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Forside: Fotografen Bror
Bernilds værk fra fotobogen
Kan vi være dette bekendt, 1946.
Billedet vises på udstillingen
Venskaber, 14. februar – 22.
maj, 2016, Nivaagaards
Malerisamling.
Bagside: Randa Maroufi.
Værket Sanstitre 5 vises
som del af Images 16 på
udstillingen Merchants of
Dreams, Brandts 13 i Odense
og i Viborg Kunsthal, 22.
januar – 15. maj. I udstillingen
undersøger 18 kunstnere
med marokkansk tilknytning
temaer som ulighed,
længsel, homoseksualitet og
kønsdiskrimination.

Vejledning til forfatteren
Alle er velkomne til at indsende artikelforslag til Danske Museer.
I forslaget formuleres kort artiklens emne, problemstilling og formål. Illustrationsmaterialet, artiklens omfang og deadline aftales
efterfølgende med redaktøren. Billeder sendes i en opløsning på
mindst 300 dpi i 100% og nummereres jf. billedteksterne; anfør
venligst fotografens navn eller ophavsret. I øvrigt henvises til
tidsskriftets hjemmeside: www.danskemuseer.com
Danske Museer er et tidsskrift om museernes egenart
og deres aktuelle arbejdsvilkår. Danske Museer giver et
bredt indblik i museumsfaglige emner og har til formål at
debattere, reflektere og skabe
forståelse for museets mangfoldighed og relationer til det
øvrige samfund, kulturliv,
politik, uddannelse, undervisning og videnskab.
Artikler i Danske Museer
spænder fra kritisk kommentar, polemik og debat til analyse og argumenteret oplysning
om de aktiviteter, som til dagligt finder sted i eller udgår

fra museerne – med bidrag fra
museernes bestyrelser, ansatte,
ledelse og andre med faglig
interesse for museer og museernes arbejde. Danske Museer
er et pointgivende tidsskrift,
som udgives 5 gange årligt af
den Erhvervsdrivende Fond
Museumstjenesten med støtte
fra Kulturstyrelsen.
Artikler og billeder i Danske
Museer må ikke benyttes kommercielt eller til netudgivelser
uden udgiverens, Museumstjenestens tilladelse. Pdf af artikler kan bestilles hos udgiveren
og koster kr. 750,- pr. stk.
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Danske Museer • Leder

Kunst og venskab
Af Line Hjorth
Christensen

”Når så meget fjendskab, fremmedhad og borgerkrig, i mere eller mindre religiøse forklædninger,
skæmmer vores verdensbillede, så er venskaber et
smukt humanistisk tema for en udstilling.”
Ordene er forfatter og tidligere P1-journalist
Frederik Dessaus i et causeri over det eviggyldige
tema venskaber; til fri aflytning på Nivaagaard
Malerisamlings hjemmeside og en optakt til museets aktuelle og velkomponerede særudstilling
om samme tema. Mens mange af de udstillede
fotografier og film viser venskabet som nært bundet til kroppen, relationer mellem par, familie,
børn, unge, ældre – livsbekræftende, hvis det
findes, ondt, hvis det udebliver – har Dessau en
pointe. For emnet rækker videre: Venskab er også
positive relationer, ordentlig og lydhør kommunikation, vejen til tillid og fortrolighed mellem flere
og større enheder, mellem institutioner, faggrupper, brancher, religioner eller lande. Kulturen og
kunsten er, også på en global skala, selv et venskabs-kit, et kulturdiplomatisk instrument, en vej
ind i det fremmede. Det bekræfter blandt andet
et aktuelt samarbejde mellem Odense Bys Museer, danske udstillingsarkitekter og kulturinstitutioner i Sydkorea, som omtales i dette nummer af
Danske Museer.

At kultur bygger bro og skaber venskaber, fagligt
professionelle, kulturelle, kunstneriske og personlige, er Images 16 også en suveræn demonstration
af. Året ud viser 21 danske kulturinstitutioner –
heriblandt en lang række museer – udstillinger,
filmforevisninger og værker i det offentlige rum,
fra Afrika, Asien og Mellemøsten. Bag manifestationen står Center for Kultur og Udvikling, i år
arrangeret i samarbejde med et internationalt kuratorpanel. Siden 1991 har centret været et vigtigt
redskab til at opbygge internationale forbindelser,
globalt fremme retten til kunst og kultur og skabe
vækst og jobs via støtte til de kreative industrier,
som vi her til lands så ofte bryster os af at ville
styrke. Så meget mere ubesindigt, ja hovedløst
er det, at regeringen i 2016, med udenrigsminister Kristian Jensen som politisk skarpretter,
lukker CKU. Dermed tabes med et brag de
mange erfaringer, som centret og Danmark har
høstet gennem årene. Dermed mister vi en vigtig
mulighed for fortsat at fremme forsoningsprocesser og demokrati, for at modvirke fjendskab og
fremmedhad og den radikalisering, der fortsat
trænger sig mere og mere på.
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Det handler om kommunikation
AV-Huset har været med til at løse de mest spektakulære audio-visuelle
løsninger på en lang række museer, udstillinger og oplevelsescentre over
hele Danmark. For dig handler det om at give dine gæster en komplet oplevelse – for os handler det om at levere en komplet løsning!

» Rådgivning » Salg » Installation » Reparation » Udlejning » Service

NÆSTVED TLF +45 5577 4030 · ODENSE TLF +45 6612 2730 · WWW.AV-HUSET.DK

Vi kører med kunst og antikviteter
Og vi hjælper bl.a. også med:
Pakning og emballering

Faaborg FlytteForretning
Just Justesen
Kunsttransport

Opbevaring og lagerhotel

Personlig interesse og
professionelt arrangement

Og vi er virkelig gode til det!

tlF.

62 61 11 66

Transport med personlighed

4373 5555

jh@43735555.dk

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

www. 43735555.dk
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ODENSE CITY MUSEUMS, DENMARK

LEGO COLLECTIONS, DENMARK

THE DANISH CASTLE CENTRE, DENMARK

ACTIVITY- AND NATURE CENTRE HINDSGAVL, DENMARK

HORSENS PRISON MUSEUM, DENMARK

DUNKERS KULTURHUS, SWEDEN

ELEPHANT HOUSE COPENHAGEN ZOO, DENMARK

KØGE MUSEUM, DENMARK

THE SECRET WARTIME TUNNELS, UNITED KINGDOM

PETTER DASS MUSEUM, NORWAY

THE NORWEGIAN DEFENCE MUSEUM, NORWAY

THE NORWEGIAN ROAD MUSEUM, NORWAY

KØGE MUSEUM, DENMARK

ODSHERREDS MUSEUM

IDÉPLANETEN, SWEDEN

HORSENS PRISON MUSEUM, DENMARK

FÆNGSELSMUSEET I HORSENS NOMINERET
TIL MUSEUMS+HERITAGE AWARDS 2016
I KATEGORIEN THE INTERNATIONAL AWARD

MØD OS PÅ
MUSEUMS+HERITAGE SHOW, OLYMPIA LONDON, UK, 18.-19.5.16
ICOM 2016, MILANO, ITALIEN, 3.-9.7.16
MUSEUMS ASSOCIATION CONFERENCE AND EXHIBITION, 2016, GLASGOW, SKOTLAND, UK, 7.-8.11.16

UDSTILLING GRAFIK INDRETNING

WWW.KVORNING.DK . KVORNING@KVORNING.DK . T +45 3393 9353 . NJALSGADE 21E, 3.SAL . 2300 KØBENHAVN S
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Nyt lys
sund økonomi !

-udskift de gamle og uøkonomiske lyskilder med nye, f.eks. LED eller
CDM - lyskilder de opfylder kravet til skånsom og rigtig belysning
i udstillingslokaler, med god farvegengivelsen og
minimal UV / IR stråling.
Få et uforpligtende og gratis konsulentbesøg, ring 5628 8000

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

National og international
kunsttransport
Små og store klimastyrede kunsttransportbiler
Søfragt, luftfragt og landevejstransport
Fremstilling af transport- og klimakasser
Team af specialiserede medarbejdere

DANISH ART TRANSPORT A/S

Oliefabriksvej 61
DK-2770 Kastrup· +45-70255100
www.datcph.com

Indretning med omtanke

DANISH ART
TRANSPORT

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

Olsen-Banden bryder
murene ned

Af Brian Wiborg, museumschef
ved Viborg Museum
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Viborg Museum har to store
udfordringer: For det første
er museets eksistens og virke
ukendt blandt en stor del af
byens borgere. For det andet
besøges museet stort set kun af
ressourcestærke kulturbrugere.
En særudstilling med bred appel
skal ændre dette.

Nordisk Film stod bag alle Olsen-Banden-filmene
med Erik Balling som instruktør. Viborg Museum
har lånt en række effekter og kostumer fra Nordisk
Film til sin udstilling. Foto: Rolf Konow.

Har vi et museum i Viborg?
”Viborg Museum? Jeg har boet i Viborg i
16 år, og jeg har aldrig hørt om det museum”. Sådan lød svaret, da jeg forleden
præsenterede mig for en lokal borger,
som arbejder med en blanding af sport,
fritid og turisme.
Udsagnet er symptomatisk for Viborg.
En meget stor del af Viborg Kommunes
borgere ved ikke, at de har et museum.
Samtidig må vi med ca. 20.000 gæster
på museet om året erkende, at vi er et
museum for en fast kreds af borgere med
rødder i samme ressourcestærke, kulturbrugende samfundslag.
At være et ukendt museum eller kun for
en smal kreds strider direkte mod museets vision om at være et meget synligt
museum i Viborg Kommune. Vi insisterer
på at ville være museum for alle. Hvordan
bliver vi det ? Et endegyldigt svar har vi
ikke, men vi har en plan.

En udstilling med bred appel skal markedsføres bredt. Her til feriemesse i Herning, hvor der blev quizzet med folk om deres viden om Franz Jäger fra Berlin. Foto: Viborg Museum.

Nej tak til gratis adgang
En oplagt måde at få den brede befolkning til at gå på museum kunne være at
invitere dem gratis indenfor. Men det
vil vi ikke. For det første ville vi miste
en vigtig indtægt, som næppe vil kunne kompenseres for af det kommunale
driftstilskud, når man tager den kommunale virkelighed med trængte budgetter i
betragtning. Dernæst giver entreen os et
fedtlag i budgettet, som på gode år giver
mulighed for nye investeringer, ekstraordinære tilbud, medarbejderudvikling m.v.
Ydermere er entreindtægten ikke behæftet med et politisk opdrag, men giver os
mulighed for at navigere friere. På den
baggrund ser vi entré og øvrig egenindtjening som motoren i museumsdriften, der
gør os skarpere på at skabe kvalitetsfyldte
og relevante kulturtilbud.
Og blot fordi man har gratis adgang,
betyder det jo ikke, at den brede del af
befolkningen automatisk myldrer ind på
museet. Det gør de kun, hvis der er noget
på museet, de finder interessant og relevant, og forudsat, at vi formår at fortælle
potentielle gæster, at vi har noget, der er
interessant og relevant for dem. Så enkelt
er det.

går ikke på museum, fordi det er gratis.
De går på museum, fordi vi tilbyder en
oplevelse, de gerne vil have. Og hvis
oplevelsen er god nok, betaler de gerne
for den.
Den store udfordring er naturligvis, hvad
den rigtige vare så er. Vi har en vare i
kraft af vores permanente udstillinger
om byens og egnens kulturhistorie, som
skaber en god oplevelse for de fleste. Men
den er svær at sælge – vores statistik taler
for sig selv.
Derfor tager vi andre midler i brug. I
sommeren 2015 så vi, at de på Kunsthalle
Rostock var i gang med at opbygge en
særudstilling om Olsen-Banden. Et perfekt tema om et stykke dansk kulturarv
med ualmindelig bred appel. Olsen-Banden er kendt og elsket af de fleste danskere i alle generationer. De 14 film om
banden fra Valby, der drømmer om det
perfekte kup, millionerne, pels, Mallorca
og penge til Børges konfirmation, er vel
den største danske filmsucces nogensinde
målt på antal biografgængere, popularitet
og brand.

Det rigtige på hylderne
Lidt banalt sagt handler det om at have
de rigtige varer på hylderne, som folk
både vil se og betale for. Museumsgæster

Træd ind i Yvonnes stue
Efter aftale med Kunsthalle Rostock
overtog vi deres idé og gik i gang med
at skabe vores egen danske udgave af en

Olsen-Banden-udstilling. Vi fik lov til at
låne en række effekter og kostumer fra
Nordisk Film. Udstillingen har vi skabt ud
af filmenes egen dramaturgi: 12 rum er
bygget op omkring velkendte miljøer og
handlingsforløb mv. fra Olsen-Banden-filmene; man træder bl.a. ind i Yvonne
og Kjelds stue, Hallandsens kontor og
kriminalassistent Jensens kælderkontor
på politigården. Slutteligt kan man sætte
sig ind i en Chevrolet Bel Air fra 1959 og
se sammenklippede biljagter fra filmene.
Vi spiller på nostalgi, genkendelse og
humor fra filmene og krydrer det med
formidling om filmene, skuespillerne og
perioden, filmene udspiller sig i. For de
fortæller nærmest Danmarkshistorie af sig
selv. Der er i alle film samtidsreferencer
til 1960’ernes og -70’ernes begivenheder og samfundsforandringer med EF,
velfærdsstatens vækst, pornografiens
frigørelse, kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, teknologiens udvikling og sammenstyrtningen af den gamle samfundsorden. Alt sammen orkestreret originalt,
intelligent og humoristisk af Erik Balling
og Henning Bahs med folkelighed og
danskhed i højsædet.
Men vi tager også fat i temaet ud fra
tanken om at lade udstillingen fungere
som en isbryder til den del af befolkninDANSKE MUSEER 2/16
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Udstillingen om Olsen-Banden er bygget op i 12 rum på Viborg Museum, hvor man i forskellige miljøer følger filmenes egen dramaturgi.
I det andet rum træder man ind i Yvonne og Kjelds stue. Foto: Viborg Museum.

gen, der ellers aldrig går på museum.
Olsen-Banden bliver den ”vare”, vi sætter
på hylden det næste halve år, og som skal
fylde Viborg Museum med nye gæster og
give dem en oplevelse, der forhåbentlig
inspirerer dem til også at se resten af

museet – og andre museer efterfølgende.
Samtidig får udstillingen den funktion,
at ingen i byen bagefter er i tvivl om, at
de har et museum. Og at Viborg Museum
også er relevant for dem.

Der blev produceret 14 film om Olsen-Banden. Men det var først med den tredje film, Olsen-Banden i Jylland, at filmen blev en succes.
Foto: Rolf Konow.
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Det kan være
svært at kende
originalerne fra
kopierne

Hackerne bliver dygtigere og dygtigere, og det bliver sværere og sværere at skelne de ægte
e-mails fra de falske. At åbne en falsk e-mail kan få katastrofale følger, da alle IT-systemer kan
blive lukket ned eller inficeret med en ondsindet virus.
Topdanmarks Cyberforsikring hjælper jer hurtigt tilbage på sporet, hvis uheldet er ude.

Vi dækker:
}

Omkostningerne til genoprettelse af jeres IT-system efter virus- eller hackerangreb

}

Ekspertrådgivning døgnet rundet ved angreb på virksomhedens IT-systemer

}

Håndtering af ransomware, hvor jeres computer eller data ”tages som gidsel”

}

Rensning af jeres IT-system for virus

}

Gendannelse af data

Forsikringen koster fra 845 kr. om året.

52788 04.2016

Gå ind på www.topdanmark.dk/cyberforsikring, eller ring 44 74 33 94 for at købe
forsikringen allerede i dag.

Film

Film i etnologisk
forskning og formidling
Af Elisabeth Colding,
etnolog og filmklipper

Viden kommer ikke spadserende i bogstaver. En ny kandidatafhandling fra etnologi på Københavns Universitet sætter lys
på, hvordan film, lyd og billeder
kan styrke såvel etnologistudiet
som museernes forskning og
formidling. Forfatteren, der selv
har en professionel filmbaggrund, trækker tråde tilbage
til, hvordan fortidens etnologer
anvendte filmmediet i deres
arbejde.

V

ores intellekt, sanser og følelser
eksisterer sammen og ikke i adskilte
kategorier – en erkendelse, der afspejles i
museers brug af film, lyd og billeder både
i forskning og formidling. Fordi de processer og den viden, der kommer ud af
det, bliver rigere, når alle sanser inkluderes. Så hvorfor ikke også give kommende
museumsarbejdere audiovisuelle kompetencer og dermed stimulere udstillinger,
læringsmetoder og forskningsprojekter?
Det er alle felter, der benytter sig af andre
metoder end tekst. Etnologistuderende
bliver undervist i forskellige metoder:
feltarbejde, kilderesearch i historiske,
offentlige og private arkiver og på nettet,
selvdokumentation, skitser, deltagerobservation, kvalitative interviews, historiske og
nutidige greb, lyd-foto-og filmoptagelser,
feltdagbøger og rapporter etc. Men disse
særegne kildetyper homogeniseres i universitetets videnspraksis og kommer primært til udtryk i skriftlige resultater. Da
jeg er uddannet fra Filmskolen og altid
har arbejdet med audiovisuel formidling,
blev jeg forundret over, hvor tekstorienteret etnologifagets videnskabsproduktion
er i betragtning af, hvor visuelt og auditivt
vi kommunikerer – både før og nu.
’Fakta’ på film
Film er velegnet til at formidle etnologisk
viden på andre måder end skrifttegn.
Billeder og lyd taler til flere af kroppens
sanser og kan udvikle de måder, vi forsker
og formidler på. Træning i audiovisuelle
færdigheder rummer både narrative,
rumlige og tidslige strategier, æstetiske
og etiske aspekter og kan med fordel
lære etnologer at håndtere, producere og
anvende foto-film og lydmateriale i deres
forskning og formidling. Brugen af film
som etnologisk dokumentationsmetode
blev iværksat i 1927 af museumsinspektør
ved Nationalmuseet Kai Uldall (1890-88).

10
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På sine feltarbejdsture landet rundt brugte Uldall mediet til at registrere, bevare
og formidle uddøende sæder, skikke og
genstande. Uldalls indsamlinger bestod
af genstande, fotografier og af egne
producerede film. Fotografiets og filmens
tilsyneladende eksakte og realistiske karakter stemte overens med et positivistisk,
normativt vidensideal, med naturvidenskabelige metoder og krav om evidens.
Ved hjælp af foto- og filmteknologi kunne
forskeren objektivt registrere ’fakta’
indenfor og ved hjælp af kameraets afgrænsende framing: dvs. en beskæring af
motivet, som prioriterer udvalgte emner
og fravælger andre. Uldall filmede, med
sit lette, håndholdte, fjederværksstyrede
kamera, både planlagte og improviserede
forløb ‘on location’. Udstyrets enkelhed
minimerede ”de ofte skræmmende og
trættende Forberedelser”, som han selv
udtrykker det i Arbejdsmarken fra Nationalmuseet; Uldall fortsætter: ”Filmsrullerne
i Museets Arkiv kan gøre disse Genstande
ret forstaaelige for Nutid og Fremtid”
(Uldall 1928, hhv. s. 76 og s. 80). Genstandene, Uldall indsamlede, kunne ses
på hans film i brug og i deres udvalgte
kontekst. Desværre befinder Kai Uldalls
visuelt poetiske, men også etnologisk indholdsrige film, sig i dag i Nationalmuseets
lukkede filmarkiv under Danmarks Nyere
Tids Samling.
Hvem finansierer
’fakta’-fremstillingen?
Den velhavende ingeniør Aage Rothenborg (1891-1983) optog fra sidst i
1930’erne og frem til midten af 1970’erne
etnologiske film for Dansk Folkemuseum
og Nationalmuseet. ”Her var således en
oplagt opgave for en filmsentusiast til at
bevidne sin kærlighed til Nationalmuseet.” (Rothenborg 1958: 56). Rothenborg
tilbød sig som mæcen og filmfotograf

Kai Uldall tog dette foto, som lysbillede, i 1932, af drengene i Hundige,
Kildebrønde Sogn, som torsdag før fastelavn samler æg og penge til deres
fastelavnsgilde. Uldall producerede en film om skikken, ”Fastelavn”.

Kartotekskortet fra arkivet på Nyere Tid, Nationalmuseet, angiver: ”Der
trintes Æg (Paaskeæg.) på Herregården ’Ørbæklunde’.
K.U.Fot. Paasken 1935.”
I påsken 1932
fotograferede Kai
Uldall disse unger på
Georg Hansens gård,
ved Humble mark på
Langeland, mens han
producerede en film
om skikken ”at gemme
hareæg”.

Alle fotos venligst udlånt
af Nationalmuseet, Nyere
Tid og Verdens Kulturer.
Kai Uldalls skygge er tydelig i græsset ind over de børn han fotograferer
og filmer 1. påskedag på stranden i Klæsø på Langeland, 1932. De koger
og spiser påskeæg. Uldalls skygge illustrerer, hvorledes et visuelt dokument
også fortæller om producenten af dokumentet.
Fra optagelserne til en film om at smede i 1955, har fotograf Ove Jepsen
foreviget ingeniør, mæcen og filmsentusiast Aage Rothenborg stående bag
kameraet.
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Fra Moesgaard Museums udstilling ’De Dødes Liv’: En kæmpeprojektion
af videoværket ’Passage’, produceret af Christian Vium og Arine Høgel i
forskningsprojektet ’Camera as Cultural Critique’. En montage af ældre
etnografiske film. Elisabeth Colding var filmklipper på installationen.

Fra udstillingen ’Powwow’ på Nationalmuseet: antropologen Ulla Ebbe-Pedersens
optagelser fra et nutidigt Powwow er redigeret og blæst op i mega-format som velkomst
til udstillingsdelen om selve Powwow-begivenheden af Elisabeth Colding.

Fra optagelserne af et interaktivt udstillingselement til udstillingen ’Powwow’. Filmoptagelserne er beskåret,
redigeret og tilpasset udstillingsrummet, således at rum og personer, der ikke er relevante for danseinstruktionerne, er eliminerede. Optagelser og redigering af Elisabeth Colding. Alle fotos: Elisabeth Colding.
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for Nationalmuseet, og da museet ikke
selv havde økonomi til filmproduktioner,
blev Rothenborgs tilbud naturligvis vel
modtaget. Han valgte en dyr, teknisk
tung og omstændelig optagelsesstrategi.
Men da han selv finansierede museets
etnologiske film, kunne han udstikke de
tekniske rammer efter egen lyst og evne
som filmfotograf. I Rothenborgs film
(gen)opførte mennesker og genstande
nøje arrangerede arbejdsprocesser foran
kameraet. Filmenes videnskabeligt korrekte beskrivelser af arbejdsprocesser fra
‘gamle dage’ fremstår i en art statisk datid
som uforanderlige og givne kendsgerninger. De blev filmet og nøje iscenesat efter
overinspektør ved Nationalmuseet Axel
Steensbergs (1906-99) manuskripter, der
fungerede som garanter for videnskabeligheden. De skulle bl.a. bruges til uddannelse af museumsarbejdere. Desværre var
ingen etnologer i stand til at diskutere de
tekniske og metodiske valg, Rothenborg
traf, hvilket resulterede i sorthvide stumfilm, optaget med 18 billeder i sekundet
(f/s), i stedet for 24 f/s, helt op til midten
af 70’erne. At Rothenborg valgte at optage med 18 f/s, forhindrede en synkron
lydside; selv efter 1960, hvor mobilt
lydudstyr til filmoptagelser ’on location’
blev en realitet. Rothenborgs filmproduktion var tekniske relikter allerede under
optagelserne. Fortidens brug af film som
etnologisk arbejdsredskab peger på et
aktuelt behov for at uddanne etnologer i audiovisuelle medier. Kommende
etnologer ville på en kvalificeret måde
kunne forholde sig til og kaste nye blik
på historisk materiale; men de ville også
selv kunne tilrettelægge og evt. producere

film til gavn for etnologisk forskning og
formidling i en tid, hvor audiovisuel kommunikation i forvejen er et stærkt felt.
Hvordan produceres ’fakta’?
’Etnografisk film’ er en genrebetegnelse
inden for dokumentarfilm og rummer
både etnologiske og antropologiske film.
For at kunne betvivle, understøtte eller
diskutere det videnskabelige arbejde i
fremstillingen af etnografiske film, er det
nyttigt at få kendskab til præmisserne i
produktionen af etnografiske film. Metodevalg og filmiske redskaber er dele af
det stillads, en film konstrueres på.
Her skal nævnes tre hovedtendenser og
metoder inden for genren:
1. Idéen om en mimisk overførsel 1:1 af
virkeligheden til levende billeder: en
spejling af virkeligheden (’replicant
camera’)
2. Forestillingen om, at kameraet blot
observerer og følger data, som instruktøren vælger at udpege for det: en
vinduesramme til virkeligheden, som
publikum er vidner til (’observational
camera’)
3. En performativ og medskabende
metode, hvor virkeligheden er dét, der
skabes af alle deltagere, inkl. kamera,
instruktør(er) og evt. andre på filmholdet (’participant camera’).
Perspektiverne er ikke udtømmende,
men kan være afsæt for selv at ville arbejde med eller analysere film. Nutidige
etnografiske film har sprængt tidligere
forestillinger om, at fotografi og film
er ukomplicerede udstillingsvinduer til

virkeligheden. Etnografiske film overskrider konventioner og traditioner og er et
levende fænomen frem for et relikt. Med
en erkendelse af at film er en kulturintervention og et situeret blik, kan der kritisk
reflekteres over til- og fravalg i de metoder og filmiske redskaber, der anvendes
i felten, på filmoptagelserne, i redigeringen, kort sagt i alle fremstillingsprocesserne af film. Etnografiske film kan tilbyde
nuancerede og alternative måder at se
verden på, men de er ikke en mimisk
oversættelse af virkeligheden. ”The museum is a visual technology”, skriver kulturkritiker, biolog og filosof Donna Haraway,
og ligeså er film. Vi kan som etnologer
forbedre vores filmtekniske kompetencer
og anvende dem i museumskuratering,
som er et stort etnologisk arbejdsfelt. Udstillinger fortæller ved brug af genstande,
ord, billeder, lys, rum og lyd. I alle typer
film og udstillinger skabes et univers, der
skal fungere i tid og rum, på udvalgte
præmisser, analogt eller digitalt. Det kan
bruges analytisk og sanseligt, ikke mindst
på museerne.
Produktion af etnografiske film er en
praksis, der selv skaber og performer.
Snarere end den, som de gamle etnologer mente, observerer eller gengiver; på
denne måde er videnskab en aktivitet,
frem for en objektiv repræsentation. Digitaliseringen har fjernet de økonomiske
barrierer omkring filmproduktion, men
i arkiverne ligger meget analogt filmguld
og venter på digitalisering, før det er tilgængeligt og brugbart. Film, udstillinger
og tekst er komplekse konstruktioner og
abstraktioner, som gensidigt kan udvikle
hinanden.

FOREG® – Fleksibilitet i opbevaringen!
Med FOREG®-reolsystemer opnås fleksible og innovative opbevaringsløsninger i ethvert museumsmagasin. Ligegyldigt
om det er kunst, kulturhistoriske, naturhistoriske eller tekniske samlinger – vi har løsningen!!
ARKIV-TECHNIC AS
Arnold Nielsens Boulevard 72 - 74 • 2650 Hvidovre • www.arkiv-technic.dk
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Forskning

PURE: Registrér din
forskning
Synlighed og søgbarhed er afgørende, hvis man som forsker ønsker
at etablere netværk eller udvide dem, man allerede indgår i. Og
så skader det heller ikke, at ens forskningsrelaterede aktiviteter er
listet for kolleger og andre, der kan have en interesse i at følge ens
arbejde. Forskningsdatabasen PURE er i flere år udviklet og tilpasset
bl.a. museumsområdets behov, og det er nu muligt at registrere og
synliggøre alle de forsknings- og formidlingsaktiviteter, som museernes inspektører og forskere leverer på mange platforme – fra
foredrag, interviews, workshops og udstillingshæfter til hverv og
udvalgsposter. PURE kan tegne et nuanceret billede af forskeren;
både den fagfællebedømte artikelportefølje, aktuelle og tidligere
projekter og alle de mere formidlingsrettede aktiviteter samt tillidsposter og netværk.

Kvalitet og synlighed
Forskning og formidling er som bekendt
af forskelligt omfang og karakter på de
danske museer. Fælles for aktiviteterne er
dog, at de i dag skal imødekomme anbefalingerne i Kulturministeriets forskningsstrategi og museumslovens øgede fokus
på kvalitet - og netop synlighed. Som led
i ministeriets målsætning om at løfte og
tydeliggøre forskningsindsatsen er det på
museerne i højere grad blevet nødvendigt
at formalisere og tilgængeliggøre registreringen på en ensartet og konsekvent
måde.
PURE og Kulturministeriets
Forskningsportal
Forskningsregistreringssystemet PURE,
Publication and Research, er et IT-system til
at indsamle, vedligeholde og synliggøre
data. PURE har siden 2013 været i brug
på ti af Kulturministeriets institutioner,
hvis medarbejdere de seneste tre år
har registreret projekter, publikationer,
14
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mundtlig formidling m.v. i den fælles
database. Basen benyttes også af en lang
række andre kulturinstitutioner og af de
højere læreanstalter i Danmark samt af
mange internationale forskningsinstitutioner. Informationerne, der indtastes,
er tilgængelige online via forskellige
portaler, afhængig af hvilken organisation, man som bruger er tilknyttet: For
de danske statslige museer, arkiver og
bibliotekers vedkommende formidles
registreringerne gennem Kulturministeriets Forskningsportal (pure-01.kb.dk/
portal/da/). Denne portal drives af Det
Kongelige Bibliotek og giver adgang til
søgninger i metadata, som også Google
Scholar høster fra, så den enkelte brugers
informationer principielt er tilgængelige
globalt set.
Forsker-cv og skræddersyede
rapporter
En af flere fordele ved at indtaste og
opdatere sine aktiviteter i PURE er, at

Af Miriam Watts og Peter Nørgaard
Larsen, Statens Museum for Kunst,
med bidrag fra Karen Marie Iversen,
Det Kongelige Bibliotek

registreringerne ikke er institutionsbundne. Det betyder, at man ved et jobskifte
kan overføre sine data fra én PURE-institution til en anden. F.eks. blev tidligere
museumsinspektør Emilie Boe Bierlichs
profil i systemet oprettet under den Hirschsprungske Samling men overflyttet til
Statens Museum for Kunst, da hun påbegyndte et ph.d.-projekt tilknyttet SMK.
Den enkelte museumsinspektør/forsker
kan vælge at registrere kort og i overordnede træk, men kan også udbygge sin
profil med længere beskrivelser og kan inkludere stier til online skriftligt og audio/
visuelt materiale. Man kan uploade digitale filer som fuldtekst, så en publikation
bliver tilgængelig som Open Access eller
parallel publicering via PURE. Systemet
kan altså med fordel anvendes som brugerens primære registrant og cv. Dertil er
det oplagt at linke fra en institutions eget
CMS-system til PURE eller til Forskningsportalen, så de registrerede aktiviteter
formidles på det enkelte museums hjem-

tioner trækker deres informationer fra
PURE til årsrapporter og forskningsberetninger, hvor man definerer sin rapportform, vælger kort eller lang visning og en
standard tekstopsætning som f.eks. MLA
eller Harvard. Desuden kan statistik visualiseres i forskellige diagrammer, og den
enkelte forskers netværk og kontakter kan
kortlægges grafisk.
En let vej til sparring og udveksling
Hvor museumsinspektører/forskere på
Statens Museum for Kunst selv indtaster
deres aktiviteter i PURE med vejledning
fra museets forskningskoordinator, har
bl.a. Den Hirschsprungske Samling en
samarbejdsaftale med Det Kongelige
Bibliotek om, at bibliotekets ansatte
registrerer for museets kunstfaglige medarbejdere. F.eks. er Emilie Boe Bierlichs
fagfællebedømte bidrag til udstillingskataloget Dyrestudier: Billedhuggeren Anne
Marie Carl-Nielsen listet som én af flere
formidlingsaktiviteter, der relaterer sig til
udstillingen af samme navn, der blev vist
på Den Hirschsprungske Samling i 201516. Registreringen af formidling og aktiviteter omkring udstillingen er ikke alene
en vigtig måde at eksponere den enkelte
museumsinspektør/forskers arbejde og
ekspertiseområder på, men er i større
perspektiv også en væsentlig synliggørelse
af institutionens tiltag og indsatsområder.
Efterhånden som flere museumsansatte
opretter en profil i PURE, vil relationer
på tværs af fag og geografi tegnes tydeligere, og potentialet for sparring og samarbejde vil kunne udfoldes yderligere.

Ph.d.-stipendiat Emilie Boe Bierlich.
Foto: Ida Tietgen Høyrup.

meside i en ensartet visning. På den måde
understøtter PURE, at museerne med
større konsekvens får lagt deres tiltag og
projekter frem, til glæde for kolleger og
andre fagligt interesserede og nysgerrige:
Ajourføringen behøves kun gjort i selve
databasen, men kan alligevel nå vidt ud
via forskellige kanaler. En anden central
funktion ved systemet er, at data kan listes
i forskellige rapportopsætninger. Det kan
derfor anbefales, at de enkelte institu-

Indgå i samarbejdet
PURE-konsortiet tilbyder nu de statsanerkendte museer at indgå i samarbejdet
omkring anvendelsen af databasen. Ved
siden af en profil i PURE vil den enkelte museumsinspektør/forsker skulle
oprettes i den internationale forsker-registrant ORCID (orcid.org), hvor et unikt
forsker-id identificerer brugeren internationalt set. Til institutioner med mindre
end otte brugere af PURE tilbyder Det
Kongelige Bibliotek løbende registrering
af udgivelser og publikationer i basen for
et mindre, årligt beløb. ODM og Kulturstyrelsen støtter op om initiativet omkring
de statsanerkendte museers anvendelse af
PURE og anbefaler, at museerne deltager
i samarbejdet.
DANSKE MUSEER 2/16
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Museumsmænd

Tove Borre
Sikken et dejligt liv jeg har haft

Af Annesofie Becker

Efter 39 år har Tove Borre valgt
at takke af som redaktør af
meddelelser, udstillingsomtaler
og personalia til Danske Museer.
Tove var med til at føde Danske
Museer og har siddet i indtil
flere redaktioner, renskrevet
artikler, læst korrektur, layoutet
og alt andet, der skal til for
at kunne publicere et fagblad
som dette, så uden Tove – intet
museumsblad!

”Knud siger, du kommer til Viborg”
Du har levende beskrevet dit samliv med bladet
i DM nr. 5, 2013. Men hvordan kom du ind i
museumsverdenen? Hvorfor valgte du den?
Det spørger jeg også nogle gange mig selv
om. Jeg kan bedst svare ved at fortælle,
hvordan mit liv har formet sig. Og for nu
at starte et sted, så tog jeg, efter min studentereksamen fra Roskilde Katedralskole i 1956, en helt ligegyldig eksamen som
lægesekretær.
Havde der været noget, der hed SU
dengang, var jeg søgt ind på universitetet
for at læse historie. Men bare det at få lov
til at flytte hjemmefra holdt hårdt. Først
da jeg var midt i 20’erne, fik jeg mit eget
lejede værelse. I Nyhavn. På det tidspunkt
arbejdede jeg for overlæge Blegvad på
Gammel Torv. Han var også teaterlæge, så
jeg kom både i Det Kongelige Teater og
lærte at skrive på maskine.

Da jeg nogle år senere fik mand og børn,
flyttede vi til Humlebæk. Derfra var der
langt til arbejde, så en dag gik jeg ned på
det forholdsvis nyåbnede Louisiana for
at spørge, om de havde brug for sådan
en som mig. Dagen efter ringede den på
det tidspunkt eneste inspektør, Kirsten
Strømstad, og jeg blev ansat med stillingsbetegnelsen sekretær for Knud W.
Jensen. Det blev til 10 fantastiske år på
Louisiana. At jeg forlod stedet, skyldes
kun, at min mand havde fået job i Viborg.
”Hvor ligger Viborg?”, tænkte jeg. Men en
af de sidste dage på Louisiana stak Peter
Seeberg hovedet ind på kontoret: ”Knud
siger, du kommer til Viborg. Så kom du
over til mig”. Det var den jobsamtale. Og
jeg bor stadigvæk i Viborg, selvom jeg
på et tidspunkt flyttede til Hald, 20 km
derfra, for at være i nærheden af Ørslev
Kloster, som jeg bestyrede de sidste 25 år
af mit officielle arbejdsliv.

Tove Lind Borre
Redaktør af Meddelelser i Museumsmagasinet/Danske Museer, siden
bladet blev grundlagt i 1977
Medarbejder på Louisiana og Viborg
Stiftsmuseum
Forstander for arbejdsrefugiet Ørslev
Kloster
Underviser og kursusarrangør på
Museumshøjskolen
Modtager af Uni Danmark Fondens
og Ole Haslunds hæderslegater.

Foto: Vibeke Risbo, Museumstjenesten.
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Man tog fat, hvor man kunne
Fra Knud W. Jensens Louisiana kom du til
Peter Seeberg på Viborg Stiftsmuseum. De to
bedste museumsmænd i landet. Hvad var det,
de kunne?
Lade sig begejstre! Og så lignede de hinanden i al deres rastløshed. Begge kastede sig ud i alverdens ting, fik syvtusinde
nye ideer om dagen, blandede sig i tiden
og tingene med en umiddelbarhed og et
nærvær, jeg savner i dag.
På Louisiana bestemte Knud. Han ombestemte sig også. I hvert fald for det meste.
Det betød, at vi der arbejdede på museet,
blev sendt ud i alle mulige retninger. Jeg
lavede koncerter, købte blomster, passede
indgangen og deltog i udstillingerne
foruden mit almindelige sekretærarbejde.
Man deltes om tingene, hjalp hvor man
kunne. Vi var ikke mange fastansatte, og
der var dobbelt så mange gartnere som
inspektører, nemlig to. Knud førte det
hus. Han var rundt i museet hele tiden.
Talende og lykkelig.
I Viborg foregik det lidt på samme måde.
Der var opbrud i museumsverdenen
dengang. Tingene måtte laves om. Og
der skete som bekendt en hel masse
på provinsmuseerne i de år. Peter fløj
rundt, han var nysgerrig, og vi ved jo,
hvor meget han og Mogens Bencard og
Palle Friis, Frank Birkebæk og andre fik
sat i gang; lige fra Statens Museumsnævn,
Museumstjenesten, Museumshøjskolen
og Danske Museer til nye lovforslag. Jeg
tror, det hele blev muligt, fordi de stod
sammen. Der blev jo ikke ligefrem lagt
strategiplaner.
Det blev der heller ikke på Stiftsmuseet.
Det hele foregik på sin egen stille måde.
”Tove, kan du ikke lige tage ud til den
eller den Hvolris (jernalderlandsby under
Viborg Museum) og se, hvordan det går?”.
Når Peter forlod museet, kom han altid
indenom mig. For det meste med en kas-

Peter Seeberg taler for Tove Borre i anledning af hendes 50 års fødselsdag i 1986. Gildet blev holdt i havestuen på Ørslev Kloster, men først i 1987, da Tove Borre er født den 24. december. Privat foto.

Frontpersonalet er de museumsmedarbejdere, der er i tættest kontakt med museets besøgende: ”Det er vigtigt
med de ydre rammer, det er vigtigt med museets image og målsætning, det er vigtigt at sikkerheden er
optimal, men uden venlige, kompetente og velorienterede mennesker i frontområderne går det ikke!”
Fra kursusbogen Frontpersonalet, Museumshøjskolen, 1994.
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se papirer eller to. Så sad vi i min gård og
talte, indtil han skulle hjem og spise. Men
aldrig om det, der lå i kasserne.
Nogle gange tænkte jeg: For dælen Peter,
nu må det slutte! Vi kan ikke overkomme mere, men jeg tog alligevel fat igen
næste morgen. Vi morede os jo. Der var
en kærlig tone på museet. Peter havde en
evne til at ansætte gode folk, og ligesom
på Louisiana var det jobmæssigt en blandet landhandel. Man tog fat, hvor man
kunne.
Det er måske derfor, jeg senere i livet
kunne lave kurser på Museumshøjskolen
for det, vi kaldte museernes frontpersonale, altså dem der møder de besøgende.
Er der noget, der især kendetegner museumsfolk?
Alle de museumsfolk, jeg kender, er
glade for deres museum og vil det det
godt. Men de har ikke brug for de store
omvæltninger. Når de ofte er lidt gale,
skyldes det måske, at de går rundt i alle
de gamle ting. De mangler en livsgrund,
tror jeg. Det var noget andet med Peter.
Han havde jo sin forfattergerning. Ikke
at han talte om sit forfatterskab til daglig.
Der var en skarp grænse imellem Peter
som forfatter og Peter som museumsmand. En gang imellem stak han af til
Rømø eller Frankrig i en 14 dages tid for
at skrive. Så fik vi breve, hvor han fortalte,
hvad han oplevede, ikke noget som helst
om museets drift og anliggender. Det
måtte vi selv klare.
Man mærkede dog forfatteren på den
måde, at han både fik skabt arbejdsrefugierne Ørslev Kloster og nogle år senere
Hald, og en tid også var formand for
forfatterforeningen. Danske Museers
redaktionsmøder blev for eksempel holdt
i foreningens lokaler på Christianshavn.
Når vi tog flyveren fra Karup, havde Peter
grønkål og lammekoteletter og stegepander i lommerne på duffelcoaten. Intet
møde måtte vare mere end to timer, og
alle møder skulle afsluttes med et måltid.
Det princip håndhævede han overalt.
Et lagermuseum
Det var jo en anden tid. I begyndelsen
brugte vi en del kræfter på en bestyrelse,
som var mest optaget af, hvilke cigarer,
der blev budt på under møderne.
Stiftsmuseet var, indtil Peter kom i 1960,
18
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Hjørneværelse i klostrets vestfløj. Foto: Garry Keyes.

hvad jeg vil kalde ’et lagermuseum’. De
lokale følte det som deres ret, at de kunne aflevere familiens ting til museet, som
de så også forventede udstillet. Det gik
jo ikke. Jeg må være en af de få, der har
oplevet Peter sige nej. Men han ordnede
det på den måde, at hvis folk ikke var
venlige, når de kom for at klage over ikke
at kunne finde mormors ting, så var de
det, når de gik.
Én gang skruede han bissen på. Ovre på
Skovgaardmuseet sad den første egentlige
leder af museet, Harald Ditzel (1962-82),
og kedede sig i sit smukke kontor. Til
opmuntring anskaffede han to hamstre,
en af hvert køn, og så gik det stærkt. Der
var fritgående, stærkt lugtende hamstre
overalt, indtil Peter, som var medlem af
Skovgaardmuseets bestyrelse, forlangte
dem aflivet: ”Hvis ikke du vil, så gør jeg
det selv!”

Danske Museer, må jeg forstå, var et redskab
til at give museerne indblik i, hvad der skete på
de andre museer, debattere og informere. Ikke
mindst den del du suverænt har haft ansvar
for i alle år, nemlig meddelelserne. Hvad tror
du, bladet har betydet for de danske museer
gennem alle årene?
Ja, det siger vel næsten sig selv: Tænk lige
på, at man i tiden før bladet nøjedes med
at sende hinanden sine årbøger! Danske
Museer gør det muligt at se, hvordan
museerne har udviklet sig. Det er både
arkiv og aktuelt diskussionsforum for de
danske museer, der i øvrigt er håbløse til
at dokumentere sig selv og deres gerning.
Forgængeren til Danske Museer var det
mere beskedne Museumsmagasinet, som
udkom første gang i 1977. 10 sider i sort/
hvid. Det blev også dengang udgivet af
Museumstjenesten, i begyndelsen til

Ørslev Kloster, Højslev, tæt på Lovns Bredning, Skive Kommune. Grundlagt i 1200-årene; arbejdsrefugium siden 1969. Foto: Garry Keyes.

Statens Museumsnævn, hvorfor nævnets
beretning blev bragt i bladet. Meddelelser
fra Danmarks Museer var indlagt som
løsark på lyserødt papir. Redaktionen
bestod af en repræsentant for hver museumskategori. I begyndelsen var Peter
ansvarshavende redaktør, men det hverv
gik efterhånden på skift. Jeg renskrev alle
artiklerne på Peters elektriske skrivemaskine, som han var meget stolt over. Men
den virkede kun ved særlige lejligheder,
og når man gav den et bestemt slag på et
bestemt sted. Så det var en svir, da jeg i
forbindelse med forvalterjobbet på Ørslev
Kloster fik en maskine med kuglehoved.
Arbejdsrefugiet Ørslev Kloster, der ligger tæt på
Limfjorden mellem Skive og Viborg, var også et
af Peter Seebergs projekter, der så blev dit. Det
er sjældent, jeg har hørt klosteret nævnt, uden
at dit navn er fulgt efter. Eller omvendt. Der er
oven i købet udgivet en festbog til dig og klosteret (Foreningen Ørslev Kloster 2001).
Jamen, jeg var der jo også i 25 år! Peter
var taget derud lillejuleaften 1964. Og
havde selvfølgelig forelsket sig på stedet.
Dagen efter døde ejerinden, komtesse
Olga Sponneck, som havde brugt halvdelen af sit liv på at redde klostret, der i dag

ejes af et legat i hendes navn. Peter førte
forhandlingerne med myndighederne,
både om oprettelsen af legatet og brug af
bygningerne. Han mente selvfølgelig, at
man skulle bevare dem stort set som de
stod, og at det ikke måtte koste alverden
at bo på klosteret. Det gør det stadig ikke.
Fra 1969 stod Dansk Kulturhistorisk Museumsforening for driften af stedet som
arbejdsrefugium, men i 1998 overgik den
til Foreningen Ørslev Kloster.
I 1978 var jeg blevet klosterets forvalter,
og det fortsatte, til jeg gik på pension i
2003. Det lyder fint, og det var virkelig en
sjov tid. Men jeg er heller ikke sart. Hovedparten af tiden pudsede jeg vinduer
og messinggreb eller rensede w.c.’er. Når
jeg altså ikke arbejdede med fondsansøgninger, lavede omvisninger, arrangerede
foredrag og tog mig af det administrative.
Det eneste, jeg ikke selv tog mig af, var
haven. Selvfølgelig gik der også tid med
at snakke, trøste, når arbejdet ikke skred,
som det skulle, og den slags. Man får jo
en moderlig funktion i sådan et arbejde.
At skaffe penge til drift og istandsættelser
var et langt, sejt træk. Der skulle det ene
krumspring til efter det andet. Kulturministeriet især var trægt. Jeg har mange
gange modtaget repræsentanter derfra

med fin middag. For så at få et tilskud på
10.000 kr. Det, jeg kalder de løse fonde,
var både nemmere at have med at gøre
og mere large.
Men lige omkring den tid, hvor jeg gik på
pension, var der en forståelse for, at man
skulle passe på landets herregårde. Og
Ørslev Kloster var gået fra at være kloster
til få status af herregård. Det gav lidt bedre økonomi, og i dag går det helt godt.
Klosteret er stort set fyldt op.
Hvordan ser du på museerne af i dag?
At museerne spreder sig mere end før,
breder sig ud over nye emner, gør mig
ikke nervøs. Det gør til gengæld museernes stigende administrative forpligtigelser. Men generelt kan man vel sige,
at de har været igennem en fredelig og
udmærket udvikling. Jeg savner naturligvis den umiddelbarhed, som et begejstret
sind kan lægge for dagen. At nogen får en
idé – og får den til at leve. Som da Peter
en dag syntes, at vi skulle lave et lille blad
til museerne.
Og uden dig er det slet ikke sikkert, at der
stadig ville være et Danske Museer.
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Kamma Rahbeks have
genopstår
På Bakkehusmuseet er gravko og gartnere
i fuld gang med at genetablere stedets
romantiske have fra 1800-tallets begyndelse. Kamma Rahbek (1775-1829) elskede
sin have og var kendt for den. Der blev
lagt både tid, penge og kræfter i at skaffe
sjældne arter hjem – så sjældne, at ikke
engang Botanisk Have var leveringsdygtig.
Mange af guldalderens hovedpersoner
nød en spadseretur blandt roser og
pæoner, der fik Kammas svoger, Adam
Oehlenschlaeger, til at kalde Kamma for:
”Alle Blomsters kierlige Veninde”. Haven
åbner efter planen i maj 2017.
Kamma Rahbeks have. Tegning af
C.F. Hetsch, 1883. Bakkehusmuseet

Fondsmidler styrker forbindelsen mellem kunstvidenskab og museer
Ny Carlsbergfondet har givet støtte til
fem nye postdoc-stillinger i et samarbejde
mellem museer og universiteter. Der er
tale om Esbjerg Kunstmuseum, ARoS,
Fuglsang Kunstmuseum, VejleMuseerne
og et partnerskab mellem Den Frie Udstillingsbygning, København, og Museet
for Religiøs Kunst, Lemvig. Støtten er en
del af en samlet donation fra Ny Carlsbergfondet på 37,5 mio. kr., der skal medvirke til at styrke den kunstvidenskabelige
forskning.

I audiens hos Christian V
Efter en gennemgribende restaurering
fremstår Frederiksborg Slots audienssal med tilhørende løngang atter med
samme glans, som da Christian V lod
rummene indrette i 1680’erne. Her går
arkitektur, malerkunst og kunsthåndværk
– stukkatur, marmoreringer og billedskærerarbejder – op i en højere enhed. I salens kuppelhvælv nærmest svæver de små
stukengle, der bærer Christian V’s krone
og monogram. På væggene ser man
blandt andet de oldenborgske konger og
scener fra Skånske Krig. I anledning af
genåbningen viser museet desuden en
udstilling om slottets indretning og brug
på Christian V’s tid. Udstillingen kan ses
frem til 4. september.
Frederiksborg Slots audienssal.
Foto: Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg Slot
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ICOM-konference i Milano
Den 24. ICOM-konference afholdes 3.-9.
juli i Milano, Italien, under temaet ”Museums and Cultural Landscapes”. Ifølge
programmet giver temaet anledning til
at diskutere og styrke museernes rolle i
et kulturelt og socialt perspektiv. Hvilken
rolle skal museerne spille i forhold til det
sted og lokalsamfund, det er en del af?
Og hvordan kan museerne udbrede deres
viden om kulturarven både inden for og
uden for murene? Det er de to hovedspørgsmål, de italienske værter stiller ved
årets konference.

ROMU slår mange døre op
Museumskoncernen ROMU stod bag hele to museumsåbninger
i foråret. Først Lejre Museum, der genåbnede efter en renovering med udstillingen Sagnkongernes Lejre, og dernæst Ragnarock
– det længe ventede museum for pop, rock og ungdomskultur.
En ombygning af Roskilde Museum er også på trapperne. Med
et nyt formidlingskoncept og en ombygning vil museet bringe
danskerne tættere på deres egen historie og skabe et moderne
kulturhistorisk og socialt mødested. Omdrejningspunktet for den
nye udstilling er Roskildes centrale rolle i 900-tallet, og museet vil
skabe et formidlingsunivers, hvor nutiden perspektiveres gennem
historien.
Foyeren på Ragnarock. Foto: Søren Solkær

Kunst for demente på
VejleMuseerne

18 hovedværker doneret
til Aros

Det handler om gode oplevelser, samvær
og fællesskab, når VejleMuseerne sammen
med demenseksperter tilbyder et kursus
for borgere, der lider af demens, og deres
pårørende. Kurset består af syv besøg på
Kunstmuseet, hvor deltagerne hver gang
fokuserer på et nyt kunstværk. Kunstfaglig
inspektør på VejleMuseerne Trine Grøne
er idékvinde bag tilbuddet. Hun inddrager musik, rekvisitter og dufte til at åbne
deltagernes sanser og introducerer hvert
kunstværk. Efter en kaffepause skal deltagerne selv prøve at lave et billede eller en
figur inspireret af dagens kunstværk og
med vejledning og praktisk hjælp fra en
professionel kunstner. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Vejle Kommunes
Vidensforum for Demens.

Aros har modtaget en kunstdonation af
de helt store fra The Merla Art Foundation / Dennis og Jytte Dresing Collection.
Donationen består af 18 hovedværker
inden for dansk og udenlandsk kunst
og repræsenterer en værdi på et tocifret
millionbeløb. Der er tale om klassisk
dansk modernisme med navne som Karl
Isakson, Edvard Weie, Vilhelm Lundstrøm
og malerier af Richard Mortensen, Egill
Jacobsen, Ejler Bille og Carl Henning
Pedersen. Derudover rummer den en
skulptur af Asger Jorn og kunstværker af
udenlandske kunstnere som James Rosenquist, Alexander Calder, Sam Francis
og Jean Deyrolle.

Digital-seminar på trapperne
Museernes videncenter for digital formidling (MMEx) har indtil videre afholdt to
seminarer i et treårigt udviklingsforløb
om museers digitale strategier og formidling. Forløbet udspringer af en analyse,
som MMEx har foretaget blandt museer
i Region Midtjylland, og som pegede på
museernes behov for at arbejde mere
strategisk med det digitale område.
Forløbet henvender sig til alle ansatte på
de danske museer – formidlere, ledere,
inspektører, teknikere mm. Det er en
mulighed for fælles kompetenceudvikling
og drøftelse af digitale indsatsområder på
tværs af organisationen. Næste seminar
afholdes 22. august 2016.

Museumsmandslegat til
Skagen-direktør

Fynske kunstmuseer i nyt
samarbejde
Brandts, Faaborg Museum, Johannes Larsen Museet og Clay Keramikmuseum Danmark er gået sammen om at sætte fokus
på Fyn som kunstdestination. Museerne
har indgået en aftale om fælles deltagelse
i Destination Fyns Danmarks-kampagne i
2016 under overskriften ”Kunstens Fyn”.
Fremadrettet bliver det muligt for turister
at få rabat ved at købe billetter til alle fire
kunstmuseer, som også vil tilbyde hinandens medlemmer af venneforeningerne
50 % rabat på entreen til museet ved
fremvisning af gyldigt medlemskort.

Lisette Vind Ebbesen. Foto: Skagens Kunstmuseer

Direktør for Skagens Kunstmuseer Lisette
Vind Ebbesen er blevet tildelt Carl Jacobsens Museumsmandslegat på 150.000
kroner. Ny Carlsbergfondet uddeler
hvert år priser til tre markante personer
i dansk kunst- og museumsliv i anledning
af brygger Carl Jacobsens fødselsdag. De
to øvrige prismodtagere er kunstnerne
Sophie Kalkau og Tal R. Fondets begrundelse for prisen til Ebbesen lyder: ”Lisette
Vind Ebbesen tildeles Carl Jacobsens
Museumsmandslegat for fornemt arbejde
for Skagens Museum siden sin ansættelse som direktør i 2008. På 10 år er det
lykkedes hende at fusionere museet med
Drachmanns Hus og Anne og Michael
Anchers Hus, at renovere og udvide
museet samt lave udstillinger, der har
tiltrukket et stadigt større publikum, altid
med udgangspunkt i samlingen”.
DANSKE MUSEER 2/16
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Skovgaards digitale værksted
Skovgaard Museet lancerede i marts
Joakim Skovgaards værksted – et formidlingsrum med digitale installationer, der
giver indblik i Skovgaards arbejdsproces,
inspirationskilder og øvrige værker. Formidlingsrummet er anden del af en større
formidlingssatsning om Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke
og øvrige virke. Her kan man lave sit
eget virtuelle kalkmaleri, opleve Joakim
Skovgaards tegninger folde sig ud på hans
gamle arbejdsbord og lære mere om hans
mange andre udsmykninger.
Formidlingsrummet Joakim Skovgaards
værksted. Foto: Ole Misfeldt

Nyborg Slot revitaliseres
Det blev CUBO-arkitekter, der vandt arkitektkonkurrencen om at tegne det nye
Nyborg Slot. Opgaven med at restaurere,
tilbygge og nyfortolke slottet til over en
kvart milliard kroner er den største af
sin art i Danmark i nyere tid. Projektet
omfatter ikke blot en restaurering af det
nuværende borganlæg, men bl.a. også en
Det nye Nyborg Slot. Visualisering: CUBO
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helt ny borgfløj, der skal rumme et formidlingscenter. Østfyns Museer spiller en
central rolle i formidlingen, der skal vise
Nyborg Slot som et politisk og kulturhistorisk vartegn og vække det til live for museumsgæsterne. Selve byggeriet forventes at
stå færdigt i slutningen af 2019.

Ny museumsø i København
Thorvaldsens Museum, Det Kgl. Bibliotek, Tøjhusmuseet og en lang række
andre aktører er gået sammen i et netværk, der i løbet af de kommende år vil
forvandle Slotsholmen og det omgivende
byrum til Københavns Kulturkvarter. Det
sker med Nationalmuseets direktør, Per
Kristian Madsen, som formand. Ambitionen er at tilføre stedet liv og aktivitet og
at skabe tværgående kultur- og formidlingssamarbejder. Initiativet til den nye
”museumsø” er det andet af sin slags i
hovedstaden inden for få år. I 2013 så
Parkmuseerne med bl.a. SMK, Rosenborg og Statens Naturhistoriske Museum
dagens lys.

11 % af kulturforskning sker
på museerne

Rungstedlundprisen til
Jette Baagøe

Dansk forskningstidsskrift
for museer ser dagens lys

Rungstedlundprisen på 50.000 kr. tildeles
i år lic. scient. Jette Baagøe, der gennem
sin karriere har beskæftiget sig indgående med emner, som ligger tæt på Karen
Blixens sfære, nemlig jagt, skov og natur.
Jette Baagøe har siden 1984 og indtil
2016 ledet Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm, og i 2015 kunne Baagøe
høste frugterne af et omfattende samarbejde med en lang række aktører om at
få anerkendt Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Jagtlandskabet ligger i de
nordsjællandske statsskove tæt på Karen
Blixens Rungstedlund og bidrager til den
lokale herlighedsværdi samt til fortællingen om Blixens danske hjemstavn. I 2011
stod Baagøe desuden bag særudstillingen
Dianas døtre – Kvindelige jægere dengang og
nu, hvor man fik bragt Blixen som jæger
ind i billedet.

Museum Sydøstdanmark og ROMU har
i fællesskab stiftet forskningstidsskriftet
Gefjon. Initiativet er blevet til på baggrund af de senere års skærpede forsknings- og publiceringskrav i museumsverdenen. Gefjon er fagfællebedømt og
vil udkomme en gang årligt. Tidsskriftet
behandler emner inden for arkæologi,
historie, etnologi, sociologi, antroplogi
og museologi. Redaktionen forestiller sig,
at bidragsyderne kan komme fra både
de kulturhistoriske museer og universiteterne, men principielt er der ikke sat
begrænsninger.

Universiteterne står med 76 % for størstedelen af den forskning og udvikling
(FoU), der bedrives på kulturområdet.
Museerne står bag en stor del af det
øvrige med 11 %. Tallene stammer fra
Danmarks Statistiks nylige opgørelse over
udviklingen fra 2007 til 2014. Det skriver
ODM i sit nyhedsbrev.

Vagtskifte på Museum
Sønderjylland
Med udgangen af april måned opsagde
Orla Madsen sin stilling som direktør for
Museum Sønderjylland. Orla Madsens beslutning skal ifølge museet blandt andet
ses i lyset af forslag til omstruktureringer
af museet. Det er en opgave, der efter
Orla Madsens opfattelse kræver ”friske”
kræfter. Orla Madsen, der er uddannet
arkæolog, har siden 1995 været ansat i
det sønderjyske museumsvæsen. Først
som leder af det Arkæologiske Museum i
Haderslev og siden ved Museum Sønderjylland, som han har været en bærende
del af at udvikle siden sammenlægningen
af de sønderjyske museer i 2006.

Jette Baagøe. Foto: Karen Blixen Museet

Børn i dagtilbud skal ind på
museerne
Arken og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har sammen med fire andre
aktører fået i alt 1,2 mio. kr. fra Kulturministeriets pulje til nye partnerskaber
mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.
Herregårdsmuseet skal samarbejde med
børnehaverne i Allingåbro og Auning, og
Arken påbegynder projektet ”På små ben
i billedrum”. Målet med Arkens projekt er
at skabe modeller for varige læringsfællesskaber mellem kultur- og daginstitutioner
i samarbejde med Ishøj Kommune, Ishøj
Bibliotek, Heerup Museum og daginstitutioner fra både Ishøj og Rødovre kommuner. Fælles for alle seks projekter er, at de
skal skabe meningsfulde møder mellem
børnene og kulturinstitutionerne og styrke børnenes kreative udfoldelse i samspil
med forskellige kunstarter.

Japansk arkitekt bag museum til H.C. Andersen
Japanske Kengo Kuma and Associates har
vundet projektkonkurrencen om at tegne
et nyt H.C. Andersens Hus i Odense, der
skal sætte eventyrene i centrum for museumsoplevelsen. Kuma skal samarbejde
med det danske arkitektfirma Cornelius
+ Vöge og landskabsarkitektfirma MASU
Planning. Tidligere har engelske EVENT
Communications vundet en konkurren-

ce om et samlet formidlingskoncept for
huset med udgangspunkt i H.C. Andersens univers. Dette formidlingskoncept
har været en del af grundlaget for Kengo
Kumas arbejde. Odense Kommune og
Odense Bys Museer skal nu have finansieringen på plads. Huset er planlagt til at
åbne i 2020.
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Konservering

Best practice i bevaringsarbejdet
– fra kortlægning til strategi

Af Birgit Wilster Hansen,
Museum Lolland Falster og
Pia Lyngberg-Larsen, ODM

Den dynamiske bevaringsplan
er blevet til over en 10-årig periode og i et samarbejde mellem
Museum Lolland Falster (MLF)
og Bevaringscenter Næstved (i
dag Bevaringscenter Sjælland).
Bag projektet står en arbejdsgruppe bestående af ansatte
ved såvel museum som bevaringscenter. Som tovholdere fra
museet er souschef Anna-Elisabeth Jensen og konservator og
magasinforvalter Birgit Wilster
Hansen, og som tovholder for
bevaringscenteret er konservator Pia Lyngberg-Larsen (nu
ansat i ODM).

Oversigt for samarbejdsprojektet mellem Museum
Lolland Falster og Bevaringscenter Næstved.
Flowet viser, at dialogen er altafgørende frem mod
at nå et fælles mål. Projektet lykkes allerbedst, når
samarbejdet bygger på tillid. Tilliden viser vi ved,
at det er legalt at søge hjælp i ’blikket udefra’.
Succesen nås bedst, når samarbejdet bygger på
gensidig anerkendelse af hinandens kompetencer.
Den samlede bevaringsstrategi styrkes kontinuerligt, når alle kompetencer og ressourcer kommer i
spil. Illustration: Museum Lolland Falster.
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Best practice
Arbejdsgruppen ønskede at skabe en
’best practice’ i bevaringsarbejdet på MLF
ud fra et primært formål om at skabe
systematik, ensrette arbejdsprocesser
og lette det daglige bevaringsarbejde.
Systematikken var vigtig for os, da fremgangsmåden skulle kunne overtages og
videreføres af andre på tilsvarende vis.
Nøglen til best practice har været tillid,
anerkendelse og samarbejde – begreber
hentet fra ressourceværktøjet ’social
kapital’, der netop anvendes til at fremme
det gode samarbejde. Vi fik skabt en best
practice omkring MLF i Den dynamiske
bevaringsplan, der aldrig går hen og bliver

et skuffedokument, men fremover altid
er med i museets arbejdsplan, hvor den
løbende rettes til.
Blikket udefra
Tilsyn i egen organisation kræver mange
ressourcer, ikke mindst til at videreformidle den viden som indsamles undervejs. Det sker let, at vi i en travl hverdag
bliver hjemmeblinde i egen organisation.
Det har vi imødegået ved at søge samarbejdet. Vi har dertil været bevidste om, at
kortlægningen versus evt. udbedringer og
kvalitetskontrol af hensyn til validiteten
skal udføres af mindst to forskellige grupper, afhængigt af arbejdets karakter. Her

Hat pakket i mange lag silkepapir. Ved en hurtigt
visuel inspektion fremstår genstanden umiddelbart korrekt pakket, fordi inspektionen kun ser det
hvide silkepapir. Det lyserøde silkepapir opdages
først, når hatten pakkes helt ud. Det er dog kun
en mindre mængde af genstande, der fra gammel
tid stadig er pakket med lyserødt silkepapir. Foto:
Birgit Wilster Hansen, Museum Lolland Falster,
og Pia Lyngberg-Larsen,ODM.

Interiør fra butiksgaden Falsters Minder, MLF. Foto: Birgit Wilster Hansen, Museum Lolland
Falster, og Pia Lyngberg-Larsen,ODM.

var samarbejdet i projektgruppen, med
museets øvrige personale og eksterne
kompetencer, løsningen.
Bevaringsplanen er museets strategiske
værktøj. De enkelte opgaver planlægges
og prioriteres. De hurtige opgaver løste
vi som oftest på stedet. Hvis opgavens
størrelse kræver mere planlægning, har vi
anvendt individuelle worksheets, som skaber overblik over behovet for deltagere,
ressourcer og tidsplan. Bevaringsplanen
på MLF er både dynamisk og løsningsorienteret.
Sten på vejen
Selv om det tager tid, er det nødvendigt
at være meget systematiske og kritiske
i dataindsamlingen, eksempelvis af
klimamålinger, genstande og bygningers
bevaringstilstand. Vores dataindsamling
viste, at ved stikprøver på magasiner, skal
nedpakkede genstandene pakkes helt
ud hver gang. En problematisk praksis
anvendt i tidligere tider, fremgår nemlig ikke altid umiddelbart ved en visuel
inspektion.
Vi har dertil været bevidste om, at en
kildekritisk tilgang let skaber konflikter
i en arbejdsgruppe. Det skyldes, at det vi
kortlægger, kan fremvise emner, hvor vi
er uenige om, hvorvidt der er et problem
eller ej, og hvilken løsning, der eventuelt
skal anvendes. I et projekt, der som vores,
bygger på gensidig tillid og anerkendelse,
har vi kun oplevet konstruktive diskussioner omkring evidens, fordi vi ikke
fokuserer på kilden til problemet, men
på løsningen. I fællesskab har vi skabt en
evidensbaseret praksis, hvor den samlede
kortlægning ligger til grund for strategien. F.eks. har kortlægningen af den
vanskelige praksis omkring pakning ført
til en ny strategi, hvor pakkematerialer
udskiftes efter behov.
Den gode praksis
Museets udstilling i Nykøbing Falster,
kaldet Falsters Minder, rummer bl.a.
DANSKE MUSEER 2/16
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Vi har imødegået risikoen for, at der bliver
skubbet til den løse pind, ved at flytte en af
medaljonstolene hen foran. Foto: Birgit Wilster
Hansen, Museum Lolland Falster, og Pia
Lyngberg-Larsen, ODM.

Klangbunden af cembaloet, der står på Reventlow
Museet i Pederstrup. Bemærk den smukke blomsterdekoration. Pinden, der holder vingen oppe, er
løs på et cembalo, da den let skal kunne løftes af.
Derfor er der en risiko for, at vingen falder ned,
hvis der bliver skubbet til pinden. Foto: Birgit
Wilster Hansen, Museum Lolland Falster, og Pia
Lyngberg-Larsen,ODM.

Butiksgaden, en charmerende fremvisning af butiksinteriører fra 1960’erne.
Udstillingerne er løbende restaureret og
genopsat i oprindelige udstillingsrammer.
Det løbende vedligehold betyder, at disse
interiører stadig kan vises efter godt 50 år.
Bevaringsarbejdet omkring den populære
udstilling følger i dag nævnte worksheet.
Processen gennemføres minimum fire
gange årligt ved det interne periodiske
tilsyn, hvor vi bl.a. ser efter synlige skader
på genstande og bygninger og indsamler
klimadata. Periodiske tilsyn gennemføres
i alle udstillinger og magasiner. Hertil
kommer de daglige rutiner, der gennemføres af personalet på stedet.
Det daglige tilsyn sikrer, at uønskede hændelser ikke forbliver uopdagede, f.eks. en
vandskade. Her har museet udarbejdet
tilstrækkelige procedurer, der reddede
museets genstande på et af magasinerne i
efteråret, hvor der opstod en vandskade.
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Et andet eksempel på en best practice,
udviklet i kraft af samarbejdet, er på
Reventlow Museet i Pederstrup på det
vestlige Lolland. Her står et smukt cembalo, med blomsterdekoration på klangbunden, mærket Moshack, København, 1770.
Denne attraktion vil museet gerne vise
for publikum. Der er dog en risiko for,
at publikum kan skubbe til pinden, der
holder vingen. Det har vi imødegået ved

at rykke en af medaljonstolene hen ved
pinden, så publikum skal gå uden om det
hjørne. Teknikken hedder ’nudging’.
Den største gevinst ved samarbejdet er, at
den samlede bevaringsindsats på museet kontinuerligt er blevet løftet. Det er
lykkedes for os gennem et tillidsbaseret,
anerkendende samarbejde, så der i dag
på MLF eksisterer en best practice for
bevaringsarbejdet.

Litterært

Se litteraturen!
Af Anders Ehlers Dam, Ph.d., professor i
dansk litteratur ved Europa-Universität
Flensburg

Den danske forfatter J.P. Jacobsen (1847-1885) havde et
udpræget malerisk sprog. Han
kendte mange kunstnere og
interesserede sig for kunst. Og
samtidige og senere kunstnere i
Danmark og Tyskand var optaget af hans tekster. Fra 14.5.
til 18.9. 2016 sætter Faaborg
Museum med udstillingen ”Der
burde have været Roser.” J.P.
Jacobsen og kunsten fokus på
forholdet mellem litteratur og
kunst.

Ideen
Ideen til en udstilling om J.P. Jacobsens
forhold til kunsten, og kunstens forhold
til Jacobsen, opstod under en samtale
med Gry Hedin, museumsinspektør ved
Faaborg Museum, efter et seminar på Københavns Universitet for et par år siden.
Gry havde skrevet en interdisciplinært
anlagt ph.d.-afhandling om Darwin-receptionen i nordisk litteratur og kunst, mens
jeg var postdoc med et litterært projekt
og samtidig, fra tid til anden, skrev kunstanmeldelser i Weekendavisen. Mens Gry
nærmede sig litteraturens verden som
kunsthistoriker og med erfaring fra museumsverdenen, skrev jeg, som litteraturhistoriker, om kunstudstillinger.
Vi interesserede os begge for J.P. Jacobsens forfatterskab og blev enige om at

J.P. Jacobsen: Skriveunderlag, 1870’erne. Det Kongelige Bibliotek.
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koncipere et forsknings- og udstillingsprojekt, hvor vores fælles interesse for den
interaktion mellem litteratur og kunst,
der er så udpræget i tilfældet Jacobsen,
skulle undersøges nærmere, og hvor vi
kunne udnytte, at vores viden gik på tværs
af kunstarterne.
Efter, med støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg og Novo Nordisk
Fonden, at have gransket både samspillet
mellem litteratur og kunst i teoretisk forstand og Jacobsens konkrete forbindelser
til kunsten kunne vi udvikle et koncept
for udstillingen.
Visuel kultur
I centrum for udstillingen står selvfølgelig
forfatteren J.P. Jacobsen. Men i modsætning til det, man typisk finder på et
forfattermuseum, er fokus entydigt lagt
på det visuelle. Emnet er ikke Jacobsens
liv og levned i bred forstand. Forfattermuseer er som regel præget af personlige
efterladenskaber som hårlokker, tobaksdåser, stokke og meget andet, hvor den
biografiske forfatters ejendele da har
funktion af en slags kultiske genstande,
der skal genfremkalde den afdøde forfatter. Der er kun ganske lidt af den slags på
udstillingen i Faaborg.
Det betyder ikke, at der udelukkende
vises traditionelle kunstværker. Fra J.P.
Jacobsens mindestue på Thisted Museum,
der huser udstillingen 2.10. - 31.12. 2016,
har vi eksempelvis lånt en kukkasse, som
Jacobsen ejede, og i hvilken han kiggede
på stereoskopbilleder. Interessant nok,
optræder kukkassen i Jacobsens værker
som motiv. Et eksempel på de adskillige
billedalbummer, som Jacobsen havde, udstilles også. Her indklæbede han billeder
fra sine rejser, portrætter af skuespillere
og forfattere og reproduktioner af kunstværker. Dertil ejede han en del franske
modemagasiner, hvis billeder af elegant
klædte damer han sandsynligvis har ladet
sig inspirere af i sine detaljerede litterære beskrivelser. Tag for eksempel denne
beskrivelse fra Niels Lyhne (1880):
”Hendes hvide Kjole af et halvklart Stof,
stribet af smalle, silkeblanke Striber,
havde en tvunden Kant af graa og orange
Ghenille, og var besat med smaa Rosetter,
i de samme to Farver. Lyse Halvhandsker,
uden Fingre, bedækkede hendes Hænder
og gik op til over Albuen. De var af perlegraa Silke, ligesom hendes Sko.”1
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Der findes allerede i kraft af disse forskellige genstande en visuel kultur omkring
Jacobsen, som glider ind i hans litteratur.
Fysisk tæt på Jacobsens skrift, og af
overvældende visuel styrke, er de lyserøde
skriveunderlag, som forfatteren undervejs
i skriveprocessen fyldte med småtegninger af personer fra sine romaner (fx Fru
Marie Grubbe) og alverdens fantasifulde figurer. Skriveunderlagene vises på
udstillingen. Ikke så meget, fordi de siger
noget om manden Jacobsen, som fordi de
visualiserer den litterære skabelsesproces
– og udgør en slags små kunstværker i sig
selv!
Kunsten
Størstedelen af udstillingen handler
imidlertid om de forskellige forbindelseslinjer, der løber mellem J.P. Jacobsen
og kunstnere i forfatterens samtid og
eftertid. Udstillingen viser blandt andet
værker af de kunstnere, som Jacobsen
kendte fra København og Rom, hvor han
havde et ophold i 1878-79. Det var i Rom,
at Ernst Josephsons berømte portræt af
ham blev til.
Jacobsens noveller, romaner og digte er
altid blevet forbundet med malerkunsten.
Allerede Georg Brandes skrev: ”Sikkert
har der aldrig før i nordisk Litteratur
været malet med Ord som hos ham.”2 Det
var på grund af de enestående beskrivelser hos Jacobsen, at man så ham som
en forfatternes maler. Han benyttede en
mængde nuancerede farveord såsom
”røgrød”, ”mælkehvid”, ”gyldenmat”,
”blaagraa”, ”bronzebrun”, ”sherrygylden”
og ”sommerfuglsbrogede”. I udstillingskataloget skriver Annegret Heitmann,
professor i dansk litteratur i München,
om det maleriske sprog hos Jacobsen.
Dette ”maleriske” ved selve det litterære
sprog lader sig vanskeligt udstille som
sådan, men belyses i udstillingens tekster,
ligesom et udvalg af Jacobsens bøger vil
ligge fremme, så man kan slå sig ned og
læse lidt under en pause på turen gennem museet.
Ud over portrætter og illustrationer
af forfatteren, viser udstillingen også
værker af eksempelvis P.S. Krøyer, Kristian
Zahrtmann, Carl Thomsen og Godfred
Christensen, hvor man i malerkunsten
kan finde paralleller til de æstetiske
problematikker, Jacobsen udforskede litterært, blandt andet brydningen mellem

tradition og modernitet, genrebilleder og
koloristiske og tidlige impressionistiske
eksperimenter.
Den tyske forbindelse
I årtierne efter Jacobsens død ændrede
opfattelsen af forfatteren sig på den
måde, at han i stadig højere grad blev
set som en forløber for symbolisme og
jugendstil og ikke længere så meget som
en problemdebatterende naturalistisk
forfatter. Især i Tyskland blev den danske
forfatter uhyre populær. Udstillingen
eftersporer denne tyske forbindelse.
Det er en kendt sag, at mange kendte
tysksprogede forfattere, f.eks. Thomas
Mann, Robert Musil, Rainer Maria Rilke,
var optaget af Jacobsen, men også tyske
kunstnere interesserede sig for ham. Det
gjaldt blandt andet for malerne i kunstnerkolonien i Worpswede. Her læste den
unge Paula Modersohn-Becker Jacobsen
med stor begejstring. Om læsningen af
romanen Niels Lyhne skrev hun i 1899:
”Jeg føler ham, Jacobsen, i alle mine
nerver, i håndleddene, fingerspidserne,
læberne. Det giver mig kuldegysninger.
Jeg læser ham fysisk.”3
Et andet udtryk for Modersohn-Beckers passion for Jacobsen er de bøger af
forfatteren, hun fik i gave af sin gode
ven, Rilke. Bøgerne indbandt hun i gul
og lyserød silke og vatterede dem, sådan
at de var behagelige at holde på. Vi har
lånt disse unikke bøger og viser dem på
udstillingen.
Udstillingen præsenterer den tyske
reception af Jacobsen gennem både malerier med forbindelse til hans værker og
illustrationer fra tidsskrifter og bogudgaver, blandt andet Worpswede-kunstneren
Heinrich Vogelers illustrationer i jugendstil til den tyske oversættelse af Jacobsens
samlede værker. Disse tyske værker udgør
sammen med danske illustrationer,
bogudgaver og malerier fra det første
par årtier af 1900-tallet, som også vises på
udstillingen, visuelle eksempler på den
forskelligartede forståelse, der har været
af Jacobsen: Han var en malernes digter,
men ikke på nogen entydig måde.
Jacobsen er også sat i musik, blandt andet
af Carl Nielsen, Frederick Delius og
Arnold Schönberg, og det er planen, at
også disse itonesætninger af de litterære
tekster vil indgå i en del af udstillingen,
sådan at tekst, billede og musik går op

Ernst Josephson: J.P. Jacobsen, 1879. Olie på lærred, 90,5 x 64,5 cm. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foto: Kit Weiss.
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J.P. Jacobsen: ”Gedichte”. Leipzig 1897. Eksemplar, som R.M. Rilke
forærede Paula Modersohn-Becker, og som hun indbandt og
vatterede. Paula Modersohn-Becker-Stiftung, Bremen.

Heinrich Vogeler: illustration til ”Es hätten Rosen da sein müssen”, i J.P.
Jacobsen: ”Gesammelte Werke”. Bind 1. Jena 1907.
Det Kongelige Bibliotek.
Kristian Zahrtmann: En blomstersælgerske fra
Florens, 1880. Olie på lærred, 58 x 54 cm.
Statens Museum for Kunst.

i en højere enhed – en sameksistens af
forskellige kunstarter, som Carl Petersens
smukke gesamtkunstwerk af en museumsbygning i Faaborg vil udgøre en oplagt
ramme om.4
1. J.P. Jacobsen: Niels Lyhne [1880]. Udg. af Jørn
Vosmar. Danske Klassikere. Det danske Sprog- og
Litteraturselskab. København 1986, s. 30.
2. Georg Brandes: ”J.P. Jacobsen” [1883] i Samlede
Skrifter. Bind 3. København 1900, s. 3-38, her: 3.
3. Paula Modersohn-Becker, ihre Briefe und Tagebücher
und ihre Kunst. Udg. af Günter Busch. Frankfurt
a.M. 1979, s. 156f.
4. Jf. Gry Hedin og Gertrud Hvidberg- Hansen (red.):
I skøn forening. Faaborg Museum 1915. Faaborg/København 2015.

”Der burde have været Roser.” J.P. Jacobsen og
kunsten vises på Faaborg Museum 14.5. –
18.9. 2016 og på Thisted Museum 2.10.
– 31.12. 2016. Kataloget J.P. Jacobsen og
kunsten, redigeret af Anders Ehlers Dam
og Gry Hedin, udgives på Aarhus Universitetsforlag (185 sider). Det rummer
fagfællebedømte artikler af Jørn Erslev
Andersen, Annegret Heitmann, Jens
Løhfert Jørgensen og redaktørerne.
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Eventyrligt

I belong to the world
– H.C. Andersen i Seoul

Af Ejnar Stig Askgaard,
Odense Bys Museer, og
Eskild Bjerre Laursen,
udstillingsarkitekt.dk,
med bidrag fra Jaekyung Lee,
museumsinspektør ved Seoul Museum
of History.

I sommeren 2014 fik Danmark
besøg af Park Won-soon,
overborgmester i Seoul,
hovedstaden i Sydkorea, en af
verdens stærkeste økonomier.
Som første programpunkt
besøgte han Odense, fordi
byen er H.C. Andersens
fødeby, og fordi museet for
verdensdigteren ligger dér.

Indgang til udstillingen med forstærket perspektiv.
Foto: Torben Grøngaard Jeppesen.
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En hilsen fra den anden side af jorden. Foto: Eskild Bjerre Laursen.

Udstilling som pilotprojekt
Park Won-soon fortalte under sit besøg,
at H.C. Andersen for ham repræsenterer
en livsanskuelse og et sæt af humanistiske
værdier, som han finder væsentlige og
savner i det koreanske samfund. Han vil
for ungdommen i Seoul opføre en stor
oplevelsespark viet til Andersen og til den
kreativitet og inspiration, der udspringer
af hans digtning; han søgte til projektet
assistance og inspiration i et samarbejde
med Odense Bys Museer, Odense by og
København: ”Det, der betyder noget, er
borgernes livskvalitet, glæden ved tilværelsen. Og der er Odense og København
langt foran Seoul”, udtalte borgmesteren
til dagbladet Information (14.8.15).
Efter borgerkrigen 1950-53 måtte den
enkelte koreaners interesser vige for
nationens styrkelse, hvor vækst blev sat
i højsædet og økonomien tilpasset de
meget store virksomheders strategier. Udviklingen har resulteret i et konkurrencepres, der tvinger koreanske børn gennem
skoleforløb på op til 15 timer dagligt.
65% af de 25-34 årige koreanere har nu
en bachelor mod et gennemsnit på 39%
i OECD-landene. Som følge heraf må
unge koreanere kæmpe benhårdt for et
job, som modsvarer deres kvalifikationer,
på et ofte irregulært og usikkert arbejdsmarked. Det, man i Danmark kalder for
”kvalitetstid” mellem forælder og barn,
er for koreanske mænds vedkommende
32
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indskrænket til i gennemsnit dagligt 3
minutter og for koreanske kvinder 16
minutter.
Museumschef ved Odense Bys Museer
Torben Grøngaard Jeppesen har gennem
en årrække arbejdet på en østasiatisk kulturudvekslings- og turismestrategi. Han
modtog derfor Park Won-soons udstrakte
hånd og foreslog at markere et fremtidigt
samarbejde med en H.C. Andersen-udstilling i Seoul, som pilotprojekt for det
større ærinde.
Af kærlighed til Andersen
Resultatet blev udstillingen I Belong to the
World. Gennem de knap tre måneder,
udstillingen var åben, fra 4.12. 2015 til
28.2.2016, slog man alle hidtidige publikumsrekorder på Seoul Museum of History med et besøgstal på godt 320.000. Ikke
mindre end otte nationale tv-stationer
bragte indslag fra udstillingen, herunder
et program med diskussion mellem to
professorer om tolkningen af Andersens
eventyr.
For bedre at forstå, hvad denne succes
bygger på, har vi stillet en række spørgsmål til vores kontaktperson i projektet,
Jaekyung Lee, museumsinspektør ved
Seoul Museum of History. Hun slog til
at begynde med fast, at H.C. Andersen
er velkendt, og at hans eventyr er meget
populære i Sydkorea. Digterens eventyr er en naturlig del af børns litterære

erfaring, han læses i folkeskolen, og i de
øvre klasser er hans livshistorie beskrevet
i skolebøgerne. På spørgsmålet om, hvilke
værdier H.C. Andersen repræsenterer for
det sydkoreanske folk, svarer hun:
“Love, compassion, peace, courage,
devotion, feeling of strength to overcome
the adversity … Through his life, we can
understand the value of overcoming
hardships. Through his stories, we can
feel beautiful fantasies, warm humanism
and lyrical emotions. It provides some
strength and courage to live, and to go
beyond adversity, to transcendent hardships.”
Jaekyung Lee mener, at H.C. Andersens
eventyr og historier berører et ømt punkt
i folkehjertet:
”Also, they have a connection with the
historical Korean background. In 1914,
when Andersen stories were first introduced to Korea, it was during the Japanese
colonization, that is to say a very difficult
time for Koreans. At that time, a man
named Bang Jeong-hwan created the
word ‘child’, and it is only from that
moment onward that the existence of
children started to be socially recognized; it was the time when children got
recognition as human beings, and this
happened at the same period as Ander-

”A chapel dedicated to Andersen”. Foto: Eskild Bjerre Laursen.
Karnevallet 2005 i Brasilien havde H.C. Andersens eventyr som tema. Her modeller til eventyret Nattergalen. Foto: Seoul Museum of History.
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Indgangen til Seoul Museum of History. Foto: Torben Grøngaard Jeppesen.

Fra museumsrum til julestue. Foto: Eskild Bjerre Laursen.
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sen stories got introduced in Korea. The
children magazine Boy children, or Bang
Jeong-hwan magazine The gift of love,
Saebeot magazine and so on were filled
with fairy tales. Andersen stories were
adapted and translated into Korean and
nourished children with dreams, hope
and courage.”
Udstillingens form
At I Belong to the World tiltrak sig så stor
opmærksomhed, tilskriver Jaekyung Lee
flere forhold: Emnet i sig selv, at det var
den første udstilling i Sydkorea om H.C.
Andersen, og at den fandt sted i juletiden, der i Sydkorea, ligesom i Danmark,
er en fest- og ferietid for familier. Dertil
fremhævede hun udstillingens design:

Foto ved middagsbordet: Jaekyung Lee, Hong-Bin Kang, Eskild Bjerre Laursen, Ejnar Stig Askgaard,
Johs. Nørgaard Frandsen og Torben Grøngaard Jeppesen. Foto: Vores værtinde Jade.

”The design was impressive, and was
triggering curiosity from the audience. It
was the first attempt of that kind of presentation method in Korea … the global
outlook was wide and gave an opportunity
to indirectly experience the culture and
history of a place people haven’t been to.
It also offered a chance to everybody the
enjoyment of a fair and equal culture.”
Det nye og fremmedartede ved udstillingens form lå for det koreanske museumspublikum i, at den enkelte familie på
forskellig vis kunne deltage og aktiveres:
Her kunne man læse om H.C. Andersen,
se originale museumsgenstande såsom
digterens tegninger og papirklip – ja, sågar hans seng; man kunne se H.M. Dronningens decoupager til De Vilde Svaner
og hendes filmatisering af Snedronningen.
I aktivitetsrummet kunne man tegne, klippe og klistre julepynt, lege med Lego og
læse eller få oplæst af digterens eventyr.
”The enjoyment of a fair and equal culture” må forstås således, at udstillingen tog
hensyn til alle aldre, at den tog hensyn til
familiesamværet.
Ifølge Jaekyung Lee forstærkede det
designmæssige greb det fremmedartede i
udstillingen:
”The lightening, the colours, the structures and the artefacts were well-balanced, it looked like a chapel dedicated to
Andersen, in a sober way but through the
intense tones, a fantastic and warm world
of fairy tales was well represented. It was
possible to touch the structures, and take

Julestuelandskab med Andy Warhol, Lego, bøger og papirklip. Foto: Eskild Bjerre Laursen.

pictures with them, so it maximized the
promotion of the exhibition. The living
christmas tree also gave a warm atmosphere to the exhibition, with the manual
activities displayed directly on it.”
Til spørgsmålet om, hvorvidt udstillingens
design adskilte sig fra den koreanske
måde at lave udstillinger på, svarede
Jaekyung Lee ”ja”:
“The daring arrangement of the colours,
the dark lightening, the possibility to
experiment directly in the exhibition, and
the transformation of the interpretation
of the existing space for the organization
of this exhibition, were the main differences I noticed from the Korean way of
doing things.”

Til sidst spurgte vi, hvilke værdier (om
nogen) Danmark repræsenterer for en
koreaner, og fik følgende svar: “Understated beauty. Northern country. Education.
Happiness. Equality”. I Sydkorea er man
opmærksom på, at danskerne figurerer
som et af verdens lykkeligste folk, og at
Danmark, som Park Won-soon udtalte
til Information, repræsenterer velfærd
og social retfærdighed: ”Men vi har også
brug for gode historier. Og Danmark er
de gode historiers hjemstavn.”
Planerne for etableringen af en H.C.
Andersen-oplevelsespark i Seoul er i skrivende stund i fuld gang, og placeringen
af den er udbudt i konkurrence mellem
storbyens enkelte distrikter.
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Didaktisk

Museum og folkeskole
– hånd i hånd
Af Mette Boritz og Mette Byriel-Thygesen,
Nationalmuseet

Hvordan kommer museerne
tættere på skolernes faktiske
virkelighed? Hvordan kan et
tættere samarbejde bidrage til
at udvikle og kvalificere museernes praksis? Det har Nationalmuseet fundet et godt bud på
i et partnerskab med Blågård
Skole. Partnerskabet er planlagt
til at løbe over ni år, tager afsæt
i den nye skolereform og er det
første af sin art.

I

august 2014 ’adopterede’ Nationalmuseet tre 1. klasser fra Blågård Skole på
Nørrebro i København. Aftalen indebærer, at eleverne de næste ni år skal være
Nationalmuseets særlige skolebørn. Ca.
en gang om måneden besøger klasserne
museet, og i samarbejde med lærerne
udvikles nye forløb, som passer nøje ind
i klassens curriculum. For os handler det
om at finde nye måder at bruge museet
på i undervisningsøjemed; her giver det
tætte samarbejde med lærerne et vigtigt
indblik i den nye skolereform i praksis.
Omkostningerne bekostes af museet og
skolen. Der er ikke tilført særlige midler, og den merværdi, projektet tilfører
institutionerne, er alt arbejdet værd! For
begge parter handler det om læring og
udvikling, om færdigheder og inspiration:
”Vi er superglade for det”, siger klasselærer Astrid Rørdam. ”Det giver vores børn
nogle helt andre muligheder, og jeg får
nye vinkler på min undervisning, som jeg
ikke finder i et traditionelt klasseværelse”.
Fabelsafari og matematik
Museet deltager i lærermøder og indgår i
planlægningen af skoleåret. Børnene går
nu i 2. klasse og er netop ved at lære at
tælle og trække fra i matematik – og hvorfor ikke lære det på et museum, med genstande fra fortiden, gamle danske mønter,
enører og toører? Undervisningen på
museet er tilrettelagt, så den opfylder
de officielle læringsmål og understøtter
klasseundervisningen. Især det sidste er
vigtigt: ”F.eks. kunne vi klart se, at nogle
af de elever, der har svært ved talforståelse, fik meget ud af at have mønterne,
noget konkret, i hænderne og trække fra
og lægge til”, fortæller en af lærerne.
Når eleverne arbejder med fabler i dansk,
bruger de også museet; de udstyres med
tropehjelme og pas og kommer rundt
i alle samlinger for at kigge på dyr og
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diskutere moraler i fabler. En ’fabelsafari’, der bringer dem forbi motiver af ulve
og bjørne i oldtiden, middelaldermalerier
med duer, et ræveskelet fra Nyere Tid
samt flere etnografiske genstande. Ud fra
eksempelvis Ræven og storken eller Ulven i
fåreklæder, får de indblik i fablernes enkle
plot og genretræk. Snakken er bl.a. gået
om, hvad ’en bjørnetjeneste’ vil sige – at
den, der narrer andre, selv bliver narret,
og hvis man giver sig ud for at være en
anden end den man er, går det værst ud
over en selv.
Klamt i klunkehjemmet
Efter hvert museumsbesøg skriver eleverne logbog hjemme på skolen. Tekst og
tegninger er en fantastisk kilde til, hvad
det er eleverne lærer og oplever, og der
er knyttet følgeforskning til projektet.
Logbøgerne giver også anledning til sund
eftertanke og en trækken på smilebåndet. Sandheden er, at det eleverne tager
med sig, ikke altid har noget med selve
undervisningsemnet at gøre. Ved juletid
skulle eleverne i danskfaget arbejde med
juleord, læse og forstå ordene og deres
betydning. Udgangspunktet for undervisningen på skolen var bogen Peters jul, så
det var oplagt at flytte noget af undervisningen ind i Nationalmuseets Klunkehjem. Her står juletræet traditionen
tro altid pyntet i december og rammer
fortællingen om borgerskabets jul ind.
Efter besøget blev der skrevet juleord og
tegnet både pynt og juletræer i mange
af logbøgerne. Men en af pigerne afveg
fra formen. I hendes logbog kunne man
finde en ”top tre” over de klammeste
ting i klunkehjemmet: På 3. pladsen var
det faktum, at man dengang kun gik
i bad en gang om ugen, på 2. pladsen
den manglende håndvask på toilettet.
Allerklammest var ”kyssesofaen” i salonen
– tænk, at man har en sofa, hvor man kan

Eleverne får udleveret et museumsbadge efter første år som museumsklasse. De er nu
autoriserede ”miniguider”. Foto: Martin Rovang Jensen.

Der kigges på legetøj i gamle kataloger.
Foto: Malene Klarlund.

kysse en dreng! Det er bestemt tankevækkende at anskue historien fra en otteårigs
perspektiv.
Miniguider
Eleverne kommer fra et lidt udsat område
i København, og mange af dem er ikke
vant til at komme på museer. Nu tager de
med stor fornøjelse deres forældre med
på ”deres museum” eller deres ”Anden
skole”, som nogle også kalder det. Selv
nogle af de forældre, som ikke viser sig til
forældremøder, dukkede op ved årsafslutningen af 1. klasse på museet. Her havde
eleverne fået til opgave at fremlægge om
en genstand i udstillingen Danmarkshistorier 1660-2000. Målet var at øve sig i
mundtlig fremstilling, og eleverne havde
forberedt sig godt. Vel vidende, at det
er skræmmende for de små størrelser at
stille sig op foran en forsamling, tog de
opgaven på sig. Og det var stolte elever,
som modtog deres museumsbadge, en
minikopi af det badge, museumsværterne bærer. Med det og de mange besøg
er børnene begyndt at betragte museet
som deres sted. De snart to år i elevernes
selskab har været lærerige, livgivende og
inspirerende for os – vi ser frem til de
næste syv år.

På fabelsafari.
Foto: Henrik Schilling.

Som miniguide fremlagde hver elev historier om museets genstande, foran lærere, forældre og de andre
elever. Foto: Martin Rovang Jensen.
DANSKE MUSEER 2/16
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Leksikalsk

Trap Danmark version 6.0
– verdens mest omfattende beskrivelse af en nation

Af Niels Elers Koch, professor, dr.agro.,
dr.h.c., adm. direktør og chefredaktør for
Trap Danmark

Trap Danmark samler den væsentligste viden om natur, kultur
og historie i Danmark i et storværk, som både udgives som
34 bogbind, en bog for hver
af landets 98 kommuner, et
website og et lokations-bestemt
mobiltilbud. Det ambitiøse projekt kræver et godt samarbejde
med landets kommuner, museer
og arkiver.

Hvad er Trap Danmark?
Trap Danmark er verdens mest omfattende
beskrivelse af en nation.1 Det er en omfattende samling af viden for alle, der gerne
vil have et indgående kendskab til den natur, historie og kultur, som danner grundlag for den videre udvikling af vor tids
Danmark. I disse Google-tider er behovet
for troværdig og overskuelig information
stort. For at sikre troværdigheden bliver
indholdet i Trap Danmark skrevet af et
stort hold af landets førende forskere og
eksperter, herunder flere fra de danske
museer; værket redigeres af fagredaktører
og valideres af eksterne fagkonsulenter.
Desuden har Trap Danmarks Faglige Råd
fastlagt de overordnede redaktionelle
principper og kriterier, f.eks. om disponering af stoffet, udvælgelse af lokaliteter,
sproglig stil, billedpolitik o.l.
Trap Danmark 6. udgave og 1. digitale
udgave kommer til at bestå af tre dele:
Et rigt illustreret bogværk på mere end
9.000 sider fordelt på 34 bind, hvoraf de
31 bind, kommune for kommune, beskriver de enkelte steders geologi, geografi,
biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst,
arkitektur, samfunds- og erhvervsliv. To
bind beskriver Danmark som helhed,

hvortil kommer Trap Danmark Topografisk
Atlas. Herudover udgives en selvstændig
bog for hver af landets 98 kommuner i
perioden 2017-20.
Trap.dk: Et omfattende digitalt univers
med supplerende topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere som f.eks. Slots- og Kulturstyrelsen,
Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet,
Nationalmuseet og den nye Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering. Trap.dk
lanceres til november 2016.
Trap på stedet: Et lokations-bestemt
mobiltilbud, der gør det muligt at stå et
givent sted i Danmark og få relevante
informationer om netop det sted direkte
på smartphones og tablets. Tilbuddet
lanceres efter planen for udvalgte kommuner i 2017.
Samarbejde med de danske museer
Et godt samarbejde med kommunerne,
museerne og arkiverne er af afgørende
betydning for Trap Danmark og for
kvaliteten af beskrivelsen af den enkelte
kommune. Samarbejdet indledes med
et såkaldt borgmesterbrev fra Kommunernes Landsforening; heri anmodes
kommunen om at udpege en kontaktper-

Trap Danmark 6. udgave udkommer 2015-20
og kommer til at bestå af mere end 9.000 sider fordelt på 34 flotte og rigt
illustrerede bind. Foto: Trap Danmark.
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Trap Danmark Topografisk Atlas
blev lanceret på BogForum i november 2015.
Det er første gang, at der er lavet et atlas over Danmark med
en ny tredimensional effekt baseret på de nyeste data fra Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering. Foto: Trap Danmark.

Trap Danmark er tidligere udkommet i femte udgaver. Første gang 1856-60 og den 5. udgave 1953-72.
Foto: Trap Danmark.

son, som har ansvaret for kontakten til ansatte i kommunen og til lokale eksperter.
Kontaktpersonens arbejdsindsats kan begrænses til én dag fordelt over et års tid.
Trap Danmark skriver til kontaktpersonen,
lokale museer og arkiver og beder dem i
fællesskab foreslå en kommunekonsulent,
der ofte vil være lederen af det lokale museum eller arkiv. Kommunekonsulenten
(eller dennes arbejdsgiver) får 25.000 kr.
for at hjælpe Trap Danmark med at sikre,
at der tilvejebringes en relevant, dækkende og interessant beskrivelse af de enkelte
kommuner i Trap Danmarks trykte og digitale udgaver. Arbejdsindsatsen vil være på
ca. 50 timer fordelt over et par år.
Arbejdet indledes med informationsmøder i regionen for kontaktperson og
kommunekonsulent for alle regionens
kommuner, hvor hele redaktionen af Trap
Danmark deltager, idet der er udpeget
en ansvarlig kommuneredaktør hos Trap
Danmark for hver kommune. Sådanne
møder har indtil nu være afholdt i Region
Nordjylland og Region Hovedstaden.
Herefter følger Region Midtjylland i
slutningen af 2016, Region Syddanmark i
2017 og Region Sjælland i 2018.
En historie, der forpligter
Trap Danmark bygger videre på en flot og
forpligtende historie. 1. udgaven udkom i 1856-60 under ledelse af kongens
kabinetssekretær Jens Peter Trap, deraf
navnet Trap Danmark; 5. udgaven (19531972) rummer den hidtil mest komplette
og præcise beskrivelse af Danmark og
dets landskaber, byer, historie, natur,
kultur og institutioner. Siden har det
danske samfund ændret sig radikalt. Kommunalreformer, nedlæggelse af amterne,
medlemskab af EU, befolkningstilvækst
udefra, den infrastrukturelle udvikling
osv. har formet og omskabt Danmark
endnu en gang.
Derfor er der behov for en opdateret
udgave af Trap Danmark, som samler statistiske og topografiske informationer om
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fiske informationer fra en lang række
samarbejdspartnere – herunder museerne – benyttes digitale formidlingsformer
som film- og lydklip m.v. Det digitale Trap
Danmark kommer også til at indeholde
en fuldt søgbar version af 5. udgaven.
Dertil vil det lokations-bestemte mobiltilbud Trap på stedet (en app) gøre det
muligt at stå foran f.eks. Marmorkirken i
København og få oplysninger om kirkens
historie, arkitektur, kunst etc.

Det lokationsbestemte mobiltilbud, kaldet ”Trap på stedet”, vil gøre det muligt at stå
foran f.eks. Marmorkirken og få oplysninger om kirkens historie, arkitektur, kunst etc.
Foto: Trap Danmark.

Vi glæder os til at skabe den bedst mulige
beskrivelse af hver enkelt kommune i
Danmark inden for de givne rammer og
i et godt samarbejde med kommunerne,
museerne og arkiverne.
1. Traps Videnskabelige Råd (nu vores Faglige
Råd) har siden 2008 ledt forgæves efter lignende omfattende beskrivelser i andre lande. Jeg har, som tidligere præsident for vores
verdensorganisation for skov- og landskabsforskning (IUFRO) i 2014, spurgt kollegaer
fra ca. 100 lande til et møde i International
Council, om de havde kendskab til lignende
omfattende beskrivelser, hvilket ingen havde.
Endelig har den særlige omstændighed, at
Danmark er et meget lille, rigt, sammenhængende og velordnet land, der ikke har været
udsat for større forstyrrelser i lange perioder,
gjort det muligt at lave Trap Danmark -beskrivelsen fem gange før og nu den sjette gang.

Børglum Kloster i Hjørring Kommune rummer både historie, kultur og natur, der
bliver beskrevet i Trap Danmark. Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark.

Danmark på en overskuelig måde og formidler dem i et moderne sprog både på
tryk og digitalt. Den nye version af Trap
Danmark er opdateret i forhold til den nye
administrative opdeling af Danmark med
de 98 kommuner som omdrejningspunkt.
Trap Danmark version 6.0
Den 6. udgave udkommer frem til 2020
og udgør en ny kortlægning af Danmark.
Det er ikke en revision af 5. udgave, men
en nyskrevet og nytænkt udgave, der
forholder sig til de muligheder vores tids
digitale medier giver. Det er enestående,
at et dansk storværk af denne karakter
planlægges og realiseres samtidigt både til
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trykte medier og som digitalt univers.
I bogværket udvælges det væsentligste for
hver kommune, og der bliver således tale
om en kurateret beskrivelse af Danmark,
hvor der ud over pålideligheden også er
lagt vægt på selve formidlingen. Der er
truffet nogle redaktionelle valg for læseren, som gør det til en god læseoplevelse.
Den læseværdige og sammenhængende
formidling af stoffet sikres af projektets
tekstredaktører, og det skriftlige suppleres
af en omfattende brug af både nye og
eksisterende billeder og illustrationer.
Det digitale univers vil gøre brug af de
mange muligheder, de digitale medier
åbner for. Ud over supplerende topogra-

Kommende udgivelser fra
Trap Danmark:
• Et rigt illustreret bogværk på 34 bind
udkommer frem til 2020
• En selvstændig bog for hver af landets
98 kommuner udkommer 2017-20
• Trap.dk – et omfattende digitalt
univers med supplerende topografiske
informationer
• Trap på stedet – informationer om netop det sted, du befinder dig
• Trap 5 digital – en digital udgave af
bogværket fra 1953-72.
Projektet har med en samlet bevilling
på 130 mio. kr. fået økonomisk støtte fra
Dronning Margrethes og Prins Henriks
Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal, Augustinus Fonden, Aage
og Johanne Louis-Hansens Fond samt
G.E.C. Gads Fond.

Bureau 277 · Huset Venture · 86 28 35 55

SKADEKONTROL

SKJOLD PIONERVOGN
Stop den lille ulykke – før den bliver stor

Med en Skjold Pionervogn kan du reagere hurtigt
og begrænse skader – inden de udvikler sig til en
katastrofe.

SHIELD

Pionervognen er et katastrofeberedskab på to
hjul. Den lette, men robuste og ergonomiske
DAMAGE CONTROL
vogn indeholder 3 røde kasser med forskellige
hjælpemidler, der kan begrænse, afhjælpe og
dokumentere en pludselig opstået skade fra fx
vandrør, mindre oversvømmelse eller støv.
Beredskabssættet indeholder også en førstehjælpspakke til personskader, og i oprydningsarbejdet kan både vogn og kasser bruges til opsamling af glasskår, støv, vand mm.
Vognen indeholder et komplet beredskabssæt,
der er udviklet af Museumstjenesten i samarbejde med konservatorer, Blue Shield Danmark, arkivarer og bibliotekarer.
BLUE SHIELD

Danmark

Vær klar når skaden sker!
Bestil en Skjold Pionervogn eller se mere på
www.museumstjenesten.com

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten · Sjørupvej 1, Lysgaard · DK-8800 Viborg
mtj@museumstjenesten.com · www.museumstjenesten.com · Tlf.: +45 86667666 · CVR nr. 59466828
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Udstillinger
På cykel i Middelfart

Den vestjyske laks

Middelfart Museum tager cyklerne frem og sætter fokus på cykelfabrikation og cykelkultur i Middelfart fra 1860’erne til i dag. Det handler om
cyklen som arbejdsredskab, transportmiddel og motionsform. Om en af
landets første cykler, der blev fremstillet af en lokal snedkermester, og om
cykeleventyret i Nørre Aaby, hvor fabrikken Grand udviklede sig til en af
landets største cykelproducenter.

Laksen er en skabning
med en enestående
livscyklus. Den starter
som et æg begravet i
bunden af vandløbet.
Senere vokser den sig
stor i Atlanterhavet.
Og til sidst vender den
tilbage til nøjagtigt
det vandløb, hvor den
udklækkedes, for at føre
slægten videre. Det er
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet
også historien om en fisk,
som næsten uddøde, men som ved hjælp fra biologer, moderne teknikker
og en ihærdig frivillig indsats genopstod. I dag er den vestjyske laks omdrejningspunktet for et sandt lystfiskereventyr. Udstillingen viser både fiskegrej
og levende lakseunger i et særligt indrettet strømvandsakvarium.

Middelfart Museum. Til 22. oktober

Fiskeri- og Søfartsmuseet. Til 31. december

Cykelklubben på Lunghøj, ca. 1890-95. Foto: Middelfart Museum

Et somalisk hjem
Den Gamle By har udvidet sit repertoire med et nutidigt somalisk hjem indrettet i en 2. sals-lejlighed. Hjemmet er indrettet i tæt samarbejde med seks
somaliske kvinder, der for et år siden henvendte sig til museet. Kvindernes
ærinde var at formidle en bid af Danmark, som de færreste kender til, og
at give somaliere en stemme i fortællingen om deres del af Danmark. I forlængelse af lejligheden formidler skærme og tekster historien om somaliske
indvandrere. Tanken er, at kvinderne jævnligt vil være til stede i udstillingen,
så man kan få en dialog på stedet.
Den Gamle By. Til marts 2017

Deeqa Axmed Yusuf – en af initiativtagerne til udstillingen.
Foto: Den Gamle By

Illumination
Louisiana viser positioner i den
internationale samtidskunst baseret
på museets indkøb siden 2012.
Det er den enkelte kunstner og
det enkelte værk, der er i centrum – hver især præsenteret med
omfattende formidling. Der er lagt
op til fordybelse i mange forskelligartede universer kloden rundt
og med værker af Gerhard Richter,
William Kentridge, Cindy Sherman,
Jeff Wall og mange flere.
Louisiana. Til 11. september

Alex Da Corte: Lattice Hypnagogia
(Scene One), mixed media, detalje.
Foto: Poul Buchard
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The dream of flying

Ornament
En verden i farver og mønstre

Mennesket har altid drømt om at
flyve. Vi har altid haft en længsel
efter at overskride vores kropslige
grænse og nå den ultimative frihed.
Siden renæssancen har drømmen
resulteret i de mest fantastiske
opfindelser og vanvittige eksperimenter. Ikke blot i et forsøg på at
komme fra A til B, men i lige så høj
grad som en afsøgning af os selv
og den verden, vi lever i. Brandts
fortæller den sanselige historie med
nedslag i nogle af de mest bemærkelsesværdige flyvende fænomener.
Fra forunderlige flyveaggregater
og kæmpestore jumbojets til fuglemennesker, sexede stewardesser og
dramatiske styrt.

Ornamentet, gentagelsen og mønstret har tidligere haft stor
betydning i mange kulturer. Men i den moderne vestlige
verden er det mere eller mindre forsvundet fra kunsten
og lever i det store hele kun videre som ren dekoration. I
glaskunsten er der dog fortsat en levende tradition for at
anvende ornamentik, og det er ét af glassets særkender og
styrker. Glasmuseet viser værker, der nyfortolker traditionen,
og sætter også temaet ind i en større sammenhæng med
eksempler på, hvordan andre kunstarter bruger ornamentik
– maleri, tekstil, smykkekunst, keramik etc. Keramiker Bente
Brosbøl Hansen, pilefletter Klaus Titze og billedkunstner Niels
Nedergaard er blandt de viste kunstnere.
Glasmuseet Ebeltoft. Til 25. september

Brandts – Museum for Kunst &
visuel kultur. Til 4. september
Vers des ciels nouveaux, Air France-plakat fra
1946. Air France Collection

Shahnama
Shahnama er et stykke verdenslitteratur. I den persisktalende del af
verden i særdeleshed, men også i
Indien, Tyrkiet og Mellemøsten har
digtet været en klassiker i århundreder. Shahnama er en ældgammel,
fremmedartet og dramatisk billedverden, og fortællingerne udfolder
sig gennem hen ved 60 værker. I
udstillingen kan man studere miniaturemaleriernes detaljer med forstørrelsesglas, og man kan se våben
dekoreret med citater fra digtet.
Davids Samling. Til 6. november
”Kay Khusraw og den persiske hær
marcherer Gudarz til undsætning”,
Iran, Lahijan, 1493-94. Davids
Samling

David Yule: A new way of seeing Czech cutting, 2011, glas
og projektor. Foto: Alex Francis

William Hogarth
En skøges liv og andre historier
En ung pige ankommer fra landet til London for at finde arbejde. Men i
stedet ender hun som prostitueret, og hendes liv går støt ned ad bakke
med både fængselsophold og kønssygdom. SMK skruer tiden tilbage til
1700-tallets storbyliv i London med den britiske billedsatiriker William
Hogarth (1697-1764). Han opfandt en ny form for fortællende billedserier
med satiriske og moralske pointer, og hans kritiske værker fokuserede
på mange af tidens aktuelle emner: prostitution, fattigdom, vold, druk,
bedrag, selviscenesættelse og begær. Værkerne er fra Den Kongelige
Kobberstiksamling.
Statens Museum for Kunst. Til 7. august

William Hogarth:
En skøges liv, blad 6, 1732.
Statens Museum for Kunst
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Udstillinger
Skatte i Det Kongelige
Bibliotek
De fineste, smukkeste, vigtigste og
mest værdifulde af Det Kongelige
Biblioteks klenodier vises nu i en
ny, tematiseret opbygning med
alt fra de ældste håndskrifter til
den støt stigende strøm af digital
kulturarv. Her finder man perler fra
samlingerne inden for bl.a. naturvidenskab, filosofi, kortlægning og
musik. Jørgen Brøndlunds dagbog
fra Danmarksekspeditionen, et
originalmanuskript fra Johann
Sebastian Bachs hånd, breve fra
Mahatma Gandhi, papirer fra Karen
Blixen og meget mere.
Den Sorte Diamant.
Til 31. december 2017

Den nyindrettede Montana-sal
på Den Sorte Diamant.
Foto: Det Kongelige Bibliotek

Topmodeller
Smukke linjer, stolte skuder og brede agterspejl
Dansk Fiskerimuseum har samlet modeller af fiskefartøjer siden 1888.
Modelskibenes funktionelle og smukke linjer, de hvide sejl og det fine
håndværk, der spores i bådenes
detaljer, er alle med til at gøre
samlingen til noget særligt,
både nationalt og internationalt.
Samlingen spænder vidt, fra en
model af en færøsk Ottemannafarer givet til Frederik d. 7. – til
en model af en forældet skibstype med rødder i jernalderen,
som kun stædige fiskere holdt i
live helt op til 1860’erne.
Museum Østjylland, Grenaa.
Til 31. december

Model af nordsøkutter fra Esbjerg
kaldet Enoch. Foto: Museum Østjylland

In your heart – In your city
De fire kunstnere Takafumi Hara, Tatsumi Orimoto,
Chiharu Shiota og Yukihiro Taguchi tilhører forskellige
generationer og arbejder med udtryk fra performance
over maleri til film og installationer. Fælles for dem
er, at de arbejder med deltagerbaserede strategier og
inddrager publikum i skabelsen af værket. Deres værker
og performances optræder både udendørs på museets
facade og forplads samt indendørs over to etager. Udstillingen kurateres af den Berlin-baserede brasilianske
kurator Tereza de Arruda og museumsdirektør Christine
Buhl Andersen.
KØS – Museum for kunst i det offentlige rum.
Til 4. september
Chiharu Shiota: Letters of Thanks, 2016.
Foto: Hans Ole Madsen
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Gladiator
Colosseums helte
Moesgaard Museum har lånt over
200 genstande hjem fra centrale
museer og institutioner i Italien, bl.a.
fra Colosseum, Napoli, Bologna og
Pompeji. Genstandene vil sammen
med scenografi, lyd, lys og filmiske
virkemidler skildre en gladiators liv
fra skæbnen som falden lejesoldat til
slave og gladiator. Publikum kan træde ind på et Colosseum fyldt med
kæmpende krigere på film og lyden
af tilskuerne sammen med originale
arkitekturelementer.
Moesgaard Museum.
Til 11. september

Gladiatorhjelm fra Pompeji.
Foto: Moesgaard Museum

Gauguins verdener

Freja og Evas døtre
Kvindesyn fra oldtid til
nutid

Når Paul Gauguin stædigt og trods
personlig og økonomisk modgang
forfulgte det primitive, var det ikke i
et etnografisk ærinde, men snarere
ud fra en kunstnerisk vision. En vision, der i praksis udmøntede sig på
tværs af kulturer, tidsaldre og religioner, og uden hensyn til etablerede
normer for kunstnerisk skaben og
brug af medier. Glyptoteket afsøger
denne rejse hen imod Gauguins
personlige og originale kunstneriske greb med godt 70 værker –
maleri, grafik, tegnekunst, keramik,
træskærerarbejde samt sjældent
sete eksempler på Gauguins møbelog smykkedesign.

For 100 år siden havde man svært
ved at forestille sig, at kvinder i
oldtiden havde andre funktioner
end at passe hjem og børn. Man
tænkte ikke, at der i fortiden kunne
have været et mere positivt syn på
kvinder, end det man selv stod for.
I dag mener vi, at der i oldtiden var
en større variation i kvindernes roller og et anderledes syn på kvinder,
og at middelalderens kvindesyn i
virkeligheden var mere positivt end
i perioden fra 1500-tallet til 1800.
Museum Nordsjælland tegner et
billede af kvindesyn og kvinders
vilkår fra oldtiden til i dag. Ikke
som en stadig forbedring af deres
rettigheder og vilkår, men som en
rutchebanetur over smukke bjerge,
ned i dybe dale og op i sollyset
igen.

Ny Carlsberg Glyptotek.
Til 28. august

Paul Gauguin: Skøjteløbere i Frederiksberg Have, 1884.
Ny Carlsberg Glyptotek

Museum Nordsjælland,
Elværket. Til foråret 2017

Fra tanke til hagel – kirkens tekstiler
Vor Frue Kirke ejer en række bispekåber fra 1700- og 1800-tallet,
der til daglig ligger godt gemt væk i mørke skuffer. Her ligger
også flere sæt farvestrålende messehagler. Kirken var med på
trenden, da det i 1950’erne blev moderne at anskaffe messehagler i de ”nye” liturgiske farver.
Nu kommer klenodierne op af skufferne med fokus på kunstnere
og kunsthåndværkere, der står bag de skrøbelige tekstiler.
Domkirkens Museum, København. Til 18. december
Messehagel, Einar Utzon Frank,
1953. Foto: Peter Skov Friis

Poul Ekelund: Forårslandskab, 1971. Vendsyssel Kunstmuseum

Maria-figur fra Mariaalter,
Annisse Kirke o. 1425. Foto:
Museum Nordsjælland

Kunstnersammenslutningen
Martsudstillingen (1951-1982)
Martsudstillingen (1951-1982) er en af de kunstnersammenslutninger i
Danmark i det 20. århundrede, der har gjort en forskel i dansk kunstliv.
Først og fremmest fordi den kunstneriske fællesnævner var så udtalt,
men også fordi repræsentanter for sammenslutningen formåede at påvirke den offentlige debat om kunst. Holstebro Kunstmuseum, Fuglsang
Kunstmuseum og Vendsyssel Kunstmuseum har alle Martsudstillingens
kunstnere stærkt repræsenteret i deres samlinger. Udstillingen er blevet
til i et samarbejde mellem museerne og viser værker af bl.a. Poul Ekelund, Gertrud Vasegaard og Jeppe Vontillius.
Vendsyssel Kunstmuseum. Til 28. august
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Nye bøger og andre publikationer

Kalejdoskop
Museum Lolland-Falsters småskriftserie
Aabne-samlinger.dk.
Et kalejdoskop består af spejle, som
skaber småbilleder og tilsammen giver ét
motiv. Det er samme tanke, der ligger bag
Museum Lolland-Falsters nye småskriftserie. Museets arbejde dækker en bred
vifte af emner, som på overfladen synes at
stritte i mange retninger, men tilsammen
danner et billede af kulturhistorien på
Lolland og Falster fra oldtid til nutid. I
første omgang er Kalejdoskop en artikelserie, der udkommer digitalt, og som erstatter den tidligere ’Månedens Artikel’. På
længere sigt skal serien favne alle mindre
udgivelser fra museet.

Vitskøls Kloster
Den middelalderlige bygningshistorie
Jesper Hjermind og Hugo Støttrup Jensen
Jysk Arkæologisk Selskab
208 s., 250 kr.
Vitskøl Klosters bygninger og kirkeruin
har gennem mere end 125 år tiltrukket
sig stor interesse, og der knytter sig en rig
forskningstradition til stedet. Museumsinspektør Jesper Hjermind fra Viborg Museum og gymnasielektor emeritus Hugo
Støttrup Jensen fra Vognsild har gennem
et årelangt detektivarbejde udforsket bygningskomplekset og gransket de historiske kilder. Resultatet er et fagfællebedømt
bogværk om et af landets fremtrædende
klostre. Bogen er blevet til i et samarbejde
mellem Viborg Museum og Vesthimmerlands Museum.
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Haderslev – en købstad bliver til
Udgravninger ved Starup og Møllestrømmen
Red.: Tenna R. Kristensen
Museum Sønderjylland
208 s., 250 kr.

Sort Gul Rød
Skagensmalernes rammer og fiskernes by
Red.: Mette Harbo Lehmann og Henrik
Gjøde Nielsen
Skagens Kunstmuseer og Kystmuseets
Forlag
72 s., 149 kr.
Nye fotos af historiske huse i Skagen blander sig med gamle s/h og malerier af skagensmalerne i Sort Gul Rød. Bogen handler om byggeskik, arkitektur, kunstnere
og fiskerliv i Skagen på skagensmalernes
tid og giver også et bud på, hvordan
Skagen ser ud om 100 år. Lederne af de
to museer, Michael Ax og Lisette Vind Ebbesen, har skrevet forordet, og bidragene
kommer fra både arkitekter med indsigt
i områdets byggeskik og inspektører og
formidlere fra museerne.

I 1954 udgravede den daværende leder
af Haderslev Museum, Hans Neumann,
et skib fra middelalderen under pumpestationen i Møllestrømmen. Uden at
vide det lagde han dermed første brik
til et puslespil, der skulle give os et helt
nyt billede af, hvad der skete i bunden af
Haderslev Fjord i den tidlige middelalder.
Med afslutningen af den foreløbigt sidste
udgravning ved Starup Kirke i 2011 var
der samlet så mange brikker til puslespillet, at det var på tide at få det lagt. Denne
opgave har fire forfattere taget på sig:
Tenna R. Kristensen og Anders Hartvig
fra Museum Sønderjylland – Arkæologi
Haderslev, Anton Englert fra Vikingeskibshallen i Roskilde og Thomas Bertelsen fra Danmarks Kirker på Nationalmuseet. De fremlægger i hvert sit kapitel
udgravningerne ved Starup Kirken og
Dannevirkestræde, Haderslevskibet samt
kirkebygningen i Starup og den ældste
granitstenskirke i Haderslev.

På Borgernes Mark
Købstadslandbruget i Aarhus og dets
afvikling i 1800-tallet
Trine Locht Elkjær
Aarhus Byhistoriske Fond og Den Gamle By
205 s., 240 kr.
For 200 år siden var det ganske almindeligt, at indbyggerne i Aarhus havde køer,
grise og høns bag deres huse inde i byen.
De dyrkede desuden korn på byens markjorder ved siden af deres byerhverv som
købmænd og håndværkere. På Borgernes
Mark er den første samlede fremstilling
af købstadslandbruget i Aarhus og dets
afvikling. Den er rigt illustreret med malerier, kort og fotografier. Fortællingen er
sat ind i en byhistorisk sammenhæng, så
bogen ikke alene henvender sig til forskere, men også til enhver med interesse for
Aarhus bys historie.

Værk
Statens Museum for Kunst,
Euroman, Eurowoman og RUM
Statens Museum for Kunst har sammen
med tre danske livsstilsmagasiner – Euroman, Eurowoman og RUM – lanceret
kunstmagasinet Værk. Initiativet er opstået
ud fra et ønske om at åbne nye døre til
kunsten, og magasinet vil fremover udkomme to gange om året. Første udgave
byder blandt andet på fortællingen om
fem værker, der ændrede historien, en
guide til kunst i det offentlige rum og et
portræt-interview med billedkunstner Lea
Porsager. Desuden fotoserien Mig og min
kunst med blandt andre erhvervsmanden
Mads Øvlisen og tøjhandler Jørgen Nørgaard, som for første gang viser værker fra
privaten.

J.P. Jacobsen og kunsten
Red.: Anders Ehlers Dam og Gry Hedin
Faaborg Museum og Aarhus Universitetsforlag
182 s., 250 kr.
J.P. Jacobsen er blevet beskrevet som
både en malende digter og som malernes digter. Hans værker har ofte direkte
referencer til kunst, og allerede i samtiden blev hans måde at skrive på sammenlignet med malernes. Faaborg Museum
har undersøgt denne forbindelse mellem
forfatteren og kunsten i et forskningsprojekt. Det har mundet ud i en rigt illustreret publikation og udstillingen Der burde
have været roser. J.P. Jacobsen og kunsten,
der kan ses på Faaborg Museum frem til
18. september. Begge dele viser, hvordan
inspiration kan opstå på tværs af kunst
og litteratur, og at Jacobsen inspirerede
ud over sin samtid. Hans ornamenterede og arabeske skrivestil og teksternes
eksistentielle indhold gjorde bl.a., at han i
1890’erne og frem til 1920’erne havde en
stærk position i symbolistisk inspirerede
miljøer.

MiD Magasin nr. 34
Museumsformidlere i Danmark
museumsformidlere.dk
Martsnummeret af MiD Magasin tager
afsæt i temaet ”Kunden har altid ret”,
som var overskriften for ODM’s årlige
formidlingsseminar. Bidragene kommer
fra skribenter både inden for og uden for
museernes verden.

Mad og regionalitet
Dansk Madhistorie nr. 16
Red.: Inge Adriansen, Bettina Buhl, Irene
Hellvik og Bodil Møller Knudsen
Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup
175 s., 148 kr.
Når man bladrer gennem Dansk Madhistorie 16, ses det tydeligt, at der har været
store regionale forskelle på levevilkår,
og hvordan man udnyttede ingredienser
og råvarer. De lokale råvarer gav mad
på middagsbordet, men også penge på
lommen gennem afsætning til nære og
mere fjerne markeder. Forfatterne til
bogen repræsenterer både lokale museer
og konkrete forskningsprojekter, og vi
kommer vidt omkring i madkulturen –
fra Vadehavet til Bornholm. Artiklerne

handler bl.a. om ålemad, fuglefangst,
ægsamling, bagning, smørrebrød, østers,
kaffebord og beskøjter, og de er krydret
med personlige og håndskrevne opskrifter, oplysninger om folkeføde og mangfoldige husholdninger

Pressemeddelelser om nye udstillinger og
publikationer sendes til
info@danskemuseer.com.
Husk billede i høj opløsning (min. 300 dpi) samt
billedtekst med værkets/genstandens titel, årstal
og evt. kunstner og fotograf.
Udstillinger og publikationer vælges ud fra relevans for læserne, og vi forsøger så vidt muligt at
repræsentere både store og små museer fra alle
dele af landet.
Deadlines for 2016:
3. juni, 2. september og 4. november
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