Museer
Danske

N R. 3 — AU G U S T 2 01 8 — Å R G A N G 31

Debat om kassation

Gammelt skrammel?
→ s. 20

Jagten på den perfekte app → s. 10 Fra forskning til flaske → s. 38
Borgerinddragelse eller -opdragelse? → s. 44

Pakningog
og transport
transport af kunst
Pakning
ogmuseumsgenstande
museumsgenstande
og

Hvad
Hvadsiger
sigerkunderne?
kunderne?
“What
“Whatcan
canI Isay?
say?

Detkræver
krævermere
mereend
endblot
blot en
en lastbil
lastbil at
Det
transporterekunst
kunstfra
fraét
ét sted
sted til
til et
et andet.
andet.
transportere
Medden
denslags
slagsopgaver
opgaverfølger
følger store
store krav
krav til
til
Med
denenkelte
enkeltetransportør,
transportør, der
der skal
skal håndtere
håndtere
den
kunstværket.Det
Detansvar
ansvar er
er vi
vi vant
vant til
til at
at påtage
påtage
kunstværket.
os,og
ogvivihar
hargjort
gjortdet
deti iover
over 35
35 år.
år.
os,
UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV
UNDGÅ
BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

Intern omrokering, langdistancetransporter
Intern
omrokering, langdistancetransporter
og oversøiske forsendelser kan medføre store
og oversøiske forsendelser kan medføre store
logistiske udfordringer for ethvert museum.
logistiske udfordringer for ethvert museum.
Book os til transport (national, international,
Book os til transport (national, international,
intern) eller gør brug af vores profesionelle
intern) eller gør brug af vores profesionelle
eksportpakkeri til store og små pakkeopgaver.
eksportpakkeri til store og små pakkeopgaver.
Ring på 4373 5555 eller
Ring på 4373 5555 eller
skriv til jh@43735555.dk eller
skriv til jh@43735555.dk eller
besøg os på 43735555.dk/museum og læs
besøg
os på 43735555.dk/museum og læs
mere om, hvad vi kan tilbyde af logistikløsninger
mere
om, hvad vi kan tilbyde af logistikløsninger
til museumsbranchen.
til museumsbranchen.

IIam
amininshock.
shock.
The
Thepainting,
painting,the
thecharming
charming
work
of
a
talented
work of a talentedamataur.
amataur.
The
Thepacking,
packing,crating,
crating,and
and
remarkable
arrival,
remarkable arrival,the
thework
work
of
an
absolute
master.
of an absolute master.
I would want you on my side
I would want you on my side
in any battle small or large.”
in any battle small or large.”
Victor Kemp, USA
Victor Kemp, USA

HVORFOR BRUGE OS?
HVORFOR BRUGE OS?

Y Egne biler og chauffører
Y Egne biler og chauffører
i hele Vesteuropa.
i hele Vesteuropa.
Y Forsendelser til hele
Y verden
Forsendelser
til hele
via fly, skib,
vej
verden
via
fly,
skib,
vej
og kurér.
og kurér.
Y Professionel håndtering
Y af
Professionel
håndtering
kunst, antikviteter
og
af
kunst,
antikviteter
og
designermøbler.
designermøbler.
Y ISPM 15 certificeret
Y pakkeri
ISPM 15med
certificeret
speciale i
pakkeri
med
eksportkasser.speciale i
Fine art · Furniture · Artworks · Antiques · Exhibitions
eksportkasser.
Fine art · Furniture · Artworks · Antiques · Exhibitions

3

INDHOLD

August 2018
10

Jagten på den perfekte app
Majken Astrup

11

14

28

På ekspedition til en
gakket fortid
Troels Malthe Borch

På sporet af museumsmysteriet
Majken Astrup

36

5 museums-apps, der kan
noget virkelig forskelligt
Pernille Thomsen

Museumsstafetten
Museums-indignation
Sarah Smed

38

Fra forskning til flaske
Peter Steen Henriksen og
Berit Heine

41

Ungdomsuddannelser på
museum
Mette Byriel-Thygesen

44

Borgerinddragelse eller
-opdragelse?
Martin Philipsen Mølgaard og
Louise Søndergaard

47

Opråb fra Amager
– et lokalhistorisk manifest
Søren Mentz og
Christian Aagaard

16

Digitale frontløbere
Lars Jørgensen

18

Kommentar
Tid til solidaritet museerne
imellem
Alex Ahrendtsen

Illustration: Bjørn Ortmann

20

Gammelt skrammel?
Ole Winther m.fl.

25

Museer i mediebranchen
Majken Astrup

5		 Leder
		 Ida Bennicke
6		 Nyheder
		 Seneste nyt fra
museumsverdenen
48		 Udstillinger
		 Aktuelle udstillinger på
de danske museer
52		 Publikationer
		 Bøger, kataloger og
tidsskrifter
54 Genstandsfortælling
		Steppekrigeren

På ekspedition til
en gakket fortid, s. 28.
På den forladte klipfiskefabrik på det
tidligere Marslev
Mejeri ønsker man
ikke ubudne gæster.
Deltagerne på Den
Fynske Kulturarvsekspedition blev dog
taget hjerteligt imod
af den tidligere ejer,
der har siddet mange
år i fængsel på grund
af sin aktiviteter på
stedet.
Foto: Troels Malthe
Borch

SIKKERHEDSMONTRER
Sikre og funktionelle montrer produceret i Danmark
Montrerne produceres på værkstedet hos
System Standex i Odense. Det betyder direkte,
nem og sikker kommunikation for dig samt
levering og service lige om hjørnet - nu og
i fremtiden.

SIKKERHED
Testet og godkendt efter Skafor-ordningen i højeste
klasse, Rød Skafor. Gennembrydningstid er på mere
end 10 minutter.

KAN SKILLES AD
Montrerne kan skilles ad, så de fylder mindre under
transport og ved opmagasinering.

TÆTHED
Tæthed på AER 0,07-0,2, afhængig af montrens
volumen. Tætheden kan forøges ved permanent
sammenlimning af montren.

MANGE FLEKSIBLE LØSNINGER
•
•
•
•
•

Diamant- eller hammerglas
LED eller fiberoptisk belysning
Aktiv eller passiv klimastyring
Elektrisk alarminstallation
Glashylder på hjørneophæng eller nedhængt fra
loft.

Sokkeludformning, størrelse og overfladebehandling
efter eget ønske.

Foto: Museet på Koldinghus - Magtens smykker

Referencer
Tlf. +45 66 15 66 15
info@system-standex.dk
museum-display-cases.dk

Museet på Koldinghus, Ragnarock, ROMU (Roskilde Museum)
Nationalmuseet, Danmarks Jernbanemuseum, Amalienborg Slot,
H.C. Andersen Museum, Moesgård Museum, Museum Østjylland,
Zoologisk Museum, Frederikssund Museum, Ny Carlsberg Glyptotek,
Rosenborg Slot m.fl.

LEDER

Multi-museer
Af Ida Bennicke

Grænserne for, hvad et museum kan og skal være, synes at udvide sig år for år. I
00’erne blev oplevelsesøkonomien en del af det museale mindset med underholdningsindustrien og forlystelsesparkerne som nye konkurrenter. Senere er kultur på
recept, kommunale beskæftigelsesindsatser og integrationsprojekter kommet ind i
billedet. Og så samarbejder de fleste museer efterhånden med både erhvervsliv, kunstnere og uddannelsesinstitutioner.
I en tid, hvor museerne ikke længere blot er samlinger af genstande, der vises frem
for offentligheden, er det kærkomment, at ICOM vil se den internationale museumsdefinition efter i sømmene. Ved en workshop om emnet på årets generalforsamling i
maj fik deltagerne stukket en diktafon i hånden og blev bedt om at besvare spørgsmål
som: ”Hvad mener du, er det vigtigste, museerne kan bidrage med til samfundet i det
kommende årti?” Ud fra svarene at dømme er der næsten ikke dén samfundsopgave, et
museum ikke kan løse.
Museerne vil være til for alle, de vil give os indsigt i os selv og vores historie, skabe
bevidsthed om klimaet og klodens tilstand, give os dannelse og demokratiforståelse,
styrke fællesskabet og gøre os parate til en omskiftelig og digitaliseret verden. Museerne vil det hele. De er stadig i gang med at vriste sig fri af det klichéfyldte image som
indadvendte og gammeldags, og fra politisk hold har presset for fornyelse (kombineret
med besparelse) været vedholdende.
Det vidner om et behov for fortsat at diskutere museernes raison d’être, og hvor
deres ansvarsområde begynder og slutter. Hver dag betrædes nye stier i bestræbelsen
på at udvikle sig, men i iveren for at række ud til verden og vise sit værd vokser også
fristelsen til at sige ja til det hele – og dermed risikoen for at nedprioritere kernefagligheden og miste (be)grebet om: Hvad er egentlig et museum, og hvad skal det kunne?
Dette nummer af Danske Museer afspejler i høj grad alsidigheden i den danske
museumsverden, men også at der skal være et klart svar på, hvorfor det lige netop er
et museum, der skal varetage en given opgave. Hvorfor i alverden skal museerne lave
en ny tv-kanal (s. 25), brygge øl (s. 38) eller lade publikum selv foretage arkæologiske
udgravninger (s. 44)? Artiklerne viser, at disse meget forskellige projekter giver et substantielt fagligt udbytte for både museumsfolk og publikum, og dermed er de meningsfulde inden for rammerne af et museum.
En ny museumsdefinition kan nemt blive en flot samling af ord, der ender sit liv på
en død hjemmeside. Men lad os håbe, at den i stedet bliver et redskab for både museer og politikere til at holde fast i netop museumsfagligheden og navigere i virvaret af
trends og politiske tendenser.
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Nyheder
Nyt fra den danske museumsverden om alt fra politik,
priser og personalia til konferencer, nye fund og meget andet. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

LO KO M O T I V I

Kopi af Danmarks
første lokomotiv
indvies

Den 15. september præsenterer Danmarks Jernbanemuseum en 1:1 kopi
af landets første lokomotiv, ODIN. De
originale tegninger af ODIN er for længst
gået tabt, så grundtegningsmaterialet
er udarbejdet på basis af en lang række
lokomotiv- og arkivstudier af to engelske specialister. Det komplicerede
byggeprojekt har været i gang i 15 år og
er i høj grad udført af museets frivillige,
der i øvrigt vedligeholder og restaurerer
museets samling. Det oprindelige lokomotiv ODIN kom til Danmark i 1846 og
blev hugget op i 1876 – flere år før man
begyndte at indsamle jernbanerelaterede genstande i museumssammenhæng.
Danmarks Jernbanemuseum har bygget
en kopi af ODIN for at kunne vise, hvordan et lokomotiv fra den periode ser ud,
og hvordan det fungerer. ODIN – og dets
samtidige lokomotiver – adskiller sig
nemlig væsentligt fra andre lokomotiver,
der er bevaret på Danmarks Jernbanemuseum. Museet udstiller i dag Danmarks ældst bevarede lokomotiv, H40,
fra 1868. På de 20 år mellem ODIN og
H40 er der sket en væsentlig udvikling,
som museet gerne vil fortælle i kommende udstillinger med ODIN som omdrejningspunkt. Projektet er støttet af
Knud Højgaards Fond, Thomas B. Thriges
Fond og Augustinus Fonden.

NÆRSTUDIER

To hustomter og en
vikingegravplads skal
undersøges nærmere

Delvist nedgravede langhuse fra yngre
førromersk jernalder (ca. 200 f.Kr).
Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Nordjyllands Historiske Museum har
fået 352.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje vedr. dyrknings- og
erosionstruede lokaliteter. Bevillingen
er fordelt på tre projekter, hvor arkæologer nu skal undersøge en række
fortidsminder nærmere. Det drejer sig
om en gravplads fra vikingetiden fundet
ved Fjeldsted ved Mariager, der gemmer
på mindst 11 grave. Om en hustomt ved
Skørping, hvor en lokal detektorfører
fandt en møntskat fra 1000-tallet, og
om en hustomt fra ældre jernalder ved
Hornsgård nær Barmer.
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Det er ikke her,
man skal spare.
Lokalmuseerne risikerer
at blive straffet, fordi
det er os, der møder
utilfredsheden. Vi
risikerer måske, at
finderne venter med at
indlevere danefæ eller
værre endnu: Slet ikke
indleverer.

Jernbanekilder.dk

Motiv fra København, 1908, udført af
Wilhelm Wils. Billedet viser Nordbanegården
(tv.) og Holtebanestationen (th.) set fra Vester
Farimagsgade.

Danmarks Jernbanemuseum har en stor
samling af billeder, postkort og tryk med
relation til den danske jernbanehistorie.
Denne samling har siden 2016 været
tilgængelig digitalt for alle. Med jernbanekilder.dk er der nu tilføjet tusindvis af
tegninger af rullende materiel, tekniske
tegninger med detaljer af lokomotiver
og vogne, arkitekturtegninger og malerier. De første 75 dokumentarfilm kan
også ses via jernbanekilder.dk. I næste
fase bliver museets samling af jernbanerelateret kunst og plakater tilgængelige
online.

Siger René Laursen, danefæ-behandler
på Bornholms Museum, om Nationalmuseets eventuelle besparelser på
sagsbehandlingen af danefæ. Sagt til
Bornholms Tidende 1. juli.

N AV N E S K I F T E

Fra tøjhusmuseum
til krigsmuseum

1. juli skiftede Tøjhusmuseet navn til
Krigsmuseet. Det nye navn skal hjælpe gæsterne med at afkode museets
tematik. Et tøjhus er et våbenkammer.
Ud over et mere tidssvarende navn er
navneskiftet også startskuddet til en ny
strategi. Ikke alene bliver der arbejdet
på større projekter med at forhøje gæsternes aktivitetsniveau. Der skal også
fremover mere fokus på, hvordan krig
påvirker mennesker. Det være sig soldater, udsendte gennem NGO’er eller den
befolkning, der lever midt i det. ”Krig
fylder meget i medierne og dermed også
i vores bevidsthed. Med det nye navn og
den nye strategi vil vi gøre museet mere
nærværende og vedkommende,” siger
museumschef Jens Carl Kirchmeier-Andersen og fortsætter: ”Vores mål er at
sætte fænomenet krig under lup. Hvad
er krig, hvorfor opstår krige, og hvad
gør det ved mennesker og samfund.
Uanset om man har krigen tæt inde på
livet, eller den udkæmpes i fjerne egne
og opleves på afstand.” Museet ligger i
Christian 4.s gamle tøjhus fra 1604 og
blev i 2014 en del af Nationalmuseet.
Læs mere på krigsmuseet.dk.

17.055
SEMINAR

Årsmøde hos
Naturvidenskab i
Arkæologien, NatArk
Årets NatArk-seminar fokuserer på naturvidenskabelige analyser og resultater,
som belyser, hvordan tidligere samfund
har udnyttet, produceret, kontrolleret
eller udvekslet ressourcer. Blandt oplægsholderne er Theis Z. T. Jensen og Luise
Brandt fra hhv. Aarhus Universitet og Kø-

potentielle danefæ-genstande blev i 2016 behandlet af 12 medarbejdere fra
Danefæsekretariatet på
Nationalmuseet
Kilde: Nationalmuseet

benhavns Universitet, der skal fortælle om
at identificere udnyttelsen af animalske
ressourcer med metoden ZooMS. Dorthe
Dangvard Pedersen fra Aarhus Universitet
skal fortælle om konsekvensen af smitte
med kroniske infektionssygdomme for
mennesket som arbejdsressource i Ribe
og Viborg i tiden 1100-1800 e. Kr. NatArk
står for Naturvidenskab i Arkæologien og
er en organisation, som repræsenterer en
gruppe af forskere og naturvidenskabsfolk, der alle udfører naturvidenskabelige
analyser på materiale af kulturhistorisk
værdi. Arrangementet finder sted 2. november på Moesgaard Museum. Læs mere
på natark.dk.
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Hovedproblemet er
ikke, at vi skal spare,
men når staten samtidig
ikke slækker på de
lovpålagte opgaver, vi
har, siger det sig selv, at
man så kun kan spare
på de områder, der
har med publikum og
forskning at gøre, selvom
det er det, der vender sig
ud mod samfundet, og
som de fleste forstår ved
Nationalmuseet.

Sagt af direktør for Nationalmuseet
Rane Willerslev om 2-procents-besparelserne, til Kristeligt Dagblad 30. juni.

REGISTRERING

SARA går i luften
til efteråret

Den 5. november forventer man at
tage det længe ventede nye system til
samlingsregistrering og -administration
(SARA) i brug, mens REGIN går på pension. SARA er af flere omgange blevet
udskudt grundet fejl i systemet, men
nu melder styregruppen bag projektet,
at REGIN lukkes ned for nye indtastninger den 28. august, hvorefter alle
REGIN-brugeres data overføres til SARA.
Der vil i denne periode fortsat være
læseadgang i REGIN, men man kan ikke
taste nye oplysninger ind. I november
tilbyder ODM kurser i registreringspraksis, og SARA tages i brug. Museer kan vel
at mærke først få adgang til SARA, når
en medarbejder er blevet introduceret
til systemet. Da SARA ser markant anderledes ud end de eksisterende registreringssystemer, og der sandsynligvis
vil være fejl og mangler, er styregruppen
meget åben over for ønsker om ændringer i systemets udseende og funktionalitet. Find informationer om kurser i
SARA på dkmuseer.dk.

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

Danmarks Adel
online

		 Fotos:
Per Andersen

Dansk Adels Forening og Slægtsforskernes
Bibliotek har indgået aftale om at digitalisere Danmarks Adels Aarbog og lægge
årbogen online. Aarbogen er udkommet
siden 1884 og er et register over alle
nulevende slægter tilhørende Danmarks
adel samt alle kendte medlemmer af disse
slægter. Den indeholder tillige i hver udgivelse fuldstændige stamtavler over et
mindre antal adelige slægter. Stamtavlerne går oftest mange hundrede år tilbage
og udgør et uvurderligt bidrag til kendskabet til Danmarks historie og kultur.
Slægtsforskernes Bibliotek er en del af
den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Biblioteket digitaliserer litteratur
inden for blandt andet lokal-, person- og
slægtshistorie. Der er i dag 3.000 titler
online med søgefunktion og adgang for
alle. Se mere: bibliotek.dis-danmark.dk.
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EU-millioner til
udvikling af
arkæologiturisme i
Østersøregionen

En forårsdag med ICOM DK
Generalforsamling og miniseminar
om fremtidens museer
Af Ulla Strømberg
mag.art., suppleant i ICOM DK’s
bestyrelse

Projektet ArcheoBalt skal udvikle en
ny grøn arkæologisk turistrute mellem
udgravningspladser, der historisk er
forbundet med et tidsmæssigt tyngdepunkt i Folkevandringstiden (400-600
AD). Lektor Laura McAttackney skal
sammen med specialestuderende fra
kandidatuddannelsen i bæredygtig
kulturarvsmanagement på Aarhus Universitet udvikle modeller for, hvordan
arkæologiske udgravninger og deres efterbearbejdning på museer og laboratorier kan bruges til også at tiltrække turister uden for højsæsonen. Det kan være
gennem formidlingen af udgravningerne
i udstillings-containere, rundvisninger
og gennem inddragelse af engagerede
lokale frivillige. Som en del af projektet
skal afdelingen også udgrave jernalderbopladsen Sorte Muld nær Svaneke
og den samtidige plads Smørenge nær
Aakirkeby. Udgravningerne varetages af
Aarhus Universitet, Universitetet i Lund
og Bornholms Museum.
Guldskatte ved Sorte Muld.
Foto: John Lee, Nationalmuseet

På en solskinsdag i maj 2018 drog
50 danske museumsfolk til generalforsamling hos ICOM DK i
Nationalmuseets festsal. Det blev
en dag med kontraster: Sol udenfor, nedrullede gardiner indenfor.
Fortiden i glasmontrer, fremtiden
til diskussion.
ICOM kan bryste sig af at være mangfoldigt til stede i Danmark og er nr. 1
på globalt plan, hvis antal medlemmer
sammenholdes med befolkningstallet.
I alt 1.800 professionelle danske museumsfolk har det lille kort, som giver
adgang til museer i hele verden. ICOM
er dog ikke mindst et museumsfagligt
mødested, der giver folk let adgang til
at møde kolleger fra hele verden via
den nationale organisation, flere nye
netværk på nordisk og nordeuropæisk
plan og 30 internationale komitéer
(faggrupper). I Danmark er den årlige
generalforsamling et godt samlingspunkt.
Årsrapporten
En generalforsamling er altid en eksamen for formand og bestyrelse. Har de
gjort det godt nok, passer pengene, og
er medlemmerne tilfredse? Formanden, Søren La Cour Jensen, fremlagde
årsrapporten. Ingen indvendinger.
Med nye bestyrelsesmedlemmer fra
Grønland og Færøerne er kontakten
blevet tættere til de nordiske kolleger.
Årets vigtigste begivenhed var
seminaret ”Difficult Issues”, organiseret i fællesskab af de nordiske landes
ICOM-grupper i efteråret 2017. Deltagerne kom fra 20 lande, men kun få fra
Danmark! Under den kryptiske overskift blev basale museumsspørgsmål
diskuteret. Hvordan håndteres bl.a.
gamle historier om Anden Verdenskrig?
Hvordan tackler de nye EU-medlemslande deres forhistorie? Mange museer
står over for nye etiske og moralske
spørgsmål.

Kasserer Joachim Meyer gennemgik
regnskabet. Mere end 80 % af medlemskontingenterne sendes direkte til
Paris. Både årsberetning og regnskab
blev vedtaget. Derpå genvalg af både
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Nationalmuseet i forandring
Uden pause var næste punkt ”Det nye
nationalmuseum”. For fuld kraft med
powerpoints forklarede vicedirektør
Camilla Mordhorst, hvordan hele Danmarks nationalmuseum ved Frederiksholms Kanal med tilhørende 19 andre
lokaliteter og museer skal igennem
en form for turn-around. Mange ved
det allerede, for også TV-seere er
informeret af den nye direktør, Rane
Willerslev. Nationalmuseet er under
forandring. Med et høfligt buk til Kulturministeriet skal alt ske med 2 %
økonomisk nedskæring for øje: Forandring og forbedring – for færre penge.
Museet ved vicedirektøren lyste dog af
stor optimisme.
Ny museumsdefinition
Efter pausen tog ICOM Paris over
bistået af Merete Ipsen og Jette
Sandahl. Der er brug for en ny museumsdefinition. Verden er i forandring,
siger ICOM’s hovedkontor. Derfor skal
alverdens ICOM-medlemmer komme
med deres input, men ingen diskussion. Synspunkterne, optaget på bånd,
sendes til Paris. Ny klinisk form.
Københavns Museum genetableres
Sidste punkt på dagen blev et interessant besøg på det kommende Københavns Museum i bygningen på hjørnet
af Vester Voldgade og Stormgade i det
tidligere Overformynderiet. Et gammelt hus i skønvirke-traditionen, som
renoveres med bevarelse af spændende rumudsmykninger og glasmosaikker. Indholdet bliver dog i tidens sprog,
lovede museumschef Louise Jacobsen.
”Danske museer i nutid og fremtid” kunne dagen snildt have haft som
overskrift. Næste år finder generalforsamlingen igen sted i maj måned,
på et museum i Danmark, nær en
togstation!
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Jagten på den
perfekte

app
Af Majken Astrup

Museerne har igennem en årrække været stærkt optagede af at udvikle apps,
der kan løfte og berige museumsbesøget. Både forskning og praksis fortæller
os, at det er vanskeligt terræn, belagt
med dyre fejltrin, og mange apps er endt
på kirkegården i stedet for på gæsternes
telefoner. Alligevel fortsætter museer og
udviklere jagten på den perfekte museumsapp.

I

de seneste 10 år har apps gjort deres indtog overalt – også på museerne. Mange
spændende og banebrydende idéer har i
praksis haft en kort levetid. Nogle apps er
aldrig blevet lanceret eller har levet mindre end
en måned, inden museet har valgt at trække den
tilbage. Mange museer er blevet mere forbeholdne, men apps er på ingen måde på vej ud. Der er
blot kommet et øget fokus på krav, målgruppe og
relevans for den givne udstilling eller lokation.

Dyrt og risikabelt
Ph.d.-studerende Rameshnath Krishnasamy er en
del af forskningsprojektet Vores Museum og forsker i bæredygtige teknologiske formidlingsløsninger, herunder apps, på ubemandede museer. ”Der
er mange problemstillinger forbundet med apps
på museet. Før oplevelsen skal brugerne hente
appen, og der er ikke nødvendigvis nogen til at
hjælpe dem. Hvordan sikrer du, at de tager mobilen op af lommen på de rigtige tidspunkter? Og
er der strøm nok til hele oplevelsen? Derudover
er der hele aspektet omkring vedligeholdelse og
opdateringer,” fortæller han. Ifølge Krishnasamy
kan man lave mange spændende ting på museer
med teknologi, men det fejler ofte, hvis man ikke
finder den rette kontekst. Det skal være bæredygtigt. Han bakkes op af Mette Kanstrup, der
er direktør for Museernes videncenter for digital
formidling, MMEx, som rådgiver museerne i brugen af digitale formidlingsgreb. ”Al praksiserfaring
viser, at apps ender på kirkegården. Folk downloader dem ikke. Det koster rigtig mange penge at
udvikle dem, og de er dyre at holde ved lige. Alle
de apps, jeg kender, som museerne selv har fået
udviklet, har kun ganske få downloads. De ligger
stort set ubrugte hen,” fortæller hun. Kanstrup
understreger, at der skal være virkelig vægtige argumenter, før hun vil anbefale et museum at benytte sig af en app i deres digitale formidling. ”Det
kunne være i et fredet kirkerum, hvor det ikke er
tilladt at sætte formidlingsskilte op – og hvor en
digital formidlingsplatform således kan være den

Museumsmysteriet, Roskilde Museum.
Foto: Jaelynn Castillo
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eneste mulige løsning til at fortælle historien”,
forklarer hun. Det er et af de ganske få tilfælde,
hvor hun anbefaler, at museet udleverer en tablet
til gæsten og ikke baserer sig på at gæsten selv
skal downloade indhold.
Solooplevelse
En af de store udfordringer ved apps er, at de
skal ligge på en mobiltelefon, som betjenes af én
person. ”Forskningen viser, at skærmbaserede
oplevelser kommer på tværs af den sociale oplevelse. Det kan være nemmere på en tablet, men
det bliver lynhurtigt en solooplevelse,” fortæller
Rameshnath Krishnasamy. Han suppleres af Mette Kanstrup: ”Hvorfor skal jeg se på min telefon,
når jeg er på museum? Det skulle gerne være en
fælles oplevelse med andre. Det er telefonen
decideret dårlig til. Telefonen giver individuelle
oplevelser,” konkluderer hun. Krishnasamy understreger, at det gør en forskel, hvis museumsgæsten låner enheden af museet frem for at bruge
sin egen. ”Museerne er ofte presset økonomisk og
har ikke råd til så meget udstyr. Derfor skal folk tit
selv medbringe deres enhed. Men faktisk får folk
en bedre oplevelse, hvis de låner museets enhed.
Deres egen telefon er fyldt med distraktioner,
som de ikke kan lade være. Alle de elementer kan
de distancere sig fra, hvis de låner museets enhed
i stedet.”
En ekstra dimension
Kanstrup og Krishnasamy er enige om, at apps
sjældent er den bæredygtige løsning. Krishnasamy fortæller om et EU-støttet forskningsprojekt, MESCH, der viser, at folk foretrækker andre
teknologier. Forskningsgruppen afprøvede tre
enheder: et smartcard, som var et fysisk kort,
gæsten bar med rundt. Det kunne forbindes til
genstande i udstillingen og aktivere historier. Den
anden enhed havde samme funktionalitet som et
smartcard, men var en fysisk genstand, der havde en klar forbindelse til udstillingen. Den sidste
enhed var en app. ”Det gav virkelig en ekstra
dimension for de gæster, der havde en genstand
i hånden. Der blev skabt en relation mellem gæsten og fortællingen. Appen fik folk til at vende sig
væk fra montren, og den enkelte kiggede på sin
telefon. Der var ikke meget interaktion.” Krishnasamy tilføjer, at apps på ingen måde er dømt ude
på museerne. Hans eget forskningsprojekt handler
netop om, hvorvidt apps kan forbedre oplevelsen
på et ubemandet museum. ”På de fleste selvbetjente museer er der skilte og plancher, men
ellers ingen hjælp at få. Og økonomien presser
efterhånden flere små udstillingssteder ud i overvejelser om netop at blive selvbetjente. Måske
kan en app lige præcis her gøre en stor forskel for
gæsternes oplevelse,” slutter Krishnasamy.

På sporet af
museumsmysteriet
Af Majken Astrup

Roskilde Museum har fået en app, der
lader børn og unge bekæmpe museernes værste mareridt: den private samler,
der ad skumle veje tilegner sig museernes trofæer og ypperste skatte. Men kan
appen lokke flere unge museumsgæster
til? Og virker den?

“K

an vi ikke få en mobil hver”? spørger
Tobias, da han og Mathias, begge på
syv år, får besked på at dele. Vi tøver.
Skal de løse gåderne i fællesskab eller
på hver sin skærm? Vi får to ekstra mobiltelefoner
med for en sikkerheds skyld og træder ind i de
kølige udstillingsgemakker på Roskilde Museum.
Udenfor skinner solen varmt og tiltrækkende. Indenfor skal vi afprøve spillet Museumsmysteriet på
et par uskyldige mindreårige. Den ondskabsfulde
og spydige Heidenreich vil stjæle museets mest
betydningsfulde genstand. Vi og gamle Professor
Blom skal forsøge at forhindre ham i det. Heldigvis
kan Heidenreich ikke lade være med at give os
gåder, som kan føre os på sporet af den uvurderlige genstand, som han higer efter til sin private
samling. Kun ved at identificere genstanden kan vi
forhindre Heidenreichs uhæderlige forehavende.
Spillet ligger på appen USEEUM, som er udviklet
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af firmaet af samme navn. Appen indeholder en
lang række digitale tilbud, herunder Museumsmysteriet. Foreløbig har 26 museer valgt appen. Men
hvorfor lige en app?
Død viden tjener intet formål
Forhenværende formidlingschef på ROMU Annemette Birk Lund var den primære drivkraft i
museets samarbejde med USEEUM. Hun og vicedirektør Iben Bækkelund Jagd har haft som
hovedformål med appen at nå børn og unge, som
ellers er notorisk svære for museerne at få fat på.
”Appen skulle få børn og unge til at forholde sig til
museets genstande ved at kigge op fra skærmen.
Det digitale aspekt skulle få dem til at tage stilling
til problemer i historien i en fælles social oplevelse,” fortæller Annemette Birk Lund. De ønskede
sig en levendegørelse af museets genstande og
historier, et digitalt tilbud der respekterede de
unge der, hvor de var, og talte til dem i øjenhøjde.
”Det har givet museumsbesøget en ekstra dimension. Selvfølgelig får vi ikke alle detaljer med
i historierne, men vores viden tjener intet formål,
hvis den ikke kommer ud. Og det gør den her,”
fortæller Annemette Birk Lund. De oplever det

ikke som et kompromis med fagligheden, men
en måde at nå børn og unge på. ”Vi har rykket
os som museumsfolk. For bare fem år siden ville
man se gamification som forfladigelse. Det gør
de færreste i dag,” konstaterer Iben Bækkelund
Jagd. De er begge to meget tilfredse med appen,
som har vundet stort indpas blandt bedsteforældre, men også på skolerne. ”Vi har oplevet mange
skoleklasser, som kun kommer herned for at prøve Museumsmysteriet. Børnene reagerer positivt
på karaktererne (Blom og Heidenreich, red.) og
elsker det flabede sprog, de bruger,” fortæller
Annemette Birk Lund. Der er ikke lavet opgørelser
over, hvor mange skoleklasser der har benyttet sig
af appen, men det er deres indtryk, at besøgstallet er steget, og at fokus har været på appen.
Det ultimative offer
I udstillingen Magt og Mennesker vandrer Mathias
og Tobias søgende rundt for at finde den ultimative ofring, som en ung kvinde fik at føle i jernalderen. ”Hvad er det ultimative offer?” spørger
Mathias, imens han kigger på et stort skelet af
en urokse. Vi giver et par ledetråde. Heldigvis er
udstillingen som skabt til børn, der helst foretager

MuseumsMysteriet på Christiansborg
Slot.
Foto: Thorkild Jensen
Tobias og Mathias i intens museumsjagt på Roskilde
Museum sammen
med skribenten.
Foto: Pernille Thomsen
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alting i dobbelt tempo, kravler ind over montrerne for bedre at se, og som også gerne vil se
montrerne nedefra. Alt er boltet i gulvet. Bortset
fra uroksen selvfølgelig. Til sidst lykkes det drengene at finde resterne af en ung kvinde, som var
blevet ofret i mosen cirka 100 år før eller efter
Kristi. Det skal gå stærkt med at trykke svaret ind.
”Nej, hvorfor siger han nu det?!” udbryder Tobias
harmdirrende. I skyndingen har han trykket på det
forkerte svar, og Heidenreich gnægger skadefro
af ham. Desværre kan man ikke fortryde, og da
drengene gerne vil have alle ledetråde, må vi spille forfra, indtil vi når det svar, der gik galt. Efterhånden kommer de tre mobiler i spil, da det viser
sig at være en tilbagevendende problematik for
drengene. Vi voksne opdaterer derfor konstant
de to reservemobiler, så de unge museumsgæster
hele tiden kan få udleveret en mobil, man kan
trykke det korrekte svar ind på.
Brug af eksisterende teknologi
Iben Bækkelund Jagd og Annemette Birk Lund var
lige fra starten enige om, at de skulle have nogen udefra til at byde ind med fortælleformen og
it-kundskaberne. ”Vi har vores faglighed, og den
er der ikke blevet gjort vold på. Men vi ved ikke
nødvendigvis, hvordan man bedst når børn og unge
digitalt. Og vi skal ikke sidde med hver vores lille

Heidenreich
indser, at han har tabt
– til børn.
Foto: Tracy Le Blanc

app, som vi selv har udviklet. Vi museer skal finde
fælles digitale platforme og bruge eksperter udefra til at bygge dem,” konstaterer Jagd. Appen har
kostet cirka 100.000 kr. plus deres arbejdstid, men
er ifølge Jagd og Lund det hele værd. ”Ved at bruge eksisterende teknologi skal vi ikke bekymre os
om opdateringer eller udvikling. Det står USEEUM
for. Appen forældes ikke, fordi der sidder professionelle folk på den – og vi får mulighed for at nå de
yngre målgrupper ved at pakke formidlingen ind i
moderne udstyr. Det virker!” konstaterer Jagd.
Kristusdimsen
Drengene er med lidt voksenhjælp og en del
mobiltelefoner nået til vejs ende. De har sat sig
mellem to søjler og stirrer på telefonen. Professor
Blom forsøger at forklare de to trætte detektiver, hvordan de skal bruge ledetrådene til at
regne ud, hvilken genstand Heidenreich vil stjæle.
”Hvad er et kristent symbol?” spørger Mathias,
da ledetrådene er blevet læst højt for tredje
gang. Vi gransker de fem forslag, Professor Blom
er kommet med: en kirkeklokke, en talerstol, et
skelet af en kvinde med en lanse, en kristusfigur
fra Lundby kirke og et billede af Louis Pio. Valget
falder på kristusfiguren. Ingen af de andre har
splinter og er en kristen dims. Der opstår en kort
krise, da de ikke kan genlæse ledetrådene, men
Mathias dristes til at trykke på svaret. ”Jamen,”
hyler Heidenreich. ”Du gættede mit mål! Med
din lille snoldede barnehjerne!!”. Drengene griner sejrsikkert til hinanden. Glemt er alle sorger,
telefonerne slukkes, og de løber hujende ned til
museets børneafdeling med riddersværd, hjelme
og byggeklodser. Vi priser os lykkelige for, at solen
skinner, og ingen andre har valgt at se udstillingen
denne søndag formiddag.
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museums-apps,
der kan noget virkelig
forskelligt
Af
Pernille Thomsen

3
Dawn Chorus
– vågn op til
fuglekvidder
Dawn chorus – altså morgengryets fuglekor – er en anderledes app. Det er nemlig et
vækkeur, som lader dig vågne
til fuglekvidder. Appen er udviklet af Carnegie Museum of
Natural History i Pittsburgh,
Pennsylvania. Museet har et
aktivt forskningscenter, der
blandt andet undersøger det
fænomen, at fugle flyver ind i
vinduer. Med det forskningsfelt
er det oplagt at udbrede det
morgenfriske kvidder.

4
Tyrannosaurs
– klæk et
tyrannosaurus-æg

Der er mange museums-apps derude – ja, faktisk
har nogle af de store udenlandske museer op til
flere: en app, der hjælper dig med at finde rundt
på museet, en app til audioguides og en tema-app, der lader dig udforske et aktuelt emne
eller en aktuel person. Men apps kan mere end
at være en elektronisk vejviser. Her kommer fem
apps, der kan noget andet og mere end den klassiske museums-app.

1

2

Beskriv verden
– et redskab i naturfagsundervisningen

DailyArt
– et kunstværk om
dagen

Observation og beskrivelse er
noget, der skal læres og trænes. På den måde kan du nemlig forstå den verden, du lever
i. Dét er filosofien bag appen
Beskriv verden, der er udviklet
til undervisningsbrug af Statens
Naturhistoriske Museum. Med
appen kan eleven tage et billede af en genstand, for eksempel en blomst, og derefter på
selve billedet beskrive antallet
af blade, farve, mål og andre
observationer.

Med DailyArt modtager du hver
dag et kunstværk af en anerkendt kunster. Appen handler
om at blive inspireret af kunst
dagligt, og selvom det daglige
værk er et kendt værk, følger
der en kort beskrivelse med af
værket og af kunstneren, så du
også kan lære noget nyt. Denne
app får gode anmeldelser af
både brugere og kulturmedier,
fordi den tilbyder kunst i den
dosis, du kan nå ved morgenkaffen.

Tyrannosaurussen var en gruppe af forskelligartede kødædere, der dominerede for over
100 millioner år siden. Vi kender Tyrannosaurus Rex for de
små arme og det store hoved
med de massive kæber, men
var alle tyrannosaurusser så-

dan? Dét spørgsmål er muligt at
undersøge med denne app fra
Australian Museum. Appen er et
spil, der begynder med, at du
klækker et tyrannosaurus-æg
og derefter undersøger terrænet for mad og ledetråde om
netop denne tyrannosaurus.
Grafikken er ikke den bedste,
men ideen med appen er god.

5
Aggersborg
– Danmarks største
vikingeborg
Når du besøger Aggersborg,
som er Danmarks største og
første vikingeborg bygget af
Harald Blåtand, er det en bar
mark med en vold omkring.
Med appen Aggersborg produceret af Vest Himmerlands
Museum er det dog muligt at
få en guide med i lommen.
Han hedder Svend. Svend er
lokalkendt, og han har nogle
gode historier i ærmet, og ved
hjælp af augmented reality kan
han vise husene, som de så ud
på Harald Blåtands tid. Mens
du kigger dig omkring, dukker
genstande som mønter og
spillebrikker op, og du kan læse
historien om, hvorfor de befinder sig netop her.

DailyArt. Foto: Benjamin Robyn Jespersen

SKJOLD
SKADEKONTROL

Stop den lille ulykke – før den bliver stor

Skjoldvognen er et katastrofeberedskab
på to hjul. Den lette, men robuste og
ergonomiske vogn indeholder 3 kasser
med forskellige hjælpemidler, der kan
begrænse, afhjælpe og dokumentere en
pludselig opstået skade.
Beredskabssættet er udviklet af
Museumstjenesten i samarbejde med
konservatorer, Blue Shield Danmark,
arkivarer og bibliotekarer.

Vær klar når
skaden sker!
Bestil en SKJOLDVOGN på
www.museumstjenesten.com
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INTERVIEW

Digitale
frontløbere
Af Lars Jørgensen
journalist

Joseph Nicéphore Niépce: Point de vue du Gras, 1826.
Foto: Wikimedia Commons

Danmark er blandt de førende lande
inden for digital museumsformidling
takket være kulturpolitikken og modet
til at eksperimentere. Ph.d.-studerende
Eva Myrczik undersøger de seneste tre
årtiers udvikling på feltet.

D

et er formentlig de færreste, der har
brugt deres dårlige museumsoplevelse
som inspiration til at blive forskere i,
hvordan museerne kan styrke gæsternes oplevelser. Det var ikke desto mindre,
hvad den tyske ph.d.-stipendiat på Københavns
Universitet Eva Myrczik gjorde for et par år siden
efter et museumsbesøg i sin hjemby Mannheim.
Hun besøgte museet for at opleve verdens første
fotografi Point de vue du Gras fra 1826.
”Da jeg kom ind i udstillingslokalet, var det originale fotografi placeret i en montre af tykt glas,
og der var kun meget lidt lys i lokalet, så det var
næsten umuligt at se fotografiet. Det var virkelig
en stor skuffelse,” fortæller Eva Myrczik, som er
tilknyttet Danmarks nationale forskningsprogram
Vores Museum.
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Hun kunne godt forstå, at det var nødvendigt
for museet at passe godt på det næsten 200 år
gamle fotografi, men det skuffede hende, at det
næsten blev gemt væk:
”Derfor tænkte jeg; hvad nu hvis man havde
en teknologi, som gjorde det muligt for alle at
studere fotografiet helt tæt på? Det var sådan,
min idé opstod om at undersøge, hvilke svagheder
der kan være i museumsoplevelser, og om digitale
hjælpemidler kan forbedre oplevelsen.”
Digital revolution?
Eva Myrcziks forskningsprojekt er en kritisk evaluering af de seneste tre årtiers udvikling af digital
museumsformidling i Danmark. Med afsæt i en
stor spørgeskemaundersøgelse blandt danske
museumsmedarbejdere, eksisterende brugerundersøgelser, resultatkontrakter, kulturpolitiske
udredninger og uddybende kvalitative interviews
med centrale aktører forsøger hun at finde ud af,
på hvilke måder den digitale museumsformidling
i Danmark har fremmet brugernes inddragelse,
oplevelse og vidensdeling.
”Når brugerne forsøger at skabe deres egne
fortællinger om museet og dets genstande,
anvender de mange forskellige medier og teknologier som kilder. De indsamler for eksempel
oplysninger på museets hjemmeside eller bruger
Wikipedia. Og en afgørende forskel i forhold til
tidligere, hvor man måske spurgte museets formidlere eller gik på biblioteket efter oplysninger,
er tiden,” forklarer Eva Myrczik.
”Den digitale udvikling gør det i dag muligt
at finde de oplysninger, man søger, i løbet af få
sekunder. Desuden er der nogle museer, som
udelukkende formidler digitalt, f.eks. ved hjælp af
iPad-fortællinger. Det er helt anderledes, end vi
har været vant til tidligere.”
Politisk satsningsområde
Når det gælder digital museumsformidling, er
Danmark, Holland, England, USA og Australien
blandt de lande i verden, der er længst fremme.
Og for Danmarks vedkommende hænger det ifølge Eva Myrczik blandt andet sammen med, at den
danske kulturpolitik målrettet har støttet museernes digitale udvikling:
”Men det handler også om, at den danske lovgivning generelt har en stor åbenhed i forhold til
copyright og offentlig adgang til kulturarven, mens
museumsinstitutionen i eksempelvis Tyskland og
Frankrig er omfattet af langt flere restriktioner.”
At danske museer er blandt verdens lokomotiver inden for digital museumsformidling, betyder
dog ikke, at udviklingen er uden skyggesider.
”Lige nu kigger jeg på digitale design, som er
gået galt, fordi man ikke har haft kendskab til potentialet, men bare har brugt en teknologi, som

man troede kunne være spændende. Men alene
det, at man har noget digitalt, er jo ikke ensbetydende med, at det fungerer,” siger Myrczik.
”Jeg tror også, at der i dag er lige så mange
museumsgæster som tidligere, der ønsker en traditionel rundvisning. Og trenden lige nu er også,
at nogle museer går tilbage til nogle af de mere
traditionelle formidlingsformer.”
Frihed til at fejle
Da Eva Myrczik begyndte på sin ph.d.-afhandling,
konstaterede hun, at der ofte har manglet viden
om effekten af de mange eksperimenter:
”Først tænkte jeg, at det var dumt at eksperimentere så meget med noget, der ikke var evidens for. Men nu viser ny forskning, at netop de
museer, der har eksperimenteret mest med det
digitale og afprøvet mange forskellige muligheder,
også er dem, der er mest tilfredse med, hvad det
digitale kan gøre for dem,” siger hun.
”En af styrkerne i den danske kulturpolitik er,
at der er en vis frihed til at prøve tingene af. Og
det er nok en af årsagerne til, at Danmark nu er
blandt de førende lande inden for digital museumsformidling.”
Digitale redskaber indgår nu på den ene eller
den anden måde i næsten al museumsformidling:
”Jeg håber, at jeg med min afhandling kan være
med til at vise, at vi ikke behøver at tænke så meget over det. Mange frygter jo nærmest den digitale udvikling, fordi de synes, den handler om at vise,
hvor moderne man er. Og det gælder ikke kun folk
i de ældre generationer,” pointerer hun. ”Forhåbentlig bliver vi alle sammen i stand til blot at betragte de mange nye, digitale muligheder som helt
almindelige redskaber i museumsformidlingen.”
Men på spørgsmålet om, hvorvidt Eva Myrczik
kan fremhæve et skoleeksempel på god digital
museumsformidling, svarer hun:
”Nej, det kan jeg ikke. Men jeg er nok bare alt
for kritisk. Det er jo det, jeg er ansat til.”

VORES MUSEUM
→ Ph.d.-stipendiat, cand.mag. Eva Myrczik
fra Københavns Universitet er tilknyttet
Vores Museum og forsker i de seneste 30
års digitale museumsformidling i Danmark.
→ Næste skridt i hendes forskning er en stor
spørgeskemaundersøgelse blandt danske
museers medarbejdere.
→ Vores Museum er et nationalt forskningsog udviklingsprogram om museumsformidling. Programmet undersøger, hvordan
formidlingsformer har ændret sig og kan
ændre sig, for at styrke medborgerskabet
for flere brugere.
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Tid til solidaritet
museerne imellem
Af Alex Ahrendtsen
Kultur- og skoleordfører, Dansk Folkeparti

S

iden 2014 har jeg på vegne af Dansk Fol-

Opgaven for mig består i at gøre modellen

keparti forsøgt at få ændret tilskudsmo-

gennemsigtig, objektiv og mere retfærdig. Vi skal

dellen for de statsanerkendte museer. I

samtidig sikre den geografiske spredning og en god

begyndelsen var der voldsom modstand

balance mellem de store byer og museerne uden for

– især på Christiansborg, hvor man måske ikke helt

disse. Derudover skal vi selvfølgelig skele til særlige

var klar over, hvor rodet modellen var. I dag har de

forhold som nationale forpligtelser. Så nej, det bliver

fleste en forståelse for, at der skal ske forandringer.

ikke let, og det kan selvfølgelig ende med, at vi ikke

Det nuværende system er ganske enkelt for uigen-

kan blive enige på Christiansborg om en god model.

nemsigtigt og uretfærdigt. Ingen kan i dag forstå,
hvorfor museerne får, som de gør.
Det er jo et godt udgangspunkt, at der trods alt er

Det ville være ærgerligt, for den nuværende model
Alex Ahrendtsen
Foto: Steen Brogaard

kan ikke fortsætte.
Der er glimrende museer rundt om i landet, som

opnået enighed om, at der skal ske noget. At det så

lider og har svært ved at leve op til loven, mens

ikke bliver let, siger næsten sig selv. Det viste mu-

andre har økonomiske muligheder, der nærmest er

seumskonferencen, som kulturministeren afholdt i

luksuriøse. Det er derfor på tide med solidaritet mel-

januar i et forsøg på at inddrage de statsanerkendte

lem museerne. Nogle kommer givetvis til at afgive

museer. Målet er på én gang at skrue en model sam-

midler, mens andre vinder på det, men lad det være

men, som giver mening og på samme tid ikke øde-

sagt med det samme: Jeg ønsker ikke at lukke eller

lægger museumslandskabet.

straffe museer. Jeg ønsker en mere retfærdig model

Jeg har ingen hensigter om at revolutionere museumsområdet, som på mange måder er en succes.

end i dag.
Jeg håber, at alle museer vil hjælpe med dette i

Jeg ønsker med andre ord ikke at følge de mange

stedet for at pleje særinteresser. En stærk og samlet

anbefalinger fra de to visionsgrupper, som ministe-

museumsverden er til gavn for os alle.

ren havde nedsat. De var ret vidtgående og ville have
ødelagt det sindrige net af museer, der ligger spredt
ud over landet.
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Gammelt

skrammel
?

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Ole Winther
skabte overskrifter i medierne, da han på de svenske museers årsmøde i april udtalte, at op mod tre
fjerdedele af samlingerne på de danske museer kunne kasseres. Senere modererede han sit synspunkt,
og en pressemeddelelse klargjorde, at udtalelsen
ikke er udtryk for styrelsens holdning.
Hvad er op og ned i sagen, og hvordan forholder
museumsverdenens forskellige aktører sig til problematikken om kassation? Danske Museer har bedt
Ole Winther uddybe sit synspunkt, og i de tre efterfølgende indlæg fremlægger Organisationen Danske Museer, Nordisk Konservatorforbund og ICOM
Danmark hver især deres syn på sagen.
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Museernes
samlinger kan fortsat
blive forbedret
Af Ole Winther
enhedschef, Museer, Slots- og Kulturstyrelsen

Mit oplæg for nylig på de svenske museers årsmøde blev en noget skæv start på en debat i pressen,
som imidlertid satte fokus på et vigtigt emne.
Mit overordnede og ærlige budskab var, at der
er behov og potentiale for, at museerne gennemgår deres samlinger med henblik på at udskille de
dele, der ikke har en forsknings- og formidlingsmæssig værdi, og som dermed ikke bør bevares
på museerne.
Det er et budskab, der absolut ikke er noget
nyt i, og som jeg ved, rigtig mange af jer er enige
i. Arbejdet er da også i fuld gang – og har været
det i årevis - overalt i landet ved både statslige og
statsanerkendte museer. Antallet af udskillelsesansøgninger fra museerne er da også intensiveret
over de seneste år, så vi siden 2007 har behandlet over 460 udskillelsessager svarende til cirka
175.000 genstande. Vi oplever da også generelt,
at museerne har et stort fokus på opgaven, og at
arbejdet sker på et grundigt og fagligt forsvarligt
grundlag.
Jeg vil også gerne slå fast, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke har mål for udskillelse af genstande.
Det har vi ikke, fordi det ganske enkelt ikke er
vores opgave at udskille genstande eller opsætte
et mål for hvor mange genstande, der skal være
på de danske museer. Den opgave ligger hos de
statsanerkendte museer, som også er ansvarlige
for alle dele af samlingsvaretagelsen. Ingen dele
er vigtigere end andre, og kassation og samlingsgennemgang hænger tæt sammen med et fokus
på indsamling, hvor det er mit indtryk efter dialog
med en række museer, at vi også med fordel kan
tale sammen om, hvordan vi sikrer det rette fokus
på indsamling af genstande fra nutiden af både
materiel og immateriel karakter.
Det er et faktum, at nogle museer i tidens løb
har accepteret genstande uden oplysninger om
deres brug eller proveniens og uden forbindelse
til museernes ansvarsområde. Resultatet af en
sådan indsamling er, at det er blevet tungt at løfte
samlingsansvaret for nogle museer.
Derfor kan der være god grund til at foretage
en kritisk gennemgang af samlingerne for at få
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Det er et faktum, at nogle museer i tidens løb har
accepteret genstande uden oplysninger om deres brug
eller proveniens og uden forbindelse til museernes
ansvarsområde. Resultatet af en sådan indsamling er,
at det er blevet tungt at løfte samlingsansvaret
for nogle museer.
Ole Winther

et overblik over sammensætning, bevaringstilstand, den ledsagende dokumentation og forbindelsen til ansvarsområdet. Gennemgangen
sætter museet i stand til at prioritere og fokusere
bevaringsindsatsen på de genstande, der har
forsknings- og/eller formidlingsmæssig værdi for
varetagelsen af ansvarsområdet. Samtidig kan
man få identificeret de genstande, der med rimelighed kan udskilles fra samlingerne. Og her kommer Slots- og Kulturstyrelsen ind i billedet, for
et statsanerkendt museum kan uden ansøgning
udskille genstande til optagelse i andre statslige
eller statsanerkendte samlinger. Det er aktuelt,
hvis genstanden(e) har forbindelse til et andet
museums ansvarsområde og dermed får en værdi,
de ikke havde på det første museum. Udskillelse
til anden side, herunder til giver (hvis en sådan
findes), til formidlingsformål eller til kassation,
kan kun ske efter tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, som det er beskrevet i museumsloven.
Ønsker et museum at udskille genstande fra
sin samling, skal man søge styrelsen om tilladelse.
Da udskillelse altid sker på baggrund af museets
faglige vurdering og ikke på baggrund af konkrete
måltal, skal museet redegøre for baggrunden for
udskillelse ud fra de retningslinjer, som ligger på
Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Først da og altså på baggrund af museets argumentation
- vurderer styrelsen ansøgningen. Men Slots- og
Kulturstyrelsen hverken kan eller vil tvinge museerne til at skille sig af med genstande. Det er helt
op til museerne selv at afgøre.
Dermed ikke sagt, som også vores kvalitetsvurderinger viser, at alt er i den skønneste orden.
Der er fortsat store forskelle på, hvordan de enkelte museer har arbejdet med deres samlinger –
og for nogle er der fortsat et stykke vej, før samlingen både i omfang og bevaringsniveau er, som
det bør være. Men vi er godt på vej, og Slots- og
Kulturstyrelsen hjælper altid gerne museer, som
er i tvivl om, hvordan de skal gribe processen an.

Indsamling og
kassation
– med omtanke
Af formandskabet i Organisationen Danske Museer
(ODM): Flemming Just, formand og direktør for Sydvestjyske Museer; Bo Skaarup, næstformand og museumsdirektør på Naturhistorisk Museum Aarhus og
Gitte Ørskou, næstformand og direktør for KUNSTEN
i Aalborg.

Indsamling er en faglig problemstilling, som entydigt er museernes ansvar. Det er kassation
grundlæggende også. ODM mener, at selvfølgelig
kan der udskilles genstande og værker. Det sker
allerede i dag, og for de statsanerkendte museer
gennem en lovfæstet administrativ relation med
Slots- og Kulturstyrelsen.
Både indsamling og kassation skal gøres med
faglighed og omtanke, for ellers risikerer vi at miste vigtig viden. Det er ODM’s faste overbevisning,
at alle ansvarlige museumsansatte forholder sig
kritisk og opmærksomt til det faktum, at bevaring
af fortiden er dyrt og en tidskrævende faglig disciplin. For det er evident, at det kan være svært
at vide, hvilke genstande og hvilke værker som i
fremtiden kan få værdi og rumme vigtig viden –
og som vi derfor bør bevare – eller for den sags
skyld overveje at kassere. For det er som bekendt
gennem samlinger, værker, genstande og viden, at
museerne først og fremmest medvirker til dannelse, viden, indsigt og sammenhængskraft.
Samlinger og genstande er således, sammen
med den viden der findes om dem, museernes
væsentligste kapital, som det er museernes pligt
at indsamle, forvalte og sikre. Og netop tidens
debat om fælles museumsmagasiner og nu størrelsen på samlingerne viser med al tydelighed, at
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der i den grad mangler overblik. Først når der er
overblik, kan der tages stilling til reel reflekteret
indsamling og ikke mindst til omfanget af kassation. I relation hertil bør man i øvrigt ikke glemme
de mange danskere, der har doneret genstande
og værker til museerne i tiltro til, at de bevares
for eftertiden, i klar forventning om at museerne
passer på tingene – og behandler dem med respekt.
Det er meget usandsynligt, at fortidens indsamling var helt så ureflekteret, som Slots- og
Kulturstyrelsens enhedschef er citeret for på de
svenske museers årsmøde. Det er i øvrigt værd
at bemærke, at nutidens indsamling er særdeles
restriktiv. Så restriktiv, at fagfolk frygter, at vor
egen tids kulturarv i høj grad forsvinder uden at
blive passende dokumenteret i museernes samlinger. Det er endvidere vigtigt at sondre mellem
den store forskel på arkæologisk indsamling,
indsamling af nyere tids kulturarv, indsamling af
naturgivne effekter og genstande samt indsamling
af kunst.
Kassation bør foregå lige så reflekteret som
indsamling, da vi kan have overordentligt svært
ved i dag at se, hvad morgendagens samfund finder væsentligt. Men det er vigtigt at understrege,
at vi i ODM ikke fornemmer, at museerne er bange
for at forholde sig til kassation. Men det bør ske
på et fagligt velfunderet og oplyst grundlag. Som i
alle andre sammenhænge bør man have grundigt
kendskab og overblik. Vi har derfor længe realpolitisk arbejdet for, at der bør skabes et samlet
overblik og en national strategi på samlings- og
bevaringsområdet.

”

Først når der er overblik,
kan der tages stilling til reel
reflekteret indsamling og
ikke mindst til omfanget af
kassation.
Organisationen Danske Museers
formandskab
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Kassation af kulturarv
må ikke blive et
politisk greb
Af Camilla Jul Bastholm, formand for Nordisk
Konservatorforbund Danmark (NKF-dk), Pernille
Holm Mogensen, næstformand NKF-dk, Jannie
Amsgaard Ebsen, bestyrelsesmedlem NKF-dk, og
Pia Christensson, NKF-dks repræsentant i ECCO
(European Confederation of Conservator-Restorers’
Organisations)

Museernes samlinger er en fysisk dokumentation
af danmarkshistorien og dermed en vigtig del af
vores kulturarv. Hvis vi kasserer kilderne, mister vi
muligheden for at forske og blive klogere på vores
samfund og identitet. De autentiske genstande
giver os en troværdig formidling ude på museerne, men hver tid har sit fokus. Vi bør derfor være
påpasselige med at kassere kulturarv på baggrund
af trends i en samtid, for vi ved ikke, hvad vores
efterkommere finder interessant at undersøge i
fremtiden. Og vi bør slet ikke kassere kulturarv
som et led i en spareøvelse. Kassation af et lands
kulturarv må aldrig blive et politisk greb, men bør
ske ud fra en nøje faglig vurdering.
I kølvandet på Politikens artikel d. 29. maj fik
NKF-dk stillet spørgsmålet: ”Hvorfor skal vi bevare
så mange ens genstande?” Vi svarede, at museumsgenstande naturligvis skal have god proveniens og kulturhistorisk værdi. Ofte er det ikke
kun genstanden, vi bevarer, men historien den er
indsamlet til at fortælle. Et askebæger fra Staunings skrivebord er ikke det samme som et, der
er indsamlet i Kaj Munks præstegård, selv om de
begge er fra Bing & Grøndahl, og de to herrer er
samtidige. Dubletter er udskældte i vores samtid,
men vi har brug for dem, når vi forsker i historien,
fordi forskning skal være statistisk validt. Hvis vi vil
udtale os på et reelt grundlag, er det ikke nok at
undersøge enkelte genstande – her har gentagelsen stor værdi.
Hermed har NKF-dk ikke sagt, at kassation
ikke skal ske. Der findes mange genstande, der
ikke har proveniens, ikke er indsamlet med strategi for øje eller er i en så dårlig tilstand, at den
kulturhistoriske værdi ikke står mål med udgifter
til konservering. Det er årsagen til, at museer
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Et askebæger fra Staunings skrivebord er
ikke det samme som et, der er indsamlet i Kaj Munks
præstegård, selv om de begge er fra Bing & Grøndahl,
og de to herrer er samtidige.
Nordisk Konservatorforbunds formandskab

løbende arbejder med kassationsprocesser – og
at de har gjort det i årevis. Vi mangler imidlertid
en nationalt koordineret indsats i forhold til at
skabe overblik over samlingernes indhold og tilstand, der kan kvalificere museernes arbejde med
indsamling og bevaring. Kassationsprocesser er
dyre, og det harmonerer ikke med nedskæringer
og et samtidigt politisk ønske om øget indtjening
på museerne.
I kulturministerens proces ”Visioner for fremtidens museer” mangler NKF-dk drøftelsen: Hvad
vil Danmark med sin kulturarv? Hvilken værdi tilfører den os som nation? Hvordan vil vi prioritere og
bevare vores kulturarv? Vores kulturarv kan, hvis
vi prioriterer den, give os en forståelse for, hvad
vi kommer af – et reflekterende ståsted, hvor vi
med ro kan møde og forstå en broget verden.
Bl.a. derfor er det vigtigt at bevare vores kulturarv
og give museerne rammerne hertil. Hvis vi fortsat
vil have mulighed for at blive klogere på Danmarks
historie og identitet, så kræver det prioritering og
bevaring af vores fysiske kulturarv.

ICOM’s internationale
standarder for
samlingsvaretagelse
Af Søren la Cour Jensen
formand for ICOM Danmark

Samlingerne er grundlaget for museernes faglige
arbejde. Ud over et lovgivningsmæssigt ansvar har
de statsanerkendte museer også et etisk ansvar
for samlingsvaretagelse. I ICOM’s etiske regler
findes der to afsnit om samlingerne og museernes
forpligtelse til at bruge dem aktivt.
De første museumsetiske regler blev vedtaget i
Buenos Aires i 1986 og er senere blevet revideret

i flere omgange. Reglerne dækker en bred vifte af
museumsrelaterede områder, hvor der er særlige
etiske udfordringer og overvejelser, der skal tænkes over. Det første større dokument, der banede
vejen for ICOM’s Etiske regler, var Ethics of Acquisitions fra 1970 – Etiske regler for erhvervelser.
Her formulerede ICOM for første gang et fælles
samlet regelsæt for etisk og professionel indsamling bestående af 20 paragraffer. Disse findes stadig på ICOM’s internationale hjemmeside.
Det vil sige, at museerne i knap 50 år har
kunnet følge klare professionelle principper for
erhvervelser, og at der har været udstukket retningslinjer for genstandenes proveniens, før de
indlemmes i samlingerne. Det handler bl.a. om
genstandenes værdi for den videnskabelige forskning, uddannelsesmæssige kvaliteter, konserveringsmæssige tilstand, og i hvor høj grad genstanden kan formidle væsentlige elementer af vores
fælles kultur-, kunst- og naturhistorie.
Det overordnede princip i ICOM’s etiske regler
for samlingerne er:
”Museerne skal indsamle, bevare og formidle
for at sikre natur- og kulturarven. Samlingerne
udgør en vigtig arv, som har en særlig plads i lovgivningen og beskyttes af internationale konventioner. Denne arv fordrer god forvaltning, lovligt
ejerskab, kontinuitet, dokumentation, tilgængelighed og ansvarlig udskillelse fra samlingerne”.
De museumsetiske regler er professionelle
retningslinjer, som man som ICOM-medlem har
accepteret at følge. De er ikke lovgivningsmæssige
krav. Når Slots- og Kulturstyrelsens enhedschef
for museerne, Ole Winther, understreger, at det
er op til museerne selv at varetage deres samlinger fagligt og professionelt, må det være disse
retningslinjer, der vil være styrende.
Men forudsætningen for, at museerne kan
leve op til de ovennævnte principper, er, at de
nødvendige rammer er til stede. Det gælder både
ressourcer, økonomi og magasiner, og at de museumsansatte gives de nødvendige redskaber til
en fremadrettet samlingsvaretagelse.
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Museer i
mediebranchen
Af Majken Astrup

Jane Sandberg

at museerne kan tilbyde noget helt særligt på vores respektive fagområder. Vores vidensproduktion baserer sig på fri forskning, og vi har en stærk
viden om og erfaring i mange forskellige formidlingsformer og ikke mindst målgruppesegmentering. Den viden ville vi i samarbejde med professionelle tv- og radioproducenter kunne bruge til
at skabe bred kulturformidling til danskerne på et
højt fagligt niveau.

Direktør for ENIGMA Museum for Post,
Tele og Kommunikation

Jane Sandberg har sammen med 13 andre direktører for specialmuseer budt ind på to fremtidige
kulturkanaler til hhv. radio og tv. I et debatindlæg
i Politiken den 8. maj gjorde de det klart, at de
allerede laver public service. Med 50-80 mio. kr. i
public service-støtte kan de sætte det i system og
nå et langt større publikum. Men hvorfor nu det?
Ser man på, hvordan Kulturministeriet i dag definerer et medie, er der mange museer, som allerede falder inden for kategorien. Derfor mener vi, at
det vil være interessant også at betragte museer
som mediehuse. Det vil selvfølgelig også være en
mulighed for at professionalisere museernes formidlingsarbejde yderligere ved at få tilført midler
til netop dette arbejde.

Risikerer I ikke at udhule de eksisterende kulturredaktioner på de andre medier og dermed mindske folks indsigt i kulturstof?
Ved at gå ind på et marked, hvor der er mange om
buddet, vil vi selvfølgelig bidrage til en konkurrence. Men at formode, at en ny radio- og tv-kanal vil
skabe dårligere kulturdækning, synes i min optik
absurd. Vores greb om kulturstoffet kunne meget
vel påvirke de øvrige aktører, og måske der også
kunne være interessante samarbejdsflader at
afsøge dér.
Hvordan vil I sikre, at kanalen når bredt ud?
Ved at lave et kvalitetsprodukt med en grundlæggende forståelse af vores målgrupper og i videst
mulige omfang koble stoffet op på dagsaktuelle
agendaer. Ved at tage udgangspunkt i det, der rent
faktisk optager danskerne, vil vi kunne bruge historien og kunsten til at skabe perspektiv og debat –
og dermed forhåbentlig demokratisk engagement.

Hvorfor mener I, at det ligger inden for jeres opgaver som museer?
Arbejdet med at drive en radio- og tv-kanal falder inden for en af de fem søjler i museumsloven;
nemlig formidling. Museernes primære opgaver
vil altid være baseret på disse fem søjler, men vi
tilhører jo en branche, som særligt de seneste år
har vist sig meget forandringsvillig og udviklingsorienteret. Derfor finder vi det helt naturligt også at
arbejde med udviklingen af formidlingen i radioog tv-regi.
Hvad kan lige præcis museerne bidrage med, som
andre kulturinstitutioner ikke kan?
Vi har nu aldrig udelukket et tæt samarbejde med
andre kulturinstitutioner. Tværtimod. Forslaget er
født ud af en tanke om et bredt samarbejde med
museer og andre kulturaktører. Det er indlysende,

Foto: Amanda
Hestehave

Må andre museer være med og i givet fald hvordan?
Alle er velkomne. Processen er åben, og heldigvis
har vi allerede fået mange tilkendegivelser fra
kulturaktører uden for vores egen forening, som
finder idéen spændende, og som har lyst til at
være med. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som
over sommeren vil arbejde med at præcisere vores forslag. Herefter forestiller vi os at involvere
alle dem, som har lyst til at bidrage.
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En række specialmuseer har for nylig budt ind på en tv-kanal og
en radiokanal med kultur som stofområde. Kulturminister Mette Bock
(LA) har lagt op til, at de to nye kulturkanaler bliver en del af det
kommende medieforlig. Men hvad kan museerne bidrage med?
Er det en del af museernes opdrag at drive et medie, og hvad vil det
gøre ved medielandskabet? Redaktionen har spurgt initiativtagerne
bag oplægget og rådført sig med en medieforsker.

Lars Kabel

”

Lektor på Danmarks Journalist- og
Mediehøjskole, DMJX og sidder i afdelingen
for Forskning og Viden

Nye kanaler med kultur
som fokus vil blive meget
niche og sandsynligvis med
en elitær kreds af lyttere
og seere.

Vi har spurgt Lars Kabel, hvad han umiddelbart
tænker om specialmuseernes forslag.
Er det realistisk, at museer driver et public service-medie?
Ja, det er absolut muligt under visse forudsætninger: Først og fremmest skal det være journalistikkens og mediernes formidlingslogikker, der driver
mediet og ikke for eksempel akademisk tænkning.
Dernæst skal der opbygges en kernestab af professionelle journalister og redaktører. Nyheder,
gode historier og højt sagfagligt niveau er der
masser af i museumsverdenen. Da en sådan radio- og tv-kanal vil være relativt velfinansieret
som nichemedie, vil der være ressourcer til at gå
ambitiøst ind i projektet.

Lars Kabel

dier om kultur sandsynligvis også blive brugt. Medmindre det lykkes staben bag de nye medier at
sprænge boblerne og nå nye målgrupper i helt nye
indholdsformater. En sådan ambition er nok mere
oplagt i et iværksættermiljø.
Er det den vej, mediebranchen går? Mod specialisering og nichemedier?
Medierne og mediebranchen går mange veje på
samme tid, parallelt. En af vejene er mod specialiserede nichemedier. Mange af disse er dog klart
mere specialiserede og nørdede, end de nye kulturkanaler forventes at blive. Og de er bygget op
omkring en branche, en profession.

Hvilken effekt vil det have på den øvrige mediebranche?
Begrænset. De store mainstream-tv- og radiokanaler og de store aviser og mediehuse er så dominerende, at nye kanaler med kultur som fokus vil
blive meget niche og sandsynligvis med en elitær
kreds af lyttere og seere. Taleradioen 24/7, som jo
også er et offentligt finansieret public service-medie, har dog vist, at det er muligt at etablere et
brohoved i døgnets massive strøm af nyheder.
Hvad vil det gøre ved den måde, folk forbruger
kulturstof på?
Ikke den store forskel. Vi bruger mediernes indhold
i forlængelse af vores livsstil og hovedinteresser. Vi
orienterer os mod etablerede fællesskaber, bobler
af samme observans, og sådan vil de to nicheme-

Foto: Farzad
Soleimani

Hvilken betydning vil det have for stofudvælgelsen, at mediet drives af museer – og ikke en anden type kulturinstitutioner?
Det har helt klart en betydning for indhold og
form, hvor medier er forankret. Medier er nutid
og skal være aktuelle, museer og historien bagud
er jo uløseligt forbundne, selv om mange museer
også har fokus på nutiden. Relationen mellem
fortid, nutid og fremtid vil være en relevant og
spændende balancegang.
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På ekspedition
til en gakket
fortid
Af Troels Malthe Borch
”ekspeditionsleder” på Den Fynske Kulturarvsekspedition og til daglig
museumsinspektør ved Østfyns Museer

På Herrens Mark. Der
var fulde huse på Fangel
Motorbane, når den danske
verdensmester i speedway,
Ole Olsen, i 1970’erne
drønede rundt mod sin
tyske rival Egon Müller. I
dag ligger banen tomt hen,
”nisserne har overtaget”,
og Ole Lejbach har givet
ekspeditionens deltagere
numre på ryggen. Fra venstre: Jens Blendstrup, Ann
Ammons og Troels Malthe
Borch.
Ole Lejbach 2017

Folmer og Volmer. En
gammel silo i Langeskov
vidner om Muus-familiens store rolle for fynsk
erhvervsliv. Folmer (til
højre på billedet) bruger
i dag siloen som lager for
autodele til gamle mercedes-biler, som han sætter i
stand på sit autoværksted.
Svendene grinede, da de så
portrættet af deres mester.
Volmer (til venstre) er Ole
Lejbachs påhit, fundet som
arkivbillede på arkiv.dk.
Ole Lejbach 2017

K U LT U R A R V

To fabulerende kunstnere blev sendt på ekspedition til Fyns
glemte kulturarv og skabte 30 tekst- og billedværker fulde af indtryk
og associationer. En anderledes og berigende måde at bedrive
kulturarvsformidling på, hvor kombinationen af fakta og fiktion
pustede nyt liv i de forladte steder.
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orfatteren Jens Blendstrup og billedkunstneren Ole Lejbach står ved en gammel, faldefærdig fabriksbygning, langt fra
alfarvej. Nærmere bestemt i den lille by
Lunghøj på Vestfyn. Ikke meget vidner i dag om, at
bygningerne engang var byens stolthed, ja, at byen
faktisk opstod på grund af den Piske- og Stokkefabrik, der blev centrum for et helt lille samfund og
eksporterede piske og stokke til hele Nordeuropa
– og sågar slædepiske til den russiske adel!
Det skal der fantasi til at forestille sig. Og
fantasi – det har både Jens Blendstrup og Ole
Lejbach, som er draget på ekspedition til Fyns
forladte kulturarv fra det 20. århundrede sammen
med to museumsfolk og en fotograf. Det er der
kommet 30 tekst- og billedværker ud af, som omsætter levnene af fortidige fabrikker, fællesskaber
og infrastruktur til litterær og visuel fiktion.
Undervejs på ekspeditionen viste det sig,
hvordan kunst og kulturarv i den grad kan gøde
hinanden gensidigt. For når fakta serveres sammen med fiktion, punkteres den højtidelighed og
ærbødighed, som traditionen foreskriver, at fortiden betragtes med. Man får begge hjernehalvdele

i spil – både den kreative højre og den analytiske
venstre, og fascinationskraften, tvivlen og nysgerrigheden holdes i live. Tre essentielle aspekter for
omgang med historien.
Den usynlige kulturarv
Masser af kulturarv forsvinder om ørerne på os,
uden at vi lægger mærke til det. Fabrikker, der var
arbejdspladser for hundredvis af danskere, lukker
og rives ned. Færger afløses af broer. Skole-, social- og hospitalsvæsen centraliseres og efterlader tomme bygninger.
Der ligger en fascinationskraft i den forladte
kulturarv, som alle, der har prøvet at bevæge sig
ind i en forladt bygning, kender. Hvis man er opmærksom nok, har fortiden sat masser af spor: I
printeren på kontoret på Marslev Mejeri ligger stadig avisartiklen om den retssag, som for knap 25
år siden endeligt fik virksomheden til at lukke. I et
mørklagt baglokale på det nu hedengangne Webers Værft i Svendborg står stadig de maskiner,
der tidligere blev brugt på værftet.
Over 10 dage i foråret 2017 blev kursen sat
mod i alt 30 steder på Fyn, Langeland og Ærø,

Katz. Salbrovad
Saftstation blev
etableret i 1884 for
at kunne omsætte
den nye store produktion af sukkerroer
til tyndsaft, som via
kilometerlange rør
blev ledt til sukkerfabrikken i Assens. I
dag rummer saftstationen et gigantisk
antikvitets- og loppemarked, hvor utallige
vilde katte huserer.
Ole Lejbach 2017
H.P. Fischer
og Frue. Bregninge
Fattiggård gjorde
stort indtryk. Ole
Lejbach skabte dette
billede på baggrund
af arkivfotos fra arkiv.
dk, som ikke havde
relation til den langelandske fattiggård.
Men det fik de nu.
Og pludselig opstod
”H.P. Fischer og Frue”
som fiktive historiske
personligheder.
Ole Lejbach 2017

31

K U LT U R A R V

LEJBACH OG BLENDSTRUP
JENS BLENDSTRUP (født 1968)
Forfatter til en lang række bøger,
bl.a. Gud taler ud (2004), Luskefisefortællinger (2014) og Havelågebogen (2017).
OLE LEJBACH (født 1950)
Har udstillet talrige steder i Danmark
og udlandet, bl.a. flere gange på
Charlottenborgs Forårsudstilling,
Fuglsang Kunstmuseum, Silkeborg
Bad og Johannes Larsen Museet.
I 2015 samarbejdede Jens
Blendstrup og Ole Lejbach om projektet Ege-Ekspeditioner, som gav
inspiration til Den Fynske Kulturarvsekspedition.

Vanitas. Motorfabrikken Marstal på Ærø er
stadig fyldt med maskineri og motordele. Hvis
man kigger efter, kan man se, at Ole Lejbach har
pustet liv i inventaret på billedet, og den nøgne
pige fra værkstedets kalender er blevet tredimensionel foran sin sokkel.
Ole Lejbach 2017
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Rød nathue. Allerede
inden ekspeditionen var
planlagt, havde Ole Lejbach tegnet dette billede
af Marslev Mejeri, som han
var sikker på ville være
udvalgt som et af de 30
steder. Manden med huen
er et indklip fra et fotografi
af en fisker og har altså
ikke noget med mejeriet at
gøre. Men da ekspeditionen flere måneder senere
når til Marslev Mejeri,
finder vi en tabt strikhue i
fabrikshallen! Den kommer
selvfølgelig med på udstillingen.
Ole Lejbach 2017
Et Dukkehjem.
Hesbjerg Slot anes i baggrunden omkranset af
skæbnesvangre fugle. Ole
Lejbach føjer her en uhyggelig fortælling om piger
og dukker til slottet, som i
øvrigt blev hjem for en rig
og excentrisk boghandler,
en visionær og idealistisk
præst, danske hippier,
buddhistiske munke samt
en russisk-ortodoks nonne.
Ole Lejbach 2017

K U LT U R A R V
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Konfirmationen. Simon Spies var en af de
mere prominente gæster, da han i 1970’erne
fulgte et kursus i psykologi på Korinth Kro. Han
fik et værelse med egen udgang, så han kunne
snige sig uset hen i den lokale brugs for at købe
whisky. I dag arbejder en gruppe lokale ildsjæle
på at skabe nyt liv i den forladte kro.
Ole Lejbach 2017

Den sidste ejer af Korinth
Kro holdt efter sigende mest
til oppe på loftet. Da ekspeditionen når derop, finder
Blendstrup hurtigt frem til hans
værelse. Der ligger stadig en
lyserød dyne, henslængt i det
fjerneste hjørne under en fin
gammel blyindfattet rude.
"... og her," råber Blendstrup og
finder en kvittering for 2 pakker
Prince og 2 gange hakkebøf
med bløde løg, "her har han
siddet og ordnet regnskab for et
tysk ægtepar, der kom forbi, og
dagen efter klagede over deres
værelses stand."
Ekspeditionen bevæger sig
forsigtigt over det uglegylp-

plettede gulv, hvor der overalt
ligger regnskaber og gamle
checkhæfter mellem nedfaldne
mursten og revner i gulvet.
"Her knækker filmen," siger
Blendstrup og peger på en
mappe for 1996-97. "Se skriften
- hvor den ryster. Se de mærkelige, ulæselige tal."
Ekspeditionen betragter i stilhed de gulnede papirer. Dette
er selve kroejerens mentale
sammenbrudsepicenter. Det er
som at se ind i en slags krabbetåge i universet. Ind i kroens
sidste grundstoffer før de spredes for alle vinde.
– Citat fra bogen

der er blevet forladt af deres oprindelige funktion i løbet af de sidste 100 år. Gangene under et
sindssygehospital, et gasværk, en motorbane, en
fattiggård, et savværk, en skosålefabrik og en lang
række andre steder fulde af historie og kulturarv.
Ofte var bygningerne enten ikke tilgængelige eller
synlige for den uvidende. Derfor lå der forud for
ekspeditionerne et stort researcharbejde for at
finde vidner eller arkivmateriale, der kunne oplyse
os om fortiden på stederne.
At formidle via fiktion
At have kunstnere med på ekspeditioner er jo
langtfra noget nyt. Tidligere var kunstnere med
for i tekst og billeder at kunne dokumentere og
berette om fremmede kulturer, fund og landskaber. Maleren Augustus Earle var f.eks. hyret ind på
Charles Darwins ekspedition i 1830’erne. På Den
Fynske Kulturarvsekspedition deltog ud over de
to kunstnere også to museumsfolk, Ann Ammons
og undertegnede, samt en videojournalist, der i
små film skulle dokumentere, hvordan et forladt
sted straks sætter sig præg på den nysgerrige:
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DEN F YNSKE
KULTURARVSEKSPEDITION
→ De 30 steder blev udvalgt på baggrund af blandt andet en demokratisk proces, hvor alle borgere kunne
melde ind med steder i lokalområdet, der var blevet forladt eller
glemt. Det skete i dialog med lokale
arkiver og museer.
→ Bag Den Fynske Kulturarvsekspedition står Kulturarv Fyn, der er en
forening af arkiver, biblioteker og
museer på Fyn.
→ Den Fynske Kulturarvsekspedition
er en del af projektet Mod.Strøm,
som er arrangeret af Kulturarv Fyn i
samarbejde med Kulturregion Fyn.
→ Den Fynske Kulturarvsekspedition er
støttet af Albani Fonden.
→ En kort omtale af samtlige 30 steder
samt film og snapshots fra ekspeditionen findes på www.modstroemfyn.dk, hvor bogen også kan købes.
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Alarm! Under et
kommunalt socialcenter i Assens ligger
en hemmelig bunker.
Det er en kommandocentral fra den kolde
krig, som siden blev
opgivet og forladt.
Men alt inventar –
såsom den bedagede
sofa og den gasmaske
Jens Blendstrup har
på på Ole Lejbachs
billede – findes stadig
på stedet.
Ole Lejbach 2017

Jens Blendstrup
prøver en af de
forladte gasmasker
i Assens Kommandocentral.
Foto: Ole Lejbach
Ole Lejbach og
Jens Blendstrup foran
den smukke, men
noget ramponerede,
Korinth Kro.
Foto: Troels Malthe
Borch

begejstring, overraskelse eller forstemmelse, alt
afhængig af stedets udseende og fortælling.
For målet med ekspeditionen var – selvfølgelig
– at formidle kulturarven. Men ikke på sædvanlig
vis. I stedet for at lade omdrejningspunktet være
fakta og genstande lod vi fokus være på netop
fascinationskraften og det, som den afføder. I
filmene fra stederne oplever man, hvordan Ole
Lejbach og Jens Blendstrup påvirkes af stederne og straks omsætter indtryk til fortællinger og
billeder. Dem bragte de med sig hjem på kameraer, skitser, noter og telefonens diktafon. Og
med yderligere inspiration fra arkiv.dk’s bugnende
reservoir af billedmateriale omsatte de efterfølgende dette til billedkunst og skønlitterære fortællinger for hvert af de 30 steder.
I marts 2018 kunne vi endelig udgive bogværket
Den Fynske Kulturarvsekspedition og åbne udstillingen af samme navn. Udstillingen rummede
samtlige af Ole Lejbachs monumentale og delvist
farvelagte blyantstegninger og udvalgte citater
fra Jens Blendstrups tekster. Desuden indgik der i
udstillingen udvalgte lånte genstande fra stederne
som dokumentation fra virkeligheden. Også i bo-

gen har fiktionen ikke fået lov at stå alene: hvert
sted er også repræsenteret ved en artikel, hvori
stedets faktiske historie er beskrevet.
Virkeligheden er vidunderligt gakket
Denne vekslen mellem fakta og fiktion viste sig
yderst effektfuld. Også for kunstnerne, der med
fakta fik nogle interessante holdepunkter for deres fiktion. Nogle gange var fortiden så farverig, at
Ole Lejbach og Jens Blendstrup var udfordrede!
Det var simpelthen svært at lægge et gakket lag
oven på en virkelighed, der i forvejen var vidunderligt gakket.
De to kunstneres livtag med de forladte steder
lukkede ikke desto mindre kulturarven op. Pludselig var der plads til masser af grin og kulørte gæt.
Hvilket vi i høj grad kunne erfare på rundvisningerne på udstillingen og til de i alt 10 arrangementer
fordelt over de fynske kommuner, hvor Lejbach
og Blendstrup optrådte på mere eller mindre slap
line. Her fik langelændere, fyn- og ærøboere nye
fiktive tilføjelser til deres lokale kulturarv og ikke
mindst ny nysgerrighed på en kulturarv, som de
fleste havde glemt eller aldrig hørt om.
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ikke blot berettiget, men også yderst brugbar og
energiskabende. Lader vi den få sin plads på museerne og hos os selv, gemmer der sig nemlig et stort
potentiale for at konsolidere vores relevans, for at

Museumsindignation

bringe væsentlige problematikker i erindring og for
at skabe samtidserkendelse.
Hvad er det så, der kan trigge min egen indignation? Det er (nok ikke overraskende for de fleste læsere) uværdig og marginaliserende behandling af udsatte borgere. På Danmarks Forsorgsmuseum sætter
vi det nære og skabende samarbejde med denne
gruppe medborgere højt. Det er en del af vores visionsgrundlag, at vi skal arbejde for social forandring
gennem et respektfuldt samarbejde med nuværende

Af Sarah Smed
historiker og formidlingschef på
Danmarks Forsorgsmuseum

eller tidligere anbragte, hjemløse eller socialt udsatte. Sidst jeg befandt mig i indignationens favntag
var, da jeg af en af vores tilknyttede frivillige, Henriette som er Hus Forbi-sælger i Svendborg, blev gjort
opmærksom på, at Hus Forbi nu anbefaler sælgerne
altid at bære deres pas på sig. Hvorfor? For øjeblikkeligt at kunne identificere sig ved en kontrol, da
politiet nu har lovhjemmel til at indføre forbudszoner for uønskede hjemløse. Hjemløse, som forbryder
sig mod loven blot en enkelt nat, kan nu få forbud
mod at opholde sig i den givne kommune i op til
to år. Med bl.a. den konsekvens, at de ikke længere
kan modtage deres sociale ydelser i deres hjemkom-

J

mune. Disse mennesker, for hvem der ingen anden
eg tror og håber på, at de fleste af jer, kære

løsning er end at sove på gaden, bliver i mine øjne

museumskollegaer, kender til at blive

straffet for deres fattigdom og udsathed, hvilket al

fortørnet og indigneret over historiens og

erfaring og tilmed også historien viser, skaber mere

samtidens uretfærdigheder. Indignation

marginalisering og bestemt ikke positiv social for-

er i al fald ikke en følelse, der er fjern for mig. Den

andring. For historien har allerede mange gange vist

befinder sig lige under overfladen – altid parat til at

os, at straf og kontrol på f.eks. fortidens fattiggårde

blive aktiveret. Ikke blot for mig personligt, men i

og arbejdsanstalter ikke formåede at udrydde hver-

høj grad også i mit museumshverv. Men har indig-

ken hjemløshed eller fattigdom. For dem af jer, der
som jeg lader indignationen tilføre energi og tan-

nation overhovedet sin berettigelse i museumsfagligt arbejde? I allerhøjeste grad, hvis I spørger mig.
I en tid præget af ofte polariserede værdidebatter i
kradsbørstige tonelejer er indignationen i min optik

Sarah Smed
Foto: Jesper Nielsen
Spatzek

kevirksomhed i jeres hverv, vil jeg foreslå at koble
den op på FN’s Menneskerettigheder. På den måde
kan vi gøre vores indignation operationalisérbar,
international og samtidig undgå for flagrende ”synsninger”. Og skal jeg forankre min indignation over
konsekvenserne af den hjemløse paskontrol, er det
i Artikel 22: ”Enhver har som medlem af samfundet
ret til social tryghed”.
Richard Sandell skriver i sin nye bog Museums,
Moralities and Human Rights, at museer i dag skal

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

være “prepared to take sides and speak out unequivocally against attempts to justify unequal treatment of people (…)”. Det er således ikke længere
nok, at museer blot konstaterer eller skaber fora for
dialog og debat. Vi skal være klar på mere, og vi bør
lade os indignere. Og det er vel også præcis os, som
har mulighederne og forpligtigelsen hertil. Det er os,
som kan og bør bringe i erindring, hvordan det var,
og hvordan det er, og hvor vi er på vej hen.

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

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

INTERESSERT I

MUSEUMSSTOFF
FRA NORGE?

Abonner på Museumsnytt

Kun 300 NOK
www.museumsnytt.no
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Fra forskning
til flaske
Af Peter Steen Henriksen og Berit Heine
Nationalmuseet

Museumsformidling og museumsprodukter er andet og mere end nøgleringe
og Torshammere. Det har Nationalmuseet bevist ved at lade fire stærke, historiske
kvinder lægge navn til museumsbutikkens mest populære vare.

ØL
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n omtale i et internationalt rejsemagasin, øl-bestillinger fra hele verden
og trendsætter på et hav af digitale
platforme for øl-entusiaster. Det er
status på en idé om at brygge verdens ældste øl,
opstået i Nationalmuseets museumsbutik. Rejsen
er drevet af et ønske om at skabe et nyt, kommercielt og anderledes museumsprodukt med
den gode historie for øje samt at afprøve muligheden for at skabe merindtjening via salg uden for
museets egne rammer. Lige så væsentligt er det
at skabe interesse for historisk øl og forskning.
Nationalmuseet har på en alternativ måde skabt
formidling om forskning – vi har sådan set hældt
forskning på flaske.
Arnestedet for initiativ, beslutningsproces og
den endelige lancering på Nationalmuseet har
fra start til slut haft hjemme i Museumsbutikken i
samarbejde med museumsinspektør Peter Steen
Henriksen. Det er her, idéer bliver vendt, og
markedsføringsfolder og etiketter bliver designet
med stort fokus på det rette motiv og de unikke
historier. Alle, der køber en øl, får også et stykke
danmarkshistorie med hjem.
Birkebarkspanden – verdens ældste øl bliver til
I fodenden af Egtvedpigens grav finder man i sin
tid en fin lille birkebarkspand med noget sort
bundfald. Adskillige analyser viser, at der har været en gæret drik, som indeholder både hvede,
tyttebær eller tranebær, porse og honning. Ingredienserne til en opskrift på hvedeøl var på plads,
og med den i hånden kontaktede vi bryggeriet
Skands tilbage i 2014. Brygmester Birte Skands
var vild med idéen og skabte en øl med den helt
rigtige balance mellem porsens bitterhed, tyttebærrenes frugtsmag og honningens sødme. Egtvedpigens Bryg, verdens ældste øl bliver født.
Ambitionerne stiger
Efter støt stigende salg hen over tre år af Egtvedpigens Bryg er vi parate til at udvide vores øl-serie, ambitionerne er store. Der skal også være øl
fra jernalder og vikingetid samt middelalder. Vi
vender blikket mod en rig jernalder-kvindegrav fra
Juellinge på Lolland. I graven står der et romersk
bronzekar med indtørrede rester af øl på bunden.
Analyser viser, at øllen indeholder byg, tyttebær
eller tranebær og porse, og i samråd med brygmesteren bliver opskriften udviklet. Det skal være
en overgæret øl med tydelig porsesmag og syrlig
frugtsmag fra tranebær, og navnet giver sig selv:
Juellingekvindens Bryg.
Vikingetidens øl bliver også til ud fra et arkæologisk fund. I Hundborg vest for Thisted udgraver
Museet for Thy og Vester Hanherred en lang række grubehuse fra sen vikingetid. I makrofossilprøver fra opfyldslagene finder man mange forkullede

Egtvedpigens
birkebarkspand, der
indeholdt ingredienserne til bronzealderøllen.
Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet

De fire ”rekonstruerede” fortidsøl.
Foto: Pirita Taskinen,
Nationalmuseet
Maltet byg fra
vikingetiden fra en
arkæologisk udgravning i Hundborg i Thy.
Foto: Peter Steen
Henriksen, Nationalmuseet

spirede byg- og havrekerner, altså malt, der sikkert ved et uheld er blevet brændt ved tørringen.
I de samme lag er der også talrige frø fra porse, så
Birte Skands er ikke i tvivl; vikingeøllen skal være
en havre-stout. I samtidige fund fra Hedeby er
der fundet frø fra humle, så humlen bliver også en
del af vores opskrift.
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Fødevareregulering anno 1516
At finde arkæologiske beviser for en opskrift på
middelalderøl er straks sværere. Fundet af et
bryggeri fra middelalderen i Odense i 2014 indeholder ikke overraskende malt lavet på byg, men
ellers er mængden af fund sparsom. Vi har til
gengæld en god skriftlig kilde, nemlig det tyske
sen-middelalderlige ”Reinheitgebot”, som dikterer, at øl kun må være lavet af vand, bygmalt og
humle. God tysk øl, som også kom til Danmark i
middelalderen via hanseatiske købmænd. Vores
middelalderøl bliver derfor en overgæret øl brygget på bygmalt med en kraftig humlesmag. Den
kraftige humling virker konserverende på øllet,
og man må formode, at det importerede tyske øl
var kraftigt humlet for at kunne holde sig under
transporten.
Vikingekrigeren og dronningen
De to første navne til vores historiske øl kom til
os helt naturligt, Egtvedpigens og Juellingekvindens Bryg. At få navne på plads til vores to sidste
øl kræver lidt mere research, da vi ikke har et
personrelateret fund til nogen af dem. Vi finder
til sidst vores ’kvinde’ til vikingeøllen i Saxos danmarkskrønike: Lagertha, en stærk kvindelig kriger,
måske genkender du også navnet fra HBO-serien
Vikings. Lagerthas Bryg, et passende navn til en

kraftfuld, krydret havrestout. Og hvem var den
allerstærkeste og mest indflydelsesrige danske
kvinde i middelalderen? Vi er ikke i tvivl om, at
vores middelalderøl selvfølgelig skal hedde Magrete 1.’s Bryg.

Den første tapning af Egtvedpigens
Bryg på Bryggeriet
Skands. Til venstre
står brygmesteren
Birte Skands, til højre
Peter Steen Henriksen.
Foto: Sandie Holst,
Nationalmuseet

Succes
Egtvedpigens Bryg bliver lanceret i 2014 med stor
succes både herhjemme og i det store udland.
Med færdiggørelsen af øl-serien her i 2018 skal
den nu stå distancen i forhold til vores ambition
om at nå ud til high-end supermarkeder, være en
nytænkende og original firmagave og et spændende tilbud til andre museer, restauranter og specialvareforretninger.
Vi nåede i mål med vores ambition om at skabe opmærksomhed nationalt og internationalt
omkring ’verdens ældste øl’, samt fremvise en vis
overraskelseseffekt omkring, at museumsformidling og museumsprodukter kan være meget mere
og andet end salg af nøgleringe med torshammere, drikkehorn og andre traditionelle museumskopier. Vi nåede også i mål med salg via eksterne
salgskanaler, og Museumsbutikken tjener nu også,
som noget nyt, penge i større skala via royalties.
Og oven over alting stråler Nationalmuseet som
afsender med et sjovt og et anderledes stykke
museumsformidling.

MARKEDSFØRING
MED SUCCES
Egtvedpigens Bryg har været
solgt i Irma siden 2014 og skænket som fadøl på Det Kongelige
Teater gennem flere år. I juni
måned kom øllene på Nemlig.
com og om ikke alt for længe
hos udvalgte Menu-forretninger. Sidste skud på stammen
er to tv-udsendelser på DK4
hen over april og maj, med – i
skrivende stund – over 109.000
seere.
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Ungdomsuddannelser på
museum
Af Mette Byriel-Thygesen
museumsinspektør, Nationalmuseet

Nationalmuseet har de seneste år arbejdet
målrettet med at udbyde særlige undervisningsevents for forskellige fag, som er
rettet mod elever fra grundskolens udskoling til ungdomsuddannelserne. I disse
heldagsarrangementer sætter museet
fokus på aktuelle emner og giver eleverne
mulighed for at arbejde tværfagligt bl.a.
ved inddragende undervisning, forskeroplæg, paneldebatter og workshops.

N
I en videoproduktion indtager
eleverne roller som mænd fra 1800-tallet og opstiller argumenter for og imod
valgretten til kvinder i 1915.
Foto: Johanna Lerche

ationalmuseet har en lang tradition for undervisning og formidling til
grundskoleelever. Hvert år undervises
omkring 45.000 elever, mens 45.000
går på opdagelse på Nationalmuseet i København
i følgeskab med lærere. Det er dog langt sværere
for os at tiltrække ungdomsuddannelserne end
grundskolerne. På landsplan ses det samme billede. Publikationen Danske museer i tal fra 2012
anslår, at kun 15 % af de 18.934 klasser, som be-
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søgte alle landets museer, udgøres af ungdomsuddannelserne.1
Ungdomsuddannelserne er i dag mindre fleksible i forhold til at flytte rundt på andre fag, og
økonomien er presset. Lærerne har ofte nemmere ved at tage en hel dag ud af kalenderen end
to lektioner, når flere fag tilgodeses. Når vi laver
undervisningsevents, er det derfor en fordel, at vi
kombinerer flere fag.
Aktualitet – fra danskhedsdebat til
stemmeretsalder
Det var eksempelvis tilfældet, da vi i 2014 markerede De dødes dag. I den anledning stiftede
eleverne på Nationalmuseet bekendtskab med
katolske og protestantiske begravelsesskikke og
ritualer omkring afdøde – med kilder på spansk. I
eventen sammenstillede vi de danske forestillinger om døden med de mexicanske og arrangerede
forskeroplæg, workshop og undervisningsforløb
i udstillingerne. Eventen henvendte sig især til
fagene spansk, religion, historie og Almen Studieforberedelse (AT).
Nationalmuseet markerede i 2015 100-året
for kvinders valgret i Danmark. I den forbindelse

Eleverne fra Himmelev Gymnasium
rappede sig gennem danskhed, nationalfølelse og guldalder.
Foto: Shahin Aakjær

forsøgte vi at oplyse museets unge besøgende om
deres demokratiske rettigheder og få dem til at
tænke over deres egen fremtidige rolle i samfundet. Dette kulminerede i to ugers event med fagene dansk, historie og samfundsfag. På de dage,
der tog udgangspunkt i danskundervisningen, var
der fokus på litteraturhistoriens kvinder – både i
nutidigt og historisk perspektiv. Forfatterne Mette
Moestrup og Line Knutzon indviede eleverne i,
hvordan de bruger deres køn som stemme i deres
litterære arbejde.
Til samfundsfagsdagene fik eleverne indblik i
den historiske baggrund for kvinders valgret, som
blev efterfulgt af en paneldebat om den aktuelle
valgretsalder. Panelet bestod af en række folketingspolitikere, valgforskere og repræsentanter fra
de politiske partiers ungdomsafdelinger. Når debatten faldt på valgretsalderen ved undervisningseventen, var mange af eleverne i tvivl. Flere af
eleverne mente ikke, at de var i stand til at træffe
politiske beslutninger som 16-årige, og nogle tvivlede også på egen politisk indsigt, selv om de var
fyldt 18 år og havde stemmeret. Undervisningseventen skulle dermed også skabe bevidsthed om
ikke tage sin demokratiske stemme for givet.

I anledningen
af De dødes dag
arbejder eleverne
med udsmykning af
kranier.
Foto: Sarah Yigsaw

UNDERVISNING

Et andet eksempel er undervisningseventen
Danskhed til debat om dansk nationalfølelse
i relation til Guldalderen. Her satte eleverne
perioden under lup og undersøgte, hvorfor og
hvordan Danmark ”skuer indad”, og hvordan den
danske nationale selvforståelse stadig i dag har
rødder i Guldalderen. Guldalderen var på alle
måder en politisk og økonomisk kaotisk tid, hvor
Danmark som nation er under store forandringer.
Med udgangspunkt i udstillingen Danmarkshistorier 1660-2000 undersøgte eleverne, hvordan
en stærkere nationalfølelse blev iscenesat og
skabt i befolkningen i takt med, at Danmark blev
mindre. Efterfølgende skulle eleverne forholde
sig til danskhed i dag og diskutere, hvornår man
er dansk. I en workshop med Rapolitics omsatte
eleverne dagens pointer og diskussioner i deres
egne rap-tekster.
Undervisning og fremtidige strategier
på Nationalmuseet
Undervisningsevents vil også fremadrettet være et
satsningsområde i undervisningsregi på Nationalmuseet, hvor ambitionen er at afholde to events
om året. Allerede nu har vi en undervisningsevent
om Det moderne gennembrud på vej, hvor eleverne tager på en rejse tilbage til Georg Brandes'
og Herman Bangs tid, og hvor eleverne selv træ-

For at markere
100-året for kvinders
valgret inviterede
Nationalmuseet politikere til at debattere,
hvorvidt valgretsalderen i Danmark
skal sættes ned til 16
år eller forblive på 18
år. Her ses Johanne
Schmidt-Nielsen
fra Enhedslisten og
Rasmus Jarlov fra
Det Konservative
Folkeparti. Journalist Adam Holm var
moderator.
Foto: Johanna Lerche

Noter
1
Danske museer i
tal, 2012, s. 27

43

der i karakter som banebrydende og udskældte
litterater. I støbeskeen er også events med fokus
på terror på Krigsmuseet og religionens betydning
i Etnografisk Samling på Nationalmuseet. Nationalmuseet har den fordel at vi kan dække mange
emner og perioder, men heldagsevents for skoleklasser kan også sagtens gennemføres på mindre
museer, f.eks. på det kommende Frihedsmuseum.
Efterspørgslen er høj, og vores events ender altid
med at være udsolgte. Både lærere og elever er
generelt positive i forhold til heldagsformen, og
som museumsformidlere får vi en unik chance for
at give et større fagligt udbytte og arbejde mere
intensivt med eleverne end det gængse undervisningsforløb på 1 time.
Vi kan se et stort potentiale i forhold til ungdomsuddannelserne som målgruppe og tænker, at
elementer fra tidligere events kan genbruges, så
vi ikke hver gang udvikler alle events helt fra bunden. Det er ressourcekrævende at udvikle events,
men for os har det været en fordel at tænke i
mange dage med afvikling, således at vi kan få
12 eller 15 klasser igennem en event. For museet
er undervisningsevents desuden en kærkommen
mulighed for at se nærmere på egen undervisningspraksis og hele tiden have det benspænd, at
det skal have en aktuel krog.
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Borger
-inddragelse
eller
-opdragelse?
Af Martin Philipsen Mølgaard
arkivleder og museumsinspektør,
og Louise Søndergaard
arkæolog og projektleder, Museum Skanderborg

Folk gik til arbejdet med en imponerende
iver. De bevarede overblikket over, hvor de forskellige fundtyper skulle hen, at få kørt jorden
væk og holde orden i udgravningen.
Foto: Museum Skanderborg

Museum Skanderborg overvandt frygten
for at gå på kompromis med fagligheden
og lod borgerne få fingrene i jorden ved
udgravningen af Firgårde Fattiggård.

D

er snakkes meget om borgerinddragelse rundt omkring på museerne. Stedvis
gøres der alvor af snakken, og projekter med børn, udsatte, syriske kvinder
og andre grupperinger lader til at belønne alle
parter. Når vi ved, at det virker, kan det undre,
at museerne ikke er endnu bedre til at udfolde
potentialet. Men det er grænseoverskridende at
åbne porten til vores domæne for folket, ligesom
man kan frygte, at det bliver på bekostning af fagligheden. På Museum Skanderborg gjorde vi alligevel forsøget – og beviste at med de rette rammer
bliver ikke bare borgerne, men også museerne og
vi som fagpersoner både klogere og rigere.
Firgårde Fattiggård
Vi drømte om at lave et projekt, der ikke begrænsede sig til en bestemt målgruppe, men henvendte sig til alle. Arkæologiske udgravninger har bred
appel, så da der pludselig dukkede en ruin af en

OUTREACH
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nyere gård op midt i et udgravningsfelt, forekom
den indlysende til et projekt med borgerinddragelse.
Ruinen viste sig at være Firgårde Fattiggård,
der siden nedbrydningen i 1916 var blevet fuldstændig glemt. Skanderborg Arkiv iværksatte et
stort researcharbejde for at finde oplysninger om
fattiggården. Via sociale medier prøvede vi også
at inddrage de lokale borgere, som kunne ligge
inde med billeder eller oplysninger på fattiggården, men det gav ingen resultater.
Ingen kendte arkivalier er bevaret fra selve
fattiggården, men på Rigsarkivet i Viborg fandt vi
sognerådsprotokoller, der omtalte flere personer
fra fattiggården, som vi herefter kunne genfinde
i protokollerne fra Viborg Sindssygeanstalt. Små
personhistorier begyndte at tegne stedets historie, men en del information lå stadig under muld
og ventede.
Her var ingen komplekse jordlag, der krævede
langsommelig tolkning, og de genkendelige fund
i kombination med den klare tolkning af stedets
funktion gjorde ruinen til det perfekte objekt for
en borgerudgravning.
Fagligt udbytte eller folkelig forlystelse?
Efterårsferien udgjorde rammen omkring projektet, men det var ikke nemt at tilrettelægge
forløbet, når vi ikke havde nogen anelse om målgruppens omfang og beskaffenhed. Vi satte vores
forventninger til udbyttet på et beskedent niveau,

Et større forarbejde var en nødvendighed, før folket
kunne pudses på
ruinerne. Både ved
arkivets skrivebord og
i felten.
Foto: Museum Skanderborg

Det var vanskeligt at hive deltagerne
væk fra arbejdet, men
her lykkedes det at
få Clara og Malte til
at posere med deres
skatte: et pibehoved
og en natpotte. Malte
kom igen næste dag.
Foto: Museum Skanderborg

da deltagere i den type projekter plejer at være
forsigtige og langsomme af frygt for at ødelægge
noget. Der går ofte også en stor del af både arkæologernes og deltagernes tid med spørgsmål.
Vi lagde en udførlig plan for udgravning og indsamling af genstandene, og vi havde en prioriteret liste over anlæg og konstruktioner, som vi
ønskede at belyse. Der var tilknyttet en håndfuld
arkæologer, som assisterede deltagerne og sørgede for, at det faglige niveau blev holdt, mens en
daglig leder stod for registreringen.
I en opstillet formidlingscontainer kunne
deltagerne få konkret viden om fattiggården og
genstandene via plancher og en lille udstilling. Det
var forfriskende, at alle var oplyst, før de ramte
udgravningsfeltet. Man undgik det gængse ”hvad
finder I?” og kunne skride direkte til udbytterige
samtaler om gårdens indretning.
En besværlig flok…?
Efterårsferien nærmede sig, og da vejrudsigten
lovede tørvejr, kom tilmeldingerne. Da begyndte
vi at blive ængstelige! Pludselig forekom hele inddragelsesaspektet stærkt forstyrrende for vores
udforskning. Vi var overbeviste om, at der ville
opstå en masse besvær ved at inddrage alle mulige mennesker.
Men vi blev klogere. Bedsteforældre og unge,
børnefamilier og enegængere mødte op i en
fornøjelig blanding, der gav en sjælden dynamik
i museumssammenhæng. Efter en kort introduktion til den arkæologiske metode fik deltagerne
forskellige opgaver, og herfra gik det hurtigt. Deltagerne havde slet ikke tid til at stille spørgsmål,
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og arkæologerne måtte anstrenge sig for at holde
registreringsmæssigt trit og sætte krydser på den
prioriterede liste, i takt med at mængden af fund
og viden om fattiggården voksede.
Det var imidlertid ikke kun folks arbejdsindsats,
der overraskede os. Uanset aldersgruppe var alle
fantastiske til at leve sig ind i egne og andres fund,
og på tværs af grupperne opstod narrativer om
genstandenes anvendelse og tidligere ejermænd.
Forventninger, udbytte og sidegevinster
Arkivets historikere havde kendskab til fragmenter
af gårdens historie, og arkæologerne kendte til de
metoder, der kan opklare gårdens indretning. Men
ingen af os var eksperter på gårde fra omkring år
1900. Det skabte en stemning, hvor alles bud var
valide. Børnene brugte deres fantasi, mens de

FAKTA
Firgårde Fattiggård var oprindeligt en udflyttergård fra 1875. Kommunen opkøbte
den i 1879 og drev den som fattiggård, indtil
den blev nedbrudt i 1916. Natpotter, træskosåler, spader, spande, lerfade, tallerkner,
urtepotter, medicinflasker og meget andet
kom frem ved udgravningen.
Borgerudgravninger bliver en årligt tilbagevendende begivenhed på Museum
Skanderborg. Museet regner med at folde
konceptet yderligere ud, efterhånden som
erfaringerne vokser. Succesen fra sidste år
gentages i efterårsferien 2018. Forhåbentlig
fortsætter udgravningen af fattiggården,
men der er også andre lokaliteter i spil.

Et formiddagshold får en kort introduktion til dagens
arbejde. Eneste krav
var, at man skulle
være mellem 9 og 99
år og kunne følge en
ordre.
Foto: Museum Skanderborg
Pressen lavede
glimrende reklame
for udgravningen, og
dagligt var der besøg
af mindst to nyhedsmedier. Især børnene
var begejstrede for
at udtale sig. Her er
det 9-årige Clara,
der interviewes af P4
Østjylland.
Foto: Museum Skanderborg

ældre deltagere og besøgende fortalte om deres
egne bedsteforældres gårde. Tilsammen gav det
uvurderlige svar på spørgsmål, som hverken kilder
eller ruiner kunne besvare.
Da ugen var omme, måtte indrømmelserne
på bordet: Det havde ikke været spor besværligt
at inddrage borgerne. Dét vi reelt havde været
nervøse for, var at dele ud af vores selvudnævnte
monopol på at afdække historie. Vi måtte også
indrømme, at det aldrig havde været det samme
resultat uden de frivillige. De besad en iver og en
indsigt, som de uden forbehold gav os – gratis!
Det eneste, de krævede, var at få lov til at være
med.
Hvis vi virkelig mener, at samfundet skal opfatte kulturinstitutionerne som væsentlige og ikke
blot bekostelige og til tider irrelevante, må vi bryde med vores selvbestaltede eneret på fortiden.
Det er grænseoverskridende, for dét med at lave
historie, er jo det vi kan.
Men frivillig deltagelse overflødiggjorde på
ingen måder os som fagpersoner. Det var en væsentlig faktor for succes, at vi satte de professionelle rammer. Det gav projektet faglig tyngde, og
det gjorde de frivillige stolte og engagerede, at de
vidste, at det her var ægte.
Det er dét, der tænder os, så selvfølgelig er
det også dét, der tænder dem. Folk vil ikke opdrages – de vil inddrages, og vi er nødt til at komme ud på det dybe og give folk den slags oplevelser i stedet for at holde det bedste for os selv.
Udforskningen af vores fælles historie kan snildt
være et fælles anliggende – med indlysende sidegevinster til de kulturhistoriske museer. Jo mere
historie man får, jo mere vil man have.
Kilder
Adrian Olivier (2017): Communities of Interest:
Challenging Approaches, Journal of Community Archaeology & Heritage.
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for et forandret lokalmiljø og dermed finde sin
egen plads i det lokale.

Et lokalhistorisk
manifest

OPRÅB
fra Amager

Af Søren Mentz, museumsleder
og Christian Aagaard, museumsinspektør
Museum Amager

U

dfordringen
Danske lokalmuseer har stået over for
en massiv udfordring i de seneste år.
De små lokalsamfund befinder sig i
en signifikant brydningstid, fordi de rodfæstede
slægter, familier som i generationer boede det
samme sted og var bærere af lokalidentiteten, er
forsvundet og afløst af en samfundsstruktur, der
i højere og højere grad kendetegnes af en mere
mobil befolkning.
Lokalbevidsthed og lokalhistorie er ikke længere naturlige identitetsbærende kræfter, og
derfor er lokalmuseerne også inde i en markant
omstillingsfase. Tidligere blev de i høj grad drevet
lokalt med henblik på at fastholde de lokalkulturelle dyder og traditioner. De var konstruerede
erindringssteder for lokalsamfundet, vendt mod
den industrialiserede tidsalders foranderlighed
og skulle eksempelvis fastholde mindet om det
klassiske landboliv. Nu har vor tids strukturelle
forandringer så godt som udvisket den erindring.
Lokalmuseet skal derfor ikke kun gøre lokalhistorien nærværende for turister og museumsgæster
fra hele landet, men også nytænke dets relevans

Visionen
Lokalmuseerne skal cementere deres placering i
lokalsamfundene og placere sig i den nye forsknings- og formidlingsvirkelighed, der omgiver
dem. Lokalmuseet skal være et museum om det
lokale, i det lokale og tæt på det lokale, men det
er essentielt, at det samtidig affinder sig med ikke
længere at være en indgroet del af det lokale. For
at drive og fremme det objektive professionaliserede museum skal der brydes endegyldigt med
fortidens lokaldrevne museumspraksis. Lokalmuseerne skal befinde sig fagligt objektivt på sidelinjen i den lokalhistoriske udvikling, hvorfra de skal
bevare og formidle den lokale kulturhistorie, men
de skal ikke længere være medskabere af den
lokale identitet.
Et Amager-manifest
Udviskningen af den oprindeligt rodfæstede lokale
erindring er sket forbløffende hurtigt og nærmest
i ubemærkethed. På Amager, mindre end 10 kilometer fra København, er der dog stadig markante
identificerbare træk af den oprindelige lokalidentitet. Med rod i eksempelvis den hollandske indvandring under Christian II skal de unikke aspekter
af fortiden målrettet aktiveres og perspektiveres
for at skille Museum Amager ud fra mængden og
give museumsgæsterne en kulturoplevelse, de
ikke kan få andre steder. Der skal favnes fagligt
bredt, men fokuseres på de unikke aspekter af
Amagers historie.
Dette gøres i tæt dialog med museets gæster.
På et relativt lille lokalmuseum, hvor det prioriteres, at det faglige personale skal være en aktiv del
af museumsformidlingen og i dialog med de besøgende, medvirker gæsternes umiddelbare undren
til at skærpe fagpersonalets forskningsmæssige
tilgang til formidlingen af lokalhistorien og dens
bredere kontekst.
Vi skal i samarbejde med landets andre lokalmuseer fastholde den lokale vinkel som fælleshistorisk fundament og tilvejebringe de fortællinger,
der ofte går tabt i de store museers bredere
penselstrøg. Herved opnår vi i samarbejde et
fyldestgørende musealt billede af Danmarks kulturhistorie uden at risikere at miste den del af
historien, der udgøres af de lokale aktørers liv og
lokalidentitet.
Lokalidentitet forsvinder nemlig ikke. Men den
forandrer sig. Lokalidentitet er oftest uerkendt
af de lokale og en følelse, som ikke nødvendigvis
behøver at blive defineret. Derfor er Museum
Amagers primære opgave at indsamle og formidle det, som eftertiden har glemt og det, som er
uerkendt i samtiden.
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Udstillinger
Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. Følg med på
danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

RØNNEBÆKSHOLM

En kort historie om
abstraktion
5.5.→ 2.9.18.

Når historien skrives, er der altid begivenheder, steder, personer og genstande, der får vægt og fylde, mens andre
udelades. Ikke alt kan tages med. Enhver
historieskrivning er derfor en abstraktion over virkeligheden, hvor relativt få
elementer kommer til at stå som pejlemærker for den fortalte historie. Det
er derfor vigtigt med mellemrum at se
historien efter i sømmene. For hvordan
ville kunsthistorien se ud, hvis den blev
skrevet af kunstnere? Kunstneren Julie
Sass kommer med sit bud på en kort
historie om det kunstneriske fænomen
abstraktion. Gennem 60 værker af 23
kunstnere fra 11 lande og over et historisk spænd på knap 100 år indrammer
udstillingen elementer ved abstraktionen, som Sass ser det største potentiale
ved i dag, og som hun selv giver form
igennem nyproducerede værker.
Julie Sass, Uden titel S.J. Tribute, 2018.
Foto: Torben Eskerod

Foto: Thomas Winding, Det Kgl. Bibliotek

DEN SORTE DIAMANT

Den store Thomas
Winding udstilling
8.6.18. → 2.2.19.

Med en karakteristisk blanding af stemme,
ord, billeder og film udfoldede Thomas
Winding sin unikke fortællekunst i et utal
af formater og var således med til at danne
en ny måde at fortælle historier for børn

på i Danmark. De mange formater bliver
sat i spil i en stor udstilling, som præsenterer en bred vifte af Windings skriftlige,
visuelle og mundtlige fortællinger. I udstillingen er der plads til at gå på opdagelse og
udforske Windings skæve og finurlige, barokke eller ligefrem gakkede historier. Der
er fokus på en sanselig fortælling om Windings kunstneriske virke, hvor der både er
masser af rum til leg og mulighed for fordybelse. Det er et samlet indblik i Windings
kulørte og spraglede værker, som ikke er
præsenteret før, og hvor børn og voksne i
alle aldre kan være med på lige fod.
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Peter Peitersen, Demonstration.
Foto: Arbejdermuseet

ARBEJDERMUSEET

Ud til folket!
Peter Peitersens billeder
21.6.18 → ukendt slutdato

Murer og tegner Peter Peitersen (19221988) brugte sin kunst som instrument
til at nå ud til folket. Han var ikke kunstner for kunstens skyld. Han var først
og fremmest murer, ligesom hans far
havde været. I 25 år var han opmåler
og tog rundt på de århusianske byggepladser, hvor han fastsatte akkorden
for byggearbejdet. Det var det arbejde,
han levede af, men det var kunsten, der
i sidste ende gjorde ham kendt. Peter
Peitersen lavede ikke bare billeder for
at udstille de dem. De skulle ses af almindelige mennesker og give dem en
følelse af fællesskab. Han ønskede at
udviske skellet mellem kunst og arbejde
og brugte kunst som et instrument til at
protestere mod systemet. Fra sine tidligste ungdomsår producerede Peitersen
et væld af tegninger med en bred vifte af
motiver: Den sovende kat i lænestolen,
udsigten fra køkkenvinduet, børnenes leg
på gaden, folk på vej til og fra arbejde,
arbejdet på byggepladsen, karikaturer af
politikere eller manden på gaden. Han
tegnede plakater med opfordring til at gå
i demonstration, lavede store figurer til
protestmøder, spiddede de økonomiske
og politiske magthavere i sine satiretegninger og lavede billeder, som blev solgt
til støtte for Land og Folks festivaler.

Michael Ancher, Maren Sofie Olsen fra Skagen med et rødt sjal, 1884.
Foto: Skagens Kunstmuseer

DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

Michael Ancher og
kvinderne fra Skagen
8.9.18. → 13.1.19

Skagensmaleren Michael Ancher er en
markant figur i dansk kunsthistorie. Han er
især kendt for sine skildringer af fiskernes
vilkår og havets voldsomhed, men han

VEJLEMUSEERNE

Floating art
23.6. → 2.9.

På Vejle Fjord kan man sommeren over se
11 kunstværker, lavet af en gruppe unge
kunstnere og arkitekter. De arbejder med
temaet vand. Vandet er en integreret del
af deres værker og de samfundsaktuelle
temaer, som optager dem. I værkerne er

havde også blik for kvinderne i sin nærhed:
fiskerkonerne, de unge piger, svigerfamiliens matriark, Ane Hedvig Brøndum, og ikke
mindst hustruen Anna. Udstillingen viser
skitser og færdige værker, der belyser
centrale temaer i Anchers arbejde med
kvindeskikkelsen fra intime karakterskildringer til patosfyldte portrætter. Udstillingen bliver til i samarbejde med Skagens
Kunstmuseer og Ribe Kunstmuseum og
viser hovedværker fra de tre museers
samlinger.

der gennemgående fokus på klimaet, vores vandløb, kloden, forurening, flugt og
afsavnet af et hjem eller et holdepunkt i
tilværelsen - både fysisk og mentalt. Måske
er udstillingen meget sigende for en tid,
hvor vi er blevet for gode til at kommunikere om problemerne, det samme gælder de
informationer og relationer, der omgiver os
og kan manipuleres efter ønske. Værkerne
higer og søger efter noget oprindeligt, som
har været – et holdepunkt i en tid, som
må genfindes via kunstens undersøgende
natur.
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SOLO
Rita Kernn-Larsen
24.8.18 → 13.1.19 & 6.2.19 → 5.5.19.

Rita Kernn-Larsen (1904-1998) oplevede
som surrealistisk kunstner stor international anerkendelse gennem 1930’erne. Som
modreaktion på mellemkrigstidens rationelle tankesæt er strømningen et forsøg på
at vriste sig fri af samfundets fornufts- og
nytteorientering. Hendes værker befolkes af
underbevidste verdener af sensuelle, mystiske og fremmedartede figurer. Hun kredser
om sensualiteten og sanserne i en surrealistisk motivverden, hvor munde, øjne,

næser og hænder oftest ses frit svævende
i rum, hvor tid og sted synes opløst. En
stor del af sit liv har Kernn-Larsen sit virke
uden for Danmark. Skiftevis opholder hun
sig i kunstmetropolerne Paris og London og
er en af de danske billedkunstnere, der er
tættest forbundet med den internationale
surrealistbevægelse. I løbet af 1930’erne
udstiller hun hyppigt både i Danmark og
internationalt, bl.a. sammen med Salvador
Dalí, Marcel Duchamp, Max Ernst, Joan Miró
og Meret Oppenheim. Udstillingen sætter
fokus på Rita Kernn-Larsens samlede værkpraksis og præsenterer et omfattende udvalg af både surrealistiske værker og værker
fra Kernn-Larsen senere periode. Malerier,
collager, skitser og keramik fra perioden
1920’erne – 1980’erne er indlånt fra både
museer og private samlinger i ind- og udland. Udstillingen vises først på Gl. Holtegaard og siden hen på Kunsten i Aalborg.

Rita Kernn-Larsen, La pommes de la Normandie, 1934. Foto: Kunsten Museum of Modern Art

ARKEN

Kære Planet
23.6 → 26.8.18

Foto fra udstillingen Fabrikken & Fabrikanten. Foto: Museum Vestfyn

MUSEUM VESTFYN

Ernst
23.6. → 2.9.

Udstillingskomplekset Ernst fortæller en
samlet historie om bygningskomplekset
Østergade 57 i Assens, som tidligere
rummede både bolig, have og produktionslokaler for Ernst Sølvvarefabrikation.
Udstillingen Ernsts Samlinger viser den
store samling af sølv, porcelæn og kunst,
som sølvvarefabrikanten Frederik Ernst
(1892-1976) skabte, og som han i sine

sidste leveår selv viste rundt i, som om
det var et museum. Samlingen befandt
sig i hans bolig, og det har derfor indtil nu
kun været muligt at få rundvisninger. Med
etableringen af et gangforløb rundt i lejligheden kan man nu selv gå på opdagelse
i Ernsts Samlinger, der består af sølv,
porcelæn og kunst i en varieret, næsten
kitschet blanding. Her er bordet dækket
med kongeligt porcelæn og lokalt sølvtøj
– i stuer dekoreret med marmorerede
træpaneler og imiteret flisegulv. Samtidig
åbner den nye udstilling Fabrikken og
Fabrikanten, der fortæller om sølvvareproduktion i en dansk provinsby og om
mændene bag J. Ernst Sølvvarefabrik,
som drejede nøglen om i 1950’erne.

Tre overdimensionerede konkylier er
skyllet op på bredden af ARKENs lagune.
Ud af skallernes lyserøde indre vokser
menneskeansigter. I lydværket 51 e.DSO.
er ARKEN ved at blive indrettet til en
kunstbank. Vi lytter til optagelser fra en
tid, som i fiktionen kaldes for år 51 efter
Den Sidste Olie. Det står klart, at menneskeheden ikke vil overleve de katastrofer,
som truer. Men hvilken kunst skal bevares?
Klimaspørgsmål står højt på dagsordenen
hos den unge generation af samtidskunstnere og er omdrejningspunkt for ARKENs
sommerudstilling Kære planet. I to helt
nye værker udfolder Astrid Myntekær og
Amalie Smith på forskellig vis dystopiske
fremtidsscenarier med afsæt i det kunstigt skabte landskab, der omgiver museet. Klimaforandringer, hybride væsener og
en bank for kunst danner rammen om en
verden, hvor radikalt nye værdier for både
kunst og overlevelse er på færde.
Astrid Myntekær, The Hermit, 2018.
Foto: Torben Petersen
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Legeplads
8.6. → 2.9.

Hvordan kan maleri udfoldes i rum?
Hvordan kan det klassiske landskabsmaleri genfortolkes? Og hvordan kan
naturens egen farvepalet komponeres
på ny i maleriske sammenhænge? Det
er blot nogle af de spørgsmål, som Lise
Blomberg rejser med sit nye projekt
Legepladsen. Den konceptuelle tilgang
bag kunstnerens leg med skala og rum
bringes til fuld udfoldelse i Byparken
ved siden af museet, hvor Blomberg har
skabt et stilistisk legehus, omgivet af en
særegen koloristisk beplantning. I malerierne i museets udstillingsrum finder
man også klare referencer til legens univers: klatrepigen og motiver med legetårne fra legepladser. Men udstillingens
titel refererer også til kunstnerens egen
leg, til legen med rum, medie og skala,
med virkelighed og repræsentation, og
til legen i feltet mellem det naturlige
og unaturlige. Projektet peger dermed
også på legens udviklende, perspektivrige potentialer og på legepladsen som
rum for anderledes oplevelser og nye
erkendelser.
Foto: Værkgengivelser: Dorte Krogh.
Installationsfotos: Torben E. Meyer

Torben Huss, Ung mand med fåreskind. Afghanistan, 1960’erne.

D AV I D S S A M L I N G

The Hippie Trail
Rejsefotografier af
Torben Huss
8.6. → 28.10.18

Torben Huss var en ung mand, da han i
1962 tog afsted med kurs mod øst. Med sig
havde han sit konfirmations-kamera, sine
drømme og ikke så meget andet. Turen gik
ad snoede veje, og der var ingen tidsplan
eller særlige opgaver, der skulle løses. Det

vigtige var at komme af sted og at lade
mulighederne og indtrykkene dukke op
undervejs. Udstillingen indledes med fotografier af ungdomsliv i København i 1968.
Herfra tages man med til Tyrkiet, Iran,
Afghanistan, Usbekistan, Pakistan og Indien. Huss’ blik for det poetiske i det fremmede er i fokus, men indimellem peger
kameraet også på de medrejsende. Det er
en rejse i tid og sted med en hel del til den
nostalgisk anlagte og endnu mere til den
eventyrlystne. Udstillingen udgøres af 92
fotografier og en film skabt af lysbilleder
og musik. Davids Samling har i de senere år
arrangeret kunstfoto-udstillinger med en
relation til museets indsamlingsområder.
Dette er den femte i rækken.
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

Borgerlyst
Hvordan udvikler man en idé
fra tanke til handling? Mange
er gode til at få idéer, men de
fleste er knap så gode til at udvikle og realisere dem. Denne
bog giver gode råd til, hvordan
man marinerer sine idéer, lader
dem få rodfæste og engagerer
andre i dem. Det handler i høj
grad om at holde faglige sammenskudsgilder og øve sig i at
definere mikrohandlinger, der
er nemme for folk at påtage sig
– så de går fra passive tilskuere
til aktive deltagere og medudviklere. Bogen er relevant f.eks.
i udviklingen af udstillinger og
i den stadigt mere omsiggribende publikumsinddragelse.
Og for især de mindre museer
måske også i forhold til engagement af frivillige og etablering af nye fællesskaber, der
kan hjælpe museet med både
udvikling og drift. Der kunne
f.eks. også opstå gode idéer i
forhold til, hvordan man engagerer årskortholderne mere i
museumsarbejdet.
Andreas Lloyd & Nadja Pass
Borgerlyst
Narayana Press

Transformation af eksisterende
bygninger til nye formål vil være
en af de store udfordringer i
fremtidens byer, og COBE har
løst denne opgave på forbilledlig vis med The Silo.
Kristoffer Lindhardt Weiss
Ny dansk arkitektur: The Silo &
Vadehavscentret
Strandberg Publishing

Årsskrift Give
Egnens Museum

The Silo. Foto: Rasmus Hjortshøj

Ny dansk arkitektur
Nu kommer de første to bind
i en bogserie om ny dansk
arkitektur. Gennem 10 bind vil
serien give et vitalt signalement
af den nyeste danske arkitektur og præsentere nogle af de
mest nytænkende projekter,
dansk arkitektur kan byde på
netop nu. Hvert bind udfolder
et enkelt bygningsværk og
portrætterer derigennem tegnestuen bag. Gennem et essay
og et dybdegående interview
med arkitekten kommer man
helt tæt på førende danske
arkitekters tanker, visioner og

arbejdsmetoder. De 10 bygninger repræsenterer desuden
hver især et højaktuelt tema
i tidens arkitekturdebat – fra
transformation til bæredygtighed. Bind 1 fortæller om Dorte
Mandrups anmelderroste Vadehavscentret i Ribe (2017), som
er et uhyre vellykket eksempel
på forankring af bygningen på
et særligt sted under hensyn
til klima, geografi og stedets
traditionelle byggeskik. Bind 2
præsenterer tegnestuen COBEs
The Silo – en transformation af
en gammel silo i Københavns
Nordhavn til luksuriøse ejerlejligheder og restaurant (2017).

Give Egnens Museum er ét
blandt mange museer, der har
udgivet et årsskrift for 2017.
Her aflægges rapport om forskningsprojekter, udstillinger og
årets øvrige gang. Blandt de interessante artikler kan nævnes
en undersøgelse af 300 kontrabøger fra Lindeballe Brugs i
1962-64. Det er Ulrik Lehrmann
fra Syddansk Universitet, der
har sammenlignet forskellige
husholdningers indkøb i Brugsen. Generelt var befolkningen
nøjsom og sparsommelig, selv
til jul. Det er en fortælling om
andelstanken i FDB, om køleskabets og fryserens entré i de
danske hjem og om en høj grad
af selvforsyning. Andre artikler
beretter om beboere igennem
tiden i et lokalt hus fra 1895 og
om Give Plantages tilplantning i
1860-80’erne. Helt særpræget
og fascinerende er uddrag af
Kristine Thomsens dagbog fra
1917. Enkelt, kort og præcist
beskriver hun sin hverdag på
Gardegården med husarbejde,
børn, begravelse, slagtning,
frost og minder om en datter,
der døde af kirtelsyge syv år
tidligere – 14 år gammel.
Flere forf.
Årsskrift Give Egnens Museum
Give Egnens Museum
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Nye Blikke
i hus med Richard
Winther
Da multikunstneren Richard
Winther døde i 2007, overvejede fire unge kunstnere at købe
hans hus i Vindeby på Lolland
for at bevare det for eftertiden. Og med god grund. I hans
hus befandt der sig 55 malerier
og dekorationer, som Winther
havde malet overalt i kringelkroge, på vægge og i lofter.
Dekorationerne anses for at
være af høj kunstnerisk kvalitet
og kan kun vanskeligt transporteres derfra. Det ville kræve,
at man tog dele af huset med
sig. I stedet tog de unge kunstnere initiativ til udstillingen
Nye Blikke – i hus med Richard
Winther, hvor de sammen med
ni andre unge kunstnere tager
livtag med Winther. Det være
sig i udtryk, brug af materialer
eller tematisk. De 13 kunstnere
præsenteres i bogen i samspil
med Richard Winther, præcis
som i udstillingen, der først
blev vist i hans hus i Vindeby,
siden på Kastrupgårdsamlingen. Kunstværkerne er elegant
fotograferet i Winthers stuer
og passer bemærkelsesværdigt
godt ind i de rå omgivelser.
Imellem de farverige fotos er
præsentationer af de unge
kunstnere, deres overvejelser
omkring Winther og deres egne
værker. Bogen giver et spændende indblik både i Richard
Winthers og de 13 unge kunstneres arbejde.
Jørgen Gammelgaard, Kristian Rasmussen & Mette Sandhoff Mansa
Nye Blikke – i hus med Richard
Winther
Kastrupgårdsamlingen

Nye Blikke. Huset i Vindeby. Foto: Anders Sune Berg

at hun koncentrerer sin farveskala til grøn, blå, gul og rød,
markeret med blå konturer.
Christine Swane arbejdede
cirkulært. Hun var dybt interesseret i botanik, hun dyrkede
selv de planter, som hun brugte
i sine værker, ligesom de fugle
og fisk, hun holdt som husdyr,
også inspirerede hende. Swane
bruger sine egne malerier og
sit eget kunsthåndværk – duge,
keramik, kakkelborde mm. – i

forskellige kombinationer, ofte
konstrueret med grønne planter og blomster i opstillingernes motivverdener. Det giver
en ekstra dybde og dimension
til hendes opstillinger. Bogen
bærer samme titel som udstillingen, der kan ses frem til 9.
september på Johannes Larsen
Museet.
Anne Lie Stokbro m.fl.
GRØN – modernisten Christine Swane
Johannes Larsen Museet

Gordon Fazakerley, uden titel. 2007.
Foto: Martin Mydtskov Rønne/Huset Mydtskov.

GRØN
Modernisten Christine
Swane
Christine Swane så sammenhænge mellem naturen, det
kunstneriske og det dekorative
og brugte det som en vedvarende inspiration i sit maleri og
kunsthåndværk. Karakteristisk
er, at hun i sine opstillinger
stiliserer og samtidig holder
fast i en botanisk genkendelse,

Gordon Fazakerley
Södergran-Serien
Fazakerley (1937-2011) var maler og digter, litteraturelsker
og poesi-fan. Født i England,
men boede det meste af sit
liv i Danmark, hvor han også
fik sin uddannelse. I de sidste
fire-fem år af sit liv malede Fazakerley en serie på mere end
40 malerier inspireret af den
finlandssvenske digter Edith
Södergrans digte og hendes
korte, dramatiske liv. Kataloget
rummer smukke gengivelser af
27 malerier fra Södergran-serien. De samme som udstilles
på KunstCentret Silkeborg Bad
frem til 26. august. Derudover
en tekst af Gordon Fazakerley
skrevet i 2007, en række digte
af Södergran samt introduktion
og biografi ved Dorte Kirkeby
Andersen.
Flere forf.
Gordon Fazakerley – SödergranSerien
KunstCentret Silkeborg Bad
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Steppekrigeren
To hårlokker snor sig på hver side
af kraniet og vidner om en frisure,
der var typisk for krigere på Djengis
Khans tid. Lokkerne tilhører en mumie, der formentlig var steppekriger i
1100-1300-årene. Han blev begravet i
en trækiste i Altai Hagt-bjergene i den
vestlige del af Mongoliet, iført silkekjortel og klædedragt, læderstøvler og
pelshue. I kisten, som er en udhulet
træstamme foret med et filttæppe,
ligger også krigerens sadel, stigbøjler,
bue, pile, tallerkener og læderposer
med proviant. Steppekrigeren er klar
til sit efterliv.

Mumien blev fundet i 2016, og for kort
tid siden ankom den til Moesgaard
Museum fra universitetet i Ulaanbataar
i Mongoliet. Frem til 7. april 2019 udstilles mumien for første gang i udstillingen På Djengis Khans stepper – Mongoliets nomader.

Send din genstandsfortælling og et billede i
høj opløsning til redaktion@danskemuseer.
dk. Det kan være en hvilken som helst museumsgenstand, som har en tankevækkende
eller overraskende historie.

For skribenter
Artikelforslag sendes til
redaktion@danskemuseer.dk
Pressemeddelelser sendes til
info@danskemuseer.dk
Forfattervejledning:
Se danskemuseer.dk eller kontakt
redaktionen på
redaktion@danskemuseer.dk

Danske Museer udgives 5 gange årligt af
Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond.

danskemuseer.dk

Ny Carlsbergfondets
Forskningsinitiativ
Ny Carlsbergfondet opslår hermed forskningsstipendier inden
for fondets virkefelt. Der opereres med tre forskellige virkemidler:
(1) ph.d.- stipendier, (2) postdoc-stipendier samt (3) frie
forskningsprojekter. Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ,
der blev iværksat i 2010, har det formål at generere ny kunstvidenskabelig viden og samtidig bygge bro mellem forskningen
på universiteter og på museer.

Ansøgningsfrist 15. september 2018
For postdoc- og ph.d.-stipendier gælder det, at et kunstmuseum/udstillingssted (evt. flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer) ansøger fondet om at få tildelt et projekt. Ansøgningen skal rumme en kort beskrivelse
af projektets faglige område, dets relevans for museet, samt henvise til en foreløbig aftale med et universitet om samarbejde vedr. ansættelse/forskeruddannelse/
evt. restfinansiering.
De frie forskningsprojekter er normalt af 3-12 måneders varighed. Ansøgere
skal aftale en tilknytning til en institution (museum, universitet eller andet), der
står for selve ansættelsen og for administration af stipendiet. Ansøgere må have
en ph.d.-grad eller dokumentere tilsvarende forskningskvalifikationer.
En nærmere beskrivelse af retningslinjer og formalia for ansøgninger findes
på www.ncf.dk
Ansøgninger indsendes til Ny Carlsbergfondet, ansoegning@ncf.dk. Nærmere
oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningskonsulent Tom Hermansen,
th@ncf.dk

Vi bør derfor være påpasselige med at kassere
kulturarv på baggrund af trends i en samtid, for vi
ved ikke, hvad vores efterkommere finder interessant
at undersøge i fremtiden. Og vi bør slet ikke kassere
kulturarv som et led i en spareøvelse. Kassation af
et lands kulturarv må aldrig blive et politisk greb, men
bør ske ud fra en nøje faglig vurdering.
Nordisk Konservatorforbunds formandskab
→ Læs s. 20

danskemuseer.dk

