Danske Museer
www.danskemuseer.com s årgang 24 s nr. 3 s juni 2011

Museumsudredningen

INDHOLD

DANSKE MUSEER udgives af
Museumstjenesten og udkommer 6
gange årligt.
Formålet med DANSKE MUSEER
er at være et debatskabende og orienterende medie der er medvirkende til at udbrede kendskabet til
den danske kulturarv, museernes
egenart og arbejdsvilkår. Alle er velkomne til at sende artikler til DANSKE MUSEER. Eftertryk kun tilladt i uddrag og med tydelig kildeangivelse.

Danske Museer årgang 24 nr. 3 juni 2011
●

3

●

●

Leder
Line Hjorth Christensen

6

Levende debat om fremtidens museumslandskab
Per Stig Møller

7

ODMs kommentarer til udredningen
Christine Buhl Andersen

10

Et valg mellem læhegn og vindmøller
Christian Struckmann Irgens

13

Konserveringscentre og Museumsudredningen
Lise Ræder Knudsen

15

Forside: Børn og unge får billedkunsten under - og på - huden i et nyt
Kunstlaboratorium på KUNSTEN i
Aalborg.

Bagside: Vesthimmerlands Museum.
Foto: Carla Pohl.

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011
Torben Kjærgaard

18

Bæredygtighed, kvalitet, udvikling og internationalisering! - men hvad ligger der bag ordene?
Thomas Bloch Ravn

20

Et arkæologisk museum er et arkæologisk museum
Broder Berg

23

Dansk Klokkemuseum i Sommersted
Helle Kersting

25

Styrkelse af forskningen på museerne
Rune Gade

26

Universitetsmuseerne i det nye museumslandskab
Vinnie Nørskov

28

Absolut nødvendigt med lokal forankring
Preben Sørensen

30

En muldvarp kan ikke se, derfor må den føle sig
frem
Lars Ulrich Hansen og Gitte Ørskou

33

Nye Bøger

40

Udstillinger

VEJLEDNING TIL FORFATTEREN
Tekst
I Danske Museer beregner vi en fordeling mellem tekst og illustration
på 60% tekst, 40% illustration. Artikellængde ifølge aftale med redaktøren, hvor en normalside er 2200
anslag. Artiklen inddeles i underafsnit, og hvert afsnit forsynes med en
overskrift. Forfatteren udfærdiger
en manchet (kort indledning til artiklen på 3-4 linjer), som enten er
artiklens indledning eller en kort
beskrivelse af artiklens emne.
Illustrationer
Artiklen skal vedlægges illustrationer, som udvælges og fremsendes af
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Danske Museer Leder

Museumsredningen
“Det drejer sig om at skabe fælles forståelse for, hvordan vi i fællesskab møder de
problemer og udfordringer, vi står overfor. Sådanne strategier skal skabes nedefra –
det handler ikke om, at staten skal bestemme, hvad I skal lave; det handler om, at I skal
blive bedre til at løfte i flok, og sikre at gode ideer breder sig.”
Per Stig Møller, Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde den 27. april, 2011

Af Line Hjorth
Christensen

I

øjeblikke, til museumsmøde på Hotel Nyborg
Strand, kunne man næsten føle sig hensat til et
1. Maj møde i Fælledparken. Ingen røde faner nej,
og så som så med de kolde pilsnere var det også,
men blå himmel og slagord som fællesskab, fælles
fodslag og fælles strategier var der; det var ikke til
at tage fejl af, museerne skal forene sig. Også selv
om debatten på strandhotellet afspejlede, at netop
forening, når det betyder større enheder, er svært i
et museumsdanmark, hvis kendemærke er diversitet. Dilemmaet tog mange former: Hvordan kombinere topstyring med lokal forankring? Og er forslaget om nationale strategier ikke forældet i en
globaliseret verden og ude af trit med behovet for
at kunne søge midler til mange forskellige formål midler, der kan være med til at gøre hvert enkelt
museum til noget særligt? Kritik af centralisering
og topstyring lyder også fra forskningshold, da det
strider mod forskningens karakter og lægger barrierer i vejen for mindre forskningsmiljøer.
På den ene side er det positivt, at ministeren mener, at museerne selv skal tage ansvaret for sammen ’at finde ud af, hvordan I løser problemer’. På
den anden side – hvis det er sandt, hvad skal vi så
med en museumsudredning, hvis hovedbudskab i
bund og grund er centralisering og fælles mål?
Struktur og organisation er jo aldrig uskyldig; det
er ikke en tom ramme, hvori ting bedst kan ordnes. I rammen selv bor værdier og økonomi, som
bliver bestemmende for det indhold, museerne

kan skabe og arbejde med i årene fremover. Mødet
i Nyborg afspejlede, at det især er forestillinger om,
at der er brug for en ny orden, som ligger til grund
for udredningens forslag og postulater, jf. den
kommunalreform, som satte rapporten i værk.
Redningen ud af udredningens tohu wa bohu kan
være den, at meget lige nu er op til museer og
kommuner, når det kommer til at skabe brugbare
strukturer. Ikke i form af en stor forkromet plan eller orden, men snarere en ny infrastruktur, der giver museerne plads til at udvikle sig på hver deres
specifikke faglige grundlag, starte eller styrke samarbejder. Strukturerne for det må diskuteres. Hvad
kan hovedmuseerne bidrage med? (jf. artikel om
Nationalmuseet og Museum Sønderjylland i DM2).
Hvad kan de øvrige museer bruge hovedmuseerne
til? I fremtidens museumslandskab tillægges den
gamle centralmuseumsfunktion, tankevækkende
nok, stor betydning. Men hvordan skal den se ud
fremover? Det er vigtigt at få belyst. Nyborg-mødet
gjorde det også klart, at hvis vi skal redde os ud af
udredningens mange bisætninger, er der, selv i en
tid med sociale medier og internet i hver en bukselomme, brug for at museerne og deres samarbejdspartnere genopfinder en debatkultur, der virker. Som de mange kommentarer til udredningen i
dette nummer af Danske Museer viser, er der en
vilje til det - og et museumsmagasin med præcis
samme formål.
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Meddelelser
Aktuelt Nyt
Dansk Landbrugsmuseum, Gl.Estrup
Museet har i de senere år beskæftiget sig
med historien om de danske fødevarer herunder måltidets kulturhistorie. Dette arbejde vil i de kommende år få en endnu
mere fremtrædende placering i museets videnskabelige arbejde og formidlingstilbud,
og derfor har museet undergået en organisationsændring, der skal styrke museet til
nye projekter og indsatser på området.
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
Gammel Estrup er kommet på frimærke.
Den 4. maj lancerede Post Danmark en frimærkeserie med fire smukke, jyske herregårde. Frimærket med Gammel Estrup
indgår i Post Danmarks frimærkeserie
’Danske Herregårde’ og har værdien 8 kr.,
som er prisen for et standardbrev pr. 1.
april 2011.
Banestien Allingåbro – Ryomgård.
Med udgangspunkt i det historiske banetracé mellem Allingåbro og Ryomgård ønsker en projektgruppe bestående af Nordog Syddjurs Kommuner, Herregårdsmuseet Gammel Estrup, Pindstrup Centret at
etablere en cykel- og gangsti (natursti) fra
Allingåbro til Ryomgård med rekreative

anlæg og primitive overnatningsmuligheder såvel som natur- og kulturhistoriske
formidlingsprojekter til glæde for både lokalområdets indbyggere og de mange turister.
Museum Lolland-Falster
Nyt regionalt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og museer på Lolland
Falster. To bevillinger fra hhv. Region Sjælland og Kulturarvsstyrelsen muliggør anvendelse af museernes uudnyttede ressourcer i gymnasieundervisningen. Hovedformålet for gymnasielærerne er at gøre historieundervisningen endnu mere
nærværende og håndgribelig for eleverne.

Carlsbergfondet om hhv. 3 mill. kr. til renovering af Museumspladsen og 3 mill. kr.
til en legeskulptur af Eva Steen Christensen og kunstnerisk udformet port til anlægget. I samarbejde med Schul Landskabsarkitekter er der udarbejdet principskitse som er godkendt af Vejen Kommune, der bidrager med lidt over 2 mill.
kr. til projektet. Planen er at skabe et uderum, der rummer møder med kunsten og
de gode materialer af en beslægtet karakter, som gæster fremhæver ved mødet med
billedhugger Niels Hansen Jacobsens hus
fra 1924 og museets samling.

Nyerhvervelser
Rosenborg Slot og Danmarks Tekniske
Universitet
LED-teknologi viser skatkammerets udstilling, herunder kronjuvelerne, tager sig
endnu flottere ud.
DTU Fotonik har udviklet det optiske system til LED-systemet PinolLED, som er afgørende for den høje lyskvalitet.
Vejen Kunstmuseum
Museet har modtaget to tilsagn fra hhv.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formål og fra Ny

Victor Petersens Willumsen-Samling på
Herregården Odden
Willumsen-samlingen har fået et nyt arbejde af J.F. Willumsen. Det har et usædvanligt motiv: En mand står ved et billardbord, betragter kuglerne og forbereder sig
på at gøre sit næste stød. Samlingen har i
forvejen en tegnet studie til samme motiv.
Billedet er en gave fra Fæstebondeforeningen, hvis medlemmer støtter op om samlingen på Odden, både med gaver og frivilligt arbejde.
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AV-Husets er specialister i udlejning, salg, installation og service af
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Eksempler på AV-udstyr på Kronborg

4

DANSKE MUSEER 3/11

JERNBUEN 1 . 4700 NÆSTVED . TLF. 5577 4030
ØRBÆKVEJ 268 C . 5220 ODENSE SØ . TLF. 6612 2730
WWW.AV-HUSET.DK

Compactus® mobil reol
.. du sparer værdifuld gulvplads
.. din samling er fuldt tilgængelig hele tiden
.. hyldehøjden indrettes efter samlingen.

RMG-Inspektion
RRMG-Inspektion
MG-Inspektion AA/S
/S eerr et uuvildigt,
vildigt, tredjeparts
tredjeparts iinspektionssel
nspektionsselskabb,, dder
er er
ggodkendt
odkendt aaff D
Dansk
ansk AAkkreditering
kkreditering ((DANAK)
DANAK ) ttilil aatt iinspicere
nspicere oogg ggodkende
odkende
aautomatiske
utomatiske br
brandsikringsanlæg,
andsikringsanlæg, ssåsom
åsom aautomatiske
utomatiske br
brandalarmanlæg
andalarmanlæg
sprinkleranlæg, samt
samt udføre
udføre brandværnsinspektioner.
brandværnsinspektioner.
og
og sprinkleranlæg,
Vi aafholder
Vi
fholder oogså
gså br
brugerkursus,
ugerkursus, som
som er
er et myndighedskrav,
myndighedskrav, dder
er ssikrer
ikrer aatt
ddee ppersoner,
ersoner, dder
er eerr an
ansvarlige
svarlige for
for driften
driften aaff aauto
utom
matiske
atiske br
brandalarmandalarm- oogg
ssprinkleranlæg,
prinkleranlæg, hhar
ar ge
gennemgået
nnemgået rregler
egler ffor
or an
ansvar.
svar. KKursets
ursets iindhold:
ndhold:
s ppopulær
opulær br
brandteori
andteori
s hhvorfor
vor for oopstår
pstår br
brande
ande
s hhvordan
vordan uundgår
ndgår vvii br
brande
ande
s hhvordan
vordan bbegrænser
egrænser vvii br
brandskader
andskader
s hhvorfor
vor for hhar
ar vvii br
andsikringsanlæg
brandsikringsanlæg
s hhvordan
vordan ffungerer
ungerer br
andsikringsanlæg
brandsikringsanlæg
s iinstruktion
nstruktion i br
ugen aaff an
læggets oorienteringsplaner
rienteringsplaner
brugen
anlæggets
s rreaktion
eaktion i ttilfælde
ilfælde aaff ffejl
ejl ppåå br
andsikringsanlæg
brandsikringsanlæg
s rreaktion
eaktion i ttilfælde
ilfælde aaff aalarm
larm ffra
ra br
andsikringsanlæg
brandsikringsanlæg
s dden
en ddriftsansvarliges
riftsansvarliges an
svar oogg pl
igter
ansvar
pligter
s ppraktisk
raktisk ggruppeøvelse
ruppeøvelse
YYderligere
derligere sspørgsmål
pørgsmål kkontakt
on t a k t B
enedikte vvan
an VVliet
liet
Benedikte
ppåå ttelefon
elefon 70
22 44321
321 eeller
ller m
ail ppåå bbmv@rmg-inspektion.dk,
mv @ rmg-inspektion.dk,
7022
mail
el
ler ssee w
ww.rmg-inspektion.dk
eller
www.rmg-inspektion.dk

A Member of the Constructor Group
Lager- og arkivindretning

www.constructor.dk
www.constructor
www
.constructor.dk

Danske Museer 3.2011.indd 1

17-05-2011 13:58:13

Kvorning design & kommunikation designer og udvikler udstillinger,
events, udstillingsprodukter og grafiske udstillingselementer
– men også interaktionsdesign, animation, storprojektioner, apps,
guides, skærmløsninger mv.
Vi tilbyder også projektudvikling, hjælp til fundraising, PR, kommunikation, logoer, identitetsprogrammer, og websites – alt, hvad der skal
til for at brande jeres museum og udstillinger.
Illustrationer fra vinderprojektet til Dover Secret Wartime Tunnels i
England - leveret i totalentreprise juni 2011.

KVORNING DESIGN & KOMMUNIKATION
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Levende debat om
fremtidens
museumslandskab
Af Per Stig Møller,
kulturminister

Kulturminister
Per Stig Møller.
Foto: Lars Grunwald.
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D

ebatten om museumsudredningen er nu i
fuld gang, og en sådan grundig debat kan
man kun byde velkommen. Vi har nemlig et fælles
mål om at udstikke vejen frem for vores museumsvæsen og dermed i sidste ende sikre, at viden om
kunst og historie formidles til kommende generationer.
I debatten har jeg bl.a. noteret mig, at KL bakker
op om museumsudredningen og den retning, som
den udstikker. Det er helt centralt, at vi fastholder
det gode samarbejde mellem stat og kommuner.
Det er netop samarbejder, der har skabt et stærkt
dansk museumsvæsen med forankring i alle dele af
landet. Jeg lytter derfor med interesse til alle synspunkter i debatten om fremtidens museumslandskab. Det er vigtigt, at der bliver et bredt ejerskab
til en ny ordning på museumsområdet.
Gennem den levende debat har vi heldigvis allerede fået præciseret nogle af udredningens forslag,
men jeg vil alligevel lige runde enkelte temaer.
For det første skal vi skal have skabt øget sammenhæng og fremdrift på tværs af museumsvæsenet. Vi
skal blive bedre til at løfte i flok, og vi skal sikre, at
gode ideer opstår og breder sig hele tiden. Vi skal
finde en form, hvor vi udover museums-ekspertisen kan inddrage viden og ideer fra samarbejdspartnere, herunder ikke mindst universiteter og
kommuner.
I museumsudredningen foreslås det, at der oprettes en ny strategisk pulje, der kan støtte tværgående udviklingsprojekter i forlængelse af nationale
strategier. Det er vigtigt at huske, at puljen må være
et tilbud, der skal understøtte mulighederne for at
udvikle løsninger på fælles udfordringer. Vi har en
rig diversitet af museer, og de bidrager alle til museumslandskabet med deres særlige ekspertiser og
særlige profil – det skal de blive ved med.
For det andet må vi se på de arkæologiske opgaver
i forbindelse med anlægsprojekter. Som kulturminister møder jeg ofte frustrationer fra bygherrerne, hvilket nok til en vis grad er uundgåeligt,

men der er også uomgængeligt, at vi må gøre de
involverede museer til mere professionelle samarbejdspartnere og effektive projektstyrere. Samtidig
har vi også en pligt til bedst muligt at udnytte det
forskningsmæssige potentiale i de arkæologiske
fund.
Kulturarvsstyrelsen og museerne må i fællesskab se
på, hvordan vi sikrer et fast højt niveau, men jeg
tror ikke, at vi kommer uden om en koncentration
af opgaverne i forhold til situationen i dag. Det er
dog vigtigt at huske, at det ikke handler om færre
arkæologer, for arbejdet skal stadig udføres – tværtimod er målet at få skabt endnu stærkere faglige
miljøer.
For det tredje er der spørgsmålet om tilskuddet til
konserveringscentrene. Der er stor enighed om, at
det er en god idé med sådanne centre – de højner
det faglige niveau og sikrer en mere omkostningseffektiv opgavevaretagelse. Der er ingen, der ønsker, at de svækkes, men det er nødvendigt at finde
en fremtidssikret finansieringsmodel.
Det endelige ansvar for konserveringsopgaven ligger hos museerne – det er jo jeres samlinger – og
det har der været enighed om hele vejen i udredningsarbejdet. Museumslovens fem søjler skal fortsat være udgangspunktet for alle museer. Pengene
må så følge ansvaret; råder man ikke over ressourcerne, har man jo ikke ansvaret i virkelighedens
verden.
Der sker store forandringer i museumsverdenen,
og dem skal vi i fællesskab håndtere. Efter debatten skal vi træffe de rigtige, langsigtede beslutninger.
Det er et ansvar, vi må tage på os. Museerne bærer
vores arvegods videre fra generation til generation.
Uden museerne var vi ikke et kultursamfund, og
man kan ikke være et vidensamfund uden at være
et kultursamfund. Museerne skal være for fortiden,
nutiden og fremtiden.

ODM

Så kom museumsudredningen – og efterfølgende debatten om den på
Kulturavsstyrelsens årlige museumsmøde i Nyborg i april, hvor også
kulturminister Per Stig Møller var mødt op for at debattere.

ODMs kommentarer til
udredningen
Af Christine Buhl
Andersen, direktør
for KØS Museum for
kunst i det offentlige
rum og bestyrelsesformand for ODM

Museumsdirektør for KØS
Museum for kunst i det offentlige rum og formand
for ODM, Christine Buhl
Andersen. Foto: Thomas
Olsen.

O

rganisationen af Danske Museer har igennem hele udredningsprocessen forsøgt at bidrage konstruktivt til arbejdet og i øvrigt hilst udredningen velkommen. Det har vi ud fra det synspunkt, at en grundig analyse af museernes vilkår,
udfordringer og muligheder kan skabe et godt
grundlag for et efterfølgende strukturelt og politisk fokus på det, der skal til for at fremtidssikre
dem i en tid med mange nye udfordringer.
ODM har imidlertid også påpeget problemet i, at
arbejdsgruppens centrale sammensætning og fraværet af den brede museumskreds blandt dens forfattere på forhånd betød, at ejerskabet til udredningen blev meget lille. Når man læser den færdige udredning, synes det da også tydeligt, at synsvinklen er entydigt rettet mod struktur og
centralisering frem for en egentlig analyse af de
ønsker og det behov, som borgerne med rette kan
rette til museerne. Det centralistiske udgangspunkt for udredningen er derfor i høj grad blevet
anset for at være en trussel mod det decentraliserede og i hovedsagen velfungerende museumsdanmark, vi har i dag.
ODM er naturligvis helt enig i udredningens overordnede ønske om at skabe kvalitet og bæredygtighed i det danske museumsvæsen – mål det er svært
at være uenig i. Men ODM mener ikke, at udredningen er grundig nok på en række punkter, f.eks.
inden for konserveringsområdet, arbejdet med nyere tids historie og forhold med hensyn til den arkæologiske praksis. Flere af ODM’s medlemmer
har ligefrem sat spørgsmålstegn ved, om der er
tale om en egentlig udredning, eller om det
skrevne er at betragte som et administrativt ønskeoplæg, der pr. automatik ser centralisering og
større enheder som det eneste rigtige svar på,
hvordan man sikrer et samlet dansk museumsvæsen i fremtiden. Således postuleres det f.eks., at
større museumsenheder automatisk giver større
kvalitet i forskningen, hvilket så efterfølgende
lægges til grund for tanker om centralisering og
større enheder.
Selv om begreber som nationale strategier klinger
sært gammeldags i en globaliseret verden, og selv
om udredningen mangler visioner for fremtidens
museer på mange områder og forekommer meget

teknokratisk i sin fremstilling, er det ikke ideen om
at arbejde fokuseret og med fælles overordnede
strategier som sådan, at ODM er skeptisk overfor;
for vi mener også, at det absolut er vigtigt at fokusere på, hvordan støttemidlerne til de danske museer bruges bedst og i et strategisk perspektiv - og
ud fra hvordan landets borgere får mest for pengene. Men der er brug for et grundigere analysearbejde end udredningens, når det gælder om at
sikre professionalisme, efteruddannelse, håndtering af globalisering, medborgerskab mv.
ODM er desuden imod, at midler til at gennemføre de påtænkte centrale strategier tages fra museernes nuværende puljemidler, som, hvor små disse
tilskud og støttemuligheder end måtte forekomme
at være, spiller en afgørende rolle for museerne i

KØS’ aktuelle udstilling Walk This Way – 2 km. gadekunst
fra museet til havneområdet, Sten og Lex, italiensk kunstnerduo har udført en ca. 600m2 stor stencil på facaden af
Danish Agro. Foto: Lea Nielsen.
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KØS Museum for kunst i
det offentlige rum, forplads under udstillingsåbning.
Foto: Lis Ella Fruervang.

dag. Midlerne går i dag ofte til at løfte kvaliteten på
de mindre spektakulære arbejdsopgaver og pr. erfaring til projekter, som ikke kan gennemføres
uden statslige midler. ODM er således modstander
af forslaget om at lægge alle puljemidlerne sammen i en stor pulje, og at denne pulje skal udmøntes af et tværmusealt udvalg på tværs af museumskategorierne. Der er meget stor forskel på de enkelte museumskategoriers faglighed, virkelighed
og samfundsorientering, og det vil være forkert at
sætte museerne op imod hinanden i en vurdering
af deres forskellige projekter og ansøgninger. Det
vil være mere effektivt, fagligt forsvarligt og relevant at beholde opdelingen mellem museumskategorierne, når det kommer til fordelingen af puljemidlerne.
I det hele taget klinger det hult, at man vil løfte
standarder og kvalitet, sådan som det kræves allerede i kommissoriet for udredningen, og så samtidig vil fastholde at reformen skal være udgiftsneutral. En lang række af udredningens anbefalinger
kan ikke realiseres uden, at der bruges penge.
Overordnet set er museumsvæsnet igennem de sidste mange år blevet trimmet, og der har været store
sparerunder både i kommuner og stat. Derfor er
der begrænset mulighed for at få mere for de eksisterende midler. ODM ser meget gerne niveauet
hævet og forbedringer på en lang række områder,
men det er ønsketænkning uden hold i virkeligheden at tro, at det kan gøres uden at staten og/eller
kommunerne skal til lommerne.
Hvad angår den meget vigtige udvalgsstruktur omkring udmøntning af puljemidlerne fremover, mener ODM, at man i stedet for at nedlægge de faglige udvalg som foreslået, sikrer deres eksistensberettigelse og styrker deres kompetence ved at lade
formændene deltage i et tværgående strategisk
overordnet museumsudvalg, der kan rådgive Kulturarvsstyrelsen med hensyn til den overordnede
politikudvikling på museumsområdet. Vi er opmærksomme på vigtigheden af, at deltagerne ikke

alene skal udpeges centralt, men repræsenterer
museumsverdenens mangfoldighed og kompetencer i bred forstand, herunder alle museumskategorierne, og suppleres af eksterne kompetencer fra
undervisningssektoren, kommunerne osv.
På forskningsområdet er der efterhånden en bredt
forankret opfattelse af, at det vil gavne forskningsniveauet på de danske museer, hvis det fremover
bliver Kulturministeriets Forskningsudvalg, der udmønter de forskningsmidler, som museernes faglige råd tidligere har uddelt (selv om man lige så
godt kunne have styrket de nuværende faglige råd
til at bestride denne opgave). Det er imidlertid
ODM’s klare bekymring, at der vil være en meget
begrænset viden og kompetence omkring museernes arbejdsfelt, state of the art og originalitet i kulturministeriets forskningsudvalg, som vil gøre det
8
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I 2009 havde KØS besøg
af den brasilianske kunstner Regina Silveira, der
”indtog” hele museets tagetage og indgangsparti.
Foto: Anders Sune Berg.

svært for udvalget at vurdere betydningen af museale forskningsprojekter. Derfor er det meget vigtigt, at museumsmidlerne øremærkes til museernes forskning, og at der placeres nogle museumsrepræsentanter i forskningsudvalget, som kan gennemskue og vurdere museernes ansøgninger.
Et vigtigt spørgsmål er hovedmuseernes rolle.
ODM ønsker stærke hovedmuseer, som påtager sig
særlige ansvar. Dog ikke, hvis midlerne skal tages
fra de puljer, der hidtil har tilgodeset bredden af
museer ude i landet, og heller ikke hvis ansvaret
for hovedmuseerne indebærer en rolle som en
slags overdommer i koordinering af de samlede
museumsaktiviteter. ODM erfarer, at f.eks. mange
af landets specialmuseer udtrykker stærk modstand mod, at hovedmuseerne evt. skal have mandat til at blande sig i de øvrige museers projekter.

Det står tilbage at diskutere, hvordan hovedmuseerne egentlig kan spille den bedste rolle i fremtiden.
Ovenstående udgør nogle af ODM’s betragtninger
på den omfattende og ordrige udredning om det
danske museumslandskab. ODM ser med glæde på
den dialog, der var med såvel kulturministeren
som med Kulturarvsstyrelsen på årsmødet i Nyborg, ligesom det har været overordentligt positivt
at erfare den store interesse for en åben og konstruktiv dialog, der er hos landets kulturpolitikere samt hos Kommunernes Landsforening - for at få
lavet en museumslov, der bygger bro og skaber
rammerne for fremtidens museumsvæsen. ODM
er i skrivende stund i gang med yderligere dialog
og forhandling som opfølgning på udredningen.
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Reportage

Et valg mellem læhegn og
vindmøller
Forandringens vinde
Af Cand.comm.
Christian Struckmann Irgens

Christian Struckmann
Foto: John Lentz.

Kulturminister Per Stig Møller er
en dannet mand, der som han selv
siger, tager sproget seriøst – og
sprog og begreber kom til at spille
en fremtrædende rolle på Kulturarvsstyrelsens årsmøde i Nyborg
den 27. april, som vi her bringer
en reportage fra.

Forandringens vinde blæser over Museumsdanmark og har gjort det i en årrække.
Kommunalreformen, medierevolutionen
og oplevelses-orienteringen har kastet museerne ind i en omfattende kamp for at
synliggøre og legitimere deres relevans
over for det omgivende samfund.
Der er meget, der tyder på, at en stor del af
det danske museumsmiljø anerkender behovet for nye strukturelle rammer, og museumsudredningen har i den forbindelse
til formål at sikre, at museerne fremover er
tidssvarende. Men forandringer rimer
også på gråd og tænders gnidsel, og det
har da også været tilfældet i diskussionerne
om museumsudredningen; de har i sagens
natur handlet om ansvarsområder, arbejdspladser, faglighed og økonomi, emner,
som også har vækket stærke reaktioner hos
mange museumsfolk.
Så det var med stor spænding, at jeg sammen med flere hundrede museumsfolk,
kommunalpolitikere og ditto embedsmænd, samt en mindre skare folketingspolitikere, mødte op på konferencehotellet
Nyborg Strand.
Beroligende minister
Kulturminister Per Stig Møller indledte
mødet med en række snusfornuftige ordsprog og en generel hyldest til de danske
museers diversitet og den decentrale museumsstruktur.
Og for mange museumsfolk må ministerens afvæbnende stil og ordsprog som:
”Når det blæser, er der nogle der bygger læhegn,
andre bygger vindmøller.” have virket befriende i forhold til udredningens embedsmandssprog. Ministeren lagde ikke fingrene imellem, men man fik klart fornemmelsen af en mand, som holder af kulturen, og ikke blot er en bureaukratisk
centralist.
Top-down vs. Bottom-up
Et af de helt store stridspunkter gennem
hele processen har været spørgsmålet om

10
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sammensætningen af arbejdsgruppen bag
udredningen.
Som kommunaldirektør Erik Østerby fra
Struer fremhævede i sin analyse af udredningsprocessen, så kunne man være kommet uden om megen af balladen, hvis de
statsanerkendte museer og kommunerne
havde haft en plads i arbejdsgruppen.
Kommunaldirektøren kritiserede ikke
denne beslutning, men konstaterede blot,
at man nu sad og diskuterede begreber og
misforståelser frem for visioner for fremtidens museum. Eksempelvis har skræmmebilledet for mange museer været omfattende museumslukninger og sammenlægning i få centrale enheder. Den manglende repræsentation af de statsanerkendte museer i arbejdsgruppen har underbygget denne mistanke, og
minister/embedsmænd har flere gange
måtte understrege, at museumsstrukturen
fremover også vil være decentral og mangfoldig.
Formanden for Organisationen Danske
Museers bestyrelse Christine Buhl Andersen kritiserede på museernes vegne ligeledes den manglende forankring i museumsmiljøet og påpegede flere gange, at der i
udredningen ikke bringes dokumentation
for en række påstande, eksempelvis at centralisering og større museumsenheder
skulle være en fordel.
Kulturministeriets kontorchef Steen Kyed
indrømmede da også, at denne dokumentation ikke findes, men fremhævede i lighed med ministeren, at udredningen ikke
skal forstås som et opgør med den decentrale museumsstruktur. Det handler alene
om ’at sikre kvalitet og bæredygtighed’.
(bæredygtigheden vender vi tilbage til).
Som ministeren allerede havde påpeget, så
betyder fusioner ikke nødvendigvis lukning af enheder; det kan også betyde øget
samarbejde og smartere løsninger.
Steen Kyed havde svært ved at forstå museernes kritik og mente, at teksten blev læst
alt for hårdt. Men kritikken kan vel næppe
overraske nogen, eftersom mange museer

løbende har opponeret imod arbejdsgruppens smalle sammensætning.
Nye tider for arkæologien
Lars Chr. Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum forholdt sig ikke til arbejdsgruppens repræsentation, men efterlyste i
stedet, at arkæologerne hæver overliggeren på deres faglige arbejde og efterspurgte fælles standarder for bygherrefinansieret arkæologi.
Spørgsmålet om arkæologien var et af dagens store emner, hvilket skyldes udredningens forslag om at reducere antallet af
arkæologiske museer fra de nuværende 42
til væsentlig færre. Tallet 10 har været
nævnt, men det blev afvist af Steen Kyed.
Behovet for professionalisering og standardisering af det arkæologiske arbejde står
dog over enhver diskussion. Som ministeren påpegede, er der et alvorligt problem,
når han på Folketingets talerstol løbende
bliver mødt med kritiske spørgsmål omkring arkæologisk sagsbehandling og
uensartet praksis rundt omkring i landet.
Den bygherrefinansierede arkæologi er
den spidse ende af museernes berøringsflade med erhvervslivet og kommunerne.

Og det er her, at museerne for alvor skal
vise, at de både kan udvise fagligt overblik
og forståelse for bygherres situation.
Om færre og større arkæologiske enheder
er svaret på denne udfordring er uvist,
men Lennart Madsen, Museum Sønderjylland, bekræftede, at museet med tre administratorer og mere end 20 faste arkæologer var blevet væsentlig bedre rustet til at
håndtere sagsbehandling og bygherre.
Museumsdirektør Maiken Hansen påpegede, at der i langt højere grad end arkæologiske centre er brug for kap. 8 centre,
hvor teams på tværs af nyere tid og arkæologi kan give helheds-orienterede vurderinger i byggesager. Et løsningsforslag,
som i den grad vil kunne styrke museernes
relevans over for kommunale forvaltninger og bygherre, men som samtidig vil
kræve reformulering af nyere tids sagsbehandling.
Spørgsmålet om samling af arkæologien
handler foruden ønsker om øget professionalisme og fælles standarder åbenlyst
også om andet, nemlig om arbejdspladser.
Spørgsmålet om arbejdspladser og situationen, hvor kommuner skal sende penge til
museumsdrift i andre kommuner, bliver i

sidste ende nok museumsudredningens
virkelige udfordring.
Publikum kører efter noget særligt
De danske museer har i de seneste år oplevet en lang række fusioner. Spørgsmålet
om sammenlægninger blev især bragt på
banen af museer og politikere fra landets
tyndt befolkede egne, hvor især diskussionen om arbejdspladser og identitet er central.
Direktør for Øhavsmuseet Peter Thor Andersen fremhævede imidlertid, med udgangspunkt i egne erfaringer, at fusioner
er en kæmpe mulighed for museerne i udkantsdanmark. Fusioner og samarbejde
skaber mulighed for strategiske satsninger
og for at skabe ’noget særligt’, og publikum kører gerne efter dette ’særlige’. Dermed bliver øget samarbejde udkantsmuseernes mulighed for at skabe en modvægt
til storbymuseerne.
Value for money
Et centralt konfliktpunkt i den danske
museumsbranche er spørgsmålet om museets rolle i samfundet. Som jeg tidligere
har argumenteret for i dette tidsskrift

Danmarks Borgcenter udvikler i øjeblikket Vordingborgs gamle kongeborg til et helt nyt oplevelses- og forskningscenter om middelalderens borge, konger og magt.
Åbner 15. juni 2013. Foto: Anders Wicktström.
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(’Det strategiske knæfald’, nr. 2 2011), skal
museerne i dag være relevante ud over det
rent kulturelle. De skal i mange situationer, også kunne svare på kommunernes
behov for branding, vækst og identitet.
Museerne er en central varetager af vores
kulturarv og på mange måder kulturens
tillidsmænd, men hvis de vil varetage dette
tillidshverv, så skal der argumenteres for
museerne på mange arenaer med mange
forskellige metoder.
Vordingborgs borgmester Henrik Holmer
gjorde det egentlig meget klart, da han råt
for usødet fortalte, at museerne set i hans
perspektiv er en del af en kold og kynisk
cost-benefit analyse, der også handler om
skoler og institutioner. I disse år fokuserer
kommunerne på kerneydelserne, og museerne skal derfor være i stand til at vise deres værd. Holmer fremhævede imidlertid,
at museernes fordel i denne rå situation er
deres evne til at skabe ”lokal stolthed og
identitet”.
Nogle museumsfolk er formentlig rystede
over denne nytteværdi-tænkning, og nogen vil måske citere Churchill, der under
krigen nægtede at skære på kulturbudgetterne med argumentet: hvad kæmper vi så
for?
Jeg tror, at ideen om at museer og kultur
skulle være hævet over andre offentlige institutioner er forfejlet. Som det blev fremhævet af Sanne Kofod Olsen fra Museet for
Samtidskunst, skal man nok snarere være
langt bedre til at gøre opmærksom på,
hvor man gør nytte. Eksempelvis i undervisningstilbud, branding, vidensarbejdspladser, foredrag, identitet - you name it,
museerne har det, men forsømmer beklageligvis chancen til at kommunikere det.
Ingen kommer og gør opmærksom på os,

hvis vi ikke selv gør det. Og som flere af
mødets kommunale repræsentanter fremhævede, så skal museernes værdi måles i
periferien af det målbare, der hvor man
sjældent kan beregne et afkast i kroner og
øre. Dermed handler det set fra kommunal side i høj grad om synlighed og relevans i lokalområdet.
Ud med cigarkasserne
Mange af diskussionerne på årsmødet
handlede ligeledes om, hvorvidt samlingen af puljer centralt vil dræbe lokalt initiativ og kreativitet.
Både ministeren og Steen Kyed argumenterede imidlertid for, at de mange små cigarkassepuljer skal erstattes af en central
pulje i 25 mio. kroners klassen. Ideen med
den centrale pulje er, at det skal være muligt at søge penge til strategiske satsninger,
eksempelvis inden for digitalisering og globalisering. Det blev ligeledes fremhævet, at
de faglige råd ikke skal udpeges af KUAS,
men skal dannes i samarbejde med museerne.
Bæredygtighed
Udredningen nævner flere gange, at museerne skal være ’bæredygtige’. Men selv
efter ministerens forsikring om, at diversiteten er styrken i det danske museumslandskab, er der nok stadig mange, som er
usikre på, om de lever op til kravet om
bæredygtighed, og om der vil blive taget
hensyn til deres specifikke situation.
Dog ser det ud til, at minimumsgrænsen
for at få statstilskud bliver et kommunalt
tilskud på 2 millioner kroner. Det sætter
en række museer i en umiddelbar finansieringsknibe. Som Lone Loklindt fra Frederiksberg Kommune fremhævede, så skal

museerne have overskud til mere end at
holde åbent og administrere drift; de skal
have overskud til at ’kigge rundt i verden’.
God tid til forandringer
Styrelsens direktør Anne-Mette Rahbek
dukkede op efter frokost på grund af en ferierejse og kom først på ved dagens afslutning. I sin opsummering pointerede hun,
at museerne skal kunne håndtere, at omverden stiller krav til museet. De krav
handler ikke kun om kultur, men også om
merværdi, og Anne-Mette Rahbek gjorde
det klart, at der vil blive givet tid til, at museerne kan finde deres plads i den nye
struktur. Om det så handler om at finde fusionspartnere eller om at få flere penge ud
af de kommunale lommer, er op til de enkelte museer, der nu må overveje om der
skal bygges læhegn eller investeres i vindmøller.
Museumskonflikten afværget!
Overordnet set, så er det mit indtryk at
Kulturministeren med sin indledende
åbenhed og forsikringer om, at museerne
ville blive taget med på råd bidrog til at slå
bro mellem udredningsteksten og de af
museerne der har været mest skeptiske.
Og ved dagens slutning kvitterede ODM
da også med, at de følte sig hørt.
Derfor var det lidt overraskende, at man
dagen efter årsmødet kunne læse på dr.dk,
at en ’museumskonflikt’ var afværget. Jeg
ved ikke om nogen havde forestillet sig en
landsdækkende museumsstrejke, den slags
har vist ikke noget historisk fortilfælde,
men jeg gætter på, at det ville gå temmelig
ubemærket hen. Men måske skulle vi tage
temperaturen på vores samfundsværdi
med en lille strejke?

Meddelelser
Forskning
Dansk Jødisk Museum
På Landsarkivet er fundet en smalfilm optaget af en dansker, som blev gerningsmand da Holocaust kom til Danmark i efteråret 1943. Hans navn var Poul Hennig,
og han var en af de mest berygtede danske
nazister. I 1943 var han ansat af Gestapo og
deltog aktivt i den tyske aktion mod de
danske jøder i oktober 1943. Filmen indeholder originaloptagelser fra Horserød-lejren, hvor danske jøder blev interneret og
afhørt forud for deportationen til Theresienstadt. En af de personer som er på filmen, blev i marts 1944 deporteret til
Auschwitz. Her ender alle spor efter ham.
12

DANSKE MUSEER 3/11

Filmen er lidt over 2 minutter lang og den
er optaget den 12. oktober 1943.
Museum Lolland-Falster
Har gennem en længere periode deltaget i
et samarbejdsprojekt om integration i
Danmark med fokus på den lollandske
brug af polsk arbejdskraft i begyndelsen af
1900-tallet.
Forskningsprojektet ”Velkommen her?” er
blevet til i samarbejde mellem Immigrantmuseet, Museum Amager, Museum Lolland-Falster og Dragør Lokalarkiv.
Projektet tager udgangspunkt i tre konkrete historiske indvandrergrupper – den

hollandske til Amager i 1500-tallet, indvandringer af polske landarbejdere fra
1890’erne og indvandringen af fremmedarbejdere i 1960’erne og 70’erne.
Nyborg Slot, Østfyns Museer
De arkæologiske undersøgelser af Nyborg
Slot fortsætter.
Bikubenfonden har bevilget en halv million til nye udgravninger og undersøgelser
på Nyborg Slot. Bevillingen gør det muligt
at fortsætte arbejdet og få foretaget flere
naturvidenskabelige undersøgelser af det
fundne materiale. www.nyborgslot.dk

Konservering

Konserveringscentrene og
Museumsudredningen
Af Lise Ræder Knudsen,
Konserveringscentret i Vejle

Kvalitet og bæredygtighed!? Ja,
det er virkelig drømmen at arbejde
under administrative rammer, som
støtter kvalitet og bæredygtighed.
Men hvordan vil Museumsudredningens anbefalinger understøtte
konserveringscentrene?

Anette Aalling, Konserveringscentret i Vejle i gang
med at retouchere et standur tilhørende Museet på
Koldinghus. Uret er lavet af træ, billederne er af papir, det er kobberstik limet på træet, uret er malet og
over urskiven er der fine udskæringer på baggrund
af rødt silketekstil, urværk, hængsler etc. er af metal. Det er kompliceret konserveringsarbejde, som
kræver faglig ekspertise fra både maleri-, grafisk-,
tekstil- og kulturhistorisk konservator, samt snedker. Ved komplicerede opgaver er der således omfattende samarbejde mellem faggrenene på konserveringscentret. Det ville ikke være muligt, hvis der i
stedet for konserveringscentret var en ½ konservator ansat på hvert museum.
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ed amternes nedlæggelse skulle der
findes en administrativ struktur for
driften af 7 konserveringscentre, der er
fælles institutioner for grupper af statsanerkendte museer. Ordningerne er kendetegnet ved at være meget forskellige, og
geografisk er der en ulige fordeling af museernes mulighed for at trække på konserveringscentrenes ekspertise. Først var der
en fireårig overgangsperiode, hvor konserveringscentrene fik deres hidtidige amtsmidler fra Kulturarvsstyrelsen; den blev
forlænget på ubestemt tid, idet Museumsudredningen skulle komme med anbefalinger til administrativ struktur også på
dette område.
Igennem de sidste 5 år har der været
mange møder, hvor lederne af de selvejende konserveringscentre og chefkonservatorer på museerne har diskuteret de
fremtidige muligheder for området. Bl.a.
tog ODM initiativ til et seminar i 2010
(støttet af KUAS), hvor vi forsøgte at finde
frem til hvilke parametrene, vi fandt vigtige for en ny struktur for hele konserveringsområdet. Her var der meget stor vilje
til forandring, og vi var enige om bl.a. følgende udsagn:
● Museernes bevaringsindsats bør defineres i Museumsloven med krav om, at museernes skal have adgang til konservering.
● At der i loven skabes rammer for at
danne centre til løsning af fælles opgaver
(f.eks. for konservering og magasinering).
● Konserveringscentrene bør forankres i
Staten, som sikrer driftsmidler til et nationalt bevaringsberedskab med fuldstændig geografisk dækning.
● Dertil kommer behovsbestemte andele
fra de tilknyttede museer jfr. deres bevaringsplaner.
● Samarbejde og udveksling af specialer
mellem konserveringsværksteder bør
kunne foregå ukompliceret og frit i den
nye struktur f.eks. gennem en central timebank.
● Konserveringscentrene bør sikres rammer for udvikling gennem adgang til
statslige puljer, der understøtter bevaringsindsatsen.
● Staten bør bidrage til at fremme etableringen af fællesmagasiner, f.eks. gennem
hjælp til koordinering.
● Der bør etableres en national strategi for
forskning i konservering og bevaring og
en pulje, som kan søges til samme.
Udmeldingen fra udredningen
Nu er museumsudredningen så kommet.
Jeg sad med i Kulturarvsstyrelsens referen14
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cegruppe og havde derfor mulighed for at
være med til at diskutere og kvalificere de
første udkast til udredningen. Desværre
kom konserveringscentrenes fremtid først
med i allersidste udkast, så den reelle diskussion var meget begrænset. Konserveringsfaget har ved et dialogmøde haft mulighed for at fremlægge synspunkter over
for arbejdsgruppen for udredningen. Men
selvom udmeldingen fra faget var entydig,
valgte man at se bort fra anbefalingerne.
Udredningen siger overordnet 3 vigtige
ting om konserveringscentrene:
1: At de midler, der hidtil er gået til konserveringscentrene skal fjernes og i stedet
overgå til konserveringsformål til de museer, der hidtil har brugt konserveringscentrene.
2: At konserveringsafdelinger under museerne hører under museumsloven, medens konserveringscentrene ikke hører
under museumsloven.
3: At man er meget glad for det arbejde
konserveringscentrene hidtil har udført
og at man ønsker, at udviklingen skal
fortsætte.
Ad 1: Man forstår godt argumenterne for,
at midlerne skal overføres til museerne –
det er administrativ logik, da det er museerne, der har bevaringsforpligtigelsen.
Men, hvis man virkelig ønsker at understøtte kvalitet og bæredygtighed, så siger

vores erfaringer, at den statslige involvering netop er garanten for at den nødvendige bevaringsindsats får den prioritet den
skal have, trods konkurrence om ressourcerne internt på museerne.
Udredningen prøver til en vis grad at indhegne tilskuddet, da det er målrettet konserveringsformål, men vi hører fra flere af
konserveringscentrenes kommunale bestyrelsesmedlemmer, at der er stor risiko for,
at kommunerne på sigt vil hjemtage konserveringsopgaven, idet man ikke vil sende
midler ud af kommunen – dette sker med
andre regionale opgaver, som amterne før
tog sig af. Det kan meget vel føre til atomisering og lukning af centrene.
Ad: 2: Konserveringscentrene vil gerne
være en del af ”Den Gode Museumsfamilie”. Vi er dybt forankret i den museale faglighed; at vi også udfører opgaver for private, ser jeg som en mulighed for at tjene
ekstra midler ind til arbejdet for museer. I
diskussionen om udredningen trækkes
dette i stedet frem som problematisk.
Konserveringscentrene kunne de fleste
steder søge udviklingsmidler ved amterne
og før strukturreformen også søge ved Kulturarvsstyrelsens puljer. Disse midler er
bl.a. blevet brugt til større apparatur, undersøgelser og projekter. Hvis konserveringscentrene i fremtiden ikke lægges ind
under Museumsloven, er man ikke ansøg-

Christina Ritschel arbejder med konservering af et rødt tekstil, der ligger bag udskæringerne på urkassen.
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ningsberettigede, og dermed forsvinder
næsten alle udviklingsmuligheder. Nogle
vil hævde, at vi kan søge private fondsmidler. Men mine omfattende erfaringer med
privat fundraising til bygning af Fælles
Museumsmagasiner i Vejle kan opsummeres, som en af fondenes afslag formulerede
det: ”I arbejder med rugbrød - vi giver til
flødeskum”.
Ad: 3: Konserveringscentrene har gennem
30 år skabt bæredygtighed gennem centerdannelse i geografisk fornuftige størrelser,
i stedet for at hvert museum skulle klare
sig på egen hånd med ringere faglig formåen og ressourcer. ”Belønningen” for, at
man faktisk allerede har gjort det, som udredningen anbefaler for hele museumsområdet er, at konserveringscentrene nu
pålægges en masse uproduktivt bureaukrati ved at overføre midlerne til museerne. Ved at holde os uden for Museumsloven fratager man os muligheden for at
søge midler til udvikling - og samtidig ønsker man, at den gode udvikling skal
fortsætte.
Udredningen har sat ”Kvalitet og bæredygtighed” som det overordnede mål. På konserveringsområdet ser det ud som om,
man har fundet det vigtigere at få området
ind under kendte administrative rammer.
På intet tidspunkt er vi blevet præsenteret
for de juridiske barrierer, der hævdes at
umuliggøre en ny struktur, som erfaringsmæssigt vil virke mere hensigtsmæssigt.
Jeg håber på, at Ministerens udmelding på
Kulturarvsstyrelsens årsmøde i Nyborg d.
27.4 betyder, at vi får en hurtig erfaringsbaseret undersøgelse af, hvordan vi får bedst
og mest muligt for pengene på museumsområdet, som anbefalet af ODM. Hvis man
gør det, dvs. lytter til erfaringerne og underordner systemerne det menneskelige
initiativ i stedet for omvendt, så tror jeg, at
vi kan opnå et meget bedre resultat på
dette område.
Og er det ikke det, vi bør gøre i Danmark
som sådan? Det gælder i alle tilfælde om at
bruge den viden vi har til at gøre det bedre
i fremtiden og sørge for, at lovene understøtter vore mål. I stedet for at spilde mere
tid og energi på at snakke om kvalitet, volumen og bæredygtighed, samtidig med at
man eroderer grundlaget herfor.
Af Lise Ræder Knudsen, konservator og leder af
Konserveringscentret i Vejle (www.konsv.dk),
næstformand i Organisationen Danske Museer
(www.dkmuseer.dk).
Se vores fælles indgang på nettet til konserveringscentre og konserveringsafdelingerne på museerne: www.bevaringscenter.dk

Kulturarvsstyrelsens
Museumsmøde 2011

Af Torben Kjærgaard, Kommunernes
Landsforening

Torben Kjærgaard.

M

ange tak for velkomsten og tak for
muligheden for at give Museumsudredningen nogle ord med på vejen fra KL.
Ifølge leksikonnet er et museum en ”offentlig tilgængelig samling af billedkunst
eller af genstande af fx kulturhistorisk, naturvidenskabelig eller anden art med tilhørende dokumentation”. Men når jeg taler med kommunalpolitikere rundt omkring i landet, er deres lokale museum meget mere end det. Det er dén institution,
som rummer hele historien om netop dén
del af Danmark. Eller det er markeringen
af dén billedkunstner, som har sat sit markante præg på lige dén egn. Og så er det
selvfølgelig også en vigtig del af kommunens samlede kulturliv og en del af det,
der gerne skulle trække sommerhusgæsterne ind til byen på en regnfuld sommerdag! Med andre ord: Et museum er
mange ting i lokalpolitikernes bevidsthed,
og et museum skal opfylde mange opgaver.
I forbindelse med kommunalreformen er
det blevet sagt i mange skåltaler, at kultu-

ren var det kit, der skulle binde de nye
kommuner sammen. At kulturområdet
kan skabe en fælles identitet og sammenhængskraft i de nye kommuner. Og det er
mit helt klare indtryk, at det ikke kun er
noget, der bliver sagt ved festlige lejligheder. Kulturområdet er i den grad kommet
på dagsordenen efter kommunalreformen, og i langt de fleste nye kommuner
har kultur- og fritidsområdet nu ligefrem
sit eget politiske kulturudvalg, i modsætning til i gamle dage, hvor kulturspørgsmålene tit lå som de sidste punkter på en
dagsorden, hvor det var folkeskole og dagtilbud, der fyldte det meste.
De tørre tal viser det samme. Det kan godt
være, at mange af jer her i salen godt
kunne have undværet en kommunal sparerunde eller to, men det store billede viser
faktisk, at kommunalpolitikerne anstrenger sig utroligt meget for at holde kulturområdet nogenlunde skadesløst i disse
økonomisk svære år.
På landsplan stiger de kommunale udgifter til museerne stille og roligt år for år lidt
mere end inflationen. Det samme sker for
bl.a. teaterområdet, mens bl.a. folkebibliotekerne og aftenskolerne har det noget
værre. Så jeg synes, at budskabet bag disse
tal er, at museerne har alle muligheder for
at blive mødt med stor imødekommenhed
fra landets kommuner i de kommende år,
hvis de har noget at byde ind med.
Og dermed nærmer jeg mig så småt dagens hovedemne: Museumsudredningen.
For hele arbejdet med Museumsudredningen er jo netop igangsat for at få afdækket,
hvordan museumslandskabet bør se ud,
for at museerne også i fremtiden får mulighed for at byde ind med noget. Jeg vil
gerne kvittere for den proces, som arbejdsgruppen bag Museumsudredningen har
gennemført det sidste års tid. Det har
været en åben proces, hvor alle – også KL –
har haft mulighed for at give input og synspunkter.
Selv om jeg som sagt mener, at museerne
DANSKE MUSEER 3/11

15

har en høj stjerne hos landets kommuner,
er jeg helt enig i de udfordringer, som
Museumsudredningen oplister for fremtidens museer:
1. Kampen om den politiske opmærksomhed bliver endnu skarpere de kommende år. Det kræver endnu større
kompetencer hos museernes bestyrelser
og museumslederne.
2. Kampen om publikums opmærksomhed
bliver også skærpet. Det bliver en kunst
at finde en balance mellem museernes
faglighed og formidlingen af den.
3. Og generelt tror jeg, at der på hele kulturområdet bliver mere politisk fokus
på, at museerne synliggør og legitimerer
deres samfundsnyttige værdi i forhold til
de offentlige tilskudsydere. Det er det,
Museumsudredningen kalder: ”At være
et råstof for løsning af samfundsmæssige
opgaver”.
Alle disse ting tilsammen gør, at KL er helt
enig i Museumsudredningens overordnede præmis: At der er behov, at fremtidens
museer i endnu højere grad end i dag er
præget af bæredygtighed og robusthed.
Og så til de konkrete forslag, der er indeholdt i Museumsudredningen: Det allervigtigste er budskabet om, at landets statsanerkendte museer fortsat bør støttes og
udvikles i et samspil mellem kommunerne
og de lokale ildsjæle og så med en statslig
overbygning i form af tilskud og udmelding af nationale strategier.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
vi i KL i tiden op til kommunalreformen
overvejede meget grundigt, hvordan vi
skulle stille os til finansieringen af hele kulturområdet, som jo i mange år havde været
præget af et noget rodet kludetæppe, hvor
både staten, kommunerne og amterne
spillede en rolle. Så selv om KL jo traditionelt foretrækker generelle bloktilskud til
kommunerne frem for statsrefusioner og
andre statslige tilskud, endte vi faktisk med
en klar erkendelse af, at kulturområdet
også på det område er så specielt, at også
finansieringen må være noget helt særligt.
Så modsat næsten alle øvrige kommunale
områder, er der stadig statsrefusion på
statsanerkendte museer, på musikskoler og
på egnsteatre. Og KL og regeringen aftalte
i forbindelse med den forrige økonomiaftale, at de tidligere amtstilskud til bl.a. museerne ikke skulle overgå til bloktilskud
som tidligere aftalt, men skulle blive i sektoren. Museumsudredningen bygger videre på dette overordnede princip, og det
er vi enige i fra KL.
Dermed har jeg også sagt, at jeg støtter udredningens ”Videreførelsesmodel” og ikke
den mere vidtgående ”Delingsmodel”. Da
16
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det også er Museumsudredningens konklusion, skal jeg ikke bruge meget tid på
Delingsmodellen, men blot nævne, at vi
godt kunne frygte, at den ville medføre en
udvikling i retning af, at de nuværende
statslige tilskud ville blive koncentreret om
ganske få højt profilerede opgaver og
nogle ganske få museer, og det er absolut
ikke i kommunernes interesse. Og jeg er
overbevist om, at det heller ikke er i det
samlede danske museumsvæsens interesse.
Vender jeg mig herefter til Videreførelsesmodellen, vil jeg knytte nogle kommentarer til en del af forslagene. Det helt afgørende for KL er selvfølgelig, at de statsanerkendte museer fortsat er lokalt forankrede, og at der er stor mulighed for at de
enkelte kommuner og den tilskudsydende
kommune kan vælge den profil og den udvikling, man nu ønsker. Det skal ikke være
et statsligt museumsvæsen, men et decentralt museumsvæsen! Den lokale opbakning er helt afgørende for et museums
fremtid, og sammenlægninger og fusioner
skal derfor kun ske, hvis man lokalt ser fordele ved det.
Med dét udgangspunkt er KL overordnet
set positiv over for tankerne i Museumsudredningen. Men jeg vil selvfølgelig gerne
nuancere det overordnede billede en
smule.
Forslaget om omlægning af de forskellige
statstilskud til et fast statstilskud er nok det
muliges kunst. Det havde da været fristende med en mere grundlæggende omlægning, hvor man viskede tavlen ren for
de mange knopskydninger af tilskudssystemet, men den slags større omlægninger er
altid nemmere i en proces, hvor der er
mange nye millioner til rådighed. Og det
er der ikke i dag.
Det kan ikke undgås, at nogle kommuner
og nogle museer vil føle, at der nu burde
rettes op på historisk betingede forskelle,
der måske nærmest er opstået ved en
tilfældighed.
Men som sagt: Forslaget er det muliges
kunst, og det skaber trods alt en større
budgetsikkerhed for det enkelte museum
og større mulighed for at planlægge sin
økonomi over flere år. At der med omlægningen flyttes et beløb fra de nuværende
puljer over til faste driftstilskud, kan vi kun
hilse velkomment.
Forslaget om at det faste statstilskud følges
op af en vis forøgelse af mindstekravet til
de kommunale og de ikke-offentlige tilskud kan vi leve med. Langt de fleste museer ligger over denne minimumsgrænse i
forvejen, og forslaget hænger sammen
med ønsket om større faglighed og større
bæredygtighed, som jeg som tidligere

nævnt er enig i. Og vi har bemærket os, at
forslaget indeholder en fornuftig treårig
overgangsordning.
Vi har i KL selvfølgelig nærlæst Museumsudredningens forslag om kvalitetsvurderinger og regelforenkling. I denne sluttede kreds kan jeg godt røbe, at vi på et af
møderne vi har haft i Kulturministeriet de
forgangne måneder kom til at sige, at
ideen med omrejsende statslige inspektører, der fører kontrol med forholdene i
det ganske, danske land, absolut ikke er
groet i KL’s have.
Men vi må erkende, at det nuværende system med kvalitetsvurderinger faktisk engang imellem har ført til en fornuftig
selvransagelse på et museum og en fornuftig dialog mellem museet og den pågældende kommune. Og vi lægger vægt på, at
kvalitetsvurderingerne fremover ikke skal
være et kontrolredskab, men et ”dialog- og
udviklingsværktøj”, som det er udtrykt i
Museumsudredningen.
Og ikke mindst ser vi kvalitetsvurderingerne som et helt afgørende element til at
få afskaffet alle de mange dokumentationsog indberetningskrav fra statslig side. Når
der i udredningen stilfærdigt står, at ”kvalitetsvurderingerne fremover vil blive den
primære styringsrelation mellem de statsanerkendte museer og Kulturarvsstyrelsen”, vil jeg tillade mig at oversætte det
med: Endelig afskaffes alle indberetningsskemaerne til Kulturarvsstyrelsen! Eller:
”Væk med bøvlet!”, som kulturministeren
sikkert ville udtrykke det.
Museumsudredningen indeholder flere
forslag, der tilsammen skal styrke museernes ledelse. Forslaget om at museerne bør
følge Kulturministeriets anbefalinger for
god ledelse af kulturinstitutioner, er jeg
selvfølgelig helt enig i. Jeg vil især pege på
anbefalingen om, at en bestyrelse skal have
et meget bredt felt af kompetencer for at
kunne leve op til museernes udfordringer
de kommende år. Når et museum skal i
dialog med kommunen og andre vigtige
samarbejdspartnere, er det altså ikke nok,
at bestyrelsen består af museumsinteresserede mennesker. Jo, det må de meget
gerne være, men de skal altså også kunne
en del andet.
Kulturarvsstyrelsens direktør Anne Mette
Rahbæk skriver i velkomsten til dagens
konference, at det er vigtigt, at museerne
fornyer sig, tænker utraditionelt og er villige til at investere kræfter i anderledes
partnerskaber. Det er jeg 100% enig i, og
også af den grund er det meget vigtigt, at
der i en museumsbestyrelse er et bredt felt
af kompetencer.
Også forslaget om, at en museumsleder

skal have både museumsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer, kan KL varmt
støtte. Vi mener på alle områder, at det er
vigtigere, at institutionsledere har de rigtige kompetencer, end at de har en bestemt uddannelse.
Museumsudredningen foreslår en samlet
pulje til strategisk udvikling til afløsning af
en masse mindre puljer. Jeg kan godt se
tankegangen med, at man kan satse mere
målrettet og strategisk, når man har én
stor pulje at gøre godt med. De hidtidige
puljemidler har været uddelt efter vurdering fra de faglige råd, udpeget decentralt
og demokratisk.
KL lægger vægt på, at et tilsvarende system
kan indføres ved fordelingen af den nye
pulje. Kommunerne vil absolut ikke have
det godt med, at det alene er staten, der
beslutter, hvilke indsatsområder den nye
samlede pulje skal bruges til.
Et af de forslag i Museumsudredningen,
der nok vil give størst debat, er forslaget

om at samle visse opgaver på færre museer,
som det allerede i dag sker med tilsynet
med de fredede fortidsminder. Konkret
peges der på opgaven med arkæologiske
udgravninger og undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejder.
Præcis det emne er i særklasse den problematik på museumsområdet, som KL har
fået fleste henvendelser om fra kommunerne gennem årene. Kommunerne har
især kritiseret, at sagerne ofte trak i langdrag. Og når regningen for det langvarige
arbejde så altid er endt hos kommunen og
ikke hos staten, hvor den hørte hjemme,
har det ofte givet anledning til betydelig
vrede hos kommunalpolitikerne.
Derfor er det klart, at når der i Museumsudredningen står, at denne opgave fremover skal løses i større faglige miljøer og på
et mere ensartet grundlag, har det vores
interesse. I de møder vi har haft med Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen har vi
lagt vægt på, at de pågældende museer

ikke blot udpeges af staten, men efter et
udbud, så alle museer har chancen for at
byde ind på opgaven, og vi er meget tilfredse med, at dette synspunkt er medtaget i udredningen.
Så samlet vil jeg konkludere:
● At vi overordnet mener, at landets museer bør udvikles i et samspil mellem
kommunerne og de lokale ildsjæle, med
en statslig medfinansiering
● at vi generelt er enige i Museumsudredningens overordnede præmis om udfordringen vedrørende bæredygtighed, robusthed og faglighed
● at vi er helt enige i behovet for at få forenklet indberetningskravene fra museerne til Kulturarvsstyrelsen,
● og at KL vil deltage konstruktivt i det videre forløb, selvfølgelig ikke mindst når
det kommer til den kommende ændring
af museumsloven.
Jeg vil ønske jer alle en fortsat god konference!

skal agere som ambassadører for diversitet
og menneskerettigheder – og for at der
skabes respekt og lighed for alle mennesker – og som sådan er museerne en del af
politikudviklingen i samfundet.
ODM bakker op om INTERCOMs værdigrundlag – og har valgt at tage del i tilrettelæggelse og udvikling af programmet for
mødet i København.

ropean Cetacean Societys 25. konference
sted. Konferencen blev afholdt i Cádiz i
Spanien. Til denne internationale konference mødtes forskere fra hele verden for
at udveksle erfaringer, diskutere og blive
klogere på den nyeste forskning inden for
havpattedyrsområdet.
Temaet for årets konference var: ”Longterm datasets on marine mammals: Learning from the past to manage the future”.
Biolog Charlotte Bie Thøstesen fra Fiskeriog Søfartsmuseet i Esbjerg deltog, med
støtte fra KUAS, i konferencen for at styrke
museets internationale relationer i forbindelse med museets deltagelse i det nationale beredskab for strandede havpattedyr i
Danmark. I den forbindelse deltog Charlotte Bie Thøstesen også i workshoppen
”Interest and feasibility of a web-accessed
data base for marine mammals strandings
and necropsy data in ASCOBANS region”
som blev afholdt den 19. marts i forbindelse med konferencen. Workshoppen
blev afholdt i ASCOBANS-regi. (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas).

Meddelelser
Konferencer, seminarer
Øget internationalt samarbejde mellem
ICOM og museumsforeninger. Den danske Sammenslutning af Museumsforeninger i Danmark har været vært for WFFMrepræsentantskabsmøde den 29. april på
Nationalmuseet.
Samarbejdet med ICOM var blevet yderligere uddybet ved en international museumskonference i Shanghai i november i
fjor, der også indeholdt et Åbent Forumarrangement med deltagelse af bl.a. den
kinesiske sammenslutning af museumsforeninger. WFFM håber snarest at få den kinesiske organisation som medlem, hvilket
væsentligt vil øge det samlede medlemstal
på ca. 2,5 mill. museumsvenner i de forskellige verdensdele.
WFFM’s næste kongres afholdes i Genova
den 18. -22. september i år og et omfattende program herfor blev præsenteret af
repræsentanter for den italienske sammenslutning.
International konference om ”Museums
and Politics” i København til september.
ICOM’s komite for management, INTERCOM, inviterer til konference i København, hvor temaet er museer og politik.
Tanken er at sætte fokus på museet som
arena for generel ideudvikling i samfundet
og dermed også museets rolle i den politiske debat. INTERCOM arbejder ud fra en
deklaration om, at verdens museer for at
være relevante og nærværende i samtiden

ODMs chefnetværk indbyder .
I 2010 så et nyt succesfuldt chefnetværk,
tiltænkt museernes topledere, dagens lys.
Netværket indbyder nu til sit 2. årsmøde,
der finder sted 1.-2. december 2011 på
konferencecenter Trinity ved Fredericia.
Årets møde handler om museumsbestyrelsens rolle i fremtidens museumslandskab.
LOUISIANA Literature 2011 torsdag den
1. til søndag den 4. september 2011.
Louisianas årligt tilbagevendende, internationale litteraturfestival ’Louisiana Literature’ finder sted 1.9. til 4.9. med et stort og
varieret program, der byder på kvalitetslitteratur fra ind- og udland. Ca. 40 forfattere
kan opleves live, højtlæsende, diskuterende og debatterende på flere scener inden døre i museets mange rum og
udendørs i skulpturparken.
www.louisiana.dk
European Cetacean Society konference
2011.
Fra den 21. til den 23. marts 2011 fandt Eu-

Konferencen “Hvorfor tage skolen ud af
skolen?”
Konferencen som finder sted MUSKOMuseumsundervisning Syd, Center for
Museumsundervisning i Region Syddanmark, Aabenraa, som blev omtalt i Danske
Museer 2, 2011 har stadig ledige pladser –
se www.musko.dk
DANSKE MUSEER 3/11
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Best performance

”Bæredygtighed, kvalitet,
udvikling, internationalisering”!
Ja, naturligvis. Men hvad ligger der bag ordene?

Af Thomas Bloch
Ravn, museumsdirektør i Den Gamle By og
præsident for Association of European
Open Air Museums

Thomas Bloch Ravn.
Foto: Den Gamle By.

N

år samfundet forandres, må museumsverdenen naturligvis også ændre sig. Derfor er der
al mulig grund til at hilse en Udredning om Fremtidens Museums-landskab velkommen.
Det er udredningens ambition at bidrage til ”udvikling af et sammenhængende museumsvæsen
med fagligt og ressourcemæssigt bæredygtige museer, hvor der kontinuerligt og systematisk sker en
udvikling af kvalitet og professionalisering”. Der
ud over bruges også gennemgående nøgleord som
administrativ forenkling og internationalisering.
Fine formuleringer og prægnante plusord, som
næppe nogen er uenige i!
Alligevel kan jeg ikke lade være med at få associationer i retning af orwelsk nysprog, når jeg udredningen igennem konstant læser disse nøgleord.
Måske det hænger sammen med, at arbejdsgruppen bag udredningen alene består af hovedstadsbaserede statslige embedsmænd. Ikke at der er
grund til at skyde dem noget i skoene. Men vi ser
nu engang alle verden derfra, hvor vi står. Det kan
vanskeligt være anderledes.
Jeg skal her komme med bemærkninger til fire af
udredningens nøgleord og afslutte med en forundring over, at jeg stort set ikke kan finde mit museum i udredningen samt et hjertesuk over fraværet
af nyere tids historie.

Bæredygtighed
Ja, naturligvis skal museerne være bæredygtige. Og
det kan også godt være, at mange museer skal være
større. Men husk nu, at kvantitet ikke nødvendigvis
fører til øget kvalitet! Støt ikke per automatik op
bag dem, der er størst eller er ejet af bestemte myndigheder, men støt de, der udviser den bedste performance, de der gør det bedst, der hvor man får
mest for pengene. Hvem og hvor det er, kan Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger utvivlsomt vise.
Udvikling
Ja, naturligvis skal museerne udvikle sig. Imidlertid
kan jeg frygte, at de såkaldte nationale strategier,
der promoveres så stærkt i udredningen, vil gøre
museerne ensartede og forudsigelige. Jeg tager
nok fejl, men jeg kan ikke lade være med at tænke
på fem-års planerne i det gamle Sovjetunionen.
Megen udvikling sker på trods af herskende bedre18
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viden. Og havde fx Louisiana og Den Gamle By i
sin tid fulgt anbefalingerne fra oven, var ingen af
de to museer formentlig blevet til noget. Derfor:
Støt dem, der tænker nyt og gør tingene anderledes. Det er min tro og erfaring, at det er mangfoldigheden og lysten til at gå egne veje, der skaber
udvikling.
International inspiration
Ja, naturligvis skal vi lære af andre end de kolleger,
der har hjemme inden for Danmarks grænser. Det
er min personlige erfaring, at der er rigtig meget at
hente, og det er derfor glædeligt, at mange museumsfolk indgår i og faktisk spiller en markant rolle
i forskellige internationale netværk. Når man derfor ønsker at fremme internationaliseringen, er
det vigtigt at bygge på dem, der i forvejen har kontakterne.
Sammenhæng
Ja, naturligvis skal der være sammenhæng i museumsverdenen. Der er derfor al mulig grund til, at
også hovedmuseerne bliver en del af helheden,
altså kommer under Kulturarvsstyrelsen, frem for,
som det er i dag, at være placeret ude på sidelinjen
under Kulturministeriets departement og ved siden af Kulturarvsstyrelsen. Så vil hovedmuseerne
også blive kvalitetsvurderet og deres performance
og output sammenlignelig med de øvrige museers.
Hvor er mit museum?
Som direktør for det landsdækkende specialmuseum Den Gamle By undrer det mig, at udredningen fortsat opererer med den gamle hovedmuseum-lokalmuseum dikotomi, der så godt som ikke
levner plads eller omtale til de landsdækkende
specialmuseer, hvoraf en hel del rent faktisk fungerer som en slags uformelle hovedmuseer inden for
deres område.
Når man ved, hvilken position disse museer har internationalt, når man kender deres forskning og
samlinger, og når man har oplevet innovationen
inden for formidlingen, forekommer det ikke som
en optimal anvendelse af museumsverdens ressourcer, at udredningen anbefaler, at det er de
statsejede hovedmuseer, der skal tage teten på
disse områder.

I sin rapport om § 16 museerne fra 2003 anbefalede Kulturarvsstyrelsen, at der ikke skulle gives
støtte til Den Gamle Bys planer om 1900tals kvarterer. På trods heraf opbygger museet nu, med
store fondsdonationer i ryggen, kvarterer fra henholdsvis 1927 og 1974.

Hvor er nyere tid?

Havde det stået til Nationalmuseets direktør Sophus Müller, var bindingsværket til Borgmestergården blevet hugget op og solgt som pindebrænde. Nu står bygningen i Den Gamle By som
en fornem repræsentant for renæssancens store købmandsgårde.

Ser man udredningen udefra får man let det indtryk, at museumsarbejde stort set kun handler om
arkæologi. De sidste 500 års historie er i hvert fald
markant fraværende – i udredningen og ikke mindre i debatten herom.
Det er jo ikke fordi arkæologiske udgravninger er
vigtigere end dokumentationen af den historie,
der ligger tæt på nutiden. Ret beset er dybdepløjningen af nyere tid mindst lige så alvorlig som
dybdepløjningen af levn fra den fjerne oldtid. Og
interessen for den tid, der ligger tæt på os selv, er
bestemt ikke mindre.
Årsagen til det store fokus på arkæologien er naturligvis, at loven pålægger bygherrer at betale,
hver gang de støder på arkæologiske levn. Vores
nære fortid er der desværre ikke så mange, der kerer sig om.
Kort og godt
Ja tak til bæredygtighed, kvalitet, udvikling, forenkling, internationalisering, sammenhæng og mangfoldighed. Nej tak til bureaukrati, centralisering,
kvantitet, ensartethed og ovenfra og ned.
Det er formentlig og forhåbentlig det første, der er
intentionen. Det ville være dejligt, hvis det stod lidt
mere klart i udredningen.
DANSKE MUSEER 3/11
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Arkæologi

Et arkæologisk museum er
et arkæologisk museum!
Museumsudredningen set fra Vesthimmerland

Af Broder Berg, Vesthimmerlands Museum

Broder Berg. Foto: Annie Nørby.
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M

ed udgivelsen af den endelige rapport og mødet i Nyborg 27.4. nåede
en flerårig proces et foreløbigt højdepunkt. Processen har skabt opbrud og
usikkerhed og været omgærdet af måskekonsekvenser og nogen-ved-mere-end-andre-oplysninger. Det endte med en række
anbefalinger, herunder den, at ”i første
omgang” skal arkæologien samles på færre
museer. Men egentlige redegørelser udeblev, og der savnes stadig en tilbundsgående analyse af anbefalingernes konsekvenser, fordele og ulemper.
Udredningens grundlæggende dilemma
er, at man ønsker mere opgaveløsning og
øget kvalitet, men uden at staten af den
grund tilfører museerne flere ressourcer.
Nogen skal dog betale gildet, og det mener man bl.a. skal være de svageste led.
Der anføres rationaliseringsgevinster, hvis
påståede effekt savner at blive belyst. For
museumsarbejdets vedkommende, i sær-

Foto: Carla Pohl og
Vesthimmerlands Museum.

deleshed arkæologien, følger aktivitetsniveau og administrationsniveau som regel
hinanden. Jo flere byggesager, desto større
behov for arkæologisk sagsbehandling og
aktivitet. Behovet vil være der, uanset om
man er et stort eller et mindre museum.
Udredningen lægger op til at give nogle
museer en bedre fremtid end andre. Set
fra et mindre arkæologisk museum i udkantsdanmark skal der ledes længe efter
konkret opløftende anbefalinger, og det
ser ud til, at nærhedsprincippet er i fare
for at blive ofret til fordel for centralstyring. Men hvem har i grunden ejerskab til
de statsanerkendte museer? Er det bestyrelsen, kommunen, staten, sponsorer,
medarbejderne m.v., eller er det borgerne,
der i deres museum har fået en professionel kulturarvsinstitution til vedvarende inspiration, identitetsdannelse, glæde, fælles
hukommelse, turismeudvikling og oplevelsesrum?

Udredningens force er, at den løfter overlæggeren og fremlægger ambitioner om at
skabe større sammenhængskraft i museumsarbejdet, bl.a. i form af faglige fællesskaber og større faglige miljøer. Men fællesskaber kan indrettes på mange måder,
og da museer er udprægede vidensinstitutioner, er det medarbejderne, der sidder
med nøglen til succesen. Museernes udvikling og succes bygger således også i høj
grad på de ansattes samarbejdsevner og
mulighed for at skabe faglige og kollegiale
relationer. Ledelsen må derfor sikre de
rette udviklingsbetingelser både indadtil
og udadtil.
Et kulturhistorisk museum er meget mere
end blot et konkret fysisk rum, samlinger,
manpower og budgetter. Museet er også
en idé, som beror på forsøget og ønsket
om at forstå og begrebsliggøre både den

nære og den fjerne fortid. Derfor må ’museum’ også forstås som mental og kommunikativ proces, der i al sin kompleksitet
knytter sig til hvert eneste faktiske museum, dets særlige fortid og særlige lokale
ansvarsområder.
Siden 1920 har arkæologien på Vesthimmerlands Museum haft en central betydning for museets arbejde og udvikling. Det
er sket i tæt samarbejde med bl.a. Nationalmuseet, Aalborg Historiske Museum og
Moesgård Museum. Der er oparbejdet
gode, repræsentative samlinger, der er
publiceret, og for 12 år siden blev der bygget en ny permanent udstilling i en af landets mest spændende udstillingsbygninger, tegnet af Per Kirkeby. Området har
været storleverandør af highlights til Danmarks oldtid: Ertebølle, Skarpsalling, Aggersborg, Borremose og Gundestrup. Dermed rummer museet et særdeles stort
forsknings- og formidlingspotentiale. Museets arkæologer er allerede engagerede i
eksterne forsknings- og formidlingsprojekter og indgår, med museets øvrige medarbejdere, i et internt fagligt fællesskab; det
giver inspiration og nye perspektiver på
det daglige arbejde og skaber et helhedssyn på kulturarven i Vesthimmerland fra de ældste tider til i dag.
Hvis arkæologien fjernes, amputeres helheden, og museet vil miste
et væsentligt arbejdsgrundlag, udviklingspotentiale og særpræg i lokalsamfundet. For slet ikke at
nævne de uoverskuelige konsekvenser, det formentlig vil få for
museets samlinger og deres videre
udvikling. Der vil ganske enkelt
forsvinde en del af museets sjæl, viden, kompetence og myndighed.
Og det kan alt andet lige kun
svække det lokale museumsarbejde. Når
faglighed fjernes, bliver fællesskabet fattigere og synergieffekterne mellem lønnede
og frivillige medarbejdere, brugere,
gæster, bygherrer, kulturaktører, politikere, kommunale medarbejdere mindsket.
Et ægte udviklingsperspektiv vil derimod
være at tilføre ressourcer, forene kræfterne
med andre arkæologiske og nyere tids museer, arbejde målrettet med metodeudvikling, forskning og formidling og således bidrage til at løfte fagligheden og museumsarbejdet på et regionalt, nationalt og internationalt niveau. Vel at mærke uden at
miste lokal forankring og selvbestemmelse. I stedet for at ’fremtidssikre’ gennem amputation, kunne man vælge at arbejde visionært med gensidig respekt for
det enkelte museums bidrag ved løsning af
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større fælles opgaver. Hvis museumsarbejdet skal styrkes, også decentralt, skal der
tænkes mere komplekst, differentieret og
brugerorienteret - netop når nu de sidste
lovrevisioner allerede har styrket det decentrale arkæologiske arbejde med succes.
Vesthimmerlands Museum har siden 2008,
og den i 2009 lancerede ”Kultur for alle”,
arbejdet målrettet med projekter, der har
skabt dialog og brugerinddragelse i hver
eneste landsby og by i kommunen. Nye
projekter er på banen og vil engagere flere
tusinde borgere i arbejdet med kulturarven i Vesthimmerland. Men uden arkæologi, vil disse projekter have ringere fodfæste.
Vesthimmerland er arkæologisk set et
smørhul med store potentialer. Spørgsmålet er: Skal Vesthimmerlands Museum fratages dette potentiale gennem en påtvungen centralisering eller skal dette potentiale indgå i nye former for fællesskaber, der
også styrker Vesthimmerlands Museum,
dets opgaveløsning og rolle i lokalsamfundet? Jeg foretrækker det sidste!

Dansk Klokkemuseum
i Sommersted
Af Helle Kersting, Dansk Klokkemuseum

M

ange har i tidens løb undret sig over,
hvordan et landsdækkende museum
i sin tid havnede i nordspidsen af det, der
dengang var Vojens kommune, og det er
da nok også lidt af en tilfældighed!
Anders Bork Hansen, gøglerpræsten i
Løgumkloster, var i 1970’erne i anledning
af Løgumklosters byjubilæum og klokkespilsindvielse primus motor i nogle lokalhistoriske scener. Her var flere aktører
iført cistercienser-munkekutter, og senere
hen legede man videre med disse hvide og
brune ordensdragter. Det førte til dannelsen af Løgumkloster Klokkerorden, hvor
man hvert år udnævnte årets klokker og iklædte ham munkekutte. Betingelserne
for titlen og æren var, at man inden for det
forløbne år havde udført en genistreg, som
der kunne grines af - at man så at sige
havde ”klokket i det”.
Bork Hansen og andre i klokkerordenen
fik den ide, at man burde oprette et klokkemuseum, og det førte til, at man nedsatte et museumsudvalg bestående af fagfolk og lokale interessenter. Planerne tog
fart i begyndelsen af 1980’erne, først med
henblik på at indrette museum i byens
nedlagte vandtårn. Den idé blev dog aldrig
realiseret, men Bork var en utrættelig forkæmper for museumsprojektet, og pludselig kom chancen. Borks nevø, Åge Søndergaard havde i en tidligere destruktionsanstalt indrettet Sønderjysk Kunst- og Kulturcenter; i samråd med sin farbror tilbød
han at man oprettede Dansk Klokkemuseum i en af fløjene. Med tak for tilbuddet
gik indretningen i gang; sidst i marts 1991
åbnede Dansk Klokkemuseum, og der blev
valgt bestyrelse og en museumsinspektør.
Alt var nu såre godt. Museet havde mange
besøgende, som kom for klokkernes skyld
og for at deltage i centrets mange aktiviteter. Glæden var dog alt for kort; allerede i
1996, året efter Borks død, var museet nød-

saget til at flytte og finde et nyt sted. Her
blev bestyrelsen opmærksomme på, at
Over Lerte Kirke, der var annekskirke i
Sommersted sogn, skulle nedlægges. Stiftsadministrationen havde måttet erkende, at
der ikke længere var ressourcer til at opretholde kirken.
Der gik straks forhandlinger i gang med
Sommersted menighedsråd, som så en
mulighed for at undgå kirkelukningen;
mod at forpligte sig til at holde kirken i en
sådan stand, at der stadig kunne holdes
gudstjenester her, overtog Klokkemuseets
bestyrelse kirken for 100 kr.
Sidst på året påbegyndtes nødvendige ændringer i bygningen; orglet skulle flyttes til
kirkens østende, således at alter, døbefont,
prædikestol og orgel dannede en funktionel sammenhæng. Der skulle kloakeres og
lægges vand ind og opføres et toiletrum.
Kirkeloftet skulle gøres tilgængeligt og isoleres, gas udskiftes med el, præsteværelset
saneres, og der skulle indrettes et velfungerende værksted samt et lokale til bibliotek og arkiv.
Men Sommersted menighedsråd var til
gengæld large. Den jord, museet havde behov for, til parkeringsplads og senere tilbygninger, måtte museumsbestyrelsen dis-

ponere over til låns og med forkøbsret. I
foråret 1998 begyndte så flytningen af museet. Vojens kommune stillede en kæmpemæssig lastbil til rådighed, og seniorklubben for smede i Vojens hjalp med arbejdskraft. Flytningen varede to dage, og så tog
bestyrelsen fat på indretningsarbejdet. Der
blev konstrueret ophæng for såvel klokkespil og tidligere kirkeklokker. Bibliotek
og arkiv, der hidtil havde været opmagasineret, skulle udstyres med møbler, skabe
og reoler. I den lange opbygningsfase stiftede man bekendtskab med lokalbefolkningen, som var meget interesseret i aktiviteterne i kirken, og efterhånden opstod
der en dygtig og effektiv medarbejderstab.
Den 4. september 1998 blev Over Lerte
Kirke genåbnet ved en festgudstjeneste og
Dansk Klokkemuseum blev åbnet i samme
kirke. Mange forbedringer er kommet til
siden, særlig må fremhæves den smukke
støberibygning, som blev doneret af Realdania-fonden. Her støber museet nu egne
klokker, som sælges til fordel for museets
videre drift; desuden udstiller museet en
rig facettering af emnet klokker, herunder
kirkeklokkens udvikling lige fra den allerældste – Hedebyklokken fra omkring år
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900 - frem til nutidens klokker. Der vises
klokkespil i forskellige udgaver, og de besøgende kan både få de gamle spilleværker
at høre og se. Med mange billeder og relieffer fortælles også om klokkerne i Slesvig,
specielt i forbindelse med klokkekonfiskationerne under 1. Verdenskrig.
Klokker er jo imidlertid ikke kun et kirkeligt anliggende, og samlingen rummer
også skibsklokker, dyreklokker, urklokker,
klokker i trafikken, bordklokker, prydklokker, bjælder samt klokker på frimærker og
reliefarbejder på klokker. I et ’rædselskabinet’ fortælles der, ved fremvisning af brækkede knebler og stålbomme, hvor galt det
kan gå, hvis man ikke passer på de store
24
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klokker og sørger for armaturets vedligeholdelse.
Dansk Klokkemuseum fungerer nu ved
hjælp af en frivillig medhjælperstab; foruden vagttjeneste i åbningstiden (onsdag til
søndag, kl. 13-17), træder den til ved allehånde praktiske gøremål såvel i selve museet som i støberi og hjælper med omgivelsernes vedligeholdelse.
Der er finanskrise, og de offentlige tilskud
er skåret væsentligt ned. Bestyrelsen håber
og regner dog med, at der trods alt også i
fremtiden vil være behov og interesse for
dette landsdækkende museum, der viser et
stykke af Danmarks kulturhistorie og interessante klokker fra alverdens lande.

Forskning og netværk

Styrkelse af forskningen
på museerne
Af Rune Gade,
Københavns
Universitet

Rune Gade.
Foto: Tine Salomonsen.

U

dredning om fremtidens museumslandskab har allerede mødt meget kritik for sine centraliserende ideer. Set fra min position som kunsthistoriker og universitetslektor kan udredningens tanker
om fusioner og nationale strategier da også ses som
et dårligt varsel. Med kunstmuseernes ringe andel i
det samlede museumsvæsen vil de givetvis stilles
ugunstigt, når der skal udstikkes retningslinjer for
fælles indsatsområder. Nationale strategier vil i sagens natur stræbe efter at inkludere flest muligt,
mens minoriteterne og ‘de små’ områder falder
udenfor. Det billede kender vi fra universitetsverdenen, hvor der siden vedtagelsen af den nye universitetslov i 2003 har været rigelige erfaringer
med fusioner, centraliseringer og topstyring. Udkommet af sådanne strukturelle, institutionelle og
organisatoriske omlægninger er sjældent en faglig
gevinst, selv om det ofte er begrundelsen for dem.
Resultatet er derimod en knopskydning i bureaukrati, en øget afstand mellem beslutningstagere og
de, der effektuerer beslutningerne samt et manglende medejerskab over for de strategier som drysser ned fra oven. Og småfagene er næsten konsekvent taberne, som mister terræn over for fagene
med større studentersøgning. De centralistiske idealer som svæver over udredningen om fremtidens
museumslandskab kan i dette lys forekomme
skræmmende – ikke mindst for kunstmuseerne. Til
forskel fra de kultur- og naturhistoriske museer har
kunstmuseerne et genstandsfelt, kunsten, som det
giver meget lidt mening at udarbejde eksempelvis
en national indsamlingspolitik for. Ideen om nationale strategier for det samlede museumsvæsen er
således stærkt problematisk for kunstmuseerne,
med mindre et betydeligt minoritetshensyn indarbejdes, så fx forskningsprojekter og erhvervelser
der falder uden for den gældende nationale strategi stadig har berettigelse.
I lyset af udredningens overordnede tendens til
centralisme bliver det så meget desto vigtigere at
fokusere på udredningens ansatser til positive og
konstruktive ideer, der har potentiale til at modvirke de centraliserende bestræbelser. En konstruktiv tanke i udredningen er betoningen af vigtighe-

den af at styrke museernes forskningsdimension,
der som bekendt er en lovbestemt opgave for de
statsanerkendte og statslige museer. Alle med blot
en smule kendskab til museumsområdet ved, hvor
trængt forskningen er mellem alle de øvrige opgaver, der så rigeligt udfylder dagligdagen på museerne. En styrkelse af forskningen er derfor en rigtig prioritering. Den burde selvsagt følges med en
økonomisk understøttelse og en konkretisering af
ideerne. Begge dele udebliver desværre. Udredningen foreslår ganske vist også på dette punkt
centralisering, for så vidt som den pga. hovedmuseernes forskningsvolumen ser dem som de primære
fremtidige varetagere af denne forpligtelse. Det er
imidlertid ikke nogen god ide at centralisere forskningen, som nu engang vokser bedst ud af den enkeltes engagement i og kendskab til den lokale
samling. Men dermed ikke sagt, at netværk og samarbejder ikke er ønskelige. Blot skal også samarbejdsrelationer vokse organisk, hvis de skal bære
frugter. Det betyder i praksis, at netværk udmærket
kan skabes helt udenom ‘centrale’ aktører som hovedmuseerne, da de faglige interessefællesskaber,
snarere end spørgsmål om enkelte museers kapacitet eller fysiske beliggenhed, må danne udgangspunkt for samarbejdsrelationer. Oplagte partnere
til styrkelse af tværgående samarbejder er naturligvis universiteterne; de ligger inde med faglig ekspertise på mange af de forskningsfelter, som er relevante for museerne, selv om fokus er et andet
end den specifikt museumsfaglige forskning. På
den kunsthistoriske afdeling på Københavns Universitet har vi i de senere år med stort udbytte indgået partnerskaber med kunstmuseer. Undervisningsforløb i samarbejde med museumsinspektører har vist sig at være særdeles perspektivrige for
alle involverede. I det lys er der for mig ikke nogen
tvivl om, at udredningens vage anbefaling om tværministeriel dialog om udvikling af samarbejder
mellem museumsvæsnet og de videregående uddannelser bør prioriteres højt og følges op af konkrete initiativer, som vægter tværgående samarbejder baseret på naturlige og substantielle interessefællesskaber.
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Universitetsmuseerne

Universitetsmuseerne i det
nye museumslandskab

Af Vinnie Nørskov, lektor og museumsleder
på Antikmuseet, Aarhus Universitet

Vinnie Nørskov. Privatfoto.

I

museumsudredningens allersidste afsnit
om styrkelse af tværgående samarbejder
nævnes en gruppe museer, som ellers ikke
er blevet inddraget i Kulturministeriets
museale landskab, universitetsmuseerne.
Det er meget glædeligt, at der i udredningen ligger en opfordring til et forøget samarbejde mellem Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om disse museer. Det drejer sig ikke
mindst om Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet, som jo
nævnes i den nuværende museumslov, og
på den måde indgår i museumslandskabet.
Men ud over dette store museum bestående af meget store og gamle samlinger af
virkelig international betydning, så handler det om Medicinsk Museion på Københavns Universitet samt Antikmuseet og
Steno Museet på Aarhus Universitet.
Inden sommerferien sidste år indsendte vi
sammen med en række andre ikke-stats26

DANSKE MUSEER 3/11

anerkendte museer, som hører under andre ministerier eller etater eller drives for
offentlige midler, i samarbejde med ODM
et brev til arbejdsgruppen. Heri opfordrede vi til, at man i udredningsarbejdet
også inddrog en række museer, som på
trods af manglende statsanerkendelse har
en helt central og væsentlig rolle at spille i
det danske museumslandskab. Det var ud
over de tre universitetsmuseer, Danmarks
Jernbanemuseum, Danmarks Vej- og Bromuseum, Post og Telemuseet og Told- og
Skattemuseet. Vi blev sammen med bl.a.
Øregård Museum og Karen Blixen Museet
inviteret til dialogmøde i december 2010,
hvor vi fremlagde en række argumenter
for, hvilke negative konsekvenser det har
for kulturarven, at disse museer ikke indgår i det samlede museumslandskab.
De forskellige museer har forskellige ønsker i forhold til at blive mere integrerede i
’landskabet’. Der er fra universitetsmuseernes side som sådan ikke noget ønske om
at komme ind under Kulturministeriet.
Men der er et ønske om at være en del af
museumslandskabet, gerne via en indlemning i en ny museumslov, på samme vis
som Statens Naturhistoriske Museum og
gennem et tættere samarbejde mellem de
to involverede ministerier.
Universitetsmuseer står i disse år globalt
over for en række udfordringer. Universiteterne er, ligesom museerne, udsat for
økonomiske stramninger, og mange universitetsmuseer og samlinger indgår ikke i
universiteternes statutter og strategiske
planlægning. Når der skæres ned og små
fag lukker, så er samlingerne også truede.
Det skyldes ikke mindst, at samlingernes
oprindelige funktioner som forsknings- og
undervisningsmateriale er tydeligt nedprioriterede i takt med det paradigmeskifte,
som forskningen har gennemgået siden
1960’erne: Et meget større fokus på teoretisk forskning og mindre empiri har kørt
mange universitetssamlinger ud på et side-

spor. Museer er således for mange universiteter også en svær størrelse at håndtere,
specielt når økonomien efterhånden bliver så tæt koblet på de lovbestemte opgaver, som er forskning og undervisning. Typisk bliver de betragtet som ”et vindue til
verden” – et sted, hvor universitetet kan
præsentere sin forskning, et formidlingscenter.
Internationalt har der i de sidste 10-20 år
været en stigende interesse for universiteternes samlinger og en revitalisering i brugen af samlingerne både som undervisningsmiddel og profilering af universiteterne som studie- og arbejdssteder: universitetsmuseer er ’added value’, når man skal
vælge studieplads, og de er med til at gøre
universitetet til et attraktivt sted for topforskere. Det kan sammenlignes med de nye
kommuners tilgang til museerne som ressource for kommunal vækst.
Specielt de naturvidenskabelige museer
har i de senere år været i en udviklingsproces på de danske universiteter med reorganiseringer og planer om nybyggeri både i
København og Århus. Arkitektkonkurrencen til et nyt naturhistorisk museum i
København forventes udskrevet i år, og i
Århus arbejdes der i øjeblikket på at etablere det såkaldte Science City, en fusion af
Naturhistorisk Museum og Steno Museet,
som allerede er fusioneret med Væksthusene, Herbariet og Ole Rømer Observatoriet. Den nye museumsinstitution kommer
til at bestå af en ny museumsbygning, som
pt. tænkes på den gamle Ceres-grund i
hjertet af Århus lige ved siden af Den
Gamle By, og af nye væksthuse, mens Ole
Rømer-observatoriet bliver i de gamle bygninger.
Hvilken rolle skal universitetsmuseerne så
spille i det nye museumslandskab? Det
handler ikke bare om at få nye udstillingshuse og fungere som udstillingsvinduer
for forskningen. Det helt centrale for universitetsmuseerne er, at de er integrerede i

Studerende fra Egå gymnasium, som arbejdede med formidlingen af Stenomuseets A-bombe attrap. Besøget til museet var en del af Intrfaceprojektet,
et samarbejde mellem gymnasier og museer i Region Midt. Foto: Cathrine Illeborg Gad.

forskningen og ’talentudviklingen’, det
nye ord i universitetsregi. Universitetsmuseerne bør derfor være brobyggere i forholdet mellem universitetet og andre museer, og de kan på denne måde yde et væsentligt bidrag i opgraderingen af forskningen på de øvrige museer. Derfor er det
meget positivt, at de naturhistoriske museer nu har indgået en samarbejdsaftale
med Statens Naturhistoriske Museum bl.a.
omkring ph.d.-projekter.
Men universitetssamlingerne spiller også
en afgørende rolle for undervisning i gymnasium og universitetsregi, ikke bare i fag
og forskningsområder, som beskæftiger sig
med materiel kultur. Den omtalte nedprioritering af genstandsrelateret forskning er
ved at vende. Det skyldes ikke mindst en
øget fokus på forskellige læringsstile, som
langsomt også vinder indpas i universitetsverdenen, men også et øget fokus på mate-

rialitet. Samlinger og museer åbner for
nye muligheder i forhold til undervisning
selv i en digitaliseret verden: Genstande
har nogle kvaliteter, som bidrager til læringen.
Universitetsmuseerne ved UCL i London
har her lavet et virkelig interessant forskningsprojekt omkring berøringens
læringspotentialer. Det er noget, som bliver udnyttet i meget høj grad i forbindelse
med mindre børns læring, men af uransagelige årsager, forsvinder det ud af undervisningen i folkeskolens ældste klasser, for
slet ikke at tale om gymnasiet og de videregående uddannelser.
I moderne problemorienteret undervisning på universitetet vil det være muligt at
udnytte universiteternes samlinger i langt
højere grad, end det gøres på nuværende
tidspunkt. Samtidig bør netop den problemorienterede undervisnings brug af

samlingerne være et udgangspunkt for
forskning i museernes læringspotentiale.
Og sidst bør nævnes hvordan brugerinddragelse og sociale medier er ved at åbne
for nye måder at genere information, erkendelse og ny viden – et område, som vil
være et oplagt forskningsfelt for universitetssamlingerne i samarbejde med andre
museer. Og det er bare en mulighed – øget
samarbejde både institutionelt og ministerielt vil helt sikkert åbne for flere i fremtiden.

Tak til Morten Meldgård, Statens Naturhistoriske Museum, Thomas Söderqvist, Medicinsk
Museion, Bent Lorentzen og Hanne Teglhus,
Steno Museet for konstruktive kommentarer til
indlægget.
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Museumsforeninger

Absolut nødvendigt med
lokal forankring
Af Preben Sørensen, næstformand i
Sammenslutningen af Museumsforeninger

M

useerne i et decentralt museumslandskab skal naturligvis have en dyb
lokal forankring. Det er en absolut nødvendighed for at få folkelig støtte og lokalpolitisk opmærksomhed og en betingelse
for eksistensen af mange af landets museer, understregede Jens Olufsen, Ringkøbing, i en aktuel kommentar til Kulturministeriets Museumsudredning. Jens Olufsen er formand for Sammenslutningen af
Museumsforeninger i Danmark og talte
ved organisationens årsmøde den 26.
marts, denne gang i Arbejdermuseet i
København.
Museumsudredningen har fyldt meget det
forgangne år. Museumsvæsenets fremtidige organisering og indretning må naturligvis have sammenslutningens store bevågenhed. Det gælder i særlig grad de foreninger, der som museumsstiftere i mange
år har haft sæde i museumsbestyrelser og
haft medansvar for driften af deres museer.
Det er derfor glædeligt, at Kulturministeriet og KUAS har anerkendt vores eksistens og givet os en plads i den 30 personer
store referencegruppe og inviteret os til
Tema-møderne. Vi har endvidere kunnet
gøre vores synspunkter gældende på tryk.
Det var da også en selvfølge, at vores velbesøgte Temadag 2010 i Aars skulle beskæftige sig med fremtidens museumslandskab.
Ude på museerne har museumsudredningen været et centralt emne på bestyrelsesmøder og blandt personalet. Det har virkeligt fyldt meget og selvfølgelig vakt en vis
bekymring for, hvad der ville komme ud af
det hele. Vi har efterlyst en nærmere beskrivelse af, hvordan museernes menneskelige ressourcer typisk er sammensat for
at få frem i lyset, at mange museer er dybt
afhængige af frivilliges arbejde og folk i ak28
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tivering og flexjobs. Dette er nu kort omtalt i udredningen.
Samtidig har vi efterlyst en beskrivelse af,
hvordan et museum bør se ud personalemæssigt. Hvad er nødvendigt og tilstrækkeligt for at opfylde kravene til statsanerkendelse og bæredygtighed ?
Dette har man afstået fra at beskrive nærmere; i stedet har man foreslået et øget lo-

Formand Jens Olufsen på talerstolen.
Et udsnit af forsamlingen i den historiske festsal.

kalt tilskud for at oppebære statspenge, så
minimumsbudgettet bliver 3 mio. kr. Vi
har gjort opmærksom på, at museumslandskabet her i landet indbefatter mere end
600 museer, der ikke er statsanerkendte,
men drives af foreninger, private, fonde og
kommuner. Disse museer supplerer de
statsanerkendte museer og varetager
mange meget lokalt betonede opgaver og
specialiteter inden for kulturarven. Dette
er nu beskrevet.
Hvordan har man tænkt sig at gøre museumsfolk mere professionelle? Professionalisme og kvalitet anspores der til. Men
hvordan med efteruddannelse? Dette væsentlige element er fortsat ikke omtalt. Vi
har efterlyst nogle ord herom.
Så er der konserveringscentrene. Omtale
af centrene var helt udeladt i det første udkast til udredningen. Det er der rådet kraftigt bod på nu.
En god øvelse
Jeg vil gerne konkludere, at udredningen
har været en god øvelse for sammenslutningen. Vi er blevet en del af det officielle
museumslandskab. Vi har sat nogle spor.
Vi tages alvorligt og med god grund, for
museumsforeninger kan lave rav i den.

Formanden gav et eksempel på dette ved
at fortælle, hvordan et museum kom med i
finanslovsaftalen for 2011.
Hvad så med museumsforeningerne fremover? Kulturministeren lægger stor vægt
på, at der er et stærkt folkeligt bagland på
kulturens område, at der er et kulturelt demokrati. Det bidrager vi med. Behovet for
den støtte og hjælp, vi yder, vil fortsat være
der ikke mindst nu, hvor de kommunale
tilskud er under pres.
Vi skal søge at bevare vores indflydelse i
museumsbestyrelserne, men må anerkende, at fusioner kan føre til, at den vante
indflydelse i museumsbestyrelser skal deles
med andre. Bestyrelserne skal være håndterbare og derfor ikke for store. På den
baggrund er der eksempler på, at museer
med flere museumsforeninger har indført
et repræsentantskab, som vælger medlemmer til bestyrelsen. Andre steder har man
måttet give afkald på pladser for at give
plads til andre.

Der stilles krav til ledere, men der stilles
også krav til bestyrelser. Det er konkretiseret i et hæfte, der bærer titlen ”God ledelse
i selvejende kulturinstitutioner”, som
KUM nyligt har udgivet, oplyste formanden. Endvidere anbefalede han Museernes
Efteruddannelse, der varetages af ODM,
og som igen i år tilbyder ”Gå – hjem-kurser” for bestyrelsesmedlemmer.
WFFM-møde i København
Jens Olufsen oplyste endvidere, at sammenslutningen er vært ved Verdens Federationen af Museumsforeninger, WFFM’s
repræsentantskabsmøde i København den
27.-29. april med ca. 30 deltagere. Møderne finder sted i Nationalmuseet med
støtte fra KUAS, og der aflægges endvidere
besøg i Arbejdermuseet.
Sammenslutningens årlige temadag finder
sted på Sønderborg Slot den 30. september. Historisk Samfund for Als og Sundeved har stillet sig til rådighed som vært og

medarrangør og emnet for dagen bliver,
hvordan vi som støtte- og venneforeninger
kan skabe merværdi for de museer, vi står
bag.
Formanden omtalte Sammenslutningens
aktive samarbejde med ODM og KUAS
samt det internationale samarbejde gennem WFFM.
Ved mødets start var der velkomsttale af
Arbejdermuseets nye direktør, Louise Karlskov Skyggebjerg, af den nyvalgte formand
for Arbejdermuseets Venner, Kirsten Nøhr
Christiansen, samt af næstformand for
ODM, Henrik Soll.
Efter generalforsamlingen orienterede Arbejdermuseets tidligere direktør Peter
Ludvigsen om musernes fremtidige udvikling, set med hans øjne og erfaringer, og
den tidligere formand for Arbejdermuseets Venner, Preben Sørensen, gav en orientering om denne forenings virke siden
starten i 1983 til støtte for museet.

Meddelelser
Digitalt
Arbejdermuseet, København
”Under eget tag – Arbejdernes første forsamlingsbygning”.
Forsamlingsbygningen i Rømersgade, som
i dag huser Arbejdermuseet, var den første
af sin art i Danmark. Arbejdsmarkedets Feriefond har, i forbindelse med restaureringen af husets 140 år gamle tag doneret
penge til at fortælle husets historie.
Det er blevet til en interaktiv filminstallation med 18 små film, der fortæller historien om arbejdernes første forsamlingsbygning. Filmene viser eksempler på de
mange forskellige ting, der er foregået i
forsamlingsbygningen, siden den blev indviet i 1879. Historie bliver fortalt i små film
på hver 1-3 minutter på to touch-følsomme
borde. Formidlingen er skabt sammen
med Oncotype Aps.
Designmuseum Danmark og Center for
Designforskning
Åbner Webmuseum.dk Webmuseum.dk er
et online museum for webdesignhistorie
iscenesat af eksperter, forskere og webudviklere. Derudover inddrager museet
nettets brugere i historieskrivningen gennem brugerengagerede aktiviteter, der
gør det muligt for alle at gemme sites og
fortælle deres egen personlige historie på
nettet.
Webmuseum.dk er et online museum for
hjemmesidernes designhistorie udviklet af

Center for Designforskning og drevet af
Designmuseum Danmark.
Kulturarvsstyrelsen. Kulturarv via skærm
og mobil
Otte kulturprojekter, der digitaliserer eller
formidler digitalt får støtte af Kulturarvsstyrelsen. Projekterne er vidt forskellige
både i indhold og måden, de bruger elektroniske medier på: Moesgaard og Nationalmuseet får støtte til samarbejde om digitalisering og formidling af historiske og
etnografiske film.
På Det Kongelige Teater digitaliseres lydog billedoptagelser af teatrets forestillinger. Det sker i dialog med DR.
Det Kongelige Bibliotek digitaliserer danske noder og sikrer rettighedsforhold, så
materialet kan blive anvendeligt for mange
brugere.
Moesgård Museum får støtte til digital formidling af bl.a. vikingekultur.
Museet for Samtidskunst får støtte til at formidle international netkunst – på nettet.
Nationalmuseet arbejder nyskabende med
såkaldt geosocial formidling af runesten.
I Herning trækker museet ”digitale tråde
over landskabet”, når man ved hjælp af
augmented reality-teknologi lægger ekstra
formidlingslag over steder af arkæologisk
betydning.
Den Gamle By påbegynder pionerindsatsen med at skabe en elektronisk ordbog
over dragt- og tekstilord fra 1600-tallet til i
dag.

Aktuelt Nyt
Kulturarvsstyrelsen
Industrikvarter som kulturarv. Albertslund
Kommune og Kroppedal Museum går nu
sammen om et projekt, der skal afdække
bevaringsværdierne i industriområder. Resultaterne kan indgå i fremtidig byudvikling. Kulturarvsstyrelsen støtter projektet.
Slyk Bro ved Nørre Vosborg fredet. Kulturarvsstyrelsen har efter forslag fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
valgt at frede Slyk Bro nær Vemb i Vestjylland. Slyk Bro blev opført i 1857 og indgår
i kulturmiljøet omkring herregården
Nørre Vosborg.

Museumstjenesten har fået nyt logo.
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Kunst og kompetencer

En muldvarp kan ikke se,
derfor må den føle sig frem

Af Lars Ulrich Hansen og Gitte Ørskou,
KUNSTEN

”Danske virksomheder dør uden
medarbejdere, der har kreative
kompetencer”, lyder det fra
Dansk Industri. Samtidig skæres
der i de kreative fag. Efter 5. klasse
er det slut med billedkunst i folkeskolen. Faget er ikke længere obligatorisk i gymnasiet. På læreruddannelserne uddannes færre og
færre billedkunstlærere. Børn og
unge præsenteres for talentshows, som bliver målestok for
succes og anseelse. Man kunne,
lidt retorisk, spørge, om det så
ikke er nu, at kunstmuseerne for
alvor træder til?

Foto: Jeanette Clemmensen og
Kira Sawman Andersen.
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D

a KUNSTEN i dette forår valgte at kanalisere hele sit formidlingsbudget
for 2011 over i et laboratorium rettet mod
børn og unge, var det, fordi vi stod med et
projekt, vi måtte afprøve. Formålet var og er
at skabe et åbent, kunstnerisk, procesorienteret arbejdsrum forankret på KUNSTEN, som giver børn og unge mulighed
for som deltagere og beskuere, og på højt
kvalitativt niveau, at gå ind i og opleve kunstens verden.
Til at varetage arbejdet med Kunstlaboratoriet ansatte vi scenograf Jeanette Clemmensen samt pædagog og lærer Kira
Sawman Andersen. I samarbejde, men
med forskellige fagligheder, angreb de arbejdet med at planlægge og iværksætte en
række kunstneriske processer. Vi valgte en
scenograf, da scenografens særlige kunstneriske faglighed tager udgangspunkt i andre kunstneres værker, og fordi det er en
scenografisk hovedkompetence at omsætte en tekst/idé/problematik til et nyt
værk. Netop dette at kunne omsætte en vision eller idé til visualitet og rumlighed er
én af hjørnestenene i laboratoriet, hvor de
kunstneriske processer står i centrum, og
hvor samspillet med museets samlinger af
billedkunst spiller en helt afgørende rolle.
Samtidig sikrede en pædagogisk tilgang, at
barnet blev mødt på egne præmisser, og at
ingen blev forceret mod et bestemt mål.
Tværtimod var der god tid til det enkelte
barn. Der var to voksne til højst tolv elever en næsten uhørt luksus i tider, hvor der i
reglen er én lærer til 28 elever. Men investeringen gav et godt afkast. Ca. 700 børn
nåede igennem værkstedet i projektperioden fra februar til maj 2011 og mange oplevede en side af museet og ikke mindst en
side af sig selv, som de ikke kendte før.
Nogle blev overraskede over deres engagement i museets samling. Nogle opdagede,
at de rummede kreative sider, selvom de
oprindeligt var af en anden overbevisning.
For andre blev det et nærmest terapeutisk

forløb, hvor de brugte den kunstneriske
proces til at behandle hændelser fra deres
tidlige barndom. Sidstnævnte var særligt
udpræget for de to-sprogede elever.
Deltagerne
Deltagerne var børn og unge fra børnehaven, folkeskolen, to-sprogede elever og
”løse” børn i form af familiebesøg på museet. Aldersmæssigt var der således et stort
spænd fra børn på 4-5 år op til unge i
20’erne. Men den høje personalenormering gjorde det problemfrit at tilpasse forløbene. Fælles for alle aldersgrupper var
en procesorienteret tilgang, der på den
ene side tog udgangspunkt i det enkelte
barns niveau og på den anden side i museets samlinger.
Få begrænsninger
Projektet havde få, men faste rammer ud
fra tesen, at rammer udfordrer kreativiteten og skaber dybde og engagement i både
læringsprocessen og oplevelsen af kunsten. Forløbets overordnede tema var “lys
og mørke”, og i løbet af de tre timer, det typisk varede, blev deltagerne præsenteret
for en række nuancer af temaet. De mødte
det i mundtligt fortalte historier, i museets
samling og de skulle selv være medskabende i værkstedet. Forløbet byggede op
til udfoldelserne i værkstedet. Efter ankomst blev børnene ført ned i et rum, hvor
lyset blev slukket. Der blev læst en historie,
fulgt af en samtale om lysets betydning for
stemningen, og herefter var det tid til at se
samlingen. Deltagerne så maleri og skulpturer og diskuterede, hvordan kunstnere
har brugt lys og mørke.
Cirka en time efter ankomsten, besøgte
børnene selve laboratoriet, opbygget i et af
museets udstillingsrum. Scenografien visualiserede en ufærdig transportkasse, som
skulle signalere: Vi er på vej et sted hen, og
på vejen er der ikke rigtige og forkerte
løsninger eller brug for vurdering af delta-

Er det uhyggeligt at sidde i mørket – eller hyggeligt?
Deltagerne fortæller ofte spontant om oplevelser, de
har haft i mørke. Der tændes et lys, og samtalen ledes hen på lys og skygge. Kan lys fortrænge mørke eller er det omvendt? Hvad sker der, når lys fortrænger lys, som det eksempelvis sker, når solen står
op, og stjernerne forsvinder. Dette element giver en
kropslig/fysisk oplevelse af temaet lys og mørke, og
deltagerne relaterer temaet til egne erfaringer.

Hvordan bruges lys og mørke? Deltagerne ser maleri og skulpturer fra museets samling, og det diskuteres,
hvordan kunstnere har brugt lys og mørke.
Deltagerne præsenterer eksperimenterne for hinanden. Der kan gemme sig
historier under den mørke overflade.

Lys i mørke. Deltagerne eksperimenterer med forskellige materialer, der kan skabe lys og mørke.
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Meddelelser
Personalia
gerens talent. De første kommentarer var
typisk: ”Hvor er her tomt”, ”Der er jo ikke
noget” eller ”Hvad skal man lave?” Efter at
have gået på opdagelse fandt de skjulte
rum i scenografien – og samtalen om lys og
mørke fortsatte. I mellemtiden blev materialerne fundet frem og deltagernes eget
arbejde kunne begynde.
Behovet for retningslinjer og måling
Det var kendetegnende for deltagerne fra
4. klasse og opefter, at de havde brug for at
vide, hvad de skulle lave. Jo ældre deltagerne var, des større var behovet for at få
klar besked om målet. Det var ikke nok, at
få at vide, at man ”bare skulle gå i gang.” Vi
iagttog desuden, at deltagere fra 2. klasse
og opefter havde brug for at vide, om det,
de lavede, var ”godt nok”. De yngste deltagere havde ikke samme behov for at blive
bedømt. Det samlede forløb gjorde imidlertid, at de fleste frigjorde sig fra behovet
for at blive anerkendt og målt. Deltagerne
blev fokuseret på deres egen proces, og
der var ikke tendens til at måle sig op mod
kammeraterne. Snarere så vi, at der blev
spurgt nysgerrigt til, hvad de andre deltagere havde gjort og tænkt.
Styrker divergent tænkning
Gennem pilotprojektet har vi erfaret, at
den kunstneriske proces styrker de kreative ressourcer og kompetencer, som børn
og unge allerede har og dermed deres divergente tankegang. Divergent tænkning
er, modsat lineær, konvergent tænkning,
evnen til at udvikle nye, kreative idéer. Tabet af evnen til divergent tænkning er en
relevant indikator for, hvad sker i det konventionelle skolesystem. En test af børn og
unge publiceret i Breakepoint and beyond af
George Land og Beth Jarman viser, at evnen til at tænke divergent falder dramatisk
i de første skoleår. Det vil sige, at skoleelever mister evnen til nytænkning og evnen
til at skabe nye løsninger på gamle problemer eller til at være helt nyskabende. Det
samme billede tegnede sig i Kunstlaboratoriet, som vi beskrev ovenstående afsnit.
Forankring
At en kobling af kreativitet og viden i undervisningssammenhænge er vejen frem,
er efterhånden velkendt og veldokumenteret. På trods af denne vigtige pointe ligger
kunsten og kreativiteten dog stadig langt
nede på dagsordenen i skoletiden. Skabende processer og arbejdet med visuelle
og rumlige udtryksformer vil give børn og
unge mulighed for at reflektere over og
forholde sig til den verden, der omgiver
dem.
32

DANSKE MUSEER 3/11

Priser

museet. Underholdning: Seniordans fra
Christiansfeld og Haderslev, Marimba
Steel-band fra Flensburg og tryllekunstner
’Trylle-nissen’.
13.7. kl. 19.30-21.30: Underholdning.
Sommeraften på museet. Gøgl, dans, musik, boder med håndværk, gratis adgang til
museets udstillinger. Underholdning: Haderslev og Omegns folkedansere og unge
musikere fra Haderslev Musikskole.
20.7., kl. 19.30-21.30: Underholdning.
Sommeraften på Museet. Gøgl, dans, musik, boder med håndværk og gratis adgang
til museets udstillinger. Underholdning:
Musikgruppen repo Session og tryllekunstner Heinz Saxburger.
27.7., kl. 19.30 til 21.30.: Underholdning.
Sommeraften i renæssancens tegn. Gøgl,
dans, musik, boder med gammelt håndværk bl.a. pilefletning, glasslibning, pottemager mm. Og gratis adgang til museets
udstillinger. Underholdning: Haderslev
Garden, renæssance sang og musik ved
Maria Johannsen og pigerne, besøg af Hertug Hans Lauget og byens vægtere.

HEART Herning Museum of Contemporary Art vandt Den Danske Museumspris
2011, da Bikubensfondens Museumspriser
blev uddelt den 26. maj.
KØS Museum for kunst i det offentlige
rum, Køge, modtog Museumsjuryens specialpris og museumsleder Erik Kromann,
Marstal Søfartsmuseum fik tildelt Bikubens Museumslegat.

Thorvaldsens Museum, København
Tegneworkshop for familier. For børn fra 8
år med deres voksne. Pris 100 kr. Bindende tilmelding på tlf.33 32 15 32 eller
thm@thorvaldsensmuseum.dk
27.8. og 24.9., kl. 11-14: Tegneworkshop –
den eksperimenterende.
29.10. og 26.11., kl. 11-13:Tegneworkshop
– den klassiske.

Dansk Landbrugsmuseum har udnævnt
museumsinspektør Bettina Buhl til souchef og leder af museets forsknings- og formidlingsafdeling med henblik på at samle
og styrke museets arbejde med dansk fødevarehistorie.
Organisationen Danske Museer (ODM)
har afholdt generalforsamling den 11.
april. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med flere nye medlemmer og
valgte ny formand: museumsdirektør Christiane Buhl Andersen, KØS.
Det Fynske Kunstakademi har ansat Tue
Greenfort som ny professor. Med ansættelsen ønsker Det Fynske Kunstakademi at
styrke sin internationale profil yderligere
og sætte fokus på den unge generation af
billedkunstnere. Tue Greenfort tiltræder
den 15. september 2011.

Væveren Anne Mette Larsen vandt Biennaleprisen 2011. Væveren Anne Mette Larsen vandt den prestigefyldte pris inden for
dansk kunsthåndværk og design. Overrækkelsen fandt sted på Museet på Koldinghus.
Finn Juhl Arkitekturpris 2011 til Ditte
Hammerstrøm, designer.
Den 3. maj tildeltes designeren Ditte Hammerstrøm Finn Juhls Arkitekturpris v. Wilhelm Hansen Fonden på kunstmuseet
Ordrupgaard.

Arrangementer og aktiviteter
Museum Sønderjylland – Arkæologi
Haderslev
Til 1.8.: Udstilling: Mästermyr-fundet – en
smedekiste fra jernalderen. Slesvigske
Vognsamling.
Til 23.10.: Udstilling: Alle tiders glasperler
– se udstillingsoversigt.
6.7., kl. 19.30-21.30: Underholdning: Sommeraften på museet. Gøgl, dans, musik,
boder med håndværk, gratis adgang til

Nyerhvervelser
H.C. Andersens Hus, Odense Bys Museer
Med støtte fra Augustinus Fonden er det
lykkedes H.C. Andersens Hus at erhverve
en helt enestående boggave, som H.C. Andersen har dedikeret til den svenske operasangerinde Jenny Lind, netop da hans forelskelse i hende var på sit højeste. Her er
tale om et uhyre sjældent dokument, der
belyser den danske digters kærlighed til
den unge svenske operasangerinde, der i
folkemunde gik under tilnavnet “den svenske nattergal”. Dedikationseksemplaret er
en uvurderlig kulturgenstand, da den
præcist rammer et centralt punkt i digterens personlige følelsesliv, sådan som han
også præsenterer det i Mit Livs Eventyr.
SNYK Skive Ny Kunstmuseum
Den største værkdonation til dato: Ib Monrad Hansen: “Tusch. Og de er som vilde
dyr”, 2009. 500x600 cm, tusch på papir,
som museet har modtaget af Ny Carlsbergfondet, og som nu er en del af kunstmuseets samling.

Nye bøger og andre publikationer

Fyns Kunstmuseum
Af Anne Christiansen
Den første selvstændige publikation nogensinde om Fyns Kunstmuseum. Publikationen, der giver et nuanceret billede af museets omfattende samlinger, er udformet således, at den også kan fungere som et oversigtsværk over dansk kunsthistorie.
Forord af Anne Christiansen.
Indgang.
Museets historie: Museumsbegrebet, Museets mæcener, Museets erhvervelsespolitik,
Museumsbygningen.
Museets samling:
Kunstakademier og kunstuddannelser.
Kvindelige nøgenmodeller (Fokus: Eckersbergs Florentine (1840)). Græsk-romerske
myter (Fokus: Eckersbergs Tegnekunstens
oprindelse (1811)). Nordiske myter (Fokus: Svend Wiig Hansens Nikolaj-billeder
(1974-78)). Biblens historier (Fokus: J.A.
Jerichaus De hellige tre Konger og Den Babyloniske Skøge (1916)). Historiske fremstillinger (Fokus: Agnes Slot-Møllers Cum
fratre sororem. Prins Buris og Liden Kirsten (1908)). Genrebilleder (Fokus: Leonard Forslunds HUS – en livsanvisning II
(1997)). Nye fortællinger (Fokus: Einer
Jensens Chopper Super DeLuxe Rock Special (1975)). Portrætter (Fokus: Jens Juels
pendant-portrætter 1790)). Landskaber
og arkitektur (Fokus: Dankvart Dreyers
Stensætning på øen Brandsø (1842-43)).
Dyr, fugle og insekter (Fokus: Poul Henningsens PH Flygel (1931/1937)). Opstillinger, blomster og frugter (Fokus: Wilhelm Freddies Mrs. Simpson’s lyserøde sko
(1937)). Abstrakt og nonfigurativ kunst
(Fokus: Per Kirkebys Damehatte (1964)).
Udgang.
Henvisninger og noter. Personregister. Fotokreditering.
464 s., heftet, Ill. med ca. 500 billeder,
farve. Forlaget Odense Bys Museer,
www.museum.odense.dk Pris 348 kr.
Fransk kunst på Ordrupgaard. Prestigekatalog fra Ordrupgaard. Stort forskningsbaseret katalog.
Introduktion: Anne-Birgitte Fonsmark
Katalogtekster: Birgitte Anderberg, AnneBirgitte Fonsmark, Annette Rosenvold
Hvidt, Anne Cathrine Wolsgaard Iversen,
Thomas Lederballe. Katalogoplysninger:
Ernst Jonas Bencard.
Bogen beskriver Ordrupgaards komplette
samling af fransk kunst, der tæller malerier,
skulpturer, pasteller, tegninger og grafik.
Bogen giver samtidig detaljeret indblik i historien om mæcenen og samleren Wilhelm
Hansen og hans hustru Henny Hansens
livsværk: Ordrupgaards fine samling, der er
kendt og efterspurgt i hele verden.

Bogen udkommer samtidig på engelsk.
Ordrupgaard, Charlottenlund/København
2011. www.ordrupgaard.dk Pris 649 kr.
Danskernes Mad gennem 15.000 år
Af Bettina Buhl
Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup har i
de senere år beskæftiget sig med historien
om de danske fødevarer herunder måltidets kulturhistorie. Dette arbejdsområde
vil i de kommende år få en endnu mere
fremtrædende placering i museets videnskabelige arbejde og formidlingstilbud. I
slutningen af november 2010 udgav museet i samarbejde med Fødevareministeriet
en kogebog om dansk madkultur fra oldtid
til nutid. Bogen ’Danskernes Mad gennem
15.000 år’.
Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup og
Fødevareministeriet, 2010
Svend Dyhre Rasmussen 1910-1974
Af Preben V. Andersen, Bertel Hansen og
H.J. Heegaard
Biografi med uddrag af efterladte skrifter i
anledning af 100 året for Svend Dyhre
Rasmussens fødsel.
Amatørarkæologen Svend Dyhre Rasmussens livsværk kommer til sin fulde ret i de
talrige arkæologiske undersøgelsesrapporter, dagbøger, breve m.v., som han gennem
sit forholdsvis korte liv gennemførte og
skrev. I 1950 besøgte overinspektør, dr.phil.
Axel Steensberg og hans assistent J.L.
Østergaard Christensen amatørarkæologen Svend Dyhre Rasmussen i Borupris
Skov, hvor de fik forevist nogle stenrækker
og et område i skoven, som Steensberg
straks kunne bestemme som agre fra middelalderen. Året efter begyndte en omfattende undersøgelse, som over en årrække
afdækkede en lille landsby og dens marker.
I 1975 oprettede Axel Steensberg sammen
med museumsinspektør Svend Nielsen ’Institutionen Borupris’s Venner’, som skulle
sikre fortsatte undersøgelser af landsbyen
Borup. Foreningens navn og formålsparagraf blev ændret i 2006. Foreningens navn
er nu ’Fuglebjergegnens Lokalhistoriske
Forening – Borupris’ Venner’. Foreningen
har udgivet denne biografi om Svend Dyhre Rasmussen
174 s., heftet, ill. s/h. Fuglebjergegnens
Lokalhistoriske Forening – Borupris’ Venner 2010. www.borupris.dk
Fortællingens Rum - Billeder og tanker om
udstillinger 1969-2009
Af Flemming Bau
Forfatteren, tegneren og udstillingsdesigneren Flemming Bau har i perioden 19651990 arbejdet som grafiker og udstillingsdesigner på Moesgård Museum. Arbejdet

har omfattet: udstillingsdesign, plakater,
bogforsider, foldere, bogtilrettelæggelse,
tegninger til publikationer, undervisning af
arkæologi- og etnografistuderende i udstillingsformidling. Desuden bogillustration
for mange forlag m.m.
På baggrund af fyrre års arbejde med udstillinger og formidling fortælles i bogen
om tankerne bag udstillinger, hvor forfatteren selv har haft indflydelse på indhold og
design. Det er blevet til en personlig beretning om væsentlige kulturhistoriske udstillinger i Danmark og Tyskland, og det tæt
forbundne arbejde med illustrationer og
billedfortællinger.
244 s., indb., rigt ill. farver. Dansk Tidsskrift for Museumsformidling nr. 30, Forlaget Hikuin, Moesgård, Højbjerg. www.hikuin.dk Pris 200 kr.
Stonehenge
Af Rud Kjems
Stonehenge – det utrolige oldtidsanlæg i
Sydengland, rejst i stenalderen og benyttet
som helligdom i ca. 1400 år – har nu fået
sin egen bog.
Stonehenge er fascinerende, dels fordi anlægget er uden sidestykke, og dels fordi det
forsat gemmer på så mange gåder. Hvorfor
blev det bygget? Hvem byggede det? Hvordan blev det gjort? Disse og mange andre
spørgsmål behandles i bogen, der bygger
på den nyeste viden. Også de astronomiske
spekulationer samt de mere alternative teorier vedrørende Stonehenge tages op, og i
det afsluttende kapitel gives der gode råd
om, hvad et besøg på Stonehenge bør omfatte.
Appendiks: Stonehenge-dateringer i perioden 1956-2009. Noter. Litteratur.
274 s., heftet, rigt ill. Dansk Tidsskrift for
Museumsformidling nr. 31, Forlaget Hikuin, Moesgård, Højbjerg. www.hikuin.dk
En verden i tegl – historien om Pipers Teglværker og kunsten at brænde tegl
Af Henrik Bugge Mortensen
I bogen fortælles historien om ”opfindelsen” af teglbrændingskunsten i Mesopotamien for ca. 4000 år siden, og om romerne,
der tog kunsten til dig, og hvordan idéen,
metoderne og traditionerne spredte sig fra
land til land. I Danmark blev de første teglstensbyggerier, kirker, klostre og borganlæg opført i 1100-tallet.
Bogen fortæller også historien om Skandinaviens største telgværksvirksomhed Pipers
Teglværker og dens salgsvirksomhed Randers Tegl, der ligger i Aalborg. Det er beretningen om initiativrige mænd, bygningen
og erhvervelsen af nye værker, udviklingen
fra det hårde, manuelle arbejde til en moderne industri, byggeriets opture og nedDANSKE MUSEER 3/11
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ture – historien frem til i dag, hvor Piper
Gruppen omfatter følgende: Hammershøj
Teglværk, Gandrup Teglværk, Tychsens
Teglværk, Carlsberg Bjælker, Højslev Teglværk, Vindø Teglværk, Laumans og Randers Tegl.
Anledningen til udgivelsen er ønsket om at
markere 100 året for familien Pipers virke i
teglbranchen.
162 s., indb., ill. farve og s/h. Forlaget
Rebild i samarbejde med Pipers Teglværker A/S, Aalborg. www.forlagetrebild.dk
En drøm af en mammut
Af Jytte Grådal
Illustreret børnebog (5-11 år). I Sibirien er
tre forskere samlet for at optø en nedfrosset mammut. Efter mange besværligheder
med vinterstorme og enorme mængder
sne lykkes det at få isblokken med mammutten fri af den frosne jord og fløjet til en
underjordisk isgrotte. Under optøningen
af dyret, drømmer den ene af forskerne en
nat, at mammutterne genopstår.
Bogen indeholder også en faktadel om
mammutternes liv, skrevet af palæontolog
Niels Bonde.
80 s., heftet, ill. Forlaget Siesta, Aarhus.
www.siesta-forlaget.dk. Pris 159 kr.
Porcelæn og fajance.
Den Gamle Bys Lommebibliotek 11
Af Jens Ingvordsen
Fajance og porcelæn findes i dag i de fleste
danske hjem, men i flere århundreder var
det yderst eksklusive varer med en fremtrædende plads som statussymboler.
Den Gamle By rummer en omfattende
samling af fajance og porcelæn med omkring 3000 genstande, der kronologisk går
fra 1500-tallet til midten af 1900-tallet. Geografisk dækker samlingen især Danmark og
Hertugdømmerne, men også engelske, tyske, nederlandske og ostindiske varer indgår. Samlingen belyser derved hvilken fajance og porcelæn, der har været i brug hos
købstædernes borgere.
Den del kan nu ses i denne lille bog om
emnet i Lommebogsserien. Bogen udgives
i forbindelse med Den Gamle Bys nyopstilling af porcelæn og fajance samlingen som
en del af Den Gamle Bys nye Kunstkammer.
73 s., indb., gennemill. Den Gamle By, Aarhus 2011. Pris 42 kr.
Sølvtøj
Den Gamle Bys Lommebibliotek 12
Af Jens Ingvordsen
Den Gamle Bys sølvmuseum blev i sin tid
oprettet, for at vise borgerlig borddækning
og madkultur. Fra 1960’erne er samlingen
forøget væsentligt, både ved gaver og indkøb.
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Sølvmuseet rummer i dag 1500 genstande
fra 1500-tallet til midten af 1900-tallet.
Mere end 3560 mestre fra hele Danmark er
repræsenteret
I bogen kan man nu komme tæt på et udvalg af de fineste genstande fra museets
sølvsamling. Der sættes bl.a. fokus på sølvtøjets mærker, stempler og indgraveringer.
Bogen udgives i forbindelse med nyopstillingen af Sølvmuseet som en del af Den
Gamle Bys nye Kunstkammer.
73 s., indb., gennemill. Den Gamle By, Aarhus 2011. Pris 42 kr.
Ure
Den Gamle Bys Lommebibliotek 13
Af Jens Ingvordsen
Ure viser tiden og de spejler tiden. Fra de
ældste ure, som var hele kunststykker, til i
dag, hvor mange nøjes med at tjekke klokken på mobilen.
I denne bog gennemgås en række ure fra
1500-tallet til først i 1900-årene. Urene, der
hver især rummer en interessant historie,
stammer alle fra Det Danske Urmuseum,
der blev grundlagt i 1902 af urmagerfagets
fire faglige organisationer. I 1934 overdrog
urmagerne museet til Den Gamle By. Urmuseet rummer omkring 15.000 genstande og
er en af Den Gamle Bys primære samlinger.
Bogen går tæt på de mange fine, finurlige
og fantastiske detaljer både i urværket og i
udformningen af urkassen og skiven. Der
sættes bl.a. fokus på en række kendte urmagere.
Bogen udgives i forbindelse med nyopstillingen af Urmuseet som en del af Den
Gamle Bys nye Kunstkammer.
73 s., indb., gennemill. Den Gamle By,
Aarhus 2011. Pris 42 kr.
Odds and Ends from the Fairy Tales of
Hans Christian Andersen
Den Gamle Bys Lommebibliotek
Af Jens Ingvordsen
En stor del af Den Gamle By ligner i hovedtræk en by fra H.C. Andersens tid. Når
man læser hans eventyr, støder man på ting
og begreber, som ikke længere er en del af
vores hverdag og som vi måske slet ikke
ved, hvad er. På billedsiden en række af de
genstande, H.C. Andersen nævner i sine
eventyr, mens teksten forklarer, hvordan og
i hvilken sammenhæng genstanden har
været brugt.
Bogen udkom på dansk i 2009 i lommebogsserien og foreligger nu i en engelsk
version.
75 s., indb., gennemill. Den Gamle By, Aarhus 2011. Pris 42 kr.
Tre temahefter: Møller i Vadehavets landskab. Havne og Ladepladser langs Vadeha-

vets kyst. Landsbymilhøer i Vadehavsregionen
Hefterne indeholder flere mindre artikler,
som givet et indblik i de tre valgte emner
med både en nutidig og en historisk vinkling. Alle hefter indeholder et kort, så man
kan finde ud i det smukke Vadehavslandskab, for med selvsyn at se møller, havne og
landsbymiljøer – fra Varde i nord til Tønder i syd.
I 2010 gennem førte Vadehavets Formidlerforum projektet ”Synliggørelse af Vadehavets Kulturlandskab”. Tanken med projektet var, at gøre nogle af de spændende kulturhistorier tilgængelige. Temahefterne er
det håndgribelige produkt fra tre temadage afholdt i 2010.
Bag projektet står de kulturhistoriske institutioner i de fire Vadehavskommuner
Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder, i samarbejde med kommunale og statslige planlæggere.
Hefterne kan købes på regionens museer
og naturcentre.
Sydvestjyske Museer og Vadehavets Formidlerforum, 2011.
Gulerødder, Græs eller Granit. Danske
parcelhushaver 1950-2008
Af Helle Ravn
De tre ord ’gulerødder’, ’græs’ og granit’
fortæller i ultrakort form om havernes udvikling i de forgangne 60 år. ’Gulerødder’
står for 1950-ernes have, hvor pengene var
yderst knappe, og hvor det derfor var vigtigt at have en stor køkkenhave. 1960-erne
og de næste årtier var græsplænernes tid,
køkkenhaverne forsvandt og i stedet kom
der store græsplæner. Endelig står ’granit’
for haverne omkring årtusindskiftet og
frem, hvor tidens mode var store områder
dækket af faste belægninger. Undersøgelse
blev lavet i 2008 lige inden den økonomiske krise, og derfor er der sidste tre års ændringer med mere fokus på spiselige produkter, kun omtalt sporadisk.
De 60 års havehistorie fortælles bl.a. konkret i ord og billeder ud fra nogle af de parcelhushaver, som blev besøgt i undersøgelsen. Den fandt sted i Sønderborg, Assens,
Rudkøbing og til dels i Viborg samt Dragørs parcelhushaver. Et af bogens resultater
er, at man med inspiration i moderne byområder i provinsens haver får faste belægninger, granitskulpturer og –springvand i
haverne, går man i storbyen den modsatte
vej og ønsker natur med fugle, blomstereng og høns i baghaven.
Der eksisterer mange myter og negative udtalelser om parcelhushaver og deres ejere,
og en del af dem bliver behandlet i bogen.
Bogen bygger på et meget righoldigt materiale.

279 s., rigt ill. Øhavsmuseet, Rudkøbing,
2011. www.ohavsmuseet.dk
Museer – Hvorfor og Hvordan?
Af Lise Lyck
Denne bog er skrevet for alle, der har med
museer at gøre, det være sig drift, økonomi, planlægning og udvikling mv. Hensigten er, at museumsbestyrelser, medlemmer af museumsforeninger og politikere
kan finde ny inspiration. Også besøgende
på museerne, som har interesse i statens
midler og i samfundsudviklingen, vil kunne
få ny viden og udbytte.
348 s. Center for Tourism and Culture
Management CBS, 2010. Pris 250 kr
Verdensrevolutionens Generalstab – Komintern og det hemmelige apparat
Af Niels Erik Rosenfeldt
I bogen fortæller forfatteren historien om
Den Kommunistiske Internationale, Komintern, som omfattede kommunistpartierne i
hele verden og i en menneskealder dannede rammen om bestræbelserne for at få
revolutionen i Rusland til at brede sig over
hele jordkloden.
400 s. Gads Forlag, København, 2011. Pris
349 kr.
Den kolde krig og Danmark – Gads Leksikon
Red.: Poul Villaume, John T. Lauridsen,
Torsten Borring Olsen og Rasmus Mariager
Det er godt 20 år siden muren faldt, og interessen for hvad der skete i Danmark under den kolde krig, er stor og levende. I bogen samles for første gang den viden, fagfolk i dag har om en central og aktuel
epoke i Danmarks historie. Med de godt
400 opslagsord dækker leksikonet Danmarks vilkår og relationer under den kolde
krig.
768 s.. Gads Forlag, København, 2011.
Pris 399 kr.
Tilbage til 50’erne
Af Ove Dahl
Via hundredvis af illustrationer kan man
her opleve eller genopleve et årti i selskab
med husmødre og helte, raske drenge og
pæne piger, herrer med hatte og en helt ny
generation af det nye fænomen ’teenagere’. 50’erne er gammelt og nyt.
208 s. Gyldendal, København, 2010.
Pris 299,95
En amerikansk slaves beretninger
Af Frederick Douglass
En øjenvidneberetning om livet som slave i
de amerikanske sydstater. Den er fortalt af
Frederick Douglass, der selv var født til en
slavetilværelse, men i en ung alder havde

held til at flygte til nordstaterne. Her skrev
han denne lille selvbiografi, der var med til
at åbne amerikanernes øjne for slavesystemets ufattelige brutalitet.
122 s. Forlaget Klim, Aarhus, 2011.
Pris 199 kr.
Spændvidder
Af Jørn Langsted
’Spændvidder’ er en analyse af kunstens
forhold i det moderne Danmark og af den
offentlige kunstpolitik. Bogen analyserer
og stiller spørgsmål til kunsten og kunstpolitikken. Det er dagsordenen for den kunstpolitiske diskussion og denne diskussions
hovedtemaer, der fremlægges i bogen.
Hvorfor skal kunsten støttes af det offentlige? Hvad er hensigten med offentlig
støtte? Hvor autonom skal kunsten være?
Samarbejde mellem kunst og skole og mellem kunst og erhvervsliv – er det godt?
Hvorfor er armslængdeprincippet vigtigt i
kunstpolitikken?
127 s. Forlaget Klim, Aarhus, 2010.
Pris 127 kr.
Det politiska äktenskapet, 400 års historia
om familj och reproduktion. Centrum for
Danmarksstudier, bind 26.
Red.: Bente Rosenbeck og Hanne Sanders
I bogen giver historikere, kønsforskere, socialantropologer og religionsforskere fra
Danmark, Sverige og Norge et indblik i 400
års familie- og reproduktionshistorie. Med
baggrund i retsprotokoller og politiske debatter tegnes et billede af det foranderlige
ægteskab.
407 s. Museum Tusculanums Forlag. I kommission for Makadam Förlag. 2010. Pris
270 kr.
Odin på kristent pergament. En teksthistorisk studie
Af Annette Lassen
Bogen er det første studie i, hvordan den
førkristne gud Odin fremstilles i samtlige
norrøne middelaldertekster og Saxos ”Gesta Danorum”. Forfatteren nærmer sig
Odin på teksternes præmisser, og undersøgelsen retter sig derfor mod fremstillingen af Odin og denne hedenske guds funktion i norrøn og kristen middelalder.
337 s. Museum Tusculanums Forlag, 2011.
Pris 398 kr.
Værk som handling
Af Camilla Jalving
Hvordan kan et kunstværk være en handling? Hvad er performativ billedkunst, og
hvad menes der egentlig med ordet ”performativitet”? Det er nogle af de spørgsmål,
bogen griber fat i. Mens performativitet i
løbet af de sidste ti år er blevet et bredt an-

vendt begreb i kulturteorien, er det stadig
kun ved at blive en del af kunsthistoriens
metode.
308 s., Museum Tusculanums Forlag, 2011.
Pris 350 kr.
Guldalderens moderne politik. Om krisediagnose, utopi og handling hos Johan Ludvig Heiberg
Af Bertel Nygaard
Denne bog beskriver, hvordan én af 1800tallets førende stemmer, digteren, kritikeren og filosoffen Johan Ludvig Heiberg,
formulerede et alternativ til den fremmedgørelse og åndløshed, der voksede frem
sammen med den moderne politik. Det
gjorde han ikke mindst i manifestet Om Philosophiens Betydning for den nuværende Tid
(1833), der nu for første gang underkastes
en gennemgribende analyse. Heibergs lille
bog er et enestående udgangspunkt for at
forstå, hvordan grundtræk ved moderne
politik opstod i guldalderen.
259 s. indb. Aarhus Universitetsforlag,
2011. Pris 298 kr.
Kataloger/Publikationer udgivet i forbindelse med udstillinger
Fortællespor – New Nordic Narrative
Katalog til udstillingen med samme titel (til
25.9.) Kataloget består af den enkelte
kunstners egen fortælling, der høres på udstillingen. Ved værkerne er ophængt et ark
med kunstnernes statements, således at
gæsterne selv kan rive arkerne af og selv
sammensætte sit helt personlige udstillingskatalog. Det flerstemmige katalog spænder
fra nordmanden Geir Tolkes udsagn: ”Tro
ikke på det kunstneren siger; se hvad han
gør” – og til danske Ane Davidsens refleksioner over sine keramiske sko.
Danmarks Keramikmuseum, 2011
Glassified – bogen
I forbindelse med 40 års jubilæet og jubilæumsudstillingen har Glasmuseet Ebeltoft
udgivet bogen, der fortæller museets historie og trækker trådene op fra den moderne
glaskunsts fødsel med Studioglasbevægelsens fremkomst i begyndelsen af 1960’erne
til nutidens mangfoldige glasarbejder.
Bogens hovedforfatter er kulturjournalist
Niels Houkjær. Bogen indeholder også et
interview med Bjørn Nørgaard og en diskussion om glaskunsten anno 2011 mellem
fem markante kunsthåndværkere.
184 s., Glasmuseet Ebeltoft 2011.
Gertrud Vasegaard. Keramiske Digte
Af Henning Jørgensen
I forbindelse med udstillingen af Gertrud
Vasegaards værker på hhv. Holstebro Kunstmuseum og siden på Bornholms KunstDANSKE MUSEER 3/11

35

Nye bøger og andre publikationer
museum, er udgivet en første store samlede
fremstilling om Gertrud Vasegaards liv og
værk.
Holstebro Kunstmuseum og Bornholms
Kunstmuseum, 2010
Biennale-katalog, Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2011
Den billedrige statusmelding på, hvad der
rør sig i dansk kunsthåndværk og design i
2011, indeholder præsentation med tekst
og billede af værk af alle udvalgte 61 udstillere i den censurerede udstilling, en præsentation af de 6 inviterede nordiske udstillere og en række korte interviews med udvalgte udøvere om deres arbejde og inspirationskilder.
Museet på Koldinghus, 2011. Pris 50 kr.
WAX – Sensation in Contemporary Sculpture
Katalog til udstillingen med samme titel (til
11.9.). Kataloget er rigt illustreret med
kunsthistoriske og kulturhistoriske bidrag,
samt værkgennemgang og biografiske tekster om de udstillende kunstnere.
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, 2011
Walk This way, KØS
Bog udgivet i forbindelse med 2 kilometer
gadekunst i Køge. Bogen er skrevet af udstillingens kurator Katrine Ring
KØS, Køge 2
Jeppe Larsen. 1935-1984
Red.: Malene Linell Ipsen
Bog udgivet i forbindelse med udstillingen
med Jeppe Larsens værker (til 27.2.2011)
Forord v. Malene Linell Ipsen og Erland
Porsmose
Ane Talbot: Min bror, Jeppe
Kjeld Heltoft: Det selvforklarende udtryk.
Karl (Krølle) Nielsen, tegner og forfatter:
Jeppe
Jeppes skib ”Fauna”. Uddrag af Jeppe Larsens logbøger.
Bodil Rohde, journalist: Et bysbarn af en
særlig støbning.
Erland Porsmose: Den kunstneriske arv og
museet
Biografi
56 s., heftet, ill. farver. Østfyns Museer, Johannes Larsen Museet, 2010
Et Stykke Forelsket Danmark, Kunst og naturfredning i 100 år
Red.: Malene Linell Ipsen og Erland Porsmose
Udgivet i forbindelse med udstillingen af
samme navn på Johannes Larsen Museet
(til 18.9.011).
Erland Porsmose: Forord.
36
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Johannes V. Jensen: Danmarkssangen.
Indledning. Kunsten og naturen
Erland Porsmose: Kunsten og naturen – Et
vidunder Stykke forelsket Danmark.
Jeppe Aakjær: På hedens Høje
Jeppe Aakjær: Fredlysning
Mette Ladegaard Thøgersen: Naturen, kulturen og de gode kræfter.
Del 1 Kunstnerne og Naturen 1911 og 2011
Thøger Larsen: En ny Dagsvise
1911:
Kunstnerne værdisætter naturen. De jyske
forfattere, Fynbomalerne og Naturbevaringen.
Otto Gelsted: Fyns Land.
Thøger Larsen: Forårsmorgen.
Erland Porsmose: Johannes Larsen og naturfredningen.
Brev fra Kai Nielsen til Johannes Larsen.
Johannes Larsen om skulpturprojekt på
Stevns Klint.
Johs. Nørregaard Frandsen: Tavshed over
hedesti. Jeppe Aakjær, Limfjordsdigterne
og naturfredningen.
Johan Skjoldborg: Husmandssangen.
Jeppe Aakjær: Naturfredning.
Thøger Larsen: Aften.
Johannes V.Jensen: Dollerup Bakker.
Jeppe Aakjær: Den jydske Lyng.
Johannes V. Jensen: Jørgine.
Johan Skjoldborg: Der vokser Skov på Heden.
Jeppe Aakjær: Karup Aa.
2011
Vender naturen tilbage? Og er det din eller
min natur?
Knud Sørensen: Tilbageblik om en del årtier.
Knud Sørensen: Kortet har ingen signatur
for smerte.
Knud Sørensen: Produktanvendelse.
Pia Tafdrup: Løbegange.
Jens Smærup Sørensen: Så langt øjet rækker.
Knud Sørensen: Strandengen 6. september
1971.
Pia Tafdrup: Udsigt i januar.
Knud Sørensen: Natur kontra kultur.
Del 2 De fredede landskaber og dyr
Thøger Larsen: De grønne Foraar
Michael Stoltze: Hvad indad vandtes, skal
udad gives.
Otto Gelsted: Tårbyeng.
Pia Tafdrup: Ankomst.
Svane og Skarv – Hvid og Sort
Pia Tafdrup: Svaner.
Pelle Harild-Andersen: ”Du danske friske
strand med vilde svaners rede!”
Hans Hartvig Seedorf Pedersen: Svanerne
fra Norden,.
Peter Laugesen: Hestene oppe i egeskoven.
Jens Gregersen: Skarven.
Om at rage ålekrage-reder ned.

Jens Bohr: Vorsø.
Fyns Hoved – Kunst og Naturfredning.
Kurt Risskov Sørensen: Fyns Hoved i malerkunsten.
Otto Gelsted: Maageunger.
Otto Gelsted: Mord i engen.
De Danskes Øer
Pia Tafdrup: Apriljord.
Ole Runge: Æbelø – en skovø i bunden af
Kattegat.
Otto Gelsted: En lys tone
Lars Hansen: Sprogø – øen i midten.
Jeppe Aakjær: Piger på Engen.
Knud Sørensen: Nationalpark Thy.
226 s., rigt ill. farver. Johannes Larsen Museet, Kerteminde, 2011.
Foto-udstilling: Sort Sol på 1/1000 sek.
Udstillingen (til 26.6.) ledsages af en bog
med fotografier af fotograferne Knud og
Anita Jacobsen og med poetiske tekster
skrevet af Søren Ryge Petersen.
Østfyns Museer, Johannes Larsen Museet,
Kerteminde, 2011
Thomas Wolsing: Marginale Monumenter
On-line katalog til udstillingen med samme
titel på Skive Ny Kunstmuseum (til 19.6.).
Forord/Intro v. Rasmus Vestergaard
Rasmus Vestergaard: Uundgåeligt sammenbrud? Forfinet Genopbygning?
Anne B. Pedersen: Interview med Thomas
Wolsing.
Værker. Thomas Wolsing CV
55 s., ill. Skive Ny Kunstmuseum, 2011
”DyreDamer”
Katalog til udstillingen med samme titel (til
18.9.).
Forord: Iben From. Tekster af Birgitte
Agersnap og Katrine Gjerløff.
Kunstcentret Silkeborg Bad.
www.silkeborgbad.dk
Træsnit fra Dürer til Tal R
Katalog udgivet til udstillingen med samme
titel (til 4.9.).
Forord af Karsten Ohrt. Artikel af Hanne
Kolind Poulsen.
Dansk med engelsk oversættelse.
64 s., rigt ill. Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst,
København. Pris 68 kr.
IDEAL / ein Gespräch – en dialog mellem
Ingvar Cronhammar og Morten Stræde
Af Anders Troelsen
Publikation udgivet i forbindelse med udstillingen med samme titel (til 21.8.). Dialogen de to skulpturer imellem er åben,
men åben frem for alt den samtale, de to
skulpturer iværksætter med beskueren.
Vendyssel Kunstmuseum, Hjørring, 2011.

Arnoldi på Søbygaard
Bog udgivet i forbindelse med udstillingen
med samme titel (til 18.9.). Bogen fortæller om udstillingens værker og samspillet
med de historiske rammer.
Ærø Museum, 2011.
Årsskrifter
CARTHA 2010/2011. Årsskrift for Østfyns
Museer
Red.: Kurt Risskov Sørensen
Erik Ingemann Sørensen: Retsopgøret i
Kerteminde. Noter.
Malene Linell Ipsen: En brik til Syberg-mosaikken. I efteråret 2010 modtog Johannes
Larsen Museet et omfattende materiale fra
boet efter Peter von Syberg, som var barnebarn af Anna og Fritz Syberg. Samlingen
kaster nyt lys over kunstnerparret. Noter.
Mette Ladegaard Thøgersen: Søsætning af
projekt ”Ladbyskibet i 1:1”. På Vikingemuseet i Ladby forbereder man bygningen af
1:1 kopi af Ladbyskibet. Noter.
Kurt Risskov Sørensen: Kerteminde Museumsforening 1935-2010. I anledning af
Museumforeningens 75 år. Noter.
Anna Back Larsen: Tanker omkring en udstilling. Praktikprojekt om nytænkning af
udstillingerne på Kulturhistorisk Afdeling.
Litteratur.
Troels Malthe Borch: Kunstnerhjemmet i
perspektiv. Et bud på de samfundsmæssige
og kulturelle tendenser, der har givet grobund for at etablere museer i kunstnerhjem. Noter.
Jørn Tvedskov: Museumsforeningen for
Kerteminde og Omegn 2010.
Inspektørerne ved museets fire afdelinger:
Østfyns Museer 2010. Årsberetning. Publikationer. Personale.
104 s., indb., ill. farve. Østfyns Museer, 2011
Kobbermølle. Kobber- og messingværket
ved Kruså: fra hammerværk til industrivirksomhed
Af Susanne Rudloff
Årsskrift XXIV, 2011
Red.: Torben A. Vestergaard
Susanne Rudloff og Torben A. Vestergaard:
Forord
Indledning. Kobberværkets grundlæggelse. Flensborgkøbmænd og kongelige
privilegier. Blomstringstiden under familien thor Straten. Et ”udmæket” materiale.
Yellowmetal. Aktieselskabet og begyndelsen af det 20. århundrede. Enden og en ny
begyndelse.
Litteratur. Noter.
Årsberetninger:
Tage Nielsen: Årsberetning Cathrinesmindes Venner 2010.
Michael Stender: ”En dag i leret” – Historisk Værksted 2010.

Torben A. Vestergaard: Årsberetning Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk 2010.
Den tysksprogede version af bogen hedder:
Kupfermühle. Das Kupfer- und Messingwerk an der Krusau. Vom Hammerwerk
zum industriebetrieb.
52 s., heftet, ill. Museum Sønderjylland
Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner i samarbejde med Museerne i Kobbermølle, 2011.

H.J. Heegaard: Hansen Slægten, Præste- og
malerslægt fra Skelby-Gunderslev.
H.J. Heegaard: Peder Bodilsen og Skovkloster.
Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik
Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899.
Preben V. Andersen: De første 25 byfester i
Fuglebjerg.
Bestyrelsens beretning. Regnskab 2009.
104 s., heftet, ill. farve. Fuglebjerg (v.
Næstved), 2010

Årsberetning 2009 Dansk Jødisk Museum
Indledning.
Samlingsarbejdet. Museets forskning og
undersøgelser. Internationalt samarbejde.
Formidling. PR, Markedsføring. Besøgstal.
Bygninger og udendørsarealer. Museets organisation og administration. Museets personale. Museets økonomi.
20 s., ill. Dansk Jødisk Museum, København. Downloaded fra www.jewmus.dk

Årsskrift. Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening – Borupris’ Venner 2011
Red.: Hans Jørgen Heegaard, Preben V.
Andersen og Bertel Hansen
Forord af redaktionsudvalget
Sv. H. Pedersen: Sandved Station
Preben V. Andersen: Erindringer fra Rejnstrup af Ingrid Rasmussen.
Susanne Outzen: Hammersvold
Knud Danielsen: Hans Henrik Bøgh, Erik
Bøgh og Fuglebjerg 1819-1899.
H.J. Heegaard: Hverving – Hvirring – Gilder – Lav – Kalenter.
Preben V. Andersen: Sven Johansen – Danmarks stærkeste politibetjent.
Preben V. Andersen: Minder fra byfester i
Fuglebjerg 1986-2010.
Bertel Hansen: Gartneriet Brunemosehus.
Bestyrelsens beretning. Regnskab 2010. Bestyrelsen og redaktionsudvalget.
132 s., heftet, ill. farve. Fuglebjerg (v.
Næstved) 2011.

Årsberetning 2010 Dansk Jødisk Museum
Indledning.
Samlingsarbejdet. Internationalt Samarbejde. Museets forskning og undersøgelser.
Presse, PR og markedsføring. Besøgstal og
Museumsbutik. Bygninger og Udendørsarealer. Museets organisation og administration. Museets personale. Museets økonomi.
15 s., ill. Dansk Jødisk Museum, København. Downloaded fra www.jewmus.dk
Fynske Minder 2011. Årbog Odense Bys
Museer
I artikler og beretning fortælles om museernes arbejde med kulturarven gennem
det forløbne år. Tids- og emnemæssigt
dækkes bredt inden for museernes arbejdsområder, der omfatter arkæologi, historie,
kunsthistorie og fynboerne H.C. Andersen
og Carl Nielsen.
Årbogen har et særligt tema, nemlig samarbejde og netværk.
180 s. Odense Bys Museer 2011. www.museum.odense.dk
Årsskrift. Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening – Borupris’ Venner 2010
Red.: Hans Jørgen Heegaard, Preben V.
Andersen og Bertel Hansen
Forord af redaktionsudvalget
Anna Olsen Hansen: Den 9. juli 1920 –
Genforeningsdagen.
Preben V. Andersen: Erindringer fra Rejnstrup af lærer Ingrid Rasmussen, red. af
Preben V. Andersen.
H.J. Heegaard: Den forsvundne hovedgård
i Gunderslevlille.
Preben V. Andersen: Glimt af Sparekassen
Den lille Bikubes 150 års historie.

Kvindemuseet i Danmark, Årbog 2010
Merete Ipsen: Det er ikke din Skyld.
Claudine Stensgaard Nielsen: Camille og
Marie. To kvindelige pionerer.
Bodil Olesen og Jytte Thorndal: Det kan
jeg bare ikke undvære. Om Livsstil og energiforbrug.
Årsberetning om årets udstillinger, arrangementer, samarbejder, forskning, samlingsarbejde m.v.
Kvindemuseet i Århus, 2011. Pris 50 kr.
(gratis for medlemmer).
Bevaringscenter Nordjylland, Årsberetning
2010
Beretning 2010
Bestyrelse. Medarbejdere. Kursusdeltagelse. Foredrag og undervisning. Medlemskaber.
Ole Jespersen: Drachmanns Hus.
Ole Jespersen: Ud og se før DSB. Om diligencer.
Pascal Faudot: Gjesing kirke restaureres.
Lone Billeschou Juhl: Søm og nagler i læssevis. Søm og nagler fra vognfadinger fra vikingetiden.
Lisbeth Præstegaard Jensen: Bevaring af
dias.
DANSKE MUSEER 3/11
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Arbejde for brugerne. Rekvirerede opgaver
i 2010.
35 s., heftet, ill. farve. Bevaringscenter
Nordjylland, Vodskov, 2011.
www.bcnord.dk
Tidsskrifter
Nyt om Arbejdermuseet, april-september,
2011, Nr. 2
Red.: Louise Karlskov Skyggebjerg, Hanne
Abildgaard, Henning Grelle, Margit Bech
Larsen, Helle Leilund, Linda Nørgaard Andersen, Kirsten Nøhr Christiansen, Bendt
Thuesen, Preben Hansen og Preben Sørensen (ansvarshavende redaktør).
Louise Karlskov Skyggebjerg: Videreudvikling af en fantastisk institution.
Preben Sørensen: Forholdet mellem mennesker og teknologi. Louise Karlskov Skyggebjerg om nye ideer til institutionens virksomhed.
Fakta om den nye direktør.
Hanne Abildgaard: John Kørner på Arbejdermuseet.
Hanne Abildgaard: Glemt kunstner kommer frem i lyset. Om billedhuggeren og
grafikeren Gunnar Hossy.
Med et A- og et B-hold i landbruget. Både
aktuelle og historiske perspektiver i museets særudstilling ’A taste og Europe – Østarbejdere i dansk landbrug’.
Da faklen blev givet videre. Fuldt hus ved
afskedsreceptionen for Peter Ludvigsen.
Hanne Abildgaard: Viggo Rivads hverdag –
fotograferet af Carlo Pedersen.
Prisopgave om landarbejderforhold. Arbejderhistorieprisen 2010.
-Vi bidrager til kulturelt demokrati. Årsmøde i Sammenslutningen af Museumsforeninger i Arbejdermuseets festsal.
Nyt om bøger.
Bendt Thuesen: Ny fremgang – og ny formand for venneforeningen. Ny formand –
efter Preben Sørensen – Kirsten Nøhr Christiansen.
Udkommer 3 gange om året. Arbejdermuseet Venner, Arbejdermuseet, København.
Arkæologisk Forum, Nr. 24, 2011
Red.: Mette Palm, Jette Rostock, Claus
Børre Petersen, Bo Jensen, Mette Bjerrum
Jensen, Thomas Larsen Schmidt, Anna
Beck, Ole Thirup Kastholm
Redaktionen: Leder. Arkæologiens bjørnetime.
Gæsteskribent:
Jørgen Burchardt: Arkæologiens udfordringer i forskning og forskningsformidling.
Tema: forskning og publicering
Redaktionen: Forskning og publicering –
en introduktion til temaet.
Mads Kähler Holst & Mette Svart Kristian38
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sen: Mellem mål og midler. Strategier, programmer og den arkæologiske udgravningspraksis.
Martin Mikkelsen: Forskning og publicering. Vidensproduktion i forbindelse med
bygherre finansierede udgravninger.
Mads Dengsø Jessen: Fra graveske til hardcopy – forskningens vilkår mellem museer
og universiteter.
Artikler
Charlotte Boje Andersen og Anne-Louise
Haack Olsen: Tørvehuse i Thy. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser
med kulturlag.
Lisbeth M. Imer: Fortidens kalejdoskop –
om definitionen af kontekster i runologien.
Eva Svensson: Adel och bönder – några
tanker om identitet och ståndsindelning.
Brudflader
Mette Svart Kristiansen: Bygninger – i
krydsfeltet mellem æstetik og kulturhistorie.
Natur og Kultur
Karin Margarita Frei: Hard Science og
Bløde Tekstiler – nye naturvidenskabelige
metoder inden for tekstilforskningen.
Udkommer 2 gange om året. Foreningen af
Fagarkæologer, SAXO instituttet, København. Abonnement 135 kr., løssalg 67,50 kr.
www.archaeology.dk
Fund & Fortid. Arkæologi for alle. Nummer 1, 2011
Red.: Niels Bødker Thomsen, John Petersen. Niels Ishøj Christensen, Dorrit Johnsen, Benny Staal og Peter Hoffmann
Red.: Leder
Mogens F. Jensen: Bronzealderens Sol-kalender på Bornholm. Helleristninger som
astronomiske sigtemærker.
Rikke Steenholt Olesen: Abpef Ghikl mnopR stux. Runer fra Den hellige Jomfrus
østre sogn, Østermarie.
Ulla Mannering: Tekstilforskning – hvad er
det? Del 1.
Niels Ishøj Christensen: Hagekorset – et
7000 år gammelt symbol.
Klaus Thorsen: Et trefliget spænde fra
Bornholm.
Eigil Nikolajsen: Runesværdet fra Kurland.
Hjemstavnsgården i Gummerup ved
Glamsbjerg, Museerne på Vestfyn. Om
landbrugsarven.
Udkommer 4 gange om året. Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
(SDA). www.arkaeologi-sda.dk
Katalog 23.1. Journal of Photography & Video 2011
Red.: Jens Friis og Ingrid Fischer Jonge
Imperfekt Thomas Florschuetz in conversation with Daniel J. Schreiber.

Charlotte Præstegaard Schwartz: Rudolf
Schwarzkogler – the private action artist.
To Those Who Come After. Photographs
by Fredrik Marsch
Mie Vinther Jensen.
Eli Ponsaing: The metamorphosis of art
and the transformation of the originals.
Book reviews.
Udkommer på dansk og engelsk.
Museet for Fotokunst, Brandts, Odense.
www.brandts.dk
SKALK, Nr. 2, April 2011
Red.: Christian Adamsen
Lars Larsson/Arne Sjöström: Mosens
Skatte. Opsigtvækkende fund fra jægergrupper øst for Sundet.
Henrik Jacobsen/Bent Knie-Andersen:
Den Rige Svoger. Om Guldhornene og
Niels Heidenreich.
Per Poulsen: Grubbefund. Mærkelige nedgravede fund af vævevægte.
Klaus Ebbesen: Dyssestudier.
Bjarne H. Nielsen/Christian Adamsen:
Dobbeltfund.
Ama’r! Om en helt almindelig talemåde,
hvis dystre oprindelse er gået i glemmebogen for længe siden.
Bagsideartikel: Christian Adamsen: De
Sagnomspundne. De ypperste pragtvåben
blev aldrig glemt.
Udkommer 6 gange om året. SKALK, 8270
Højbjerg. www.skalk.dk Abonnement
278 kr.
Dyr i natur og museum, 2011. Nr. 1
Red.: dr.phil. Torben Wolff
Abdi Hedayat: Hvalen på Zoologisk Museum. Den strandede finhval fra Vejle Fjord.
Farivar Azuor, Henrik Carl, Marcus Kragog
Peter Rask Møller: Sortmundet kutling ny
dansk ynglefisk.
Ole Secher Tendal: De gamle prøver – o,
lad dem stå!
Thomas Pape: Alle disse myg og fluer…
Om klassifikation.
Lars Vilhelmsen: Figenhvepse rekord som
bestøvere.
Birna V. Trygvadóttir: Bjørnedyr på
Færøerne.
Peter Gravlund: Naturskattejæger 2011. Invitation til børn (og voksne) til at deltage i
Danmarks største naturskattejagt.
Tom Schiøtte og Kerry Hadfield: Glemt og
genfundet – en ’skrukketrolds’ skæbne.
Om en tanglus der lever, af hvilke mange
lever som parasitter på fisk.
Udkommer 2 gange om året. Zoologisk
Museum København. Abonnement 50 kr.,
løssalg 30 kr.
Samdok-forum 2011/1
Eva Fägerborg: Från Samdoksekretariatet

Meddelelser

Cecilia Bygdell: Museer och de allra äldsta
Bo Larsson: Vällingby 2010 – en återvändande undersökning.
Jim Löfgren: TAM-Arkiv berättar om ingenjörernas historia.
Anna Ulfstrand: Svensk stad 1900-2030 –
ett nätverk av forskare och museer.
Poolernas sidor.
Notitser.
Nya publikationer.
Udkommer som nyhedsbrev. Samdoksekretariatet, Nordiska Museet, Stockholm.
www.nordiskamuseet.se/samdok
Museumnytt, Nr. 2/2011 – Årgang 59
Red.: Signy Norendal.
Makta sitter i slipset. Leder
Signy Norendal: Krever forutsigbarhet. Om
tilskud fra Kulturdepartementet.
Museumsnytt.
Tema. Museologerne kommer

Signy Norendal: Museologiens pionerer.
Anmeldelse: Utstilling
Anders Houltz: Uder ytan. Snowhow. Polarheltenes læremestre: inuitter, samer og ishavsfolk.
Annoraaq. Inuitiske klädvanor.
Aktuelt. Frykter nærsynte kunstmuseer.
Samtale. Signy Norendal: Samtalen. Janne
Wilberg, Oslos nye byantikvar.
Bent Ove Aulid: Kvinner ut av styreledervervene, men flere kvinnelige ansatte.
Boganmeldelse.
Kommentar: Tron Wigeland Nilsen, generalsekretær i Norge museumsforbund: Likt
og ulikt i skandinavisk museumspolitik.
Museumsfolk.
Udkommer 5 gange om året. Museumsnytt,
ABM-media AS, Ullevålsveien 11, 0165
Oslo. post@museumsnytt.no Pris abonnement: 200 kr.

Arrangementer og aktiviteter
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
25.6. til 14.8.: Sommerferie på Gammel
Estrup. Mød herskab og tjenestefolk, leg
gamle lege, hør kanonen bliver affyret,
smag en kage i herregårdskøkkenet. Eller
gå en tur og nyd alle de smukke blomster
og planter i barokhaven, mens børnene
prøver den nye store legeplads. I orangerierne kan man låne et tæppe og slå sig ned
udenfor.
10.7.: Holbergs Den Honnette Ambition
opføres i barokhaven.
Give-Egnens Museum
28.6. til 30.6.: Sommerskole – lev som en
hedebondefamilie for ca. 100 år siden.
5.7., kl. 13.30: I dag spiser vi ukrudt. Bliv
klogere på ukrudt – historisk set har det vi
betragter som ukrudt, været en del af kosten. På turen gennem museumsskoven
samles udkrudt, som afslutningsvis bruges
til pandekager som bages og spises ved bålhytten.

over ådalen er der opført en jernalderlandsby på baggrund af den fundne by fra
år 0. Landsbyen består nu af 3 beboelseshuse og 3 mindre værkstedshuse.
I modtagelsesbygningen en arkæologiske
udstilling med genstande fra området, her
vises også grav og bopladsfund fra jernalderen.
Fra 25. juni: Befolket landsby af jernalderfamilier og frivillige.
Museum Lolland-Falster
Nyt tilbud: Familieklubben Lindormen er
et tilbud til historieinteresserede børn og
deres voksne om at deltage i oplevelser og
arrangementer sammen med museets formidlere og forskellige specialister.
Museet Falsters Minder, Nykøbing F., Den
Gamle Købmandshandel, Nykøbing F.,
Stiftsmuseet, Maribo, Frilandsmuseet, Maribo, Reventlow-Museet, Pederstrup, Horslunde.
Program – se www.aabne-samlinger.dk/lollandfalster.

Hørvævsmuseet på Krengerup
Udstilling af Væveskolen i Greve – sommeren over.
Lille udstilling om 3 væveskoler, der har
været i Glamsbjerg siden 1925.
Caféudstillinger, skiftende udstillinger
sommeren over.

Museum Lolland-Falster, Frilandsmuseet i
Maribo
3.7., 14.8. og 11.9.: Cafedage med bagværk,
som foreningens medlemmer har frembragt i samarbejde med eksperten i historisk kogekunst, Bi Skaarup.

Hvolris Jernalderlandsby, Bjerregrav,
Møldrup
Oplevelser og aktiviteter for børn og
voksne. Her er 4000 års historie samlet på
ét sted med rester af stenalder, bronzealder, jernalder og middelalder. Med udsigt

Statens Museum for Kunst, København
Music Made By Art. I forbindelse med
åbningen af i alt tre nye, omfattende præsentationer af museets samlinger, har museet en ambition om at aktualisere den billedkunstneriske kulturarv. En række af den

danske musikscenes mest progressive
navne tager nu udfordringen op. Inspireret af hovedværker fra museet vil de skabe
helt nye numre, som kan opleves på museet. Hver måned i det næste halve år vil et
nyt nummer få premiere, hvor den musikalske fortolkning kan høres på iPods og
iPhones (gæster kan rekvirere iPods ved
museets billetsalg). Se www.smk.dk
30.6., 1.7., 2.7. og 3.7.: Ballonkunst –
Museo aero solar – på Roskilde Festival.
Se www.smk.dk/roskildefestival
Skagens Museum
15.7. og 19.8.: Omvisning i særudstillingen
(Skagen GULD)
Maj-august: Offentlige omvisninger hver
mandag kl. 13 og onsdag kl.18.
31.7.: Anna Anchers klematis. Fokus på
Anna Anchers berømte maleri ’Interiør
med klematis’, 1913.
Malerskole for børn i sommerferien: Alle
hverdage kl. 10.15-12.00 i uge 26-32. Malerskole for børn i alderen 7-14 år. Pris 100 kr.
inkl. guldramme og alle materialer.
Spøttrup Borgmuseum, Museum Salling
Spøttrup Borgmuseum har fået ny velkomstbygning, som er blevet til i et samarbejde
mellem Spøttrup Borgmuseum, Slots- og
Ejendomsstyrelsen, Realdania og Skive
Kommune. Velkomstbygningen giver et
kærkomment løft til Spøttrup Borg. Velkomstbygningen indeholder en ny udstilling og desuden en større museumsbutik –
her kan man bl.a. købe afladsbreve.
Lige nu etableres Spøttrup Borgs egen ridderturneringsbane, her kan ridderne konkurrere i blandt andet dystridt mand mod
mand.
25.6.-26.6. og 3.-4.9., kl. 12-16: Levendegørelse. Skønjomfruer og barske mænd.
Gamle håndværk.
7.7., 14.7., 21.7., 28.7., kl. 18.45: På eventyr
med Broder Jakob. Dramatiseret form for
rundvisning.
25.7.-30.7.: Bispens Marked 2011. 200 aktører, kæmpe teltlejr, mange aktiviteter, riddershows, gøgl og smagsoplevelser.
13.8., kl. 13-17 og 14.8., kl. 10-17: Historisk
Marked. Handelsfolk, gøglere og andet
godtfolk sætter liv på Borgen. Marked og
middelalder.
27.8.-28.8.: Bispens Skytter. Træningsdage
for bispens folk, hvor der øves kampteknikker og våbenbrug.
17.10.- 21.10., kl. 10-16: Efterårsferie. Forskellige aktiviteter.
21.10., kl. 18-21: Halloween. Tur rundt på
den mørklagte borg.
4.12., kl.10-16: Spøttrup Borg julemarked
med over 30 forskellige boder, julemusik
og nisser. Salg af juletræer og meget andet.
DANSKE MUSEER 3/11

39

Udstillinger
Gl Holtegaard, Holte
Til 6.11.

Louisiana, Humlebæk
Til 2.10.

Honoré Daumier. Karikaturens mester

Arkitekturens grænser III & IV. LIVING

Frygtet og elsket
Honoré Daumier rystede 1800-tallets Frankrig med sine bidende morsomme
karikaturer af samtidens herskende klasse. Med blik for både borgerlige aspirationer og social uretfærdighed tegnede han et af de skarpeste portrætter
af sin tid og lagde grunden til den realisme i kunsten, vi kender i dag.
1800-tallets Frankrig er en af de mest politiserede perioder i Europas historie.
Overalt i kunsten sneg kravet om politisk holdning sig ind. I dette klima af
censur og forbud udviklede Daumier sammen med en række kunstnervenner, forfattere som Victor Hugo og Charles Baudelaire, en ny retning – realismen i fransk kunst. Den gik ud på at beskrive virkeligheden, som den så ud.
Og gennem ord og billeder at lade hverdagens historier blive til udtryk for
den store fortælling om frihed og lighed – eller manglen på samme.
Hos Daumier finder vi alle den moderne verdens prøvelser skildret med stor
humor. De borgerlige ambitioner, den politiske korruption. Og vi forstår karikaturens fornemste opgave, at få os mennesker til at grine af os selv.

Udstillingen – den sidste i serien Arkitekturens Grænser - undersøger begrebet hjemlighed og nye livsformer gennem arkitektoniske og sociokulturelle
blik på verden i dag. Arkitekturens parløb med humanistiske videnskaber
som antropologi og sociologi er det underliggende spor i udstillingen – det
der udvider vores forestilling om, hvad arkitektur er, og hvor dens grænser
går. Udstillingen er er cross-over mellem arkitektoniske projekter, kunstinstallationer og indblik i aktuelle case stories fra forskellige steder i verden, hvor
social udvikling har skabt nye boformer.
Det er udstillingens hensigt at vise, hvordan denne mangfoldighed af livsformer udtrykkes gennem arkitekturen som den essentielle ramme om hverdagen; gennem nye menneskelige relationer på tværs af geografi og landegrænser, nye og alternative interessefællesskaber, fejring og events, hvor arkitekturen er temporær og opfattes som et helt personligt statement – fra
single til kollektivformer, fra romaer til nyrige.

Kvindemuseet I Danmark, Aarhus
Til 20.8.
Elisabeth Jerichau Baumann- en Verdensdame
Elisabeth Jerichau Baumann (1819-81) var en af de få kvinder, som i guldalderens København kunne skaffe sig indtjening ved sit kunstneriske virke.
Hendes liv var enestående. Født og opvokset i Polen, uddannet i Tyskland,
dansk gift, mor til mange børn, berejst, produktiv og engageret. Hun malede
nationale billeder i Danmark og folkloristiske billeder i Rom, Cairo, Istanbul
og flere andre steder.
Baumanns historie er højst aktuel. Hun er en historisk rollemodel, der brød
grænser og skabte sammenhæng mellem datidens udfordringer.
Man kan besøge en kunstudstilling og samtidig bevæge sig ind i kulturhistorier, og gennem Baumanns livshistorie og værker få stof til at reflektere over
nutidens syn på immigration, moderskab, kvindelige kunstnere og internationale netværk.
Til udstillingen er lånt værker fra andre museer og fra en række privatpersoner.

Louisiana, Humlebæk
Til 28.8.
David Hockney: ”Me Draw on iPad”
Opdagelsen af en billig tegneapplikation kaldet Brushes, som kan downloades til iPhones og iPads, åbnede
en anderledes verden for den engelske maler David Hockney. Hver eneste dag i de senere år har Hockney
eksperimenteret med og udført
mindst 400 tegninger, først på sin
iPhone, siden på sin iPad. Udstillingen viser flere hundrede af værkerne,
et tredelt slide show og flere projektioner. Gæsterne har også lejlighed til
at se, hvordan nogle af værkerne
blev til fra start til slut. I løbet af udstillingsperioden sender Hockney lejlighedsvis nye iPad tegninger via
e-mail til udstillingen.
25. november, 2010.
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Foto: Jason Strauss.

Skovgaard Museet, Viborg
Til 4.9.
Maja Lisa Engelhardt PORTEN
En port kan give adgang til noget eller være det, der holder dig ude. En port
er en tærskel, hvor du står på den ene eller anden side. I udstillingen med
Maja Lisa Engelhardts værker optræder kunsten som en port i både bogstavelig og overført betydning.
Der er mere farve end form over Engelhardts næsten abstrakte malerier.
Genkendelige elementer er kun svagt
antydet. Det at stå overfor hendes
billeder er måske som at stå overfor
en lukket dør. Men måske er det
netop de kun antydede motiver, der
giver plads til ens egen forestillingsevne, og som gør at Engelhardts værker åbner sig.
Maja Lisa Engelhardt er en kunstner,
der er optaget af landskabet og det
religiøse eller overjordiske i naturen.
Hendes motiver refererer til naturens farver og former, til solens lys og skyernes mørke. Engelhardts malerier synes at stille spørgsmålet, om man kan
finde det religiøse eller det åndelige i naturen – eller i naturen få en åbenbaring, som minder om en religiøs følelse – eller en fornemmelse af det
sublime.
På udstillingen viser Maja Lisa Engelhardt sine nyeste malerier baseret på skabelsesberetningens fortælling om, hvordan gud skabte naturen. Hun viser
også arbejdsskitser, bronzeudkast og gipsafstøbninger – til Viborg Domkirkes
nye portal, der offentliggøres i efteråret 2011.

Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer, Kerteminde
Til 18.9.

Trapholt, Kolding
Til 6.11.

Et Stykke forelsket Danmark – Kunst og naturfredning
i 100 år

Claydies Room – damer der
laver funky ler

I 2011 har Danmarks Naturfredningsforening 100 års jubilæum, og det fejrer
Johannes Larsen Museet med at slå et slag for den æstetiske dimension i naturfredningssagen. 2011 er også 50-året for Johannes Larsens død, og udstillingen er en hædring af den store kunstner og hans livslange arbejde for den
danske natur. Johannes Larsen var tæt forbundet til Danmarks Naturfredningsforening og var en ihærdig fredningsfortaler. Han var formand for lokalforeningen i Kerteminde i 30 år, stillede sine motiver til rådighed for nationale
publikationer, blev udnævnt til æresmedlem af foreningen og blev også udnævnt til formand for foreningens fond, Naturfonden, kort før sin død. For
Johannes Larsen betød naturfredningen, at den natur, der dannede grundlaget for hans kunst, kunne blive bevaret og fortsat være til inspiration. Billedhuggeren Kai Nielsen hyldede i 1924 vennen Johannes Larsen (’Las’) for hans
evne til at gendigte og hylde landet: ”Du er ikke Fuglemaleren Las, Du er et
vidunder Stykke forelsket Danmark, med Evne til at vække alle de skæreste
Genkaldelsesklange”.
Med afsæt i naturalismen og vitalismen evnede en række kunstnere omkring
1911 at beskrive og omskrive den danske natur til et mytisk sindbillede på
Danmark. De fik, idet de både beskrev og værdsatte, en meget stærkt definerende rolle som dem der udpegede egnede steder til bevaring.
Udstillingen belyser sit emne gennem omdrejningspunkter som Kystlandet
og Bondelandet, Skarven, Svanerne og som nationalsymbol, Filsø og Tårbystranden – tørlagte naturperler, Fyns Hoved, Sprogø og Æbelø. Med fokus på
kunsten om naturen omkring 1911 føres traditionen op til i dag med blandt
andet foto-værker af Janne Klerk og malerier af Jens Gregersen. To af naturfredningssagens succeshistorier er skarven og svanen. Alle de største af Johannes Larsens svane-billeder er samlet i udstillingens store sal, og ved siden
af præsenteres skarven i kunsten, bl.a.i et skarv-værk, malet af fuglemaleren
Jens Gregersen til lejligheden.
I forbindelse med udstillingen er der udgivet en bog – se publikationer.

Designduoen Karen Kjældgård-Larsen
og Tine Broksø – tilsammen kaldet
Claydies – hylder hverdagens små,
fantastiske trivialiteter i kunsthåndværk, der udfordrer vanetænkningen. Her
er keramik skabt ud fra dogmeregler og produceret med bind for øjnene.
Frisureskåle til at tage på hovedet , og vaser lavet som græstotter.
Claudies formgiver uden computer og redskaber, og arbejder kun med hænderne. De tilsætter humor, ironi og provokationer og giver på den måde de
velkendte hverdagsobjekter nyt liv.

Johannes Larsen: Sangsvaner letter.

Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, Auning
Permanent
MejeRigtigt – bag om mælken, smørret og osten
Den nye permanente udstilling på
Dansk Landbrugsmuseum handler
om mejerierne og mejeriprodukterne, og har fået navn efter en af de
navnkundige reklamekampagner fra
1950’erne – MejeRigtigt. Det er en
udstilling, hvor forbrugeren er i centrum, så derfor begynder historien i
butikken med den moderne køledisk
fra Superbrugsen og et Ismejerei fra
1950’erne. I begge butikker findes
de varer og det udbud der er og var
gældende på de forskellige tidspunkter indenfor mejeriprodukter. Ved Ismejeriet er desuden et grædende
ostevindue, noget som dem, der er
vokset op i byerne i 1950’erne kan
genkende.
Smør 1960’erne.
Verdens første fødevarebrand:
Castello ost og Lurpak smør er de
første brand og kvalitetsstempler på fødevareområdet, siden kom Karolinepigerne, som har rejst verden rundt for at fremme danske mejeriprodukter
gennem et halvt århundrede.
Andelsbevægelsen har specielt indenfor mejeribruget stået stærkt og gør det
fortsat. I udstillingen vises en lille kopi af Hjedding Mejeri, som er Danmarks
første andelsmejeri og et mejeri fra 1960’erne.
Desuden et særligt rum med en række PC’er, hvor man kan fordybe sig i tekster og filmklip.

Herregården Odden, Mygdal, Hjørring
Til 23.10.
Give-Egnens Museum
Til 23.10.
På Vej
Menneskets behov for at komme fra et sted til et andet har altid været til
stede og behovet er øget op gennem historien i takt med at mulighederne for
at komme hurtigere, nemmere eller mere komfortabelt frem har udviklet sig.
På udstillingen ’På Vej’, kan man gå ad den historiske vej og fornemme udviklingen under fødderne, mens man ser på transportmidler, som mennesket
gennem historien har brugt til at komme frem med, og på den påvirkning
som nye transportveje og køretøjer har haft på samfundet.

J.F. Willumsen i Tunis
Victor Petersens Willumsen-samling viser i sommeren en miniudstilling om
J.F. Willumsens ophold i Tunis I foråret 1914. Willumsen tilbragte flere måneder i Tunis og blev især fascineret af folkelivet i den arabiske bydel. Han tegnede talrige hastige studier af sorte og hvide arabere i deres farverige gevandter, og af livet i souk’en, med dens virvar af tiggere, krøblinge, æsler og
mennesker i den brændende sols skarpe lys. Også lyset var en udfordring for
ham som maler. Ud af studierne kom der tre malerier. Det ene af dem, med
titlen ”Torvet i Tunis. En hellig mand sidder i midten”, kan ses på udstillingen
sammen med en række af Willumsens skitser fra samlingen og i privateje.
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Udstillinger
Greve Museum
Til 4.9.

Museet for Fotokunst, Brandts, Odense
Til 21.8.

Klinten – fortællinger om et hus

Rudolf Schwarzkogler

Klinten var et af de første sommerhuse, der blev bygget på den sandede, ufrugtbare strandeng, hvor vejen mellem København og Køge gik.
Huset fejrer sin 100 års fødselsdag og
det markeres med denne fotoudstilling.
Klinten blev bygget af Mary og Henry
Chr. Jeppesen som sommerbolig til
dem selv og deres børn. Klinten var i
mange år omdrejningspunktet for
”Klinten” fotograferet engang i
venner, plejebørn, de lokale fiskere,
begyndelsen af 1930’erne.
kunstnere, spirituelle og fritænkere,
alt sammen udsprunget af Mary Jeppesens sociale engagement.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med husets nuværende beboer, keramiker Lisbeth Skytte Christiansen på baggrund af en omfattende fotosamling,
som gennem tiden er kommet i Lisbeths varetægt. Lisbeth er barnebarn af
Mary og Henry Chr. Jeppesen og Klinten har således været i familiens eje
gennem tre generationer.

Udstillingen er ganske lille. Og heldigvis har man næsten lyst til at tilføje. De
ni fotografier af den østrigske performancekunstner Rudolf Schwarzkogler
(1940-1969) er ikke for sarte sjæle. Det er kroppen som er i fokus. Den skamferede, blødende, bandagerede krop.
Schwarzkogler var en del af kunstnergruppen Wieneraktionisterne, som arbejdede med seksuelle og religiøse tabuer på en rå og blodig måde. For
Schwarzkogler var fotografiet en væsentlig dokumentationsform. Bortset fra
han første aktion i 1965, der blev set af indbudte gæster, blev hans øvrige aktioner blot oplevet af de direkte involverede personer. Det gør den fotografiske dokumentation til eneste vidnesbyrd om det skete.
Rudolf Schwarzkogler efterlod sig ikke et stort æuvre, mens hans produktion
peger på en særegen kunstner med stor eksperimental kraft og med et
særligt følsomt gemyt og hans liv og kunst er omgærdet af megen mystik og
mytologi.

Museum Sønderjylland, Naturhistorie og Palæontologi,
Gram
Til 31.12.
Danekræ fra Gram

Skanderborg Museum
Tll 6.11.
I løb og væv. En tekstiludstilling
Væver Inga Østergaards og kurvemager Anne Birgitte Beyers udstilling viser
historiske håndværk, der går hånd i hånd med et kunstnerisk og moderne
udtryk.
Inge Østergaard udstiller dekorative vævninger, som er et samspil mellem historiske teknikker, nutidige materialer og mønstringer. Hun arbejder på trækvæv og med materialer som hør, papirgarn og silke. Hendes vægtæpper, der
alle udtrykker rytme og spænding, indeholder desuden sentenser.
Anne Birgitte Beyers foretager kurvesyning i teknikken, der kaldes løbbinding, som tilbage i tiden var bedst kendt som halmbinding. På udstillingen viser hun, hvordan den gamle teknik kan forvandles til et nutidigt, moderne
udtryk ved brug af papir- og hørgarn til tasker, krukker og udsmykninger.

Danekræ er jordfundne naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig
værdi. Danekræ tilhører staten.
Udstillingen viser Danekræ fra Gram
Lergrav. Sammen med museets
øvrige udstilling, får man en fornemmelse af at Gram leret indeholder
meget mere end hvalknogler.
Spinucella reimers.
Aflejringer og fossiler er glimt fra en
tid, hvor klima, miljø og geografi var meget forskellig fra det vi kender i nutiden. Ved at sikre hidtil ukendte eller vigtige fund som Danekræ, bliver det efterhånden lettere at samle vores fælles fortids puslespil.

Glasmuseet Ebeltoft
Til 5.10.
Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus, Middelfart
Til 25.9.
Fortællespor/New Nordic Narratives
En ny generation af keramikere erobrer samtidskunsten. De bygger videre på
kunsthåndværkets traditioner teknisk, formmæssigt og funktionelt, men betjener sig af leret som et kunstnerisk medium. Fælles for de 19 udvalgte svenske, norske og danske keramikere er, at de er drevet af en lyst til at eksperimentere og afprøve materialets muligheder. Hver især udtrykker sig meget
personligt, men det, der binder dem sammen, er en voldsom trang til at fortælle og skabe betydning gennem leret med historier om moderne livsvilkår
eksistentielt, kritisk, humoristisk, poetisk og idealistisk.
Udstillingen vises i relation til Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2011.
Modsat Biennalens censurerede udstilling på Koldinghus kan publikum
kåre sin favorit. Publikumsprisen Folkets Favorit uddeles den 14. august
på Danmarks Keramikmuseum.
Katalog (i løsblade) – se publikationer
Ane Davidsen: Sorte Sko.
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Glasgal – en billedhugger i
et glashus
Bjørn Nørgaard iscenesætter jubilæumsudstilling.
Jubilæumsudstillingen præsenterer
et stort udvalg af værker fra den permanente samling. For den skulpturelle iscenesættelse og udvælgelse af
værker står billedhuggeren og professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Bjørn Nørgaard (f. 1947). I sine
skulpturelle undersøgelser og aktioner har Bjørn Nørgaard ofte inddraget glas. Senest har han valgt glasset som materiale til den kongelige sarkofag, bestilt af regentparret. Til jubilæumsudstillingen har Bjørn Nørgaard
benyttet forskellige materialer – gips, stål, filt og glas som baggrund for værkerne. I den nye fløj vises samlingens mangfoldighed som dét righoldige
skatkammer, det er, mens der på mere klassisk facon er fokus på enkelte værker i den gamle bygning.
I forbindelse med jubilæet er der udgivet bog – se publikationer

Statens Museum for Kunst, København
Permanent
Fra Eckersberg til Matisse.
SMK’s kunstsamlinger i nye præsentationer:
Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Udstillingen viser godt 400 værker fordelt på 24 nyrenoverede udstillingssale.
En kraftpræstation, der byder på både historisk overblik, aktualiserende temaer og fokus på kunstnere af særlig betydning. Samtidig kastes der lys på
nogle af de mere oversete kapitler i dansk kunsthistorie.
Samlingens omfang og kvalitet giver
enestående muligheder for i den nye
præsentation at fortælle både de
store sammenhængende og de små
skæve historier om dansk kunst og
danske kunstnere. Med afsæt i den
nyeste forskning bestræber udstillingen sig på at præcisere, hvad museet
opfatter som de væsentligste kunstnere og strømninger til indgangen til
det 20. århundrede.
En grundlæggende ambition for
samtlige samlingspræsentationer er
at gøre det historiske materiale stadig
vedkommende for samtiden. Udover
de store og mindre spor i kronologien
L.A. Ring: I havedøren kunstneiscenesætter udstillingen således
rens hustru. 1897. SMK Foto.
også aktualiserede vinklinger, der finder genklang i vores egen tid. En hel sal er dedikeret et særligt betydningsfuldt værk fra samlingen, som skiftes ud hvert halve år. Første highlight er
Eckersbergs ’Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk’ som foldes ud gennem en bred vifte af formidlingsmæssige greb og ikke mindst i
samspil med museets nye digitale formidlingsplatform Kunst-historie –online.

Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst, København
Til 4.9.
Træsnit fra Dürer til Tal R
Udstillingen giver en omfattende indføring i træsnittets teknik og funktioner. Træsnittet er den ældste grafiske
teknik og udstillingen dykker ned i de
væsentligste perioder i mediets historie. Med godt 100 værker fra Kobberstiksamlingen vises en række sjæl- Palle Nielsen Skyggerne, spor i
sneen, 1955. Foto: SMK.
dent sete tryk af mindre kendte
kunstnere sammen med værker af nogle af kunsthistoriens sværvægtere,
såsom Dürer, Altdorfer, Tizian, Gauguin, Kandinsky, Nolde, Jorn, Baselitz og
Tal R.
Udstillingen beskæftiger sig med træsnittets udvikling fa middelalderen til i
dag. Ikke kontinuerligt, men med nedslag i de perioder, hvor træsnittet for alvor har markeret sig.
Præmissen for udstillingen er utraditionel i den forstand, at den gør opmærksom på selve mediet frem for kunstnere eller kunsthistoriske temaer. Ud over
værker oprindeligt tænkt som kunst viser udstillingen både propaganda,
bogillustrationer, dokumentation og tapetdekoration. Samtidig fokuseres der
lige så meget på teknik og proces som på det endelig værk. Håndværksmæssig virtuositet og overvældende detaljerigdom er kendetegnende for træsnittet som kunstform. Derfor stiller udstillingen forstørrelsesglas til rådighed, så
gæsterne kan nærstudere de fine streger. Derudover har muset produceret to
nye film til udstillingen, som yderligere stiller skarpt på den tekniske side.
Gennem interview og procesoptagelser følger filmene kunstneren Tal R og
hans arbejde med helt nye værker til udstillingen. Filmene er også tilgængelige på www.smk.dk
I forlængelse af udstillingen er der indrettet et grafisk værksted, komplet
med trykpresser, redskaber og materialer. Her kan både børn og voksne og
under kyndig vejledning af kunstnere selv forsøge sig.
I anledning af udstillingen er der udgivet katalog – se publikationer

Fransk Kunst 1900-1930
Samtidig med at samlingen af ældre dansk og
nordisk kunst åbnes, åbnes også en ny præsentation af moderne fransk kunst. En samling,
der tæller nogle af museets allermest kendte
værker, heriblandt malerier, skulpturer, tegninger og keramik af kunstnere som Picasso,
Braque, Derain og ikke mindst Matisse.
Bredden og tyngden i samlingen betyder, at
museet kan fremvise nogle af de væsentligste
nedslag i et af de mest florissante og eksperiHenri Matisse: Portæt af
menterende kapitler i kunstens historie.
Madame Matisse. 1905.
Denne spændvidde og variation betyder, at
Foto: SMK.
museet kan tegne et billede af noget af den
kunstneriske mangfoldighed, der udsprang af kunstscenen i Paris i begyndelsen af det 20. århundrede.
At museet i dag huser denne fornemme samling af moderne fransk kunst
skyldes ikke mindst en række fremsynede danske kunstsamlere, der nøje
fulgte gallerierne, auktionshusene og kunstnerateliererne i Paris. Denne samlingshistorie kulminerer i 1928, da ingeniøren Johannes Rump skænker sin
samling af fransk kunst til museet, heriblandt én af verdens fineste samlinger
af Matisses værker.
”Fransk Kunst 1900-30” udgør sammen med ”Dansk og Nordisk Kunst
1750-1900” første etape af en gennemgribende revitalisering af samlingerne. Den 26. november åbner præsentationen af ”Europæisk Kunst 13001800” og den 31. marts 2012 bliver samlingspræsentationerne komplette
med ”Dansk og International Kunst efter 1900”.

Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot
Permanent
Skyttegrav og hjemmefront.
Den Store Krig – endelig på museum. Ny fast udstilling
om 1. Verdenskrig, designet af Ingvar Cronhammar
Den nye udstilling om sønderjyderne i ”Den Store Krig” fortæller historien
om soldaterne ved fronten, om liv og død ved fronten, hvad enten det var de
endeløse skyttegrave i Frankrig og Flandern eller de endeløse sumpe i Polen.
Men udstillingen fortæller også historien om ’hjemmefronten’. Om et Sønderjylland, hvor kvinder, børn og russiske krigsfanger måtte klare landbruget.
Hvor posten kom med breve og dødsbudskaber. Og hvor Kejser Wilhelms
krigspropaganda stod i stadig mere kontrast til rationering, nød og kålroer
som mad morgen, middag og aften.
Og endelig fortæller udstillingen om krigens lange eftervirkninger. Om invaliderne, der aldrig kom sig over kvæstelser og gasangreb og om det efterladte,
der sørgede resten af livet. Som Mette, der bar sin sorte brudekjole til sin død
mange år efter. Og om Marie, der i syner så budskaber fra Gud om, at hendes kære bror Hans alligevel levede.
Museet har med denne udstilling ønsket at prøve noget nyt: En dialog mellem en kunstner, der står for designet, og museets udstillingshold, der står for
indhold og virkeliggørelse. Valget faldt på kunstneren Ingvar Cronhammar.
En udstilling om historiens næststørste massemyrderi kunne nemt invitere til
en masse blod, skrig og geværsalver, men Ingvar Cronhammar har valgt at
skabe et lukket, feltgråt univers, der lukker sig helt om sig selv.
Udstillingen er et led i en storstilet fornyelse af de faste udstillinger.
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Udstillinger
Skagens Museum
Til 30.10.

Københavns Museum
Til 14.8.

Skagen GULD / værker i
privateje

Mega-Metropolen kommer

Udstillingen består udelukkende af
malerier, der er i privat eje. Udstillingen rummer over 200 værker, som
ca. 80 forskellige private ejere generøst har udlånt til museet. Det har
længe været et stort ønske for museet at få et bedre indblik i, hvad der
findes af skagensmalernes værker i
privat eje. Det er derfor fantastisk, at
så mange private ejere har reageret
Forstudie til ’Badende drenge’.
på opfordringen, da museet efterly1892. Privateje. Foto: Skagens
ste malerier af skagensmalerne fra
Museum.
perioden 1875-1930. Museet har i
løbet af dette forår modtaget henvendelse om næsten 600 værker. Størstedelen har aldrig været udstillet før, og flere af malerierne har indtil nu været
ukendte for både museet og offentligheden.
Sammen med værkerne dukkede også mange gode og helt nye historier op.
Historier om hvordan den enkelte ejer er kommet i besiddelse af maleriet, historier om de personer, der gengivet og forstudier til billeder, som museet
ejer. Udstillingen har således bidraget med alle former for ny viden om skagensmalerne. Forberedelsen til udstillingen har også givet indblik i, at Michael Ancher har været særdeles flittig, og at mange private har haft råd til at
købe hans malerier eller fået dem som gave.
Malerier af alle kendte skagensmalere er med på udstillingen: Anna Ancher,
Helga Ancher, Michael Ancher, Oscar Björck, Holger Drachmann, Viggo Johansen, Christian Krohg, P.S. Krøyer, Carl Locher, Frits Thaulow og Laurits
Tuxen, men også mere ukendte navne som Tupsy Clement, Jo Hahn Locher
og William Stuhr er udstillet.

Verdens storbyer hamrer af sted i eksplosiv vækst. Halvdelen af klodens befolkning bor i dag i storbyer. Men hvordan får man livet i storbyerne til at fungere og hvor er mega-metropolerne på vej hen? Som museum for storbyen
vender museet nu blikket mod en af verdens ældste og største metropoler –
Mexico City.
Udstillingen ”Citámbulos – på slentretur gennem Mexico City” har tidligere
været vist med stor succes i bl.a. Berlin og Mexico City. Mere end nogen anden by repræsenterer Mexico City storbyens rigdom og mangfoldighed, dens
tempo og foranderlighed, dens dilemmaer, dens konflikter og kreative
løsningsmodeller. Mexico City bliver ofte omtalt som en Pandoras æske i giga
size, hvor alverdens ondskab er proppet ned. Men går man bag om truslerne
fra tung smog, trafikkaos, jordskælv og korruption, finder man en spirende
by, der knopskyder af almindelige menneskers initiativ, kreative opfindsomhed og skøre påfund. Og det er netop denne vildtvoksende by man kan opleve i udstillingen.
Udstillingen viser, hvordan størrelsen
og uoverskueligheden i Mexico City
har gjort, at myndighederne har
svært ved at følge med, og borgerne
har derfor taget sagen i egen hånd.
De dyrker grønsager og holder kaniner på taget, de etablerer grønne
områder, der hvor de synes, der er
behov for det og genbruger gamle vejskilte som basketballkurve.
Udstillingen er et møde på tværs af arkitektur, byforskning, antropologi, historie og anerkendte samtidskunstnere som Carlos Amorales, Carlos Ranc, Livia Corona, Héctor Zamora, Betsabeé Romero m.fl. Gennem video, lys, hverdagsgenstande, kunst, ny samtidsfotografi dykker de ned i fænomener som
byøkologi, dødekult, virtuelle kidnapninger og moderne superhelte.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 9.10

Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Til 4.9.

Wild North

Storm P. – Idealisme, religiøsitet og samfundskritik

Museet viser billeder af den natur,
som vi stadig har tilbage, skildret
gennem fotograf Uri Golmans kamera. Fotoudstillingen ”Wild North”
er Uri Golmans til dato mest ambitiøse projekt. Idéen bag udstillingen
er med en kunstnerisk vinkel at vise
naturen og den spændende forskellighed, der er i de arktiske og subarktiske
områder på vores planet.
Uri Golman har med mange års rejser og ekspeditioner bag sig skabt unikke
fotos fra disse ekstreme egne. Formålet er at fortælle om den sårbare natur
som i øjeblikket oplever store forandringer. Ikke alene på grund af den globale opvarmning, men også på grund af menneskets meningsløse rovdrift på
naturen.
Udstillingen er dog ikke en række deprimerende fotos af det ødelagte, men
snarere fotografens fortolkning og visualisering af det arktiske gennem en
række billeder taget i smukt og stemningsfuldt lys. Fotografen siger: ”Et af
målene med mine fotografier er at vise det smukke og det vilde i naturen;
men også naturen som den ville se ud uden menneskelig indblanding.
Uri Golman er prisvindende professionel fotograf med speciale i Arktis. Han
er udnævnt til Canon-ambassadør i Danmark på baggrund af hans fotografiske arbejde med naturbevarelse. Han er desuden den første danske optaget i
den ansete sammenslutning af fotografer, ILCP (International League of Conservation Photographers).

I forbindelse med en større ombygning på Storm P. Museet har museet fået
mulighed for at låne og vise et udvalg af museets samling. Udstillingen præsenterer kunstnerens omfangsrige maleriske produktion i al dens kompleksitet og spænder fra de tidlige år begyndende med Storm P.’s rejse til Paris i
1906 og frem til hans død i 1949.
Storm P. blev kunstner i en tid, der var præget af mange forskelligartede
kunstneriske retninger. Samtidig indtog hjembyen København rollen som ét
af Nordens betydeligste kunstcentre, idet byen særligt i årene op til og under
Første Verdenskrig afholdt store internationale udstillinger og dermed tiltrak
kunstnere fra hele Europa. I denne sammenhæng kan alsidigheden og originaliteten i Storm P.’s arbejde forklares ud fra kunstnerens tilknytningsforhold
til ikke bare én af tidens mange forskellige retninger – lige fra den franske
modernistiske kunst, over norske Edvard Munch og belgiske James Ensor til
de tyske ekspressionister. Dertil kommer, at Storm P. også gerne greb til inspirationskilder fra den ældre kunsthistorie som f.eks. spanske Francisco Goya.
Dermed spænder kunstnerens værker fra naturalisme til symbolisme, fra det
figurative til det abstrakte og endvidere fra socialkritisk satire til poetisk betonet satire – uden klare grænser mellem satire og humor. Med udstillingen
sættes fokus på, hvordan Storm P. livet igennem udviklede sin egen fabulerende stil, hvor han via forskellige udtryksmidler og på umiddelbar humoristisk vis tog samfundets støtter under kritisk behandling – ikke mindst kirkens
og det politiske liv repræsentanter. Sideløbende med det humoristiske rummer Storm P.’s værker en alvor, som ifølge kunstneren selv udsprang af en religiøs følelse.
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Danmarks Jernbanemuseum, Odense
Til 30.10.

ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj, København
Til 14.8.

Spor i landskabet
– malerier af Roelof de Roo

Anselm Reyle

Det er ikke kun jernbanehistorie og
store, sorte lokomotiver, man kan opleve på Jernbanemuseet; Engang
imellem vises også jernbanerelateret
kunst. Kunstneren hedder Roelof de
Roo. Han er født i Holland i 1944,
men har over en længere årrække malet et stort antal værker med danske
motiver – specielt fra København og nærmeste omegn. Af de Roos store produktion koncentrerer udstillingen sig om billeder med jernbanemotiver –
bygninger, signaler, spor, tog mm. Stilen er nyrealistisk og motiverne giver
mulighed for fortolkning på et mere symbolsk og metafysisk plan.
Udstillingen indeholder 40 værker udført i perioden fra 1975 til i dag. Der er
indlånt malerier fra både offentlige og private samlinger i Danmark og Holland.

Designmuseum Danmark
Til 4.10.
Danish Design – I Like It! Jasper Morrison
Den verdenskendte designer Jasper Morrison har altid været fascineret af
dansk design. Nu har han kurateret og iscenesat en udstilling om dansk design, håndplukket fra Designmuseum Danmarks righoldige samlinger. Udstillingen er et udefrakommende og internationalt blik på dansk design og udstillingen markerer af Kunstindustrimuseet har skiftet navn til Designmuseum
Danmark.
Udstillingen fremhæver de arketypiske, tidløse og humane kvaliteter Jasper
Morrison har fundet i museets samlinger. For Morrison er noget af det væsentligste ved design, at det er med til at skabe rammen om det daglige liv.
Han har et nært forhold til dansk design, der har inspireret ham til at blive designer.

Holstebro Kunstmuseum
Til 28.8.
Gertrud Vasegaard.
Keramiske digte
Det 20. århundredes store danske keramiker hædres med en stor udstilling i Holstebro. Gertrud Vasegaard
digter i keramik. Hvert værk er en
forunderlig helhed af materiale,
form, farve og ornament, der med sin helt egen rytme og poesi gør hende til
det 20. århundredes store danske keramiker af internationalt format. Da Gertrud Vasegaard døde i 2007, var hun anerkendt som én af dansk keramiks pionerer. Hun var året før blevet optaget i Kulturkanonen, og hun havde allerede i flere årtier været repræsenteret på museer i ind- og udland.
Som tredje generation af pottemagerfamilien Hjorth i Rønne var det næsten
forudbestemt, at Gertrud Vasegaard (f. 1913) skulle være keramiker.
I årene frem til 1959 havde Gertrud Vasegaards keramik haft et væld af inspirationskilder. Men i årene derefter finder hun langsomt sit eget keramiske udtryk. Sammenfaldet med hendes modning og medlemskabet af Martsudstillingen i 1958 var ikke en tilfældighed.
Gertrud Vasegaard levede de sidste mange år af sit liv i hvad der kunne ligne
et selvvalgt eksil. Hun ville arbejde uforstyrret for at opnå en fuldkommenhed
i sit kunstneriske udtryk. Det var her hun skabte sine største værker, hvor
hånd og ånd forløste universelle, kunstneriske værdier.
Til udstillingen er udgivet katalog/bog – se publikationer.

Den tyske billedkunstner Anselm
Reyle har gennem de seneste år opnået stor international anerkendelse.
Han er ét af hovednavnene i en ny
bølge af kunstnere, der har genoplivet og fornyet den abstrakte kunst.
På udstillingen kan man opleve både
ældre og nye værker af Reyle, heriblandt en stor installation, der er
skabt specielt til lejligheden.
Reyle remixer hverdags-genstande,
populærkultur og ’dårlig smag’ med
referencer til det 20. århundredes
modernistiske kunst. Reyles materiale- og farvevalg er syntetisk og
kitschet: knitrende sølvfolie, glossy
metalmaling og krasse neonfarver.

Anselm Reyle: Wagon wheel,
2009.

Viborg Stiftsmuseum og Kunsthal Brænderigården,
Viborg
Til 21.8.
Tidseksperimentarium
En lang række kulturaktører og –institutioner i Viborg og Horsens kommuner
er gået sammen om at udforske og undersøge tiden. Udgangspunktet har
været, at tidsbegrebet skal belyses fra forskellige vinkler, på tre forskellige lokaliteter: Tid og Ting på Viborg Stiftsmuseum, Tid og Rum på Kunsthal Brænderigården og Tid og Fortællinger på Danmarks Industrimuseum i Horsens.
Ønsket er at benytte de enkelte steders forskellige indgangsvinkler til emnet
Tid og udfordre hinanden på fagligheden. Kunstnere, animatorer, performere
og musikere er involveret i de tre udstillingen, der er faciliteret af TEXprojektet ved KulturPrinsen og støttet af Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet.
På Viborg Stiftsmuseum vises en dynamisk kulturhistorisk udstilling der illustrerer forskellige fortællinger om tid gennem ting. Gennem udstillingsperioden udvikler udstillingen sig, så der løbende skabes nye perspektiver på tid:
tiden set gennem genstande man bruger fra man står op om morgenen til
man går i seng eller et år illustreret gennem ting, som viser årstidernes skiften.
På Kunsthal Brænderigården præsenterer en kunstudstilling der kommenterer og fortolker tidsbegrebet med performative værker af kunstnergruppen
TRIB. Gennem store installationer gøres abstrakte tidsopfattelser konkrete og
afhængige af de besøgendes deltagelse. Gæsterne bliver aktører og deltagere i forhold til tid og rum i stedet for passive iagttagere.
Til begge udstillinger har billedkunstneren Karin Olesen skabt ”tidsværker”,
hvor snesevis af farverige ure reagerer på gæsternes tilstedeværelse og danner lydbaggrund for besøget.
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Udstillinger
Kunsthal Brænderigården, Viborg
Til 21.8.
A Kick out of Africa. Fotografen Tine Harden
I museets hovedfløj vises en udstilling med farverige fotografier af fodboldscener fra Afrika. Tine Hardens intention med værkerne er at vise fodboldens
betydning i Afrika og at fodbold binder kontinentet sammen.
Tine Harden har rejst 2 år gennem 11 lande i Afrika for at dokumentere, at
der bliver spillet fodbold overalt i Afrika. Uanset hvor Tine Harden rejste, uanset hvor små og støvede landsbyerne var, så mødte hun midt i byen et blikskur med aftenens kampe skrevet med hvidt kridt på en sort tavle. Om aftenen sad alle landsbyens mænd og så kampe på et flimrende fjernsyn, mens
de heppede på de afrikanske spillere.
Tine Harden (f.1960) har været pressefotograf på Politiken. Hun har flere
gange vundet og været nomineret til forskellige kategorier i forbindelse med
Årets Pressefoto. Tine Harden har en lang række udstillinger bag sig og har
bidraget til flere bogudgivelser. Derudover er hun en efterspurgt og anerkendt freelance fotograf.

HEART Herning Museum of Contemporary Art
Til 28.8.

Museum Lolland-Falster,
Reventlow-Museet
Pederstrup
Til 30.9.
Drømmekjoler &
Kjoledrømme
På udstillingen vises 24 drømmekjoler
båret af tre markante repræsentanter
for godsejerfruerne i det 20. århundrede. Monica Wichfeld (1894-1945)
fra Engestofte ved Maribo, Astrid
grevinde Ahlefeldt-Laurvig (1902-79)
fra Eriksholm ved Holbæk og Charlotte lensgrevinde Knuth (1950-) fra
Knuthenborg. Med et tidsspand på
hen ved 100 år er det muligt i udstillingen både at følge modens udvikling fra 1920’ernes korte charlestonkjoler
over 1940’ernes krigsuniformer og til nutidens farvestrålende rober. Gennem
de elegante kjoler kan man følge de danske herregårdfruers historie i et
århundrede, hvor de gik fra rollen som ophøjede herskaber til engagerede og
aktive kvinder.

STEDER – Danmark under forvandling
14 af Danmarks bedste fotografer har gennem to år gennemrejst landet. De
har fået til opgave at skildre det danske landskab i forandring. Resultatet er
det hidtil største fotokunstneriske projekt herhjemme. Over 300 værker fra
det omfattende projekt vises nu.
De deltagende fotografer er: Jørgen Borg, Peter Brandes, Christina Capetillo,
Krass Clement, Joakim Eskildsen, Mads Gramdrup, Nicolai Howalt, John
Jedbo, Astrid Kruse Jensen, Fie Johansen, Janne Klerk, Kirsten Klein og Trine
Søndergård.
Udstillingen er gennemført i samarbejde med Museet for Fotokunst, hvor
den vistes 3.9. til 21.10. 2010. I den anledning omtale i Danske Museer nr. 4,
2010.

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby, Lolland
Til 25.9.
Hvaltegn & Dyrespor. Feltgrafik af Pernille Kløvedal
Helweg
Sidste sommer fik billedkunstneren Pernille Kløvedal Helweg helt undtagelsesvist lov ti at lån en fem meter lang grindehval på Færøerne, inden den
skulle anvendes til videnskabelige formål. Hun brændte efter at skabe dét,
der nu er endt med at blive verdens måske største kobbertryk på 10m2 af en
hel grindehval – et gigantisk grafikformat. Fra begyndelsen har det for Pernille Kløvedal Helweg handlet om at aflokke især store eksotiske vilde landdyr
– f.eks. løver, elefanter og bjørne – nye udsagn gennem de fodspor, de sætter direkte på kobberplader, og som hun derefter bruger som afsæt for sine
grafiske værker. De seneste år har arbejdet udvidet sig til også at omfatte de
store havpattedyr. Denne proces i
krydsfeltet mellem zoologi og billedkunst kalder kunstneren for feltgrafik.
Udstillingen byder på store formater,
ekspressive kunstudtryk i et væld af
farver, flydende grænser mellem den
frie natur og den kunstneriske abstraktion, og udstillingen levendegøres yderligere gennem en række
kortfilm, som viser de spændende arbejdsprocesser.
Løvespor.
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Danmarks Industrimuseum, Horsens
Til 21.8.
Tegneserier for millioner
100 originale tegninger fra Belgien og 100 års tegneserier fra Danmark, Europa og USA. I år er det 100 år siden, at det førte tegneseriealbum blev udgivet på dansk.
I udstillingens første del kan man opleve 100 originale tegninger fra alle de
store fransk-belgiske tegneserieskabere som Hergé, Franquin, Derib, Hugo
Pratt og Tardi. Der er mange fine eksempler på rå skitseidéer til helt færdige
sider til et album. Det er samtidig første gang – og måske sidste – at disse
tegninger kan opleves samlet. Tegningerne er udlånt af en række belgiske
samlere.
Udstillingens anden del er en gennemgang af 100 års tegneseriehistorie via
de mange genrer, som tegneserieverdenen byder på. Man kan le med i afsnittet om komiske striber, følge den danske eventyrhelt Willy på Eventyr, opleve detektivens arbejde på kontoret, kigge ind til de frække tegneserier gennem hullerne i plankeværket, følge udviklingen af en Anders And historie og
meget andet. Udstillingens anden del er således en kombination af små miljøer og en lang række originale tegninger.

Museum Østjylland – Randers
Til 25.6. til 23.10.
”Byens Billeder”
Gå på opdagelse i en billedskat om
Randers og få et kig ind i byens liv og
forandringer gennem 150 år. Skilte
og vejspor guider publikum forbi forskellige temaer, som portrætter, arbejdsliv, husfacader og interiørs, havnen og parker. Billederne stammer
bl.a. fra 8 professionelle fotografer,
der på hver deres tid og gennem hver
deres kameralinse har set og dokumenteret Randers. Randers Lokalhistoriske
Arkiv på Museums Østjylland redder i disse år tusindvis af billeder og negativer fra at forgå og blive ætset op at tidens ælde og det er fra denne redningsaktion, at byens billedskat er dukket frem.

Museum Østjylland –
Grenaa
22.6. til 30.12.
Oldtiden under lup
Udstillingen tager et fascinerende
emne op og sætter fokus på, hvordan arkæologien og naturvidenskaben kan vriste viden om fortidens
mennesker og deres levevis ud af
skrøbelige fund. Hvordan kan præcist
datere oldsager af træ? Hvordan kan
en lille knogle fortælle om et flere tusinde år gammelt måltid? I udstillingen er historien om de naturvidenskabelige metoder, som bliver anvendt i arkæologien, formidlet på en direkte, personlig og vedkommende
måde. Vi er tæt på forskerne, ser dem på film og hører dem. Publikum kan
også selv være med til at afprøve metoderne i udstillingens mange aktiviteter,
som den virtuelle udgravning, digitalt re-designe et kvindeansigt fra jernalderen, kigge på træ, frø og pollen gennem mikroskoper, tælle årringe og gætte
metaller.

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 21.8.
IDEAL (Ein Gespräch) – en dialog mellem
Ingvar Cronhammar og Morten Stræde
To markante kunstnere byder til dialog i denne udstilling. Begge er kendt for
at skabe monumentale værker til både byrummet, virksomheder og institutioner landet over, heriblandt en række museer. IDEAL er et dialogprojekt, der
består af to – om ikke monumentale – så store objekter,
skabt til udstillingsrummene på
de museer og udstillingssteder,
hvor udstillingen vises. Cronhammars skulptur bærer titlen
’Wir sahen das – oder?’ og
Strædes ’Geist’. I dialogen mødes de med et horisontalt og et
vertikalt udsagn. På Vendsyssel
Kunstmuseum udvides udstillingen til også at inkludere en række øvrige værker. Dialogen udvides fra ét dialogprojekt til mange.
Der er i forbindelse med udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Rumrejse – nye værker af Trine Pedersen
Vejen Kunstmuseum
Til 13.11.
Den moderne form – billedhugger og keramisk
formgiver Arne Bang
Udstillingen er Vejen Kunstmuseum
bidrag til Trekantområdets Biennale
for Kunsthåndværk og Design.
I 1930’erne etablerede billedhuggeren Arne Bang (1901-83) en stor
stentøjs-produktion. Arne Bangs
skulpturer og keramik har hidtil
været relativt oversete. Hans keramik
er et godt eksempel på, at dansk
stentøj i løbet af få årtier nåede et
meget højt kvalitetsniveau.
Arne Bang er særlig interessant på
Vejen Kunstmuseum, fordi der med
lidt over en generations forskydning
er en række paralleller til museets hoBjørnegruppe. Primo 1930’erne.
vedperson, Niels Hansen Jacobsen
(1861-1941).
På udstillingen vises over 500 værker med indlån fra mange private hjem,
samlere og handlende. Foruden keramikken vises også en del skulpturer.
Langt størsteparten af Bangs skulpturopgaver var dog nagelfaste udsmykningsprojekter. De dukker op i udstillingen som store projiceringer af fotograf
Pernille Klemps billedserie. På udstillingen vises sølvarbejder, som Bang tegnede til A. Michelsen og dertil en række tingenstande.
Gennem kontakt til Arne Bangs efterkommere og en række samlere har der
været et godt udgangspunkt for at belyse kunstneren. Der har vært en del arkivalier og et omfattende fotomateriale, der gør det muligt at skabe et levende tidsbillede på museets hjemmeside, hvor et rigt billedstof og artikler
kommer retrospektivt rundt om kunstneren Arne Bang og hans samarbejdspartnere som stentøjsmesteren Carl Halier og Henning Wolfhagen. Der er
også en database over udstillingens værker. Frem for en bogs statiske form,
vil der her været mulighed for at bygge videre med input fra interesserede
gæster med uddybende oplysninger om kunstneren og hans værker.
Skulle gæster og andre ligge inde med viden om værker af eller oplysninger
om Arne Bang, hører Vejen Kunstmuseum meget gerne fra dem.

Billedkunstneren Trine Pedersen (f.
1978) arbejder inden for både maleri,
tegning, papircollage og skulptur,
men har i de senere år helligt sig arbejdet med maleri. I værkerne undersøges spændingsfeltet mellem fladen
og det fiktive rum på lærredet. Med
lag på lag af maling, overlappende
former, farver og linjer, der på collageagtig vis blander sig på lærredet,
undersøger Trine Pedersen spændingsfeltet mellem lærredets flade og
maleriets fiktive billedrum. Her udspiller der sig et rumligt drama hvor
beskuerens blik suges ind i hvirvlende
tunneller, hvis horisontale slutpunkt
forbliver skjult.

Ny begyndelse, 2011.

Ærø Museum
Til 14.8.
Naja Abelsen – Grønlandske Glughuller på Ærø
Grønland som fædreland og Danmark som mødreland.
Grønlandske Glughuller på Ærø. Glugger til den indre tilstand at være og
vedblive at være Grønlandsk. De to kulturer væver sig ind i hinanden og veksler viden, tanker og følelser. Flydende og ubesværet. Den halvgrønlandske
kunstner slår sig ned på øen og slår Gluggerne op og tegner sig frem. Bliver
en del af en lang tradition for at gengive Ærø.
Udstillingen vokser i løbet af perioden. På bestemt dage (spørg på museet) kan man betragte kunstneren,
mens hun arbejder med dagens
skitse på en åben plads, ved et hus eller i naturen. Skitsen hænges op på
museet, og hvis originalen bliver
solgt, tages en kopi, som indgår i udstillingen.
DANSKE MUSEER 3/11
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Udstillinger
Ærø Museum, Laden, Søbygaard
Til 18.9.

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Til 18.9.

Per Arnoldi – malerier og krukker

GRIMT (eller smukt?)

17. juni åbnede det lille slot Søbygaard den nyrestaurerede nordlænge, hvor
et 350 kvm. stort rum fremover vil blive brugt til skiftende udstillinger.
Kunstneren Per Arnoldi indvier rummet med en stor udstilling af nye malerier
samt 14 nye store keramiske unikakrukker.
Arnoldis farvestrålende og stramme
malerier går i dialog med længens
bindingsværk og spiller op til de robuste mures nypudsede hvid.
Fotografen Jakob Bonfils har fulgt
dele af istandsættelsen, bl.a. af det
imponerende stråtag, samt ophængningen af Arnoldis værker og dokumenterer i 75 fotos den raffinerede dialog mellem de ’nye’ gamle omgivelser
og de udstillede kunstværker.
I forbindelse med udstillingen udgives bog – se publikationer.

Udstillingen viser over 60 grimme
værker. De handler om død og lemlæstelse. De er udført i tarvelige materialer og en sløset teknik. De er aggressive og udfordrende i deres indhold.
Mange moderne kunstnere dyrker
grimheden. Hvor gør de det? Er det
ikke kunstnernes opgave at vise os
skønheden og idealerne? Udstillingen søger svar på hvorfor kunstnerne
op gennem det 20. århundrede har
fundet det nødvendigt at prøve
grænser af og udfordre tabuer.
Asger Jorn: Letsindige billeder
Udstillingen er bygget op omkring
nr. 10. En Skiderik, 1955.
forskellige temaer: aggressivt, tarveligt, klamt, sløset og karikeret. Temaerne er udtryk for nogle af de strategier,
som avantgardens kunstnere har brugt for at gøre op med konventioner og
forudindtagede holdninger. De søger nye måder at se og forstå verden på og
at åbne publikums øjne.
Udstillingen stiller også det grimme over for det smukke. Desuden opfordres
gæsterne til at diskutere, om begreberne nu også er så entydige. Har opfattelsen af grimt og smukt ændret sig gennem tiden, og er vores opfattelse af
grimt og smukt kulturelt bestemt og styret af vaner?
Der vises godt 60 værker fra KUNSTENs egen samling suppleret med enkelte
lån fra andre museer.

Ærø Museum, Søbygaard
25.6. til 23.10.
QuilteQunsterne
Tekstilgruppen QuilteQunsterne, hvis
24 medlemmer kommer fra hele
Danmark og enkelte fra Norge og
Sverige, arbejder i deres vægtæpper/billeder med tekstile teknikker
som syning, trykning, broderi og quiltning som udgangspunkt for deres
kunstneriske udtryk.
Ligesom en maler bruger QuilteQunsterne kontraster, figurer og især farver,
når de skaber deres værker. Som i skulpturen bruges også formen på en tredimensionel måde, og QuilteQunsterne lader lyset spille i overfladens struktur
eller opsluges i teksturens mørke. Vikingetiden og renæssancen ses som
tema i udstillingen.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
Til 23.10.
Alle tiders glasperler
I udstillingen går turen fra Tanzania til
Ribe, fra Indien til indianerne, fra
Venedig til Kina. Der er glasperler fra
bronzealderen op til nutiden. Man
kan se masaiernes elegante halskraver, grønlandske festdragter, bryllupsudstyr fra Afghanistan, afrikanske
næsten kropsdækkende smykker og jernalderkvindernes halskæder. Der er
eksempler på tyrkiske øjenperler med magisk kraft, handelsperler, der har
været handlet over tusinde kilometer i Afrika, Indien og Grønland, samt perlemagerværktøj og prøver på glasperler, der i dag bliver fremstillet af traditionelle perlemagere i Indien, Tyrkiet, Afrika. I udstillingen kan man også se perler fra de hjemlige himmelstrøg. Sønderjyllands – måske Danmarks – ældste
perle er udstillet sammen med vikingetidsperler fra Ribe og importerede perler fra Romerriget, anvendt som gravgaver i danske jernaldergrave.
I løbet af udstillingsperioden vil der være forskellige aktiviteter med perler.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med konservator Torben Sode, der gennem mere end 25 år har arbejdet med og indsamlet glasperler fra hele verden.
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KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Til 11.9.
WAX – Sensation in Contemporary Sculpture
Udstillingen, der tidligere er vist på Kunstforeningen Gl. Strand i København,
samler en række af de mest spektakulære værker lavet af voks inden for de
sidste to årtier.
Voks er naturens eget materiale – levende, foranderligt og formbart, og derfor anvendt indenfor kunst- og kulturhistorien siden antikken. På udstillingen
kan gæsterne se værker fra de sidste to årtier med hovedvægt på de sidste
10 år. Kunstnerne Christian Lemmerz og Emil Westman Herz har skabt værker specielt til udstillingen.
Udstillingen er bygget op om fire temaer: Performing the Iconic med uhyggeligt virkelighedstro værker. I temaet Body Horror mærker vi frygten for det
ukendte, døden og kroppens forfald. I det tredje tema, On th Edge of Being,
vises værker mellem liv og død og mellem fiktion og virkelighed. Hovedtemet
Sensation in Wax præsenterer materialet voks i foranderlighed, som selve
livets cyklus.
Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Kunstforeningen Gl.
Strand, København. Der er udgivet
katalog til udstillingen – se publikationer.

Oleg Kulik: Tennis Player from
the Museum series detail
2002. Ekaterina and Vladimir
Semenikhins collection.

Museet på Koldinghus
Til 30.10.

Morslands Historiske Museum, Dueholm Kloster,
Nykøbing Mors
Til 23.10.

Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2011

Miraklernes Tid – Udstilling om Middelalderen på Mors

Biennalen for Kunsthåndværk og Design er en konkurrence for kunstJens Christian Kondrup:
håndværkere og designere, som udGlasrørsblæser – Idélys.
mønter sig i en stor udstilling, der
præsenterer det bedste af det nyeste af dansk kunsthåndværk og design.
I parketgulv i alle regnbuens farver. En naturtro gople strikket i uld. En broche
der ligner glitrende sandkorn. En luftig sky i tungt stentøj. Og en sofa uden
stel til trange københavnerlejligheder. Biennalen er kalejdoskopisk i al sin
mangfoldighed, men emmer alligevel af ro, natur og fordybelse.
Niveauet er højt og bredden stor. De mange udstilleres ukoordinerede indsats
giver et mangeartet, men aktuelt signalement af den verden, vi lever i netop
nu.
Deltagerne er udvalgt af en uafhængig nordisk censorgruppe. Ud af 212
ansøgere har eksperterne udvalgt 61 til udstillingen.
På www.biennalen2011.dk og i udstillingen kan man komme helt tæt på
dansk kunsthåndværk og designs bedste udøvere. En række film åbner døren
ind til udstillernes værksteder, hvor de selv fortæller om deres arbejdsproces,
deres inspiration og tankerne bag deres værker.
Af de 61 udvalgte udstillere er 5 blevet nomineret til Biennaleprisen. Én af
dem vinder udover æren 100.000 kr., en soloudstilling.
Der er udgivet Biennale-katalog – se publikationer.

Museet på Koldinghus
Til 4.9.
Fortællinger i bronze. Skulpturer af Bjørn Okholm
Skaarup
Bjørn Okholm Skaarup brænder for renæssancen. Den sene del af renæssancen. Der, hvor kunstnerne indså, at de ikke kunne komme tættere på det perfekte i gengivelsen af verden og mennesket og i stedet slap fantasien løs og
skabte overdådig, grotesk og
nærmest surrealistisk kunst.
Om sine værker siger kunstneren: ’Mine skulpturer er en fejring af naturens mange forunderlige former og frembringelser, alle indsat i uventede og
umulige situationer og i nye
møder mellem natur og kultur.
Resultatet er en række let aflæselige værker, der kombinerer det yndefulde og eksklusive med det skæve, kommunikerende og humoristiske.
Bjørn Okholm er selvlært
skulptør og tegner, cand.mag.
i historie og kunsthistorie og
ph.d. i historie fra Det Europæiske Universitet i Firenze.
Han har desuden en fortid
som tegner ved Nationalmuseet og skulptør ved Retsmedicinsk Institut i København.

Bronzebjørn.
Foto: Brian Poulsen.

En dramatisk tid forbundet med krige, korstog, kætterbål, hungersnød, den
sorte død, spedalskhed og andre ulykker, og med store opfindelser og opdagelser. Kontinenter føjes til verdenskortet, bøger går i trykken, universiteter
og botaniske haver grundlægges, bankvæsen, ny industri og nye handelsforbindelser opstår. Nyttige ting kommer i brug: briller, knapper, gafler, hjulplove, nåle af metal, lommetørklæder. Modefænomener opstår: Træsko og
snabelsko, kortspil, kanariefugle, persiske roser og citroner.
Middelalderen varer 500 år på vores kanter, sydpå meget længere. I Norden
regnes den fra Vikingetidens afslutning omkring 1060 til reformationen i
1536 – en periode der er ligeså lang som fra reformationen til i dag.
Kilderne, de bevarede genstande og bygninger fra middelalderen er få. Det
er et puslespil, hvor mange brikker mangler. Udgangspunktet for udstillingen
’Miraklernes Tid’ er Johanniternes Dueholm Kloster, og centrum i fortællingen naturligvis øen Mors.
Udstillingen handler om det store kirkebyggeri på Mors, hvor mere end
30 stenkirker rejses, den handler om
landets og fjordens rigdom og eksportvarer – stude, heste og sild – om
særlig byggeskik i tørv, om den nye
købstad, Nykøbing med havn og Helligåndshus. Den handler om ny teknologi som vandmøllerne i Sønder
Fransk sølvmønt fra o. 1270.
herred, om lægekunst og latin. Om
korsfareren fra Vejerslev, som vi kender fra det eneste bevarede billede af en
dansk korsridder – det er mejslet i sten – og om Christiern Thorckelsen Morsing, morsingboen, som blev den første rektor på Københavns Universitet efter reformationen og blandt andet skrev ”En liden bog om pest”.

Morslands Historiske Museum, Skarregaard, Mors
Til 23.10.
Blomster og Bier i Skarregaard
I en rig bronzealdergrav ved Nandrup på Mors fandt man et sværd af bronze,
en dolk og en dragtnål. I fodenden stod et lerkar med en indtørret drik, som
viste sig at være rester af honning, som var brugt til brygning af mjød, Det er
det første tegn på Morsingsboernes brug af honning. Man kunne samle honning fra vilde bier og man har også fundet på at indfange bisværme og huse
dem i udhulede træstokke. Biavl blev dog først almindelig i Middelalderen.
Fra 1600-tallet brugte man halmkuber og i 1860’erne begyndte man at
bygge bistader af træ, som vi kender dem i dag.
For husmænd og håndværkere gav bierne mulighed for en ekstra indtægt.
Honning og voks blev solgt for gode penge. Sukker var en luksusvare, så
honningen spillede en stor rolle som sødestof. Honning indeholder stoffer,
som er bakteriedræbende, så den varme mælk med honning lindrer og heler
den dag i dag.

Til 14.8.
En tur i skoven/A walk in the forest.
Glimt af Norge, Sverige, Tyskland og Danmark.
International fotoudstilling med skovmotiver
Udstillingen motiver er skove og træer fra
venskabsbyerne Misburg-Anderten, Flekkefjord, Bollnäs og Mors. Billederne fra Mors
er taget af museets medarbejdere og af fotografen Klaus Gramstrup fra Nykøbing,
som tidligere har udstillet på museet.
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Udstillinger
Morslands Historiske Museum, Moler Museet, Mors
Til 23.10.

Greve Museum
Til11.9.

Fossile Blæksprutter
– dyr med sære former

Elsker – elsker ikke

Udstilling på Moler Museet med et
bredt udvalg af ammonitter, nautiler
Vættelys
og bellemnitter, som kendes bedre
under navnet – vættelys. Alt sammen
er bevarede rester af fortidens forskellige blæksprutter. Historien om blæksprutter begyndte for omkring 500 millioner år siden. Blæksprutterne var
dengang dominerende i både antal og arter, og udstillingen er en rejse gennem tiden, hvor man følger blækspruttens udvikling.
Fossiler med sære former fra steder som Madagaskar, Marokko, Portugal,
England, Tyskland og Frankrig er blandt udstillingens genstande. Desuden
fine eksemplarer af Danekræ fra Danmark, udlånt af Geologisk Museum og
desuden nogle spændende fund som museet har lånt af private samlere.

KØS, Køge. Til 18.9.
Walk This Way
KØS går på gaden med 21 kunstnere på en 2000 meter lang kunstrute med
gadekunst. Med 21 danske og internationale kunstnere er Walk This Way
den første store udstilling om gadekunst i Danmark. Kunstnerne har udsmykket en rute, der starter på KØS og bugter sig gennem Køges historiske gader.
Kunstruten starter på KØS . Her er gadekunst på gange, trapper og toiletter.
Det er også her de besøgende får udleveret et oversigtskort med ruter og
kunstværkernes placering, og her gæsterne kan se video om og af kunstnerne, inden de starter turen.
I forbindelse med udstillingen er udkommet bog – se publikationer.

Udstillingen tager udgangspunkt i,
hvordan man i Europa i de sidste 400
år har valgt partner. Var det jord,
ejendom og stand, dvs. fornuften,
der gjorde udslaget, eller var det den
store passion? Udstillingen handler om kærligheden mellem to voksne – og
om valget af partner før i tiden og op til vore dage.
Udstillingen giver mange bud på, hvordan kunstnere og befolkningen i almindelighed ser på kærligheden. Der er filmede interviews med unge såvel
som voksne. Man kan læse rørende kærligheds- og frierbreve men også et
brev fra en svigtet mand, som skriver til sin utro kæreste. En måde at synliggøre kærligheden på er gennem forskellige symboler. Kærlighedens symboler
overalt: I musikken, kunsten, digtningen – og i de ting vi omgiver os med.
Kunsten er et særligt godt middel til at udtrykke sider af kærligheden på. På
udstillingen kan bl.a. opleves et kunstværk af Yoko Ono, ligeledes har museet
lånt et større antal litografier og tryk fra Heerup Museum.
Bannerne og idéen bag udstillingen er produceret af Sydvestjyske Museer
men indeholder genstande, arkivalier og fotos fra Greve Museums egen samling samt lån fra andre museer.

Århus Kunstbygning
Til 17.8.
Tre udstillinger: Honey Biba Beckerlee: Diplopia.
Nynne Haugaard: Imagining Pictures og
Kultivator: Ønskegården.

Honey Biba Beckerlee: Diplopia
Rundetaarn, Bibliotekssalen, København
Til 26.6.
Uden Hæmninger – Outsider art
Tyve udvalgte kunstnere fra fire danske kunstskoler for udviklingshæmmede
viser deres farvergie, fabulerende og sprudlende værker.
’Outsider art’ er et begreb, der favner kunst lavet af marginaliserede grupper
uden for den etablerede kunstverden. I løbet af de sidste tyve år er der skudt
mange små kunstskoler op både i Danmark og resten af Europa. Nogle af
eleverne fra de fire danske kunstskoler har udstillet på Galleri i USA, på Louvre og flere andre kunstmuseer og kunstforeninger både i ind- og udland. De
laver også udsmykningsarbejder, deltager i internationale workshops og samarbejder med erhvervslivet.
I udstillingen deltager elever fra Kunstskolen Bifrost, Kunstskolen i København,
Kunstskolen Snurretoppen og Kunst- og Håndværksgruppen Lysbrokunst.

Bæredygtighed i mikro- og makroperspektiv. Med et univers af geometriske
former og science fiction-stemninger fører den danske video-og installationskunstner os både tilbage i tiden og ind i fremtiden. Hun undersøger de
fremtidsvisioner om et bæredygtigt samfund, der lå i 1960’ernes økobevægelse. Udgangspunktet er det velkendte NASA-fotografi af jordkloden set
fra verdensrummet. Kunstneren graver i fortidens materiale og genspejler
den særlige billedæstetik, der knytter sig til det amerikanske tidsskrift Whole
Earth Catalogue, som havde jordkloden på forsiden. Whole Earth Catalogue
var den moderne øko-bevægelses spire med en stærk vision om en bæredygtig fremtid.

Nynne Haugaard: Imagining Pictures. Dengang vi
udstillede mennesker i zoo…
Seks store videoprojektioner fylder væggene i Nynne Haugaards Imagining
Pictures. Med hver deres synsvinkel fortæller de et kapitel i danmarkshistorien, hvor mennesker fra fjerne egne af verden blev udstillet for publikum i
Københavns Zoo omkring 1900. Haugaard stiller skarpt på, hvilke mekanismer der danner vores forestillinger om andre kulturer og derigennem skaber
vores egen selvforståelse. Med en række nutidige fotografier trækker hun
tråde op til vores tid i en globaliseret og turismepræget verden.

Ønskegården
Det svenske kunstnerkollektiv åbner (2.7.) en kæmpe Ønskegård både på de
indendørs og udendørs arealer på Århus Kunstbygning. Børn og voksne inviteres til at være med til at forme fremtiden i en stor totalinstallation. Med Ønskegården sættes fokus på alternative livsstile, eksperimentelle møder med
naturen og på mødet mellem kunst og den økologiske drøm.
Ønskegården er en del af Århus Kunstbygnings tema for 2011: IMAGINE –
mod økoæstetik. Med IMAGINE ønsker Århus Kunstbygning at se nærmere
på alliancer mellem kunst og bæredygtig udvikling.
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Nordatlantens Brygge, København
Til 23.8.
Færøsk Strik:
Kunst og Design
På udstillingen vises for første gang
en række af de tidligst kendte strikkede kunstværker fra Færøerne.
Værkerne blev strikket i løbet af
1960’erne, 70’erne og 80’erne og
selv om et par af dem blev vist i Tórshavn i 1981, kendte kun få til strikkekonen Katrina Maria Hansens (19131910) fascinerende og dybt originale
produktion af strikkede kunstværker.
Det var i forbindelse med en opgave
på designskolen Central Saint
Martin’s College of Art i London, om
færøsk strik, at den færøske modedesigner Jóhanna av Steinum, ved et
Strikket uldværk af Katrina
tilfælde opdagede Katrina Maria
Maria Hansen.
Hansens ’side’produktion. I årevis
havde Katrina Maria Hansen, Mia, været anerkendt som en habil strikker af
traditionelle færøske trøjer m.m., og det var i den forbindelse hun i 2007 fik
besøg af Jóhanna av Steinum. Under sit besøg så Jóhanna av Steinum de
mere eller mindre hengemte ’værker’ og vidste straks, at hun havde set noget unikt, der burde bevares for eftertiden og præsenteres for offentligheden. Mia skabte kunst med sine strikkepinde.
På udstillingen kan man opleve samspillet mellem de originale strikkerier af
Katrina Maria Hansen og Jóhanna av Steinums moderne design, der er inspireret af Mias tæpper. Katrina Maria Hansen døde i 2010 og oplevede dermed
ikke den anerkendelse, som hendes strikkede værker har fået.

Museum Lolland-Falster, Museum Falsters Minder,
Nykøbing Falster
Til 22.10.
DDR – Hverdagsliv 1949-1989
Udstillingen viser en mangfoldighed af hverdagsgenstande fra Østtyskland,
indsamlet af to privatpersoner, Anders og Rosa Engelbrecht, Fredericia. Gennem de mange genstande får man en oplevelse af den almindelige østtyskers
hverdag fra livet i børnehave til arbejdsliv. Udstillingens fortælling når rundt
om en lang række temaer, som sport, transport og militær, dagligvarer, produktion til hjemmemarked og eksport, litteratur og andre kulturelle tilbud i
østlandet – og ikke mindst det østtyske regimes styring og magt i forhold til
den enkelte borger.
Caféliv 1987.

Kunstcentret Silkeborg Bad
Til 18.9.
”DyreDamer” Kæmpepuppe, Pink Flamingo og Erotiske
Porcelænshjorte
Ni kvindelige kunstnere udforsker dyrelivet på nye måder i en gruppeudstilling. Udstillingen undersøger, hvorfor netop så mange kvindelige kunstnere i
samtidskunsten arbejder med emner, der knytter sig til dyret som motiv. De
fleste af værkerne er skabt til udstillingen, der er kurateret af kunsthistorikeren Brigitte Agersnap og billedkunstneren Stefanie Donsø. I udstillingen kan
man opleve kunstnernes mange udtryk hver især og i spil med hinanden. Det
idylliske og naivistiske bliver krydret med det humoristisk og skæve.

Fanø Kunstmuseum
Sommeren
Kvindesyn – De kvindelige kunstnere på Fanø
Fanø Kunstmuseum sætter i denne sæson blikket på de kvindelige kunstnere,
der i fortid og nutid har ladet sig inspirere af vadehavets natur og folkeliv.
Kunstmuseet, der har som formål at præsentere de kunstnere, der har virke
på øen, har i sin samling over 1100 malerier og akvareller, værker af kvindelige kunstnere fra de sidste 100 år.
Årets udstillinger, fire i alt, der supplerer den gennemgående udstilling af ældre kvindekunst, viser nutidens kvindelige kunstneres inspiration af ophold
på øen. Det er kunstnere som Margit Enggaard og Lene Kaltwasser samt Marie-Louise Exner, der bor og arbejde på øen, og det er udenøs kvindelige
kunstnere, der under ophold i Billedkunstnernes Forbunds hus i Sønderho
har haft lejlighed til at arbejde med deres kunst under indtryk af oplevelser i
by, ved strand og på hede og klit.
Gruppen Waterartgroup er et eksempel på kunstnere udefra, der under ophold på Fanø har skabt en række værker, der nu kan vises i den 2. særudstilling og inden den lokale kunstnergruppe Septemberudstillingen nu på 13. år
fylder det store udstillingsrum med malerier og skulpturer suppleret med musik og poesi.
I den længste udstillingsperiode og som supplement til årets gennemgående
udstilling, vises eksempler på de mange kvindelige Fanømalere, der indgår i
rækken af kunstnere på Fanø.
Udstillingsprogram kan rekvireres på post@soenderho-net.dk
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