Vikingeborgen
(iPhone og Android) og på www.facebook.com/
vikingeborgen

Velkomstcenteret er 'porten' til
Borgring. Man kan se
det hele lidt fra oven,
her er udstilling med
fund fra egnen og
salg af billetter, is og
drikkevarer.
Foto: Museum Sydøstdanmark
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men af arkæologerne; derefter følges en fæstningssti ned til Borgring – en rejse 1.000 år tilbage
i historien om forsvaret af Danmark, præsenteret
på infotavler med udvalgte fæstningsanlæg f.eks.
Stevnsfortet og Kastellet. Formidlingsgrebene
rækker fra en seks meter høj udkigsplatform og
omvisninger til animationer og 360-graders videoer, inklusive virtual reality-briller og en gratis
app. App'en viser borgens formodede placering i
vikingetidens landskab og giver oplevelsen af historiens vingesus og mulighed for digitalt at dykke
dybere ned i forskningen, når man kommer hjem.
I en udendørs udstilling 50 meter fra motorvejen
er der nemlig en naturlig grænse for, hvor meget
tekst man kan præsentere publikum for. I app’en
skriver arkæologerne blogindlæg om de daglige
udfordringer, fund og frustrationer, og der linkes
til relevante artikler og den nyeste forskning. På
den måde håber vi, at også de mest hardcore af
vikingeentusiasterne finder noget for dem.
Endelig er der, 675 meter fra Borgring, bygget
et midlertidigt ankomstcenter af 40-fodscontainere. Her kan man købe billet og kaffe og se en
miniature-udstilling med fund fra området. Den
samlede udstilling af vikingeborgen kan og skal
selvfølgelig udvikle sig år for år i takt med, at arkæologerne gør nye fund.
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Militære forsvarsanlæg
i Danmark 1986-98
Af Per Ole Schovsbo
konsulent, Museum Sønderjylland
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Museerne har altid samarbejdet med
lokale ildsjæle. Det gælder også i
registreringen af militære forsvarsanlæg af beton i Danmark, som denne
artikel fortæller om.

D

e fleste kulturhistoriske museer er
grundlagt af lokale ildsjæle for mere
end hundrede år siden. De videreføres
i dag af professionelle, hvis tid til arbejdet med kulturlandskabet er begrænset. Det var
også situationen, da man besluttede at registrere
de dengang forhadte tyske bunkere af beton, som
var meget synlige langs den jyske vestkyst. Bangsbomuseet i Frederikshavn, der har specialiseret
sig i modstandsbevægelsen under besættelsen,
tog i 1986 udfordringen op sammen med en kreds
af ildsjæle. Året efter koordinerede Miljøministeriet arbejdet på landsplan. Efter 11 år blev projektet
fra ministeriets side lukket og registreringsmaterialet overdraget til det nyetablerede bunkermuseum i den store kanonstilling i Hanstholm.
Da man i 1988 overvejede at beskytte Vestvolden, dele af Københavns nyere befæstning
fra slutningen af 1800-tallet, med omfattende
jord og betonanlæg og fremskudte stillinger af
beton fra begyndelsen af 1900-tallet, opstod der
problemer: Jordværkerne var fredet, mens de
tilhørende skytsstillinger og mandskabsrum af
murværk og beton ikke var. Det gjaldt også andre
militære anlæg. Derfor nedsatte Miljøministeriet
en arbejdsgruppe. Resultatet var, at man sammen
med frivillige grupper landet over, koordineret af
orlogskaptajn Peter Thorning Christensen, besluttede at gennemføre en detaljeret registrering af
de tre væsentligste befæstningsanlæg af beton
fra nyere tid, der ikke var beskyttet af lovgivningen. Både Vestvolden, de fremskudte stillinger,
de tyske forsvarsværker og flere andre havde
hidtil været tavse levn fra forskellige historiske
perioder, beliggende i rekreative områder. Derfor
var der behov for at lære dem at kende, fortælle deres historie og indstille et udvalg af dem til
fredning.
Anlæggene var:
1. Københavns og Sjællands befæstning, fra slutningen af 1800-tallet til efter 1. Verdenskrig.
2. Den tyske sikringsstilling, bygget under 1. verdenskrig på tværs af Sønderjylland.
3. Den danske del af den tyske Atlantvold, opført
af besættelsesmagten under 2. Verdenskrig.
I det følgende omtales kun arbejdet med 2. Verdenskrigs anlæg.

Kanonkasemattens plan og snit
(muligvis Regelbau
649 eller 650). Kasemattens ydervægge
og tag er også her to
m tykke af armeret
jernbeton. I kælderen
samledes de varme
afskudte granathylstre.
Grafik: Efter Rudi
Rolf: Typologie du Mur
de l’Antique. Beetsterwaag 1988.

Kanonkasemat
Frederikshavn Batteri
Syd set fra øst med
én af de fire 15 cm
kanoner fra det danske artilleriskib Niels
Juel, som tyskerne
opsatte i batteriet.
Foto: Peter Thorning
Christensen, 1989.

Registreringsarbejdet
Registreringen viste, at Esbjerg under 2. Verdenskrig var den sværest befæstede danske by. Hanstholm blev evakueret af tyskerne ved opbygningen
af de svære 38 cm kanonstillinger, og Frederikshavn blev armeret med kyst- og antiluftskytsbatterier for at beskytte omladningen af tropperne
og forsyningerne til Norge. Langs hele den jyske
vestkyst blev der i 1942-44 anlagt betonstøbte
kystforsvarsanlæg; disse var del af Atlantvolden,
fra Nordnorge til den spanske grænse. I Danmark
blev den udbygget i løbet af besættelsen og suppleret med minefelter, pigtrådshegn og tankgrave,
fordi tyskerne frygtede allieret landgang på den
jyske vestkyst.
Der blev i alt opført ca. 2.000 svære bunkere
med to meter tykke lofter og mure af armeret
jernbeton; dertil et betydeligt antal lettere anlæg
andre steder i landet. De svære bunkere langs kysten lå i hovedlinjen og skulle beskytte permanente installationer, skyts, ammunition, lazaretter,
være bolig for mandskab m.m., mens de lettere
skulle give dækning for mandskab i felten. Man
har det indtryk, at der blev udstøbt beton til mere
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end tre storebæltsbroer. Det meste af Jylland, i
mindre grad Fyn og Sjælland, var sat i et massivt
forsvarsberedskab.
Bangsbo Museum
Bangsbomuseet er grundlagt i 1948 i en fløj af
Bangsbo Hovedgård. Lige fra begyndelsen havde
museet en stor, veldisponeret udstilling om modstandsbevægelsen. Dog uden at fortælle noget
om de mange tyske betonstillinger, der lå i og
uden for byen, en militær tilstedeværelse, der
prægede områdets civile hverdagsliv og gjorde
modstandsarbejdet næsten umuligt.
Allerede i 1986 nedsatte museet en arbejdsgruppe, der sammen med Flådestation Frederikshavn, det lokale hjemmeværn og civilforsvar
indsamlede viden om anlæggene og indrettede et
foreløbigt bunkermuseum i Batteri Nords kommandobunker (se illustration). Ved undersøgelser
af bunkeren året efter fik vi nyttig viden om tyske
betonanlæg; ved at sammenholde vores registreringsoplysninger med tyskernes egne anlægsberetninger kunne vi se, at sidstnævnte gav alt for
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Kommandobunker Frederikshavn
Batteri Nord set fra
vest. Den bevarede
panserkuppel med
vinger til en seks m
afstandsmåler er
nymalet i anledning af
åbningen af bunkermuseet i 1990.
Foto: Peter Thorning
Christensen, 1989.

optimistiske meldinger til Berlin. Mange bunkeranlæg i Danmark, der var meldt kampklare, har ikke
været forsynet med fundamentalt nødvendige
installationer, f.eks. panserdøre, og det var helt
galt i anlæg, der i hast blev bygget i besættelsens
sidste halve år.
Senere kom dele af det store anlæg kaldet Batteri Syd (Bangsbofort) med i formidlingen. Museet
og den frivillige arbejdsgruppe fik kontakt med
militære depoter; heri fandtes endnu de dele,
der efter besættelsen ellers var blevet fjernet fra
bunkerne, døre, køjer, ventilationsanlæg, vvs m.m.
Man fandt også en bunker, der var forladt i så
stor hast, at mandskabet havde efterladt telefonkrydsfelt, køjer, skabe, borde, taburetter, stearinlys og cykelværktøj. Alt blev naturligvis bjerget til
udstillingen på Bangsbo for at illustrere en side af
de tyske soldaters vilkår.
I 1988 kom Bangsbo Museums ledelse og frivillige
gruppe med i Miljøministeriets projekt. Museets
leder fik ansvaret for at koordinere registreringen
af tyske anlæg i hele Nordjyllands amt. Dette selv-
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om 2. Verdenskrigs militære historie og de tyske
anlæg var meget vanskelige emner at håndtere for
et lokalt foreningsejet museum, fordi det endnu
var for tæt på krigen. Besættelsestidens traumer
og de efterfølgende mange år med flygtninge havde efterladt en vrede mod de tyske efterladenskaber, der derfor helst skulle fjernes helt. Man
ville ikke anerkende, at modstandsbevægelsens
indsats i Frederikshavn var heroisk, fordi byen var
besat af en imponerende militær styrke. Derfor fik
museets daværende ledelse mange drøje hug fra
befolkningen og museets bestyrelse, mens landspressen og lokalpressen var mere positiv.
Den lokale interesse for de tyske anlæg er
siden steget så meget, at den samlede registrering, udført af de frivillige arbejdsgrupper, må
kunne indgå i en samlet bevaringsplan, der sikrer
de vigtigste anlæg ved en fredning og fjerner de
øvrige, når og hvis de er til fare eller hindring for
den lokale udvikling. Konklusionen er, at de frivilliges arbejde siden 1980’erne ændrede de tyske
bunkere af beton fra hadeobjekter til spændende
elementer i kulturlandskabet ligesom jordskanserne fra 1600-tallets svenskekrige, hvor vi også
var besat.

Kommandobunkerens plan og snit
(Regelbau Fl 244).
Bunkerens ydervægge er to m tykke af
armeret jernbeton
ligesom loftet, mens
gulvet kun er en m
tykt.
Grafik: Efter Rudi
Rolf: Typologie du Mur
de l’Antique. Beetsterwaag 1988.

Kanonkasemat
Frederikshavn Batteri
Syd.
Foto: Peter Thorning
Christensen, 1989.
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Gefjon
nyt videnskabeligt
tidsskrift
Af
Laura Maria Schütze
Ole Thirup Kastholm, Naomi Pinholt
ROMU
Inge Christiansen og Kristoffer Buck Pedersen
Museum Sydøstdanmark

Nr. 1 · 2016
TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE · JERNUDVINDING VED STUDE · 14C-DATEREDE
HUSTOMTER · NYERE HISTORISK ARKÆOLOGI I FORTIDEN OG FREMTIDEN ·
SMUGLERI I DET SYDFYNSKE ØHAV · HUGUENOTTER I FREDERICIA · MIT ALT
I FRYD OG SMERTE · DE KULTURHISTORISKE MUSEERS SAMLINGER

Navnet Gefjon forbinder de fleste nok
med myten om gudinden af samme navn,
hende, der pløjede Sjælland ud af Sverige. Etymologisk set betyder det ”den,
som giver glæde og frugtbarhed”. Sådan
må man også gerne forstå Gefjon – arkæologi og nyere tid, søsat af Museum
Sydøstdanmark og ROMU – et tidsskrift
med plads til glæde og frugtbarhed i
forskningsmæssig øjemed.

I

Nr. 1 · 2016

ncitamentet til dannelsen af Gefjon tager
afsæt i Forskningsstrategi for Kulturministeriets område fra 20091: Museerne skal
ikke konstruere en særlig museal forskningsstandard, men følge det almene forskningsbegreb med krav til originalitet, transparens og
gyldighed. Herunder at forskningen skal fremstilles, så den er tilgængelig for fagfællebedømmelse.
Én af udfordringerne ved disse krav var på daværende tidspunkt, at der ikke fandtes tilstrækkeligt
med publiceringskanaler til den mængde forskningsartikler, der forventeligt ville blive produceret af museerne. Museerne stod altså over for
en flaskehalsproblematik i forhold til at publicere
den forskning, der produceres af ansatte på de
statsanerkendte, kulturhistoriske museer. I 2013
præsenterede Frank Birkebæk, direktør for ROMU
(tidl. Roskilde Museum), derfor idéen om et nyt
videnskabeligt tidsskrift for Keld Møller Hansen,
direktør for Museum Sydøstdanmark.
Idéen faldt i god jord. Museerne besluttede at
skyde tid og penge i projektet samt nedsætte en
redaktion bestående af to inspektører fra hvert
af museerne, der skulle dække det arkæologiske
område såvel som nyere tid. Det skete i sommeren 2013. Tre år senere kan vi præsentere første
udgave af et nyt videnskabeligt tidsskrift, der
udgives af de to museer i samarbejde med Aarhus
Universitetsforlag. Vi synes selv, det er en ret flot
mellemtid, når man tager i betragtning, at der
skulle etableres et nyt samarbejde på tværs af
to museer med inspektører siddende på tre-fire
forskellige adresser, der dækker over to forskellige faglige områder, og i samarbejde med et forlag
beliggende i en anden landsdel.
Det er klart, at det har været en udfordring
for samarbejdet omkring kommunikation og beslutningsgange, at redaktionen var tilknyttet to
institutioner og flere forskellige lokationer. Vi fik
derfor hurtigt etableret en fælles platform, så alle
i redaktionen havde lige adgang til Gefjon-materialet og sørgede også for at få opgaverne formuleret klart og uddelegeret imellem os. Selv om flere
af os var garvede udi det redaktionelle arbejde,
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Huguenotter i Fredericia
1720-1855 set i et transnationalt perspektiv
Af Vibeke Kaiser-Hansen

Denne artikel beskæftiger sig med huguenotmigranters historie. I Frankrig
vandt den reformerte lære størst udbredelse i reformatoren Jean Calvins form.
De franske protestanter gik fra midten af 1500-tallet under betegnelsen huguenotter og blev i lange perioder stigmatiseret og forfulgt. Fra ca. 1520-1700
udvandrede flere hundrede tusinde fransk-reformerte til mange forskellige
lande. Ofte var der tale om flugt, men økonomiske faktorer var også en væsentlig årsag. Hvad angår tid og rum, er huguenotternes udvandring en af
de største, internt europæiske migrationer i tidlig moderne tid. Samtidig gav
den næring til den store transatlantiske migration i 1700-tallet.1 Der var ikke
blot tale om en udvandring fra Frankrig til et andet land. Mange huguenotter
vandrede igen videre efter nogle år eller årtier, enten fordi de atter blev jaget
på flugt, eller fordi de kunne opnå bedre vilkår andre steder.

Sommermarked i krydset Danmarksgade-Prinsessegade i Fredericia. Maleri udført af Hans Jørgen Hammer, 1871. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Museerne i Fredericia.

Abstract

This article deals with Huguenot migrants in Denmark. Between around 1520 and 1700, several hundred thousand
Huguenots emigrated from France. This was one of the largest internal European migrations of early modern times,
and during the 18th century it constituted an important part of the extensive Transatlantic migration. The migration
affected several countries, including Denmark, and the first Huguenot church was established there in Copenhagen
(1685). In 1720 the Danish king invited Huguenots from Brandenburg to establish a tobacco-growing community in
Fredericia and a church was founded here by the settlers. International Huguenot research has not concentrated on
Denmark. This article – based on the Fredericia Huguenots – demonstrates that the Huguenots’ transnational network
also extended to Denmark. Moreover, several Huguenot tendencies found their way to Fredericia, such as Huguenots
promoting their interests through “advertising folders” and a settlement pattern that tends towards clustering. No
signs of ghettoization were detected. Consequently, the Huguenot settlement pattern was similar to that identified
by international Huguenot research in towns in Germany, England, Ireland and the U.S. The Huguenot community
in Fredericia has traditionally been described as a “colony”. The article argues against this, mainly because the
Huguenot community never achieved its own jurisdiction.

havde ingen af os etableret et nyt videnskabeligt
tidsskrift før som et samvirke mellem to institutioner. Det har været en learning-by-doing-proces,
og mange af opgaverne kunne først fordeles, når
vi stødte på dem undervejs i processen. Et behageligt biprodukt fra udgivelsen af Gefjon har
været, at vi har fået etableret et tæt og tillidsfuldt
samarbejde imellem inspektørerne på de to museer, herunder kendskabet til hinandens fagområder og institutioner.
Fagfællebedømmelse og tværfaglighed
Oprindeligt var hensigten at udgive Gefjon fra
et af museernes egne forlag eller at etablere et
til formålet. Men i efteråret 2015 blev redaktionen kontaktet af Aarhus Universitetsforlag med
henblik på at etablere et samarbejde omkring
tidsskriftet. Der blev fundet en god model for
samarbejdet, hvor redaktionsgruppen står for
det traditionelle redaktionsarbejde: indsamling
og udvælgelse af artikler, kommunikation med
forfatterne samt fagfællebedømmelse. Forlaget
står som en overordnet faglig garant og forestår
sproglig korrektur, trykning, presse, distribution
og abonnementshåndtering.
Med undertitlen ’arkæologi og nyere tid’
betones museernes to største kulturhistoriske
arbejdsområder. Det er vigtigt, at både nyere tid
og arkæologi er repræsenteret, og at der tilstræbes en nogenlunde ligelig fordeling af artikler.
Samtidig opfordrer redaktionen til, at de to ofte
adskilte arbejdsfelter lader sig inspirere af hinandens metoder, teorier og undersøgelser, ligesom
andre discipliner end de traditionelle museumsfag
etnologi, historie og arkæologi også kan tænkes

1 Klingebiel 2000, 39 f.
2 Eksempelvis Trim 2011.

Forskningsformidling kan også
have et højt æstetisk
niveau. Gefjon udkommer som hardback med et smukt og
indbydende grafisk
udtryk, tilrettelagt
af Bente Stensen
Christensen, Girafisk
Design.

Noter
1
http://kum.dk/
uploads/tx_templavoila/Forskningsrapport_2009.pdf
2
http://ufm.dk/
forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/
fagfaellebedommelse

Den transnationale vinkel
I de senere år har det transnationale perspektiv vundet indpas inden for
både humaniora og samfundsvidenskab. Det har blandt andet betydet, at
migrationsforskningen i stigende grad er gået væk fra at studere migranters
integration i nationalstaten. Fokus er i stedet vendt mod at se migranterne i
et transnationalt perspektiv, hvor de indgår i netværk og udvekslinger, som
rækker ud over nationalstaten og på tværs af flere lande. Også historiefaget
har taget det transnationale til sig.2 Definitionerne på transnational historie

ind, f.eks. religion, sociologi, antropologi og museologi.
Vi følger den bibliometriske forskningsindikator, så artikler fagfællebedømmes af eksterne
med forskningskompetence minimum på ph.d.-niveau2. Vi håber, at Gefjon vil blive optaget på den
bibliometriske forskningsindikators autoritetsliste
på niveau 1. Tidsskriftet udkommer en gang årligt,
og ud over artikler vil der også være plads til essayistiske kommentarer. I første nummer præsenteres syv artikler inden for områderne arkæologi
og nyere tid samt en kommentar.
Målet er at vise, at forskningsformidling både
kan have et højt æstetisk og litterært niveau: Vi
har derfor prioriteret at udkomme i hardback
med et smukt grafisk udtryk, tilrettelagt af Bente
Stensen Christensen, Girafisk Design, og med
sprogligt gennemarbejdede tekster. Tidsskriftet
er åbent for alle forskere inden for ovennævnte
fagområder; det ses allerede i den første udgivelse, der giver plads til forfattere fra 12 forskellige
institutioner: ni kulturhistoriske museer, Nationalmuseet, Københavns Universitet samt en privat
aktør.
Nye forfattere er velkomne til at henvende sig til
redaktionen for at få yderligere information og
forfattervejledning tilsendt. Det er de to museers håb, at Gefjon vil opfylde et aktuelt behov,
kvalificere formidlingen af kulturhistorisk og museologisk forskning og blive en ny kilde til indsigt i
forskningens resultater.
Redaktionen kan kontaktes på olekast@romu.dk
Se også da.unipress.dk
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Kunst og
nærvær
på museet
Faaborg Museum, Store Malerisal.
Foto: Sven Storm

Af
Ph.d. og projektleder Gry Hedin, postdoc Theis Vallø Madsen
ph.d.-stipendiat Tina Anette Madsen
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Et kunstværk kan overrumple os, og en
museumsgenstand kan, paradoksalt nok,
få os til at glemme tid og sted. Nogle
oplever et maleri eller en skulptur som
en forelskelse, man vender tilbage til, og
nogle rejser langt for at besøge et særligt
museumsrum. Det er oplevelser som disse, som et forskningssamarbejde mellem
Faaborg Museum og Syddansk Universitet har sat sig for at undersøge i perioden
2015-2018.

F

aaborg Museum er tegnet af arkitekten
Carl Petersen og stod opført i 1915. Det
rummede fra starten en samling malerier, tegninger og skulpturer af kunstnergruppen Fynboerne, værker, der vises på farvede
vægge over mønstrede gulve, i samklang med
møbler tegnet af Carl Petersen og Kaare Klint.
Bygningen, samlingen og møblerne er bevaret, og
det både udfordrer og beriger et moderne kunstpublikum. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan
man på museet kan arbejde med den oplevelse af
’nærvær’ og ’atmosfære’, mange gæster beskriver som en vigtig del af et besøg. Det satte gang i
et forskningsprojekt om, hvordan Faaborg Museum kan arbejde aktivt med sin samling og arkitektur og skabe oplevelser af nærvær.
Nærvær overalt
Forskningsprojektet ”Kunst og nærvær” har hentet begrebet nærvær fra litteraturprofessor Hans
Ulrich Gumbrechts teori om ’presence’ – en
tilgang, der i de senere år har fået stor opmærksomhed fra forskere og praktiserende fagfolk
inden for arkitektur, litteratur, kunst og design.
Imidlertid synes ’nærvær’, i hvert fald som teoretisk begreb, at være blevet allestedsnærværende.
Det popper op i kulturelle sammenhænge, men
vidner måske netop om et savn af noget ægte og
autentisk. Det er derfor vigtigt at undersøge ordet for at modvirke, at det reduceres til et tomt
begreb for alt det, vi savner i denne ’affortryllede’, moderne verden. Nærvær har en historie,
som er relevant for museerne.
Nærvær som teori
I de senere år er nærværsteori eller nærværsæstetik blevet et særligt genstandsfelt inden for
museumsstudier. Nærvær kan beskrives som en
’æstetisk intensitet’ eller en fortættet opmærksomhed mod nogen eller noget. Filosoffen JeanLuc Nancy beskriver nærvær som en modsætning
til ’mening’, som en pause eller et alternativ fra
det evindelige fortolkningsarbejde. Nærværet er

Faaborg Museum. Den sidste
(syvende) køje.
Foto: Sven Storm

ikke gemt, men opstår ofte på uventede steder.
Det kan ikke forudsiges eller garanteres, og oplevelsen er altid midlertidig. Til gengæld rummer
nærværet, f.eks. i musik eller kunst, en eftertragtet oplevelse af at gå ’i sync’ med det værk, den
genstand eller det sted, man står i eller over for.
Begrebet er paradoksalt: Oplevelsen af nærværet
forsvinder i samme øjeblik, vi retter vores analytiske blik mod det. Det kan ikke analyseres in situ,
men først når det er afbrudt eller ophørt.
I Production of Presence fra 2004 diskuterer
Gumbrecht nærværsæstetik. Vi kan ikke, ifølge
Gumbrecht, være nærværende og meningssøgende på én og samme tid. Nærvær og fortolkning
opstår i vekselvirkning, hvor mening afløses af
nærvær og vice versa. Den analyserende museumsgæst forsøger at finde en meningsfuld struktur eller historie, mens den nærværende museumsgæst vil forsøge at relatere til værket eller
fortiden snarere end at fortolke.
Atmosfære på museet
Projektet inddrager også teorien om ’atmosfære’,
der er beslægtet med teorien om nærvær. Fæno-
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KUNST OG NÆRVÆR
”Kunst og nærvær. Et historisk gesamtkunstværks møde med et moderne kunstpublikum” er et tre-årigt forskningsprojekt
udviklet i et samarbejde mellem Faaborg
Museum og SDU. Projektet er en del af
Velux Fondens museumssatsning og løber
fra september 2015 til august 2018.
Information om konferencen Art and
Presence: http://www.sdu.dk/artpresence
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Faaborg
Museum. Køjegangen
op mod Store
Malerisal.
Foto: Sven Storm

menologen og filosoffen Gernot Böhme beskriver
det flygtige og uhåndgribelige fænomen atmosfære som et skabt af lys, materialer, objekter og lyd.1
I tråd med Böhme skaber lys, materialer, lyd, rumforløb, udstillingsdesign, objekter og besøgende
sammen museets atmosfære. Atmosfære er således en totalitet, som omslutter enhver genstand
og person i et rum, og den kan hverken afgrænses
til en enkelt gæst eller til de fysiske genstande i
et rum. For Böhme er atmosfære en central komponent i den æstetiske oplevelse, og han påpeger, hvordan vi påvirkes sanseligt og kropsligt. En
del af Böhmes studier handler om arkitekturens
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forhold til kroppen og en ”opmærksom, fysisk
tilstedeværelse i rum”. Han påpeger bl.a. det paradoksale i, at vi er blevet optaget af kroppe, tilstedeværelse og bevægelse i en tid, hvor en stor
del af vores (arbejds)tid foregår i virtuelle rum. I
professionelle arbejdssammenhænge kan man i
et vist omfang være en social eksistens uden en
krop. Alligevel, og måske derfor, kører eller flyver
vi gerne langt for at få ’virkelig’ tid med andre
eller for at se ’virkelige’ steder og ’virkelige’ ting.

Gallerireol med netdøre
Effektiv opbevaring med op til 400 m2
ophængsplads på blot 50 m2 gulvareal.

Forskning i kunst og nærvær
”Kunst og nærvær” er et teoretisk og praksisorienteret projekt, som udmunder i artikler, formidlingstiltag og små, eksperimenterende indgreb i
museet. Som led i projektet arrangerer postdoc.
Theis Vallø Madsen en international konference på
Syddansk Universitet og Faaborg Museum i september 2017 (se nedenfor). Ph.d.-stipendiat Tina
Anette Madsen står for indsamling af empiri; bl.a.
i form af walk-along interviews og brugerundersøgelser, og hun benytter sanseetnografiske metodologier for at undersøge, hvordan formidling og
kuratering kan fremkalde eller svække nærvær og
atmosfære på museet. Foreløbigt viser undersøgelserne en modstand mod digitale formidlingsformer i museet. De besøgende ser ud til at bruge/ønske museet som frirum fra hverdagen og har
tilsyneladende brug for en mulighed for retræte.
Perspektiverne
Flere danske og udenlandske museer arbejder i
disse år med, ved kulturevents og innovative læringsstrategier, at vise museet som en relevant
og udbytterig del af samfundet. Hvert museum
må finde sin vej, og forskningsprojektet vil med
udgangspunkt i Faaborg Museum vise, hvordan
museet kan bidrage til samfundet ved at tilbyde
noget andet – et rum til fordybelse og en slags
retræte fra hverdagens virtuelle rum. Projektet
undersøger, om vi kan bruge teorierne om nærvær og atmosfære til at arbejde målrettet med
gæsternes forventninger og oplevelse af museet.
Det er ambitionen at vise nye, konkrete måder at
anvende teorien på i indretning, ophængning og
formidling på et historisk kunstmuseum. Dertil
ønsker vi at etablere et begrebsapparat, der kan
skabe grundlag for at inddrage nærværets og
atmosfærens subtile kvaliteter i en større diskussion af, hvorfor vi fortsat skal bevare og udstille
kunstværker og museumsgenstande i fysiske rum.

Noter
1
The art of the stage set as paradigm for an aesthetics of
atmospheres 2013; se http://www.babelonline.net/PDF00/Bohme_art.pdf.

Indretning med omtanke
Hjulmagervej 11 • DK-4300 Holbæk
Tlf. 59 18 63 63 • Fax 59 18 66 14
info@scan-flex.dk • www.scan-flex.dk

Annoncør i
Danske Museer?
Danske Museer udgives i et oplag på 2.000
eksemplarer og har 1.900 faste abonnenter.
Tidsskriftet er til for både små og store museer og
henvender sig til alle, der arbejder på eller for et
museum eller interesserer sig for museernes virke.
Danske Museer er derfor en oplagt platform for
annoncører, der ønsker at komme bredt ud i den
danske museumsverden og til relevante læsere.
For information om formater og priser – hent
annonceinformation på danskemuseer.dk
Eller kontakt:
Rosendahls Mediaservice
Niels Hass
nh@rosendahls.dk
Tlf. 76 10 11 56
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M
Museum for alle

Tilgængelighed
for alle
Af Louise Thisgaard Andersen
MMEx

Museer skal være for alle – uanset kognitive og fysiske behov. Er teksten lettere
at se for en svagtseende, er den lettere at
læse for alle. Udfordringen er at minimere
barrieren mellem bruger og information
og samtidig skabe balance mellem form,
oplevelse og tilgængelighed. Ludvig
Lohse, projektleder hos MMEx, giver her
sit syn på problemstillingen.

Alle skærme er
placeret tæt ved kanter og i en bestemt
vinkel. Det gør dem
lettere tilgængelig for
blandt andet kørestolsbrugere, samtidig med at skærmere
bliver nemmere at
bruge for alle andre.
Foto: Ludvig Lohse

MEx, Museernes videncenter for
digital formidling, sætter som noget
nyt tilgængelighed for alle på dagsordenen. I de næste to år er det
ambitionen at udvikle en tilgængelighedsguide
for interaktive oplevelser, f.eks. i samarbejde
handicaporganisationer. Det er særligt blevet et
fokus efter Ludvig Lohses ansættelse hos MMEx
i 2015. Lohse forklarer: “Tilgængelighed inden
for interaktive oplevelser og museumsformidling
er et snævert felt, men der er et stort behov for
at levere de bedste og mest tilgængelige museumsoplevelser for alle”. En guide ville kunne
understøtte museerne i udstillingsarbejdet med
det formål, i en tilgængelighedsoptik, at skabe de
bedste løsninger.
Ludvig Lohse er uddannet filmklipper fra London
Film School, som fokuserer på at formidle historier på en enkel og tilgængelig måde – en viden,
han tog med sig ind i det interaktive felt som
’practice-based’ fremtidsforsker ved Cambridge
University 2004-2007. Herfra var vejen åben til
museumsverdenen. Lohse har været ansvarlig for
digitale og interaktive installationer ved nogle af
de største museer i Storbritannien. Som Gallery
Multimedia Manager ved Natural History Museum i
London satte han brugervenlighed og tilgængelighed under én hat, og som Interactive Experience
and Installations Manager på Imperial War Museums i London, Cambridge og Manchester, gjorde
han denne helhedstankegang til et krav for alle
nye udstillinger. Det var her, han begyndte at fastsætte standarder for at gøre museer tilgængelige
for alle. Han arbejder med fokusgrupper (med og
uden handicap), benytter kvalitative interviews,
kvantitativ analyse og især observationer af museumsgæsters samspil med selve udstillingsinstallationerne.
Udgangspunktet er, at gæsten skal bruge så
lidt tid på at forstå formidlingen som muligt. Den
gode museumsoplevelse handler om indholdet,
som skal være let at forstå. Hvert millisekund, gæsten bruger på at afkode en brugerflade frem for
at lade sig fascinere af det udstillede, forringer
oplevelsen. Det kan være, at teksten er svær at
læse, fordi typografien er for lille eller kontrasten
til baggrunden for svag. Andre udfordringer, som
kan forringe museumsoplevelsen, kan være en
kompleks sprogbrug, et dårligt beskåret billede,
et uklart ikon, eller at gæsten ikke ved, at der kan
swipes på en skærm. Til gengæld kan disse problemer være nemme at adressere.
Konkrete tiltag
“Det er let at overbevise folk om, at idéen er
god. Selvfølgelig skal museerne være tilgængelige; udfordringen er at få museer og udviklere

S TA N D A R D I S E R I N G

til at forstå og tænke over, hvordan det gøres,”
forklarer Ludvig Lohse. MMEx har i efteråret 2016
samarbejdet med Museum Østjylland i Grenaa om
en omfattende museumsrenovering med fokus på
at skabe en multitilgængelig museumsoplevelse.
Ud over at bygningen er gjort handicapvenlig, er
levende formidling, bl.a. flere digitale tiltag, og
tilgængelige genstande blevet en stor del af udstillingen: “Alle skal have mulighed for at opleve
kulturhistorien,” siger Nina B. Adamsen, museumsinspektør på Museum Østjylland, om deres
arbejde under overskriften ’Museum for alle’. Ud
over store ændringer i huset, bl.a montering af
lifter og ramper, er der også mange nye tiltag i
udstillingerne. Der er indført genstande, som kan
berøres, og genstande uden for montrerne. Når
genstandene berøres, lyser de op, og der afspilles
et lydbillede, som underbygger genstandens brug

FAKTA OM MMEX
→ Museernes videncenter for digital formidling er en
selvstændig medlemsorganisation, grundlagt i 2012
af museer for museer. Formålet er at hjælpe museer
i hele Danmark med at skabe toneangivende, nyskabende og driftsikre digitale og teknologiske formidlingsløsninger.
→ Finansieret af projektmidler, rådgivningsopgaver og
medlemskaber, der geografisk set strækker sig fra
Christiansø til Varde, fra Skagen til Sønderjylland.
→ Kontor på Navitas på Aarhus Havn. Find yderligere
information på: mmex.dk

Røregenstand fra
Museum Østjylland i
Grenaa. Når genstanden bliver rørt ved
aktiveres en lyd, der
underbygger genstanden og aktiverer flere
sanser. Genstanden
giver eksempelvis
lyden af, hvordan den
bruges.
Foto: Ludvig Lohse

En simpel ”tilgængelighedsbjælke”
forneden duplikerer
funktionaliteten på
skærmen.
Foto: Ludvig Lohse
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eller historie – f.eks. lyden af flinthugning. På den
måde aktiveres flere sanser, og oplevelsen bliver
stærkere. Både for svagsynede og normaltseende.
Erfaringerne fra museer i Storbritannien bygger
bl.a. på konkrete anordninger som skærme, knapper og genstande, der skal kunne tilgås, uanset om
du er høj, lav eller sidder i kørestol. Dette har Lohse standardiseret, f.eks. i form af skærmes placering og indhold: Ved brug af skærme i udstillinger
skal interaktive elementer og funktionalitet så vidt
muligt holdes nederst på skærmen, så de kan nås
eller duplikeres i en tydelig bjælke i bunden - en
såkaldt ’tilgængelighedsbjælke’. Placering og design af ikoner og knapper, fysisk og digitalt, bør
være konstante for at optimere brugervenligheden
og dermed tilgængeligheden. Dette er ikke givet,
hvis der er forskellige leverandører til installationerne, eller de er produceret på forskellige tidspunkter; eller hvis udstillingen er blevet udvidet
eller delelementer udskiftet. Hvis udtrykket til
gengæld er homogent og konstant, skal det kun
læres af gæsten én gang og ikke på ny ved hver
installation. Det er også en god idé at bruge ikoner
og animationer frem for tekst alene, da de er lettere at afkode, hvis man har læsevanskeligheder,
taler et andet sprog eller ikke ser så godt.
Al formidling bør deles op, så der kun formidles
ét budskab ad gangen, frem for at man forsøger
at levere alt i ét hug. Et eksempel på dette kunne
være en tekst, der fortæller tre forskellige historier ud fra den samme genstand. Her er det bedre
at bruge 50 mindre, opdelte formidlingsgreb end
tre store plancher: “Hvis man inden for hvert
greb kan lykkes med at formidle blot ét budskab,
er det en succes,” forklarer Ludvig Lohse. ”Ved
at levere formidlingen i bidder, indbyder man
gæsten til at gå på opdagelse og selv vælge greb.
Dermed får hver besøgende sin egen personlige
formidlingsrejse”.
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Udstillinger
Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. Følg med på
danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

B R U N D L U N D S LO T

Franciska Clausen: Opstilling
med model, 1924
Foto: Kunstmuseet Brundlund Slot

Atelieret som legeplads
Helt op til begyndelsen af det 20.
århundrede blev elever på det danske kunstakademi undervist efter
århundreders gamle traditioner. Uden
for akademiet fortrængte de øvrige
billedtyper dog historiemaleriet. Og her
var det ikke guder og helte, men den
nære familie, blomster eller landskaber,
der rangeredes højest. Med tiden tillod
kunstnerne sig større frihed. Det gjaldt
bl.a. impressionisterne, der igen åbnede muligheder for nye eksperimenter,
og nye ’ismer’ som ekspressionisme og
konstruktivisme opstod i begyndelsen
af det 20. århundrede. I udstillingen
føres man igennem kunsthistoriens forskellige motivverdener. Kronologien er
blandet på kryds og tværs af forskellige
tiders versioner inden for samme genre
– alle kunstnere er dog fælles om deres
sønderjyske rødder.
1.12.16-13.8.17

Himely: Apparence de l’aurora borealis dans la nord-est. Bosserup, 1859. Litografi
N O R D AT L A N T E N S B R YG G E

Nordlyset
Nordlyset er et fortryllende fænomen,
der vedbliver at fascinere og tiltrække
både nysgerrige turister og videnskabsfolk
til de nordligste egne af kloden. Det har
i århundreder formet fortællingerne og
forestillingerne om naturen, kulturen og
livet i disse områder. De mange visuelle
skildringer af nordlys, der siden 1700-tallet og frem til i dag har floreret som

kobberstik, litografier, malerier, farverige
fotos i turistbrochurer, tegneserier eller
digitalt i sociale medier, har ofte været
lavet fra den udefrakommendes fascinerede og uforstående blik. Udgangspunktet
for udstillingen er en privat samling af
historiske bøger og grafiske afbildninger,
der relaterer til nordlyset. Det historiske
materiale udstilles bl.a. sammen med
moderne fotografier og illustrerer formidlingen af nordlyset som fænomen og dets
rolle i fortællingen om det yderste Nord
fra 1700-tallet frem til i dag.
11.2-30.4.17
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ANTIKMUSEET

Halikarnassos 1966-2016
I antikken blev Mausoleet i Halikarnassos, i dag kaldet Bodrum, regnet for et
af verdens syv underværker. Da Kristian
Jeppesen (1924-2014) genoptog udgravningerne i 1966, blev det starten
på det længstvarende danske kulturhistoriske projekt i udlandet. Over 100
danske arkæologer, antikforskere, arkitekter og konservatorer har deltaget
i arbejdet gennem de seneste 50 år.
Antikmuseet markerer jubilæet med en
udstilling, der fortæller om et studie
af et verdensberømt monument, der
gennem årene blev til forskning i en hel
by og dens borgere.
Udstillingen varer de næste fem år
Foto: Niels Hannestad
Foto: Pernille Klemp

DESIGNMUSEUM DANMARK

The Danish Chair

Stolen er det møbel, der står mennesket
nærmest. Den berører og spejler den
krop den skal bære, med arme, ben,
sæde og ryg. Den er designernes prøvesten og designhistorikernes yndlingsobjekt. Og så er stolen et af de mest kulturbærende designobjekter. Den fortæller
alt om den tid og det samfund, den er

skabt i. Udstillingen The Danish Chair er
et wunderkammer med fokus på danske
stole. Den viser, hvordan nyere dansk møbelformgivning kan ses som én stor slægt
med rødder langt tilbage i historien og i
fremmede kulturer. Med hovedvægten på
guldalderen inden for dansk møbelkunst i
årene 1920-1970 kan man opleve omkring
100 danske og en håndfuld internationale stole sat i ramme, som individuelle
kunstværker – fra pindestole, kinastole,
karmstole, foldestole, hvilestole, skalstole
til frisvingerstole.
Permanent udstilling

N AT I O N A L M U S E E T

På flugt
Igennem et år har museumsinspektører
fra Nationalmuseet besøgt græske flygtningelejre og danske asylcentre for at
indsamle genstande og nedfælde flygtningenes beretninger. Nu og om 100 år er
de vidnesbyrd om de flygtningestrømme,
der lige nu rammer Europa som følge af
krige og konflikter i Mellemøsten. De udstillede genstande fortæller bl.a. om livet
i de midlertidige flygtningelejre i Europa.
Mens flygtningene venter på deres videre
skæbne, forsøger de at skabe sig en meningsfuld tilværelse i det kaos, der hersker i lejrene og i ventetiden.

KUNSTEN

Alvar Aalto
Second Nature
Den finske stjernearkitekt Alvar Aalto er
I Danmark mest kendt for Aalto-vasen
og som arkitekten bag Aalborgs kunstmuseum, Kunsten. Udstillingen sætter
den unikke museumsbygning i relation
til Alvar Aaltos omfattende virke. Ud
over Aaltos arkitektur og design vises
også fotografier af fotograf Armin Linke, som har fotograferet Altos mest
fremtrædende bygninger, herunder
Kunsten. Linkes værker vises sammen
med originale tegninger og andet arkivmateriale fra Alvar Aalto Foundation og
andre internationale långivere.
26.1-17.4.17

20.1–11.6.17
Foto: Yannis Behrakis
Foto: Armin Linke
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MUSEET FOR RELIGIØS KUNST

Foto: Galerie Moderne Silkeborg

Peter Brandes
Et gyldent alter til Nørre
Nissum Kirke
I mere end fem år har kunstneren
Peter Brandes (1944-) arbejdet på en
udsmykning til Nørre Nissum Kirke. Udsmykningen blev indviet første søndag
i advent 2016 og består af en gylden
altertavle med 11 motiver fra Bibelen,
et alterbord støbt i bronze og et nyt
knæfald. Gennem materialer som guld
og bronze har Brandes skabt en moderne nyfortolkning af nogle af Bibelens mest centrale motiver. Udstillingen
viser kunstnerens forarbejder med et
indblik i udsmykningens detaljerigdom
og arbejdsprocessen fra de første skitser til det endelige resultat.
5.2-21.5.17

SORØ KUNSTMUSEUM

ARKEN

Lysets og farvens mester
Theodor Philipsen
Mange kender Theodor Philipsen (18401920) som dyremaleren med forkærlighed for kreaturerne på Saltholm. Andre
vil med rette fremhæve hans landskaber, der vibrerer af lys, farve og atmosfære og cementerer hans rolle som
impressionisten og fornyeren i dansk
kunst. Udstillingen viser Philipsens
livsværk, og hvordan han med afsæt i
Guldalderens traditionelle dyremaleri
bevæger sig over i et moderne landskabsmaleri og overgiver sig til lysets
og farvernes kraft.
4.2-5.6.17

Foto: SMK

GYS!
Er den levende?

Foto: Sam Jinks og
Sullivan+Strumpf, Sydney
Foto: Ron Mueck og Scottish
National Gallery of Modern Art

Hyperrealismen er en af de helt store tendenser i samtidskunsten lige nu. ARKEN
har samlet nogle af de største navne inden
for genren i en udstilling, der viser værker
af blandt andre Maurizio Cattelan, Tony
Matelli og Ron Mueck, der har skabt et af
udstillingens hovedværker – den fem meter
lange skulptur En pige fra 2006. Med teknisk
perfektion, skalaforstyrrelser, nærvær og
humor rejser menneskeskulpturerne højaktuelle spørgsmål om, hvad det vil sige at
være menneske i en tid, hvor robotteknologi og kunstig intelligens vinder frem. I mødet
med menneskeskulpturerne kommer man
helt tæt på dét, der synes at være et andet
menneske. Det er både pirrende og skræmmende, for værkerne tematiserer i yderste
potens forholdet mellem liv og død, virkelighed og fantasi, menneske og maskine.
4.2-6.7.17
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Japanomania i
Norden 1875-1918
Det sneklædte Fuji-bjerg, blomstrende
kirsebærtræer og ”den store bølge”. I
anden halvdel af 1800-tallet bølger en
begejstring for alt japansk hen over den
vestlige verden – en japanomania. SMK
skruer tiden tilbage og viser, hvordan
den vestlige kunst i denne periode
bliver gennemsyret af japansk æstetik
med asymmetriske kompositioner,
dekorative motiver, meditative billeder
og blikke, der går helt tæt på fugle, fisk,
insekter, grene og blomster. Påvirkningen fra Japan var især stor for kunstnere som Claude Monet, Edvard Munch,
Van Gogh, Vilhelm Hammershøi, Anna
Ancher, Albert Edelfelt og L.A. Ring, der
alle er med på udstillingen.
19.1-23.4.17

Sejlende Fortællinger
En række prisbelønnede børnebogsillustratorer har alle haft havets fortællinger
som omdrejningspunkt i de værker, der
vises frem på Marstal Søfartsmuseum.
Her finder man eventyr som Den Lille
Havfrue, Sinbad Søfareren og mange andre myter, legender og motiver fra havet,
særligt det nordlige atlanterhav og Det
Baltiske Hav. Ud over billederne inde på
museet kan man også se store originale
sejlskibssejl udenfor, som er illustreret

N I VA A G A A R D M A L E R I S A M L I N G

Ditlev Blunck
En anderledes guldaldermaler
Foto: Nivaagaards Malerisamling

af børnebogsillustratorerne Viive Noor
(Estland), Peter Uchnár (Slovakiet) og Ida
Exner (Danmark). Udstillingen er tilrettelagt af BIBIANA Danmark, der formidler
kunst til børn i hele Danmark. I sommeren
2016 har BIBIANA udstillet om bord på
kunstskibet M/S Bibiana. Togtet gik til
Nordjylland, hvor skibet har anløbet både
små og store havnebyer. Nu er udstillingen nået til Marstal Søfartsmuseum, hvor
der også er mulighed for at dykke ned i
børnelitteratur fra hele verden.
8.12.16-17.4.17
Foto: Marstal Søfartsmuseum

Ditlev Blunck (1798-1854) var anderledes
på flere planer. Han var holstener, malede
anderledes end sine danske guldalderkollegaer og var homoseksuel. Blunck var
anerkendt i sin egen tid, men har i en lang
periode været glemt i Danmark, hvorimod han stadig er værdsat i Tyskland.
Blunck havde som sine tyske inspiratorer,
kunstnergruppen Nazarenerne, en mere
idealiserende og til tider romantisk stil
sammenlignet med kunstnerkammeraterne i København. Udstillingen sætter i den
forbindelse idéen om det særligt danske,
der fødtes i guldalderen, under lup. Hvornår er man dansk, hvad vil det egentlig
sige at være dansk, og hvordan medvirker
kunsten til at skabe nationalfølelse, skabe
billeder på danskheden og det nationale
særpræg?
26.3-27.8.17

Foto: SMK
Foto: Munchmuseet
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

Danmarks pattedyr
fra Istid til Nutid
Statens Naturhistoriske Museums samling af forhistoriske,
danske knoglefund er en national skat, indsamlet fra hele
landet gennem de seneste
200 år. Dr. emeritus Kim Aaris-Sørensen, der tidligere var
ansvarlig for samlingen, sætter
de danske fund ind i en større
europæisk sammenhæng, og
bogen er rigt illustreret af
kunstneren Carl Christian Tofte. Syv scenarier, udført i tæt
samarbejde med forfatteren,
rekonstruerer markant forskellige miljøer fordelt inden
for de seneste 50.000 år.
Kim Aaris-Sørensen
Statens Naturhistoriske Museum

Levende Viden
Sydvestjyske Museers kulturhistoriske årbog Levende Viden
præsenterer 10 historier fra
lokalområdets nære og fjerne fortid. Man kan bl.a. læse
om Jacob A. Riis’ farefulde
opvækst i Ribe, eller om hvordan elektriciteten påvirkede
arbejdslivet i Esbjerg. Man kan
også stifte bekendtskab med
tyveri og sortbørshandel på
havnen i 1940’ernes Esbjerg,
kampen for at beholde Ribes
historie i Ribe og mange andre
lokalhistorier. Udgivelsen er
rigt illustreret, og artiklerne
er skrevet både af ansatte ved
museet og fagfolk udefra.
Red.: Mikkel Kirkedahl Nielsen
(hovedred.), Flemming Just, Mette
Slyngborg, Anne-Sofie Lundtofte og
Steen Frydenlund Jensen
Sydvestjyske Museer

Elisabeth-freskerne
Jais Nielsens
udsmykning til Sankt
Elisabeth Søstrenes
hospital
I årene 1928-1935 udsmykkede kunstneren Jais Nielsen
forhallen og alle murflader i
det tre etager høje trappeløb
på Sankt Elisabeth Hospital
på Amager. Et murmaleri, der
skildrer den hellige Elisabeths
liv (1207-1231), og som skulle
blive Danmarks næststørste
fresko, kun overgået af Joakim Skovgaards udsmykning
af Viborg Domkirke. Nu, 80 år
senere, har konservatorer fra
Nationalmuseet og Statens
Museum for Kunst restaureret
freskerne. Bogen kommer hele
vejen rundt om både værket
og restaureringsprocessen.
Dorthe Aagesen, overinspektør
og seniorforsker ved Statens
Museum for Kunst, fortæller
bl.a. om Elisabeth-freskernes
tilblivelse og om, hvordan den
store rumfortælling hænger
sammen med Jais Nielsens
øvrige kunstneriske virke. Forfatteren Synne Garff formidler
konservatorernes overvejelser
i forbindelse med restaureringen og fortæller legenden om
den dybt religiøse Elisabeth,
der afskrev både sine børn og
sin materielle rigdom for at
hjælpe samfundets svageste.
Dorthe Aagesen og Synne Garff
Strandberg Publishing

Foto: Jais Nielsens private arkiv
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Nordisk Museologi
2, 2016
LHBTQI-perspektiver på
kulturarv er blot et af
temaerne i det nyeste
nummer af Nordisk Museologi. Her sætter Bodil
Axelsson og Karl-Emil
Åkerö fokus på praksis og
problemstillinger. Anna
Karina Kjeldsen og Line
Schmeltz diskuterer,
hvordan museer bruger
navneændringer til at
positionere sig i et ændret museumslandskab.
Sigurd Solhaug Nielsen
har undersøgt, hvordan
utstillingen A World at
Stake bidrog til at gøre
ungdommen interesseret
i global ulighed og fattigdom. På hvilken måde kan
en udstilling bidrage til at
vække interesse og nysgerrighed over for afgørende globale problemer?
Suzie Thomas og Eerika
Koskinen-Koivisto undersøger, hvordan den finske
laplandskrig fremstilles
på fem finske museer.
Artiklen ”At svare plakaten igen” af Line Hjorth
Christensen og projektbeskrivelsen ”Kritisk
kuratering” af Charlotte
Præstegaard Schwartz
præsenterer brændende
spørsmål i faglitteraturen
om, hvad kuratering er og
kan bidrage med i museer
og samfund. Som vanlig
afsluttes nummeret med
en række anmeldelser.

turvidenskabelige undersøgelsesmetoder i virkeligheden at
stamme fra Norge. Barnemordersken fra Randers var kun
en af flere unge kvinder, som
optræder i strafferegistret og
arrestprotokollerne i 1800-tallet, fordi de forsøgte at skaffe
sig af med resultatet af en
uønsket graviditet. Og præsten
fra Ebeltoft, der var både rig
og entreprenant, viser sig nu
måske at være ophavsmand til
den største danske sølvskat fra
1600-tallet. Ud over disse tre
historier kan man dykke ned
i så forskellige emner som et
3.300 år gammelt pragtsværd af bronze fra Tirstrup
på Djursland, jagt på Kalø Slot
for 100 år siden og ungdomskultur i Randers i 1970’erne.
Red.: Jørgen Smidt-Jensen
Museum Østjylland

Red.: Brita Brenna

Årbog 2016
Museum Østjylland
En norsk vikingekvinde, en
barnemorderske fra Randers
og en præst i Ebeltoft er blot
nogle af de historiske personer, man kan møde i Museum
Østjyllands årbog for 2016. Vikingekvinden, der blev fundet
lige uden for Randers, viser
sig ved brug af moderne na-

Gods på vej
Vejtransportens
danmarkshistorie

Gods på vej.
Foto: Danmarks
Tekniske Museum

Urban Consumption
Tracing urbanity in
the archaeological
record of Aarhus
c. AD 800-1800
Aarhus er en af vores vigtigste
middelalderbyer, men de arkæologiske kilder fra byen har
endnu ikke fået den opmærk-

somhed, som deres omfang
og betydning berettiger dem
til. Bogens forfatter benytter
disse fund som baggrund for
en regional undersøgelse af
Aarhus og dens opland fra
vikingetid til 1800-tallet. En
række af Moesgaard Museums
nyere arkæologiske udgravninger fra Aarhus og omegn
analyseres, og især keramikken bruges til at fortælle om
levemåden i by og på land.

Trebindsværket Gods på vej viser vejtransportens forrygende
udvikling. Første bind fortæller
historien fra de første hestevogne og frem til, at mere
end 95 % af alt gods fragtes
på lastvogn. Andet bind viser
transport i forskellige forsyningskæder og fortæller om,
hvordan organisation, samarbejde og statslig regulering får
teknikken til at fungere. Tredje
bind indeholder bl.a. en oversigt over dansk og international forskning, en diskussion af
den historiske udvikling og de
moderne teorier om transport
og logistik. Årene 1950 til 1980
har størst vægt, idet transport
blev en vigtig brik i det højteknologiske samfund.
Jørgen Burchardt
Danmarks Tekniske Museum
og Forlaget Kulturbøger

Af Jette Linaa med bidrag af
Lars Krants
Jysk Arkæologisk Selskab og Moesgaard Museum

Aarhus plakater
Der findes et væld af plakater
fra Aarhus. Denne lille bog
viser et omhyggeligt udvalgt
udsnit af dem fra perioden
1909-2016, og den fortæller
en række små Aarhus-historier
med plakaterne som talerør. De belyser bl.a. vigtige
begivenheder, udstillinger,
koncerter og teater, og de
viser reklamer for produkter
og for byen som turistmål.
Flere af plakaterne er udført
af kunstnere, som enten er
født og opvokset i byen, eller
som har boet i den i en længere periode. Det giver mange
af plakaterne et særligt skær
af glæde ved og kærlighed til
byen. På denne måde rummer
nogle af plakaterne en dobbelt
Aarhus-historie.
Den Gamle Bys Lommebibliotek 15
Elsebeth Aasted Schanz
Den Gamle By

Visiting the Visitor
An Enquiry Into
the Visitor Business
in Museums
Studiet af museumsgæster
har været igennem en radikal
transformation. Forfatterne
til denne bog er blevet bedt
om at kaste et nyt lys over
feltet med spørgsmål om bl.a.
museumsgæstens identitet, og hvad den betyder for
museumsoplevelsen. Andre
af bogens spørgsmål går på,
hvorvidt mere teknologi rent
faktisk gør genstandene mere
tilgængelige, og hvordan man
kan udfordre den traditionelle udstilling med fokus på at
skabe anderledes vilkår for
museumsoplevelsen.
Red.: Ann Davis og Kerstin Smeds
Transcript
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Jeg bliver nødt til at sige til jer,
at I skal ikke regne med, at der kommer
flere penge til museerne i de kommende år.
Men vi kan jo godt overveje, hvordan
det er, vi så anvender de her ressourcer,
som der faktisk er. Og der behøver tingene
jo ikke at være støbt i beton.
Mette Bock (LA), kulturminister,
i videohilsen til deltagerne på ODM’s faglige
chefnetværksmøde i januar.
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