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Forside: I slutningen af juni, kun i få
dage, blomstrede mastodonten Amorphophallus titanium i Botanisk Have,
København. Det er første gang, det er
lykkedes at få planten i blomst i Danmark, og oftest går der flere år imellem.
Sensationen fik massiv mediedækning, og ca. 15.000 mennesker lagde
på den korte tid vejen forbi Palmehuset. Håndskrevne skilte i haven viste
masserne vej til ”Stinkende blomst”,
da planten, foruden sin imponerende
blomsterstand, også er kendt for sin
kraftige ådselslugt. Foto: Fiona Hjorth
Gammelgaard.
Bagside: Spiralen i stueetagen, Uskyldens Museum, Istanbul. I baggrunden ses 4.213 cigaretskodder, alle er
dateret med håndskrift; dertil ni videopostkort med en kvindes cigaretrygende hånd ved askebægeret. Foto:
Masumiyet Müzesi.
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Danske Museer Leder

Forskning og varm luft

Af Line Hjorth
Christensen

T

o artikler i denne sensommerudgave af Danske Museer kommenterer forslaget til en ny
museumslov. Forslaget, der havde høringsfrist sidst
i august, sætter bl.a. nye krav til museernes forskning – et begreb, der leder tanken hen på den
grundige, videnskabelige undersøgelse og aktivt
opsøgende tilgang med et højt ambitionsniveau.
Kommentarerne gør nu ikke noget stort nummer
ud af forskningsbegrebets nærmere karakter.
Dog hedder det et sted, at museernes forskning er
”nødt til at følge de standarder som i øvrigt forventes af forskningsbaserede institutioner” (Elbæk
side 6), defineret som aktiviteter på ph.d.-niveau.
Derfor stiller lovforslaget også krav om, at der for
fremtiden kun kan søges ministerielle forskningsmidler, hvis man ”er forskerkvalificeret på ph.d.-niveau”. Er man ”garvet mag.art. med forskningsvirksomhed bag sig behøver man ikke tage en ph.d.”.
Teksten er nedfældet, høringsfristen udløbet, men
det står fortsat hen i det uvisse, hvor garvet en
ansøger skal være, og ud fra hvilke alternative kriterier, man kan kvalificeres. Hvilke aktiviteter skal
f.eks. ækvivalere det uddannelsesforløb, man ifølge ph.d. bekendtgørelsen skal gennemføre som
universitetsforsker? Hvilke krav skal stilles til en
forskningsproduktion, som ikke oprindeligt er
skrevet i relation til en formel ph.d.-sammenhæng,
og vil andre aktiviteter end skriftligt producerede
værker kunne afløse kravet om den afhandling,
der er ph.d.-gradens omdrejningspunkt? Det er
også uvist, om man ville kunne forskerkvalificeres,
hvis man ikke er mag.art., men ”bare” har en række vellykkede forskningsprojekter bag sig.
Det smarte ved et dispensationsprincip er, at det
på museerne, som ved et trylleslag, ville kunne
komme til at vrimle med forskere på ph.d.-niveau,
og at museumsfolk, der tidligere har søgt forskningsmidler og har højnet forskningsniveauet på

museerne, kan blive ved med det. Et andet mere
delikat aspekt ved sagen er, at det indlysende må
være billigere at meritere på papir end at investere
i en reel udvikling og styrkelse af forskningen ved
at give flere kroner, cool cash, til nye ph.d.-stillinger. Det økonomiske incitament er vigtigt, særligt
set i lyset af ministerens udmelding om, at der ikke
er flere midler i vente, heller ikke til den vidensudvikling, som enhver ved koster penge, mange
penge (se ODM-formandens svar til ministeren
side 8).
Endelig kunne man spørge, hvad konsekvensen af
forslaget er, hvis det ses i et bredere perspektiv, der
forholder det til den øvrige forskning rundt omkring på vores uddannelsesinstitutioner. I den optik – dispensationsprincippet, de mange pludseligt
meriterede forskere og det skingre faktum, at der
ikke sættes økonomi bag visionen – risikerer man,
at museernes forskning alligevel kommer til at
fremstå i en kategori for sig. Og næppe én, der gør
det muligt for museerne ”at følge med de standarder, som i øvrigt forventes af forskningsbaserede
institutioner”. Man risikerer med andre ord, at museerne mister den troværdighed, ministeren ellers
så det som sit mål at bevare.
Forskning er blevet tidens løsen, og et langt stykke
hen af vejen kan man kun bifalde visionen om at
opgradere forskning på de danske museer. Hvis
det altså reelt er det, der sker. Men man har sprunget diskussionen over om, hvordan udviklingen
bedst sættes i værk, og hvordan den skal finansieres. For det skal den jo. Hvis den da ikke skal ende
som andet end tom politisk snak, varm luft. Frem
for at opstille urealistiske krav kunne en farbar vej
være at udbygge og styrke den model, hvor universiteter og museer samarbejder og samfinansierer
ph.d.-stipendier. Hvis ministeren mener det han
siger, ville det være et realistisk sted at begynde.
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Historisk Arkiv går i ”luften”
Historisk Arkiv ønskede at fremtidssikre det nye arkiv med hensyn
til plads. Constructor var med i planlægningsfasen helt fra start.
Oprindelig var tanken at installere en etages arkivløsning med
kompaktreoler i høj højde i hver af de 2 lokaler, der var afsat til at
rumme arkivet.
Men fælles sparring mundede ud i en beslutning om i stedet
at bygge rummet op omkring reolerne og starte med at rive
væggen ned mellem de 2 lokaler. Dette gav 3-4 meter til ekstra
kapacitet.
Og med 6 meter til loftet var det oplagt at udnytte den ”tomme luft”
med den helt særlige 2-etages mobile arkivreol, Double Decker.
En yderligere fordel ved 1 rum fremfor 2 er at der kun er behov
for ét klimaanlæg til styring af temperatur og fugtighed. Anlægget
sørger for at arkivet konstant har en temperatur på 18oC og en
luftfugtighed på 45-50%.

A Member of the Constructor Group

Se hele projektet her: www.constructor.dk/historisk

Fortiden bevaret for fremtiden

VI LEVERER ALT TIL EFFEKTIV
OPMÅLING OG KORTLÆGNING

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

Scan QR-koden og se præsentationen...
Du tror ikke dine egne øjne - og det gør dine gæster eller kunder
heller ikke. Dit emne eller produkt svæver fx rundt, bliver skilt ad og
samlet igen. Brug denne nye mulighed og få maximal opmærksomhed! Du er også velkommen til at se den live i vores showroom...
NÆSTVED TLF +45 5577 4030 · ODENSE TLF +45 6612 2730 · WWW.AV-HUSET.DK
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Til gavn for
museumsverden

Af Uffe Elbæk,
kulturminister

Kulturminister
Uffe Elbæk.
Foto: Klaus Holsting.

E

fter en meget lang og grundig proces, som har
inddraget hele museumsverdenen, og som
har strakt sig over to regeringer, to år og tre kulturministre, kunne vi endelig sende en revision af
museumsloven i høring i juni inden sommerferien. Jeg håber, at loven kan være vedtaget inden
årsskiftet, så de nye tiltag kan gå i gang allerede i
2013, til gavn for den danske museumsverden.
Nu er høringsfristen i skrivende stund ikke udløbet. Men de tilbagemeldinger, jeg foreløbig har
fået, bekræfter mig i, at processen omkring museumsudredningen var velvalgt, også den del af den,
der er forløbet efter udredningen blev offentliggjort og jeg selv kom til som minister. For jeg har
indtryk af, at den intensive dialog med museumsverdenen har båret frugt, og at mange ser fornuften i forslaget.
Der har dog også været rejst en række bekymringer omkring enkelte detaljer i forslaget. Dem vil
jeg meget gerne her tage fat på, for disse bekymringer har i høj grad præget debatten og er samtidig
langt hen af vejen grundløse.
Strukturreform uden centralisering
Vi har rigtig mange gange hørt ordene ”centralisering” og ”embedsmandsvælde”. Det er i høj grad
ord, der får mig op på mærkerne. Museerne står
over for store udfordringer, og har et stort behov
for at tænke nyt og skabe nye initiativer – samtidig
med, at vi alle ved, at der ikke er nye ressourcer. Og
jeg har hele mit voksenliv arbejdet med netop innovation og iværksætteri ud fra det grundprincip,
at central styring og regelrytteri skaber ingen af
delene.
Men i denne sammenhæng mener jeg, at frygten
er malplaceret, og lidt har karakter af, at når der
kommer et forslag fra staten (som lovforslag jo af
gode grunde gør), så er det nok noget med centralisering og mere magt til embedsmændene.
Bl.a. har der været en del polemik om, at hovedmuseerne efter museumsudredningen skulle overtage landsdækkende opgaver fra de statsanerkendte museer rundt om i landet – og nej, det har
aldrig nogen sinde været tanken. Udredningen
konkluderede derimod, at hovedmuseerne skulle
være mere aktive i samspillet med de statsaner-
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kendte museer, så netværkerne i den samlede museumsverden styrkes og alle bliver bedre til at løse
deres opgaver. Der sker ingen ændring af ansvarsfordelingen.
Senest er det så den mere systematiske brug af nationale strategier, der kommer i skudlinjen. De vil
ensrette museumsverdenen, hedder det. Igen er
der tale om en misforståelse. De nationale strategier drejer sig om fordeling af de 20-25 mio. kr.,
der skal samles i en ny, tværgående pulje til udvikling af museumsområdet. Denne pulje er inspireret af biblioteksområdet, hvor man med en tilsvarende pulje har haft held til at sætte gang i nogle
spændende initiativer.
Strategierne er ikke tænkt som et generelt styringsredskab over for museerne. De statsanerkendte
museer vil fortsat modtage ca. 400 mio. kr. årligt
i driftsstøtte fra staten i tilgift til de ikke-statslige
tilskud, som er deres hovedindtægtskilde, og den
statslige driftsstøtte vil ikke være hægtet op på de
nationale strategier. Der er således ikke tale om,
at vi ensretter museerne, men at vi sikrer, at vi får
mest muligt ud af de sparsomme udviklingsmidler,
som vi har rådighed over til museumsområdet, for
der bliver bare ikke flere af dem, som situationen
ser ud i øjeblikket.
Det skal også understreges, at de nationale strategier skal formuleres nedefra, ikke komme som
diktat fra embedsmænd. Vi har haft en god dialog med ODM om Kulturstyrelsens faglige rådgivningsstruktur, som skal formulere strategierne
og uddele midlerne. Efter ønske fra ODM får det
tværgående strategiske panel, som skal udstikke
hovedlinjerne, en museumsleder som formand.
Ligeledes efter ønske fra ODM, får formændene
for de underliggende faglige udvalg også sæde i
panelet, så der er stærke forbindelseslinjer mellem
de forskellige niveauer, og museerne kommer til
at sidde entydigt i førersædet.
Det er korrekt, at dette ikke optræder i høringsudkastet, da lovforslaget netop præciserer, at rådgivningsstrukturen er bekendtgørelsesstof. Det er
ikke hensigtsmæssigt, at der skal vedtages en ny lov,
hver gang rådgivningsstrukturen skal justeres. Men
jeg står selvfølgelig fast på de løfter, jeg har givet
museerne.

Styrkelse af museernes forskning
En helt central konklusion i arbejdet med museumsudredningen var, at forskningen fortsat må
stå centralt på museerne. Museerne må og skal arbejde forskningsbaseret, ellers kan de ikke bevare
deres troværdighed og legitimitet som væsentlige
kulturinstitutioner, der bidrager til Danmark som
videnssamfund og kulturnation. Derfor er museerne også nødt til at følge med de standarder, som
i øvrigt forventes af forskningsbaserede institutioner, ellers mister de netop deres troværdighed i
det lange løb.
Derfor er nogle af museerne nødt til at opgradere i
forhold til medarbejdernes forskerkvalifikationer –
både gennem uddannelse, gennem ansættelsespolitik og ved at få dokumenteret de høje kvalifikationer, som mange medarbejdere allerede har.
Derfor overfører vi de ca. 10 mio. kr. i puljemidler,
som styrelsen hidtil har uddelt, til Kulturministeriets Forskningsudvalg, hvor kravet til ansøgere til
ordinære forskningsprojekter er, at man er forskerkvalificeret på ph.d.-niveau, ganske som det
ellers gælder for statslige forskningsmidler.
Her skal man lægge mærke til, at det hedder ph.d.niveau. En garvet mag.art. med forskningsvirksomhed bag sig behøver således ikke tage en ph.d.; museet skal i stedet sørge for at få vedkommende for-

skerbedømt. Kulturstyrelsen vil kigge på, hvordan
vi kan få den proces sat på skinner.
Yderligere skal man lægge mærke til, at forskningsudvalget også kan anvende nogle af de overførte
midler til medfinansiering af ph.d.-projekter tilknyttet museerne, så medarbejdere kan blive opkvalificeret. I de første år vil styrelsen desuden beholde
en del af forskningsmidlerne til brug for tiltag, der
kan sikre, at museerne kommer godt i gang.
For at holde perspektivet skal det også med, at de
nye krav handler om fordelingen af ca. 10 mio. kr.
i puljemidler - og de statsanerkendte museer modtager altså ca. 400 mio. kr. årligt i driftsstøtte til
løsningen af deres hovedopgaver, som bl.a. indbefatter forskning. I udredningsarbejdet har der hele
vejen været enighed om, at forskningsarbejdet står
og skal stå helt centralt på museerne.
Derfor kan det rent ud sagt heller ikke passe sammen, at de 10 mio. kr. (uanset, at de også tiltrækker
anden finansiering) udgør hele museernes forskningsindsats, som nogen ellers nærmest har fremstillet det i debatten.
Men hvad angår forskningsområdet, så medgiver
jeg helt og aldeles, at vi står over for en udfordring.
Men det er ganske enkelt en udfordring, som man
er nødt til at møde – og vel at mærke uden udsigt
til ekstra ressourcer.

Tøjtigre og brandbiler er også legetøj

Af Lene Skovsted
og Mette Cramon

For børn er det som at træde ind i legetøjsland, når
udflugten til zoo ender med et besøg blandt bamser, biler og balloner i zoo-butikken. Som forhandler har du pligt til at sørge for, at de produkter, børnene tager med hjem, er sikre at lege med.
Selvom der står zoologisk have, museum eller sommerland på maven af bamsen eller på siden af bilen, er det ikke nødvendigvis kun en souvenir. For
hvis det set med barneøjne er legetøj, mor og far
har købt i butikken – så er det højst sandsynligt
også legetøj, når man tager lovbrillerne på.
”Souvenirs kan også være legetøj. Er det ting, man
vil lade sine børn være alene med og lege med, er
det et stykke legetøj, og så skal det leve op til de
gældende regler – også selvom det sælges i en zoologisk have og er en souvenir”, siger Mette Cramon,
kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.
Sikkerhedsstyrelsen er den overordnede danske
myndighed på produktsikkerhed og dermed også
på legetøj. Styrelsen har ved flere besøg konstateret at hos både museer og zoologiske haver er der
en del af butikkerne, som ikke kender til reglerne
for salg af legetøj. Det er vigtigt, at man som forhandler kender til kravene. Hvis de ikke overholdes, kan det i sidste ende betyde, at et barn kommer alvorligt til skade.

”Man skal blandt andet undersøge, om legetøjet er
CE-mærket efter reglerne, er forsynet med navn og
adresse og eventuelle advarselsmærker”.
Generelt kan man sige, at er det en ting, der er for
dyr og fin til, at man vil lade sit barn lege med det
selv, så er det nok et samleobjekt. Er det derimod
ikke et samleobjekt, men legetøj, skal det overholde
reglerne om CE-mærkning og advarselsmærkning.
Man kan læse mere om, hvad man som forhandler
skal sikre sig, når man sælger legetøj på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk – her kan
man søge vejledning for distributører af legetøj.
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Nogle refleksioner fra
Organisationen Danske Museer
over revision af museumsloven
og ministerens indlæg
Af Christine Buhl
Andersen, direktør
for KØS, Museum for
kunst i det offentlige
rum og formand for
Organisationen
Danske Museer
(ODM)

Christine Buhl Andersen.
Foto: Torkild Jensen.
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L

andets museer befinder sig netop nu i et betydningsfuldt moment, hvor forslag om væsentlige ændringer i de nationale rammevilkår afgøres
politisk. Det giver af gode grunde en vis ængstelse
og usikkerhed i museumsmiljøet. Kulturministerens redegørelse i nærværende blad, formet som
en række praktiske præciseringer af nogle fremførte usikkerhedsmomenter, er derfor både velkomne og til dels beroligende.
Lad det være sagt med det samme: vi har selv ønsket en udredning og dermed politisk fokus på museernes rolle og vilkår. Ikke nødvendigvis for at få
flere midler midt i en krisetid, men fordi vi står forrest med ønsket om en visionær udvikling af fremtidens museer. Vi går ind for internationale samarbejder og bedre forskning. Vi går ind for fantastiske udstillinger til borgerne. Vi ønsker stærke hovedmuseer, og vi er ikke imod kvalitet. Men vi ved,
at originalitet, innovation og udvikling kommer
stærkest fra museerne selv, små som store med hver
deres styrker, båret frem af vores egne ambitioner
og den sunde og hårde konkurrence, der er imellem os.
ODM vil gerne rose regeringens museumspolitiske
ordførere for et konstruktivt samarbejde, med tid
til at lytte, så også bredden af museer fik stemme
og indflydelse i processen op til lovrevisionen. At
der stadig er bekymringer og ”knaster” trods inddragelse og gode tiltag, vil sikkert kunne ses i den
kommende tids debat – og i de høringssvar som
nu er udarbejdet og indsendt til Kulturministeriet.
Nogle af disse bekymringer søger ministeren at
tage hånd om i sit indlæg, bl.a. under overskriften
”Strukturreform uden centralisering” – og bedyrer, at evt. frygt herfor er ganske ubegrundet – ja
endog malplaceret – og at sådanne bekymringer
angiveligt er udtryk for en automatreaktion. Ordvalget kan være inspireret af de embedsmænd, der
undervejs i processen på mange møder har hørt
indlæg fra bekymrede museer, der udtrykte frygt
for konsekvenserne af Kulturstyrelsens nye, øgede
beføjelser til kontrol og rammestyring af landets
statsanerkendte museer. Frygten for centralisering
har endvidere fået næring, fordi en af de planlagte
ændringer består i oprettelsen af en national pulje,
der skal skabes gennem en sammenlægning af en

række små puljer og udmøntes efter såkaldte nationale strategier. Set fra museernes side har disse
små puljer været afgørende for løsningen af en
lang række projekter inden for såvel registrering,
formidling og erhvervelser. Puljerne har betydet,
at man har kunnet søge ”seedmoney” til en lang
række forskellige ting på en gang og ikke kun til
bestemte politisk hotte emner i bestemte perioder,
hvor det ene eller det andet har været i fokus. På
samme måde styrkes frygten for centralisering ved
afgivelsen af 10 mio i forskningsmidler til Kulturministeriets Forskningsråd – vi mener ikke at dette
er en garanti for bedre forskning for museerne.
Og vi finder sammenligningen med de ca. 400 mio
staten giver til driften af museer usaglig. De 400
mio går jo til basal drift og kan ikke bruges på udviklingsprojekter. Der er således flere elementer i
det samlede udspil, der har dannet grundlag for
den frygt for centralisering, der er omdrejningspunktet i debatten om en ny lov, både på grund af
det der står i loven og det der ikke står, som bliver
op til administrationens fortolkning.
En passus i ministerens indlæg om at der i forløbet
har været frygt for at hovedmuseerne skulle overtage landsdækkende opgaver fra landets museer –
er ikke forhold som er ODM bekendt. ODM har
tvært om hele tiden argumenteret for stærke og
styrkede hovedmuseer med fokus på landsdækkende, specialiseret og vel beskrevet faglighed til
gavn for alle landets museer. Vi har dog ytret en vis
betænkelighed ved om hovedmuseerne, med deres beskårne økonomi, vil være i stand til at bære
overordnede og landsdækkende opgaver, ligesom vi har været bekymret for om hovedmuseerne
skulle overtage forskningsforpligtelsen fra de museer der har særlige specialer.
ODM har længe haft ønske om analyse og debat
af museernes rammevilkår, så vi også fremover
kan have fagligt kvalitetsbårne, borgernære og
vedkommende museer. Et vigtigt element i denne
styrkelse af museernes virke er sikring og gerne
højnelse af vidensniveauet, og vi er helt enige i at
stræbe efter høj kvalitet i museernes forskning.
Derfor er det også godt, at der gennem anvendt
forskning kan skabes endnu bedre sammenhæng
mellem museumslovens fem søjler. Men der er og

bør være forskel på universiteter og museer som institutioner, og forskningen på museerne bliver ikke
bedre blot ved, at man laver de samme rammer om
forskningen her, som man gør på universiteterne.
Igen handler det om at se på museernes specifikke
identitet og muligheder for at bidrage til borgere
og samfund. Derfor er der blevet reageret på det
som museer og bl.a. Ny Carlsbergfondet har forstået som et nyt krav om at man skal have en ph.dgrad for at kunne forske på landets museer. Vi er
derfor glade for, at det lader til at der er tale om
misforståelser, for det er et usagligt krav.
Endelig er der hele spørgsmålet om oprettelsen af
et nationalt panel der, ifølge embedsmændene,
går ud på at man på nationalt niveau ønsker at gå
over til at lede og udvikle museerne strategisk.
Man kunne opfatte underteksten som et udsagn
om, at museerne ikke selv er i stand til at arbejde
strategisk med deres omverden, hvilket naturligvis
har vakt både forundring og harme. Oprettelsen af
dette panel fremstår i retorikken omkring det, som
om der et behov for, at staten sørger for, at der bliver gjort op med museernes ustrategiske og internt
vedtagne faglige vaner og traditioner, som man forstår er en hindring for nytænkning og udvikling.
Derfor skal panelet bestå af repræsentanter fra erhvervslivet og fra sektorer som undervisning, forskning og integration samt fra kommunerne, der i
mange tilfælde er museernes hovedtilskudsydere.
Men virkeligheden er, at museerne selv for længst
har indset vigtigheden af det strategiske museum:
Vi arbejder målrettet på at efteruddanne os, på at
integrere vores virke i bl.a. forskningsfeltet (samarbejder med universiteter), undervisningssektoren
(skoleområdet), integrations- og socialpolitik (so-

cial inklusion), børn- og unge, og ikke mindst regions- og byudvikling, hvor vi spiller en aktiv rolle i
vores kommuner. Vi har etableret fremragende
samarbejder med erhvervslivet og de private fonde
og dertil kommer vores deltagelse i miljøpolitik, arkitekturpolitik osv. Museerne har med andre ord
allerede sat sig selv i spil med omverdenen på en
aktiv og dynamisk måde og behøver egentlig ikke
diktater fra et centralt panel, der mødes på så overordnet et niveau, at de ikke nødvendigvis har mulighed for at skelne differentieret mellem, hvad
der fx skaber de bedste strategiske muligheder for
henholdsvis små og store museer, eller de væsensforskelle der er på kunst-, natur- og kulturhistoriske museer. Museerne arbejder allerede strategisk,
og derfor er det vigtigt at sikre, at det enkelte museums bestyrelse er strategisk sammensat med de
nødvendige kompetencer, det kræver at drive en
kulturinstitution professionelt i dag, samt at museumslederne er uddannet ikke kun fagligt men også
i ledelse. For at sikre disse synspunkter er vi glade
for og stolte over at have påvirket ideen om det
strategiske panel – eller Danmarks Museumsråd –
således at der selvfølgelig skal være stærk museumsfaglig tyngde og at formanden skal være en
museumsfaglig person. Godt at ministeren lyttede
til det råd.
Nu forestår sidste fase inden lovændringerne er en
realitet. Vi ser frem til at få implementeret de gode
tiltag, der nu er på bordet – og til at medvirke til at
nuancere nogle af de forhold, hvor vi stadig vil fastholde, at der er plads til forbedring, og som det
ikke har været muligt at behandle på denne plads.
Se ODMs samlede høringssvar på www.dkmuseer.dk.

Meddelelser
Nyerhvervelser

revitalisere samlingen såvel fagligt-forskningsmæssigt som formidlingsmæssigt.

Forskning – personalia

Dansk Jødisk Museum, København
Et interessant maleri er kommet til museets samling. Maleriet viser det dansk-jødiske ægtepar Moses og Hanne Ruben, som
er portrætteret af kunstneren Geskel Saloman i 1847. Billedet rummer mange
spændende historier, for det hører til sjældenhederne, at et maleri fra denne periode så tydeligt fremhæver de portrætteredes jødiske tilhørsforhold. Museet har
erhvervet maleriet med støtte fra Oscar
Lewisohn.

Roskilde Museum
Har modtaget Bikubenfondens Publikums
Museumspris 2012 for gadeudstillingen og
mobilapp’en ”Stemmer fra fortiden”.

Odense Bys Museer
Museumsinspektør Jens Toftgaard har forsvaret sin ph.d.-afhandling ”Citydannelse,
butiksstrøg og byidealer: Dannelsen af centrale byrum i Odense samt Aarhus og Aalborg 1870-1970. Ph.d.afhandlingen vil
indgå i den kommende formidling af de
store byomdannelsesplaner for Thomas B.
Thriges Gade-onrådet i Odense.

Priser
Statens Museum for Kunst, København
Har modtaget Den Danske Museumspris
2012 for sin overbevisende indsats for at

Viborg Virke
Museumsinspektør Jesper Hjermind, Viborg Museum har modtaget hædersprisen
Viborg Virke der er en hæderspris, som
gives til en viborgenser, som har gjort en
særlig indsats til gavn for byen og dens borgere.
Statens Kunstråd
Foreningen af Danske Kunstkritikeres
medlemmer har udpeget 2 modtagere af
Kunstkritikerprisen 2012: billedkunstneren John Kørner og udstillingsstedet
Skulpturi.dk.

Aarhus Universitet
Anders V. Munch,ph.d., lektor i designkultur, Designstudier, Institut for Litteratur,
Kultur og Medier, Syddansk Universitet
Kolding, og prof. II i designhistorie, Arkitektur – og Designhøgskolen i Oslo har
den 7. september 2012 forsvaret sin disputats Fra Bayreuth til Bauhaus. Gesamtkunstwerk’et og de moderne kunstformer.
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Rejserapport

Uskyldens Museum
– fiktion og virkelighed i Istanbul
Çukurcumas antikvitetshandlere
Af Jesper Beyer Nielsen og Sara Tanderup,
cand. mag. og formidlingsmedarbejdere

Et nyt museum i Istanbul er baseret på en kærlighedshistorie af forfatteren og nobelpristageren Orhan Pamuk. Romanen Masumiyet
Müzesi eller Uskyldens Museum
udkom i 2008, og i 2011 på dansk,
og i april måned i år åbnede det
fysiske museum af samme navn. I
museet blandes virkelighed og fiktion; indretningen følger bogens
kapitler, og handlingen giver museets genstande betydning og
museal værdi. En rejserapport fra
Tyrkiet.
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Istanbuls bakkede gader byder på mange
overraskelser for de turister, der vover sig
ud i den stegende hede. Hvis man har okset sig op af et lille stræde, kun med et glas
koldt vand i tankerne, kan man blive overvældet, når man pludselig vender sig om
og har udsigt til byens charmerende huse
med Bosporusstrædet i baggrunden.
Efter at have vandret forvildede op og ned
af den skrånende gade Çukurcuma, hvor
antikvitetsbutikkerne ligger på stribe, blev
vi omsider dirigeret den rette vej og fandt
Pamuks lille, bordeauxrøde museum. I bogen er denne bygning yderst velbeskrevet,
fordi den indgår i handlingen, hvor den
tilhører den ene af bogens to familier,
nemlig Füsuns. Har man læst bogen, føles
det næsten som om, man genkender huset, når man ser det. Vi fandt vores rejseslidte paperbackversion af Uskyldens Museum frem og stak den ind gennem tremmerne ved siden af museets indgang –
fremviser man sit eget eksemplar af bogen,
opnår man nemlig gratis entré.
Pamuk købte huset i 1999 med henblik på
at lave et museum om en opdigtet familie.
I bogens fiktive handling er det hovedpersonen Kemal, der køber huset. Han vil
nemlig omdanne huset, som hans elskede
boede i, til et museum, et monument over
hans kærlighed til hende.
Pamuk har søgt inspiration til Uskyldens
Museum på rejser til museer verden over.
Dertil har han været stærkt inspireret af
litteraturens store kærlighedsfortællinger,
bl.a. Gustave Flauberts mesterværk Madame Bovary (1856), baseret på Flauberts besættelse af den franske digter Louise Collet
og hendes ejendele. Forholdet mellem litteratur og museer, fiktion og fakta er således et gennemløbende interessefelt hos
Pamuk. Over en årrække har han indsamlet genstande til museet, og selvom bogen
ikke rummer mange beskrivelser af den
faktiske samling, har bog og museum hele

Et kig ned af en sidegade til Çukurcuma Caddesi.
Foto: Sara Tanderup.

tiden været udtænkt sammen. Af samme
grund er det nær ved umuligt at fortælle
om museet uden at fortælle om bogen.
Derfor er det også en god idé at smutte
ned på biblioteket, inden man booker et
fly til Istanbul og lægger vejen omkring
Çukurcuma, hvor museet ligger.
På øverste sal i museet finder man et skilt
med følgende ordlyd: “Between 2000 and
2007, Kemal Basmaci lived in this room,
where Orhan Pamuk sat and listened to his
story. Kemal Basmaci passed away on 12
april 2007.” Og bag det røde fløjlsreb ligger Kemals spartansk indrettede soveværelse med kuffert, vækkeur, natlampe,
nøgler, et tomt aksebæger, en flaske rak?
og et enkelt glas, billeder med motiver fra
byen og billetter til et par af de 1.743 museer, han har besøgt. På 1. og 2. sal mødes

at følge udstillingen lineært - som læste vi
en bog. Forskellen mellem bog og museum ser man særligt tydeligt i montre nr. 33
Vulgar Distractions, én af dem med fløjlsgardiner: Man føler sig mærkeligt afvist af gardinet, som om museet pludselig bliver indadvendt og ikke længere vil vise sine genstande. Her vil bogens læsere til gengæld
vide, hvad disse ’vulgære distraktioner’
henviser til, mens andre vil være overladt
til gætterier…

Tableauerne er så udsøgt komponeret, at dette i sig selv bevirker, at man føler sig hensat til en anden tid.
Træmontrerne rummer udspyttede olivensten, halvfyldte glas med rak? og köfte, der har været klar til at spise
i månedsvis, som om tiden er sat i stå. Foto: Masumiyet Müzesi.

man videre af det ene velkomponerede
tableau efter det andet. De slanke glasmontrer bugner af objektiviserede minder,
der fortæller historier om en svunden tid
og kærlighed. Smukke saltbøsser af glas
hænger side om side, krogede gamle nøgler og antikke lommeure dingler stille på
gennemsigtige snore. Hårspænder med
sløjfer, sommerfugle og sten hviler på tavler, i sættekasser og små fine æsker og diverse halvt fortærede tesjatter, cocktails,
isvafler etc. Alle genstandene udstillet for
at mindes den fordømte kærlighed til
Füsun og i museet præsenteres i den rækkefølge, hvori de også optræder i bogen.
Linket mellem bog og museum
I romanen er Kemal jegfortælleren, der
giver sin læser et indblik i, hvordan livet var
i Istanbuls højere sociale lag fra 1950’erne
og frem. Det er i høj grad også en hyldest
til byen Istanbul, dens restauranter og alle
de butikker og hoteller, der opstod som
følge af impulser fra Vesten. Og netop forholdet mellem de tyrkiske traditioner og
den vestlige modernitet er et konstant bagvedliggende tema, ikke bare i denne fortælling, men også i hele Pamuks forfatterskab.
Indsamlingen af genstande stod på, mens
bogen blev skrevet. I et interview til The
Guardian, 2010, har Pamuk fortalt, at flere
afsnit endda er skrevet med genstande
som udgangspunkt. Samme sted fortæller
han, at man sagtens kan nyde bogen uden
at have den fjerneste anelse om museets
eksistens, fordi museet ikke er en illustration af bogen, mens man helst skal have

læst bogen for at kunne nyde museet fuldt
ud. Det må siges at være sandt, for der er
forbløffende lidt tekst i selve udstillingen.
Til gengæld finder man i udstillingen eksemplarer af romanen, som man kan slå
op i, hvis man f.eks. bliver nysgerrig efter
at vide, hvorfor der er røde fløjlsgardiner
for seks af montrerne.
Af bogens sidste kapitel, i en dialog mellem den fiktive Kemal og den virkelige forfatter Pamuk, fremgår nogle af de ideer,
der ligger til grund for museet og dets udformning. Kemal fortæller om de 1.743
museer, som han har besøgt for at søge inspiration til museet. Hans vision er, at det
skal være et sted, hvor tiden går i stå, og
man kan være sammen med de døde.
Bogen og museet er to meget forskellige
størrelser, men står i et klart afhængighedsforhold, ligesom en læseoplevelse og
et museumsbesøg jo også er to meget forskellige ting. Læsning er en handling, hvor
man for sig selv bruger mange timer på at
fordybe sig i en fortælling; museumsbesøget kræver også fordybelse, men iværksætter andre æstetiske kriterier – i det mindste
i den forstand, at museumsgæsten fysisk
skal opsøge tekster og genstande, se og
sanse dem i et tredimensionalt fysisk rum,
designet til formålet.
Og mens bogen læses fra første til sidste
side, opleves museet sjældent fra a til z.
Uskyldens Museum i Istanbul er dog relativt
småt og overskueligt, og det er nærmest
uundgåeligt at følge den rute, der er lagt
an til, da der ikke er så mange andre veje
at gå. Museets udformning og montrernes
kapitelnumre og – titler inviterer derfor til

Hvor den store kærlighed går hen for
at dø
Bogen ’Uskyldens Museum’ er en mere
end 700 sider lang kærlighedshistorie om
den 30-årige rigmandssøn Kemal, der forelsker sig hovedkulds i sin 18-årige fjerne
slægtning Füsun. Konflikten i den spirende affære beror ikke primært på det fjerne
slægtskab, det sociale skel mellem de to
elskende eller på det faktum, at Füsun har
kastet skam over sin familie ved at deltage
i en skønhedskonkurrence. Problemet er
især, at Kemal skal forloves med den jævnaldrende, jævnbyrdige og smukke high society kvinde Sibel. Kemal forfører Füsun
og bliver hurtigt besat af tanken om hende, selvom han skal forloves. Hele hans
tilværelse kredser om hende, lige fra han
første gang ser hende som voksen. På hver
etage i museet er der udkig til de øvrige
etager, og derved kan man også hele tiden
se ned på den store spiral, der former sig
i gulvet i museets hall.
Da montrernes rækkefølge følger bogens
narrativ, går man så at sige rundt i en spiral, fra etage til etage. Spiralen, der også er
malet på gulvet i stueetagen, peger på det
uendelige og cykliske rum, der bliver skabt
af alle de minder, der vækkes til live. Beskueren kredser bogstaveligt omkring de
genstande, som alle er knyttet til de fiktive
karakterer, Kemal og Füsun.
Spørgsmålet vi stillede os selv på vej rundt
i spiralen var: Er vi med til at holde liv i
denne kærlighedsaffære, eller deltager vi
snarere i en slags mindehøjtidelighed for
den? Alle etagernes hviskende stemmer
kombineret med et utal af vanitassymboler
i de mange og smukt arrangerede stilleben, etablerede en intens og andægtig
stemning.
Kærlighed til byen
Hvis man har haft fingrene i Pamuks sentimentale erindringsbog Istanbul - erindringer
og byen, er det nærliggende at tro, at romanens fiktive kærlighedsforhold i virkeligheden er et billede på Pamuks forhold til sin
hjemby. De udstillede genstande er kulturhistorisk bevismateriale på et samfund i
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Forfatteren og nobelpristageren Orhan Pamuk har både etableret, finansieret og kurateret Uskyldens Museum. I 2012 kunne han endelig åbne dørene for det
museum, som er blevet til samtidig med romanen af samme navn. Foto: Masumiyet Müzesi.

forandring, et samfund præget af splittelsen mellem traditionerne og den nye indflydelse fra Vesten.
Konceptet er så gennemtænkt og konstrueret, at hele ’pakken’ retrospektivt føles
aldeles overvældende. Der er kælet for
mindste detalje. Alle Pamuks udgivelser er
naturligvis repræsenteret i museumsbutikken, de er linet op på vej til toiletterne, og
på øverste etage ses desuden den imponerende mængde oversættelser, der er lavet
af romanen Uskyldens Museum. Udstillingens tableauer pryder plakater, postkort,
bogmærker og magneter og diverse tekstiler og smykker sælges – formet efter den
ørering, Füsun mistede første gang, Kemal
og hende elskede.
Det personlige museum
Oplevelsen af romanen, men især af museet er decideret rørende - indtil et vist
punkt, hvor ordet patetisk i begge dets be12
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tydninger efterhånden banede sig vej i forskellige tempi hos os begge.
I sin helhed er konceptet en fascinerende
oplevelse, som absolut gerne må inspirere
hjemlige museologer eller forfattere. En
udvidelse f.eks. af den måde, man udstiller
litteratur på, ville falde på et tørt og taknemmeligt sted.
Det er ikke nyt at opbygge en udstilling ud
fra et narrativ. Men at passe genstandene
ind i et narrativ og derpå opdigte deres
proveniens, det er ikke noget, vi har set
før. Ikke så vidt vi ved. Peter Seebergs katalogtekster til Viborg Stiftsmuseum var også
en sammenblanding af litteratur og museum, men der var udgangspunktet stadig
det lokalhistoriske. Uskyldens Museum
trækker tråde til litterære museer og forfattermuseer, men også til steder som Zagrebs The Museum of Broken Relationships,
der behandler et så uhåndgribeligt emne
som forliste kærlighedsforhold.

Billetlugen i Uskyldens Museum. Her kunne man
komme gratis ind, hvis man stak sit eksemplar af
romanen ind gennem tremmerne til billetkontoret.
Foto: Sara Tanderup.

Biografisk

Personmuseet sætter
ansigt på livet

Af Anni Lave Nielsen, museumsleder,
Heerup Museum

På personmuseer, f.eks. over en
kunstner eller forfatter, skabes oplevelser på baggrund af et mikrokosmos af denne persons holdninger, tanker, følelser og handlinger. Ud over at fortælle om en
kunstners liv, repræsenterer museerne væsentlige og bredere kulturelle værdier.1 Artiklens forfatter
foreslår, at vi fremhæver styrken
ved landets knap 30 personmuseer, der på hver deres måde sætter ansigt på kulturarven.

I

mange år har kunsthistorien underkendt biografien som ramme omkring
kunstneriske værker. Med det aktuelle fokus på oplevelsesøkonomi og kulturinstitutioners identitetsskabende rolle synes der
at være en ny åbenhed over for den kraft,
der ligger i denne museumstype. Tilbage
står en absolut mangel på analytiske redskaber til at forstå og optimere brugen af
den biografiske fortælling. I en undersøgelse af biografiens rolle på personmuseer
i Danmark har jeg spurgt museumsledere
om, hvordan de bruger den biografiske fortælling på museerne. På den baggrund vil
jeg foreslå en enkel analysemodel, tænkt
som det første skridt på vej mod mere viden om, hvordan og hvorfor biografiske
fortællinger virker.
Vi kender alle følelsen!
Det er meget forskelligt, hvordan personmuseer lægger vægt på hhv. værket eller
kunstnerens liv. Det afgørende er da heller
ikke, om alle museer bør have den ene eller den anden type biografi, men at museerne i højere grad bliver i stand til at forstå
den proces, de biografiske virkemidler sætter i gang hos beskueren. Biografien har
måske lidt uberettiget ofte en birolle, ikke
mindst på personmuseer skabt omkring en
billedkunstner. Det skyldes formodentlig
en udbredt forestilling om, at biografien
kan overskygge forståelsen af værket og
blive den eneste referenceramme.
Men spørger man museernes brugere, ser
de ikke nødvendigvis et værk og liv som
modsætninger. Langt den overvejende del
af de adspurgte museer fortæller, at deres
brugere i høj grad efterspørger biografisk
viden. Fx spørger besøgende på Thorvaldsens Museum ofte interesseret ind til kæresteforhold og familierelationer. ”Når vi
nævner Thorvaldsens forhold til en italiensk kvinde, åbner det for et væld af spørgsmål”, forklarer museumsdirektør Stig Miss
og kommer selv med forklaringen, ”det er

langt fra alle, der kan identificere sig med
Thorvaldsen som billedhugger, men som
menneske, familiefar og kæreste – der har
vi alle erfaring at trække på. Her er vi alle
på sikker grund, vi kender følelserne”. Biografien er med til at sætte ansigt på personen Thorvaldsen, men også på emner, der
opleves som vedkommende for den besøgende.
Den amerikanske publikumsforsker John
H. Falk har gennem mange år undersøgt,
hvad der motiverer eller ikke motiverer besøgende på museer. Han mener, at almen
snarere end faglig viden er rammen omkring langt de fleste museumsbesøgende.2
Når brugere af kunstnermuseer i Danmark
således efterspørger biografisk viden, er
det ikke alene et ønske om få oplyst fakta;
man er også interesserede i følelser og i
personlige detaljer hos et andet menneske,
som gør det muligt at spejle sig i ham eller
hende. I mødet med disse sider af kunstnerens liv skabes en særlig relation mellem
museum og bruger, én, der bygger på genkendelse og tryghed, som er vigtige forudsætninger for indlevelse og deltagelse.
Analytisk, syntetisk og individuatorisk
biografi
Biografien fortælles på mange forskellige
måder. F.eks. gennem plancher med livsbeskrivelser, tidslinjer, film, bøger, foldere
og meget andet, ofte flere elementer på
samme museum. Vi ved ikke ret meget om,
hvordan disse former virker, eksempelvis
kunstnerhjemmets helhedsskabende og
fysisk nærværende fortælling over for den
kronologiske tidslinjes mere fragmenterede og ensidige biografiske overblik. I forsøg på at stille skarpt på styrker og muligheder ved forskellige biografiske fremstillingsformer vil jeg foreslå at skelne mellem
syntetisk, analytisk og individuatorisk biografi, som repræsenterer tre forskellige
relationer mellem og vægtning af genstand/værk og person/subjekt.3
DANSKE MUSEER 4/12
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En analytisk ordnet verden
I den analytiske biografiske metode er
værket i centrum. Biografien skal skabe en
forståelse af værket ved at trække dele af
kunstnerens liv ind i analysen. Dette kaldes
også den generiske metode, fordi den kaster lys over værkets tilblivelse (genese) ved
at føre værkerne tilbage til de begivenheder eller stemninger i kunstnerens liv, som
de er udsprunget af. Den generiske metode søger at opløse processen dvs. forbindelsen mellem kunstner og værk i sine enkeltdele for at kunne analysere dem.
Den analytiske biografi har sit mest rene
udtryk i tidslinjen, der fx beskriver en periode i kunstnerens liv med udvalg af biografiske oplysninger om skelsættende oplevelser, rejser, møder med vigtige personer etc.
Tidslinjen placeres ofte i starten af udstillingen som en kraftfuld fortolkningsramme for de udstillede værker. Personmuseer, der benytter den analytiske biografi, vægter oftest værket højere end viden om kunstnerens liv i bred forstand.
En syntese skabt af stemninger
I den syntetiske metode er mennesket i
centrum, og målet med biografien er at
beskrive kunstneren bl.a. ved hjælp af
hans/hendes værker. Der skabes med andre ord en syntese om kunstnerens personlighed forstået ud fra værkerne. Derfor
kaldes denne vinkel også den portrætterende eller den karakteriserende metode.
Den syntetiske biografi er helhedsskabende og har en tendens til at betone den
biografiske fortælling generelt. Vi ser den
mest rendyrket i kunstnerhjemmet, der
fungerer som sandhedsvidne, som et bevis
for den kunstner, der engang var. Eksempelvis er ”H.C. Andersens Hus bygget op
efter en udstillingslogik, hvor jo længere
du går ind i museet, desto dybere ind i materien kommer du. Du går på sin vis tilbage i tiden fra H.C. Andersens berømmelse til hans fattige barndom og fødehjem i slumkvarteret, men du går også ind
i mennesket Andersen, ind i den inderste
kerne af hans liv”, forklarer overinspektør
Ejnar Stig Askgaard.4
Stemninger er i høj grad bærere af den
syntetiske biografi. Museumsdirektør på
Karen Blixen Museet, Catherine Lefebvre,
fortæller: ”Mange, der kommer her, har
hørt om, at her er en særlig stemning, at
det er et særligt sted, der refererer til et
særligt menneske - Danmarks største kvindelige forfatter. Mange kommer, fordi de
vil se, hvordan Blixen boede. Rummene på

Karen Blixen Museet er biografiske installationer i sig selv, med friske blomsterbuketter, som Blixen selv lavede dem”.5
At identificere sig med det vi ser
I den individuatoriske biografi er værk og
kunstner ligeværdige i fortællingen. Desuden indskydes beskueren som aktivt led,
hvor der sættes lighedstegn mellem kunstnerens skabelse af værket og beskuerens
aflæsning/oplevelse af det. Hvor de to første metoder fokuserer på relationen mellem værk og kunstner, indsætter den individuatoriske biografi, individet dvs. læseren eller beskueren, i centrum og inddrager derved aktivt den besøgendes selvspejling i formidlingen. Ofte danner den

Detalje fra Heerups arbejdsværelse.
Heerup Museum. Foto: Anders Fjeldberg.

Heerups sko på Heerup Museum. Foto: Anders Fjeldberg.
”Her bor Heerup”! Heerup Museum. Foto: Brian Poulsen.

C.H. Pedersen, Karen Blixen,
H.C. Andersen og Heerup.
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Børn sammenligner højde med H.C. Andersen i H.C. Andersen Hus.
Foto: Jacob Boserup.

individuatoriske biogafi et ekstra betydningslag. Eksempelvis er de friske buketter
på Karen Blixen Museet en syntetisk biografisk fortælling om, at Karen Blixen udtrykte sig gennem store kunstneriske buketter. Men samtidig giver de friske blomster en tidsforskydning, fordi rekonstruktionen peger bagud, mens blomsternes
friskhed/forgængelighed er nærværende
i nuet. For nogen vil blomsterne indbyde
til personlig refleksion, f.eks. længslen efter tid og kreativ evne til selv at kunne lave
sådanne dekorationer. Derved udgør
blomsterne en glidende overgang fra den
syntetiske til den individuatoriske biografi.
Ved H.C. Andersens Hus oplever man i høj
grad publikum spejle sig i personen Andersen. ”For at forstå H.C. Andersen investerer man lidt af sig selv”, forklarer Ejnar
Stig Askgaard, ”de besøgende identificerer
sig med kunstneren”. Man understøtter
her den individuatoriske biografi ved fx at
lade den besøgende måle sin skostørrelse
med Andersens. ”Det er et retorisk greb
for på den måde at lokke gæsten til at måle
sig selv helt bogstaveligt med kunstneren.”
En anledning til selvrefleksion
Den individuatoriske tilgang til biografien
16
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Børn sammenligner skostørrelse med H.C. Andersens i H.C. Andersen Hus.
Foto: Jacob Boserup.

åbner ikke alene for den besøgendes identifikation, men giver også museet mulighed for at give sig til kende som fortæller,
hvilket kan gøre den biografiske fortælling
pluralistisk og mangfoldig. Et eksempel på
det er cyklen foran Heerup Museum. En
kopi af Heerups næsten ikoniske cykel møder den besøgende på vej ind i museet.
Bag på cyklen ses et skilt, der lyder: ”Er på
museum, hilsen Heerup”. Denne lille gestus er en selv-refleksiv kommentar fra museet. Den besøgende gøres opmærksom
på, at Heerups biografi spiller en aktiv
rolle på museet, men at der er tale om biografier i flertal. Samtidig forbindes fortiden, i form af Heerups cykelture, med nutiden - museumsgæsternes egne erfaringer
med at cykle. Den individuatoriske biografi harmonerer med et aktuelt ønske, ja
nærmest offentligt krav, om at inddrage og
engagere de besøgende på de danske museer. Mange personmuseer oplever, at de
besøgende her er villige til at investere noget af sig selv, hvilket er forudsætningen
for en identitetsskabende museumsoplevelse.
Et stort tak til de mange personmuseer i
Danmark som velvilligt har svaret på mine
nysgerrige spørgsmål. På årsmødet d. 8.-9.

november 2012 vil vi, som en del af programmet for kunstmuseerne, tage temperaturen på danske biografiske museer og
monografiske udstillinger. Skulle du være
interesseret i at høre nærmere om og evt.
deltage i et netværk om emnet, så kontakt
mig på mobil 40 97 94 24 og/eller meld
dig til årsmødet og deltag i debatten.
Artiklen er blevet til på baggrund af en diplomopgave under ODM’s museumslederuddannelse afsluttet 2012. For referencer
og yderligere oplysninger kontakt forfatteren.

1. Begrebet personmuseer låner jeg fra Stefan Bohman, leder af Strindbergmuseet, ”Att sätta ansikte på
samhällen – om kanon och personmuseer”, Carlson
2010. I min opgave bruger jeg begrebet ”kunstnermuseer”.
2. ”A search for the familiar is in fact the dominant strategy for nearly all museum visitors. A visitor’s own
prior knowledge and interests provide a frame of reference to them to make sense of what the museum
contains. John H. Falk, “Identity and the museums
visitor experience” Left Coast Press 2009. s. 97.
3. Litteraturens tilgange: metodiske angrebsvinkler redigeret af Johannes Fibiger, Gerd von Buchwald
Lütken og Niels Mølgaard. Academica 2008.
4. Interview med Ejnar Stig Askgaard, H.C. Andersens
Hus.
5. Interview Catharine Lefebvre, Karen Blixen Museet.

Biografisk / Fotografisk

Gensyn med et
kunstnerhjem
Af cand.mag. Tina Bech Nørregaard

Vi kender det alle, nysgerrigheden
efter at træde ind i en kendt
kunstners hjem for at komme tættere på privatlivet. Når kunstnerhjem ikke bliver til museer, forsvinder muligheden for den oplevelse, men kun delvist: Museerne
kan nemlig genskabe steder og
stemninger ved hjælp af fotografi,
litteratur og erindringer.

Kunstnerhjem: hjemlighed
og stemning
Et eksempel på ovenstående kunne være
malerfamilien Skovgaards hjem på Rosenvængets Hovedvej 27, Østerbro i København. Der har aldrig været planer om at
indrette denne villa som museumshjem,
men der kom fokus på Skovgaards værker,
frem for hjemmet, med stiftelsen af Skovgaard Museet i Viborg i 1937. Det blev her,
fordi byen ville hædre Joakim Skovgaard
for hans arbejde i Viborg Domkirke. Familien donerede en række værker til museet.
Der har ikke været nogen udstilling om
Skovgaards hjem, men det ville være oplagt at skabe en udstilling om kunstnerens
hjem, dykke ned i arkiverne og bruge fotografier, arkitekturtegninger i form af
grundplaner og facader, breve og erindringer som medier, der kan pege på familiens
indretning og liv i hjemmet/kvarteret, deres syn på hjemmet mv. For kunstnerhjem-

met er stadig interessant som biografisk
materiale for et bredt publikum, der ønsker at se og sanse stedet som en del af værket, for at forme tanker om kunstnerens
inspiration såvel som identitet.
Hjemmet er en form for poesi, der har formet beboeren og dennes syn på verden,
skriver den franske filosof Gaston Bachelard (1994). Et blik ned i kunstnerens
kommodeskuffer eller berøring af dennes
yndlingslænestol bringer os nærmere på
kunstneren. Hjem er ikke bare en fysisk
bolig i form af arkitektur og interiør, men
et kig ind i hjemligheden, dvs. de mere
følsomme aspekter ved hjemmet. Det er ritualer og værdier.
Denne form for hjemlighed kommer
publikum tættere på f.eks. i Johannes Larsens hjem, Møllebakken i Kerteminde,
hvor der dufter af nybagt brød, og hvor levende dyr færdes i haven. Alt iscenesat af
en kurator for at genskabe den stemning,

Et idyllisk foto fra det gamle Rosenvænge med Skovgaards villa i baggrunden for enden af vejen. Kvarteret
havde i postkortets storhedstid mange fotografers interesse. Bemærk de to personer i vinduet i Skovgaards
villa. Fotografiet optræder i senere kontekster bl.a. med ord som ”stenørken”, hvilket viser idyllen på retur.
At finde de kontekster, hvor fotografiet har optrådt, er iflg. Fotografiteoretikeren Edwards givtigt for fortællingen om stedet og synet. Foto: Stenders Forlag, stemplet 1907, købt i frimærkebutik.

DANSKE MUSEER 4/12

17

Gavl mod gade, udateret, fra ca. 1911-13. Joakim
og hans to døtre Eline og Ingrid står ikke stift og
kigger på fotografen. Joakim kigger skødesløst væk –
måske for at undgå et alt for iscenesat tableau.
Foto: Skovgaard Museet, ukendt fotograf.

Billedet her af Joakim ved kommoden pirrer beskuerens nysgerrighed efter at se, hvad der gemmer sig
her. Kommoden og den åbne skuffe er en vej til
hjemligheden. Det er bevidst iscenesat. Fotoet er taget af pressefotograf Holger Damgaard og således
tiltænkt en offentlighed Foto: Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Teksten bagpå ”Joakim i sit atelier i Rosenvænget” og stemplet ”Flindthoffs Illustrations-Bureau” antyder, at fotoet var til offentligt brug. Væggen rummer en historie
om alle de mennesker, der betød noget for familien. De mange malerier er familiens egne værker samt værker af kunstnervenner. F.eks. Marstrands portræt af Georgia
Skovgaard i Venedig, 1854, eller Constantin Hansens portræt af P.C. Skovgaard. Vasen på bordet er udført af familiens ven Bindesbøll. Foto: Københavns Museums
billedarkiv.
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som herskede i Larsens levetid. Vi vil sanse
stemningen, lyde, former, farver, dufte osv.
Den tyske filosof Gernot Böhme (2006)
uddyber hvad ’stemning’ er: Noget immaterielt, som man må føle og fornemme
med alle sine sanser, hvilket kun oplevelsen af det virkelige hjem giver mulighed
for.
Selv om man ikke kan komme ind i et
kunstnerhjem, kan man berøres af billeder
og ord, medier, som kan tages i brug i
tilfælde, hvor det ikke lykkes at bevare et
kunstnerhjem i sin fulde form. Fotografiet
er netop et øjebliks stemningsbillede af lys,
skygger, former mv., der giver rummet en
følelsesmæssig karakter og skaber nærhed
med det forgangne. Tillige kan en litterær
tekst både beskrive en stemning og tilvejebringe en stemning i form af patosladede
ord. F.eks. beskriver Susette Holten (f.
Skovgaard) særligt legen i haven i sine
erindringer om hjemmet på Østerbro:
”Der var nemlig Ulve i Skoven…” (Holten
1935, 14) - haven tillægges her fantasifuld
betydning koblet til leg. Som Bachelard
skriver, er barndomshjemmet stemningsfulde minder – alle dele i huset rummer
idyl eller uhygge. Således også Skovgaards
hus.
Udnyttes fotografiers og erindringers historiske potentiale, kan man skabe udstillinger, der bringer beskueren tættere på
hjemligheden. F.eks. har Johannes Larsen
Museet i udstillingen Du danske sommer fra
2007 koblet digte til hjemmet – Johannes
V. Jensen og Otto Gelsted hylder her stedets særlige stemning.
At tænke med fotografier
Det gamle villakvarter Rosenvænget på
Østerbro i København var også lidt af en
kunstnerkoloni. Fra kvarterets start i
1860’erne husede det en masse berømte
mennesker, kunstnere som Constantin
Hansen, Wilhelm Marstrand, Johanne
Luise Heiberg, C. F. Aagaard, Janus La
Cour m.fl. Kunstnerne tiltrak andre kunstnere. En de først beboere var P. C. Skovgaard, hvis villa nu er fredet, men ikke længere er i familien Skovgaards eje.
Kvarteret er helt ændret i dag, men rundt
omkring i arkiver som Københavns Museums billedarkiv, Skovgaard Museet, Det
Kongelige Biblioteks billedsamling mv. findes en mindre samling familie- og interiørfotografier foruden topografiske postkort, der kan bringe os tættere på livet i
kvarteret og familien Skovgaards hverdag
blandt mange andre kunstnere i nabolaget. Samtidig har flere i familien skrevet
erindringer med masser af stemningsbeskrivelser, materialer, som kan udnyttes i

museologisk øjemed, f.eks. ved at anvende
fotografier som primære fortællende kilder frem for sekundære illustrationer.
Antropolog og fotografiteoretiker Elizabeth Edwards skriver i bogen Raw Histories
(2001), at det handler om ’at tænke med
fotografierne’ og fremhæver, at der er historier i og udenom fotografierne; indholdet kan rumme historier om interiør,
smag, familie, arkitektur som billeder fra
en tid, et hjem, et familieliv osv., mens historierne udenom f.eks. handler om, hvor
fotografierne har optrådt og hvilken betydning, de er blevet tillagt. Denne form for
research tager tid, men giver flere historier. Tilsammen kan fotografierne, suppleret med personlige erindringer, skabe en
nærhed til hjemmet – men kropsligt tæt på
kommer vi ikke som på Møllebakken i Kerteminde eller Sigurd Swanes Malergården
i Plejerup.
Et hjem i et idyllisk postkortkvarter
Skovgaards klassicistiske villa fra 1860 blev
bygget efter arkitekten J. D. Herholdts dyder om funktionalitet og hygge, og med
mørke kroge og masser af vægplads til
møbler og to atelierer på 1. sal.
Udsigten var dengang grøn og med uhindret kig til sundet. Dette sted, kaldet
’Grundhuset’ i P.C.’s datter Susettes erindringer, blev fra 1860 til 1972 hjem for tre
generationer: Skovgaard, P.C., hans søn
Joakim og dennes søn Johan Thomas,
alle blev kunstnere. Det blev et hjem, hvor
stærke værker med motiver fra det hjemlige blev skabt – fra villaen, men også fra
kvarteret. Her kan fotografier og erindringer kædes sammen til en fortælling om et
naturparadis med vægt på familie, venner
og hygge. Kvarteret var aflukket med stakit
og tilhørende nøgle. Der eksisterer flere
fotografier, som viser hjemstedet som et
idyllisk, stemningsfuldt sted med træer,
hav og store villaer – med plads til privathed for datidens beboere.
Havens betydning for familien ses i ord og
fotos. Et familiesnapshot (foto 2) fra haven
viser villaen, der tårner sig monumentalt
opad og går i et med himlen og naturen.
Med et væld af slyngplanter vokser de tre
familiemedlemmer nærmest op som buske
foran huset – naturen tager over i sin ikke
trimmede vilde facon. Som Johan Skovgaard har skrevet: ”Havearbejde var ikke
noget for Far: haven i Rosenvænget var i
hans Tid et mærkeligt Vildnis ”(Skovgaard
1948, 292). Til haven knytter sig mange andre af familiens litterære erindringer – om
naturens store (u)hygge, om leg og naboer.
Et særligt rum var malerstuen på første sal.

Et blik herind (foto 4) viser en situation
iscenesat til fordel for fotografen. Dette
rum beskrives meget i flere af erindringerne. Her malede man ikke blot, her fejrede man jul, havde gæster osv. Klaveret
fører til en fortælling om, hvor stor vægt
man i hjemmet lagde på Grundtvig og salmer jf. sønnen Johans erindringer: ”I
hjemmet var Grundtvigs ”Bibelske salmer”
dagligt Brød, mens jeg var lille. Mor akkompagnerede på Klaveret og Far sang
med” (Skovgaard 1948, 291). Citatet understreger det kristne livssyn i hjemmet.
De nævnte eksempler viser, hvordan familien selv har iscenesat deres eftermæle via
ord og fotos.
Skab fortællinger
Der er mange flere historier om familien
Skovgaards liv i hjemmet end disse eksempler. Vi kommer kun tæt på de mere officielle rum, ej soverum mv., men får på flere
måder et nært indblik i det grundtvigianske hjem og kunstnerkvarteret. Væsentligt
for museer/arkiver er at samle sådanne
fortællende kilder og bruge dem i udstillingsregi, særligt de kunstnerhjem, der
står som totalkunstværker. Man kan dog
næppe genskabe den autentiske oplevelse
man får ved at bevæge sig gennem det rigtige hjem, men nok finde andre spændende historier.
Kun få kunstnerhjem får lov at bestå – ofte
totalkunstværker som Finn Juhls hus i Ordrup, der står som en designhistorisk perle
i museumslandskabet med mange besøgende. Når kunstnerhjem bliver solgt til
private, som f.eks. for nyligt arkitekt Børge
Mogensens hus i Gentofte, forsvinder et
stykke kulturarv. Derfor er et væsentligt
budskab: Vi skal researche og værne om
fortællingerne som del af vor kulturhistorie – også for de hjem, som ikke bliver til
museer.
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Et usædvanligt samarbejde

Af Anne Sofie Tiedemann Dal,
museumsinspektør, Karen Blixen Museet

At én plus én er mere end to, har
Karen Blixen Museet i Rungsted
og Naturama i Svendborg bevist i
et nyligt samarbejde. Artiklen fortæller om en udstilling og et internationalt kunstseminar, som kom
ud af samarbejdet – til fordel for
begge institutioner.

Karen Blixen som naturformidler
Layout: GRAFlab.
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”Det startede som en lille tanke, der voksede”. Sådan forklarer Naturamas chef
Jacob Salvig om det første samarbejdsprojekt, udstillingen Karen Blixens Afrika.
På museet gik man og spekulerede over,
hvem der var store naturformidlere og
kom til at tænke på, at Karen Blixen med
stor gennemslagskraft fortæller om naturen i Afrika. Naturama henvendte sig derfor til Karen Blixen Museet, der syntes, at
et samarbejde lød som en spændende idé,
og at et naturhistorisk museum og et litteraturmuseum nok kunne lære noget af
hinanden. Hvor Naturama har stor naturhistorisk viden, benytter drama og ny moderne teknik i deres formidling og har et
stort publikum blandt børnefamilier, har
Karen Blixen Museet stor viden om kunst
og litteratur og et lidt ældre publikum.
Naturamas aktuelle udstilling Karen Blixens
Afrika har fokus på Blixens møde med
Afrika og fascinationen af dyrelivet og jagten. Udstillingen er bygget op i tre dele: i
første del fortælles, ved hjælp af fotografi,
om Blixens tid i Afrika, om antilopen Lullu
og gudbarnet Andrew, der blev født på farmen. Anden del fokuserer på safarilivet,
mens tredje del handler om Blixens kaffefarm, bl.a. om et stort vandfald, formidlet
filmisk og med lydeffekter. Planen er, at

dele af udstillingen senere vises på Karen
Blixen Museet.
En ny strategi for Naturama
En baggrund for samarbejdet er Naturamas ønske om at nå et andet publikum
end børn og børnefamilier og at sætte nye
faglige kompetencer i spil med hjælp fra
litteratur og kunst. Strategien var bl.a. at
nå 50 plus segmentet, der går på kunstmuseum; de er blandt Karen Blixen Museets kernepublikum, men gæster sjældent
Naturama. Den intention er lykkedes, og
mange af gæsterne på Blixen-udstillingen
fortæller, at de enten har besøgt Karen
Blixen Museet på Rungstedlund eller farmen i Kenya. Et andet resultatet er, at Naturama har ændret strategi og praksis. For
eksempel bruger man nu i højere grad fagfolk uden for huset, ligesom man i forbindelse med Blixen-udstillingen for første
gang har trykt et udstillingskatalog. Hvor
det før handlede om formidling af dyr, har
man nu i højere grad også humanistiske
aspekter med i formidlingen, ligesom alt
hvad Naturama fremover laver, skal have
’kant’ – man ønsker at sætte spørgsmålstegn, vække debat og være vedkommende.
Om Karen Blixen Museet siger Salvig:
”Ganske vist er Karen Blixen Museet lille i
fysisk størrelse, men det har en unik pressesynlighed og evner at tilføre noget til
den offentlige debat, som man kan relatere sig til, f.eks. indenfor emnerne kunst,
globalisering og identitet.”
Brobygning mellem kunst og tekst
Omvendt var det internationale kunstseminar BAT - Bridging art and text, som blev
afholdt 1.6.2012, heller aldrig blevet til
noget uden Naturama, fortæller Karen
Blixen Museets direktør Catherine Lefebvre. Ifølge BAT-kurator, billedkunstneren
Michelle Eistrup, var formålet at udfordre
og inspirere den vestlige kunst- og kulturscene til møder mellem kunstnere og kulturpersonligheder fra hele verden med
henblik på at skabe nye samarbejder og
kunstpraksisser.
Til spørgsmålet om, hvad brobygning
egentlig refererer til, svarer Eistrup, at tek-

Den algeriske forfatter og journalist Noufel Bouzeboudja ses her sammen med
kunstner og tidligere kurator fra RaMoMA Kenya James Muriuki og den norske filmskaber Britt Kramvig. Bagerst i billedet kurator og kunsthistoriker Ery
Camara fra Mexico/Senegal. Foto stammer fra BAT-workshoppens besøg på
Louisiana. Foto: Michelle Eistrup.

sten ofte spiller en afgørende rolle, når billedkunsten skal udbredes: ”Den kuratoriske tekst er nødt til at kende sit genstandsfelt for at komme med interessante analyser og faglig kritik. Jeg ser, at herboende
kunstnere med f.eks. postkolonial baggrund enten bliver misforstået eller ganske
simpelt enkelt ikke omtales, fordi de, der
skriver teksten, savner baggrundsviden og
derfor måske ikke tør gå i dialog. Dermed
ligger megen kunst uformidlet hen, og det
er dobbelt ærgerligt, fordi udvekslingen
mellem tekst og kunst kan være ekstrem
frugtbar.”
For Eistrup er BAT et led i udvidelsen af
den danske kulturelle horisont eller globale dannelse, om man vil. Seminaret zoomede ind på tre områder, der i Danmark
er relativt uopdyrkede, og inviterede en

række kunstnere, kuratorer og forfattere
hertil for at gå i dialog med danske fagfolk.
Eistrup nævner bl.a. Carlos Moore, hvis
forfatterskab og skæbne trækker et spor
gennem vestligt herredømme, den kolde
krig og Castros Cuba, og den svejtsisk-haitianske kunstner Sasha Huber, der bl.a. har
arbejdet for at omdøbe et bjerg i Alperne,
der er opkaldt efter en berygtet svejtsisk raceteoretiker fra 1800-tallet, et projekt, der
involverer forskning, aktivisme, politisk
forhandling, performance mv.
Tværfaglig giver fokus på uudnyttede
potentialer
De to museer har i fællesskab samarbejdet
om bl.a. fundraising til seminaret, der er
støttet af Kulturstyrelsen, Statens Kunstråd, Institut Francais, Toyota-fonden samt

BKF Fonden. Bred og fyldig pressebevågenhed har været én af sidegevinsterne,
både i ind- og udland, hvor museerne mener, at det må skyldes, at man har valgt et
emne med stor appel. Både for Karen
Blixen Museet og for Naturama har det at
være vært for BAT-seminaret givet nye indtryk, viden og netværk, som museerne kan
arbejde videre med.
Selv om samarbejdet og de afviklede projekter også har været et stort arbejde, er
det absolut noget, vi kan anbefale andre
museer at gøre. Tværfagligheden og de
to museers forskellige kompetencer har
været en styrke - selvom de ved nærmere
eftersyn måske ikke er så forskellige endda. Begge er optagede af det narrative
i formidlingen, og det er også værd at
nævne, at museet i Rungsted har et 15
hektar stort fredet fuglereservat, som det
er forpligtet på at formidle. Catherine
Lefebvre slutter med at sige: ”To så forskellige institutioner har alt at vinde ved
et godt, tværgående samarbejde. Begge
arbejder vi med ’magien’ i det formidlede
stof, og med Jacob Salvigs åbne og fagligt
stærke tilgang til udvekslingen kom vi meget langt. Jeg er sikker på, at vi i fremtiden
også vil have glæde af det samarbejde, som
Jacob tog initiativ til i 2009. Derudover er
det positivt, når man også kan udveksle
geografisk. Naturama har virkelig åbnet
mine øjne for en ny verden, som faktisk er
meget tæt på vores”.
Senere på året udgives en publikation, hvori
BAT-gruppen formidler resultater fra seminaret.
Udstillingen Karen Blixens Afrika varer frem til
den 25. november, 2012.

Ved hjælp af natur, drama og dyreoplevelser føres publikum på Naturamas store udstilling ind i stemninger fra det Afrika, som Karen Blixen elskede, og hvor hun
boede i 17 år. Foto: CAT Media Aps.
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Kunst / Natur

Kunstens græsrødder
På vej mod nye udstillingsprincipper

Af Bjarne Sode Funch,
lektor v. Roskilde Universitet

Kunst i kontekst er et udstillingsog forskningsprojekt på Esbjerg
Kunstmuseum. Projektet omfatter
fire udstillinger – to i 2007-2010,
en tredje sluttede i januar i år, og
en sidste åbner til oktober næste
år. Fælles for udstillingerne er bestræbelsen på at synliggøre kunstens græsrødder ved at relatere
billedkunst til nogle af de forhold
i tilværelsen hvoraf den udspringer. Religion og kommunikation
var temaer i de to første udstillinger, mens biologi og eksistens er
temaerne i den tredje og fjerde
udstilling.

Foto: Torben E. Meyer.
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I

alle fire udstillinger på Esbjerg Kunstmuseum forbindes kunsten med forhold der har grundlæggende betydning i
vores hverdag - noget, vi alle på den ene eller anden måde har et aktivt forhold til
uden måske selv at reflektere derover og
uden at have nogen egentlig videnskabelig
forståelse deraf. Ideen med at relatere
kunsten til disse hverdagsforhold er at give
publikum en ny indgang til billedkunsten.
Måske især det publikum der aldrig tidligere har haft et forhold til kunst. Samtidig
er det et forsøg på at vise at kunst skabes på
baggrund af iagttagelser og inspiration fra
vores fælles menneskelige tilværelse; at
den ikke er elitær og forbeholdt en lukket
kreds, men derimod vedrører livet og livets
grundvilkår for alle. Udstillingerne arrangeres af en kurator-duo bestående af en
anerkendt billedkunstner med interesse
for det pågældende tema og en fremtrædende forsker inden for henholdsvis teologi, sprogvidenskab, biologi og psykologi.
De to kuratorer afgrænser og definerer udstillingens tematik, udvælger værker og organiserer deres præsentation og formidling gennem udstillingstekster og katalog.
Udstillingen “Livstegn”
Den tredje udstilling, Livstegn, blev kurateret af billedkunstneren Morten Skriver i
samarbejde med Jesper Hoffmeyer der er
biokemiker og forfatter til en række videnskabelige og populærvidenskabelige
bøger.1 I stedet for at bruge traditionelle
kunsthistoriske udstillingsprincipper blev
det tidligt i planlægningsarbejdet besluttet
at tematisere udstillingen efter en række
grundantagelser eller begreber i den biosemiotiske videnskab. Ifølge denne opretholdes alle levende væsener og processer
af tegn- og betydningsprocesser hvilket illustreres med et lille eksempel i Hoffmeyers bog om biosemiotik:
En hveps lægger sine æg i en larve, der
gumler på spæde majsspirer. Når æggene
klækkes bliver larven ædt op indefra. Majsspiren har selv hidkaldt hvepsen, for i det
øjeblik larvens spyt blandede sig med plan-

Håndkoloreret tegning (u.å.) af den tyske botaniker
Maria Sibylla Merian (1647-1717). Udstillet
under temaet Semiosfære.

tesaften, begyndte planten at udskille en
flygtig forbindelse, der blev spredt med
vinden. Hvepsen har lært at tyde dette luftbårne signal som et tegn, der fortæller den,
hvor den skal flyve hen for at lægge æg.
Hverken hvepsen eller majsspiren ved af
det, men via tegn samarbejder de på smukkeste måde.2
Udstillingen blev organiseret i fem rum
med hver sit tema. Det første fik titlen Semiosfære der i lighed med begreberne atmosfære og biosfære betegner den sfære der
består af kommunikation formidlet gennem lyde, dufte, bevægelser, farver, former,
elektriske felter, varmestråler, bølger af
mange slags, kemiske signaler, berøringer
osv. Temaet blev præsenteret med bl.a. et
maleri fra Fyns Hoved af en blomstereng af
Fritz Syberg fra 1909 akkompagneret af lyden fra en summende bi og et større maleri
Svanerne letter (1914) af Johannes Larsen.
I semiosfæren er der tale om en levende
natur der kun består i kraft af samspillet

Magnetisk storm (2011) af Morten Skriver.
Udstillet under temaet Tegn.

mellem planter, insekter og dyr hvis livsbetingelser og levevis er nøje afstemt efter
hinanden. At dette samspil overhovedet
kan lade sig gøre skyldes at alle levende
væsener er i stand til at reagere på forskellige tegn der er afgørende for deres overlevelse. Derfor er tegn temaet for udstillingens andet rum. I dette rum blev der udstillet en redningsflåde, et kompas og en
vejrhane (fig. 2) sammen med en række
malerier med motiver af stormvejr blandt
andre Hav i storm (1946) af Jens Søndergaard hvor mennesker står i klitterne og
skuer ud over det stormombruste Vesterhav i håb om at se et livstegn fra de fiskere
der er på havet.
Tegnets betydning forudsætter en særlig
betydningsstruktur. Det kan være alt fra
medfødte anlæg til at udføre bestemte
handlinger eller reagere på ydre påvirkninger på en ubevidst, men hensigtsmæssig måde som for eksempel urfuglens parringsritual til komplicerede systemer som
skriftsprogets alfabet. Disse strukturer kaldes inden for den biosemiotiske videnskab
semiotiske stilladser hvilket er titlen på det
tredje rum i udstillingen. Her blev dagens
vejrudsigt fra Danmarks Meteorologiske
Institut præsenteret på en videoskærm, en
gammeldags sættepult med tilhørende
trykpresse, en bibel fra 1600 tallet (fig. 3),
en altertavle fra 1400 tallet, to udstoppede
urfugle i parringsdans (fig. 3), naturaliesamlinger af danske sommerfugle og andre insekter samt udstoppede fugle og
mindre dyr (fig.4).
Tre store transparente skærme med videooptagelser af henholdsvis flyvefisk der bryder havoverfladen, en flylanding i Heathrow Airport set fra cockpittet og en kraftigt
forstørret amøbe blev præsenteret under
titlen Overfladens dyb – udstillingens fjerde
tema. Ifølge den biosemiotiske videnskab
foregår al kommunikation på de overfla-

der der danner skillelinje mellem et stof
og et andet. Overfladen er intet i sig selv,
men den er forudsætning for tegnets kommunikative funktion.
Et femte rum havde titlen Semiotisk frihed.
På trods af instinktive vaner og kulturelle
vedtægter sker der ændringer inden for
den biosemiotiske sfære. Dyr og mennesker ændrer adfærd. Det sker i visse tilfælde hen over mange generationer og i
andre med langt større hast. Kunstnerisk
frihed er et udtryk for semiotisk frihed og
blev i udstillingen synliggjort gennem en
kronologisk ophængning af seksten landskabsmalerier og abstrakte kompositioner
fra 1858 til 1996, begyndende med et romantisk landskabsmaleri af Thorald
Brendstrup, over landskabsmalerier af
bl.a. Ole Søndergaard, Christian Lyngbo,
Samuel Joensen-Mikines, Vilhelm BjerkePetersen til abstrakte kompositioner af Richard Mortensen, Ib Geertsen og Gunnar
Aagaard-Andersen for til sidst at slutte
med et monokromt orange billede af den
australske billedkunstner John Nixon.
Natur og kunst
Siden den tyske fysiolog Gottfried R. Treviranus og den franske naturhistoriker
Jean-Baptiste de Lamarck i 1802 definerede den nuværende opfattelse af biologi
som en videnskab om alt det levende, har
biologien udviklet et fagområde der er
ligeså rigt facetteret som de udtryksformer der benyttes i vor tids billedkunst.
Men bortset fra denne rigdom af biologisk
viden og kunstneriske udtryk, synes den
biologiske videnskab og billedkunst ikke
umiddelbart at have meget med hinanden
at gøre.
Til alle tider og længe før en egentlig systematisk biologisk videnskab har menneskene iagttaget deres omgivelser for at
kunne tilpasse sig de levevilkår de var un-

Christian IV’s bibel (1647) og to udstoppede urfugle i parringsdans. På museet vises disse under temaet Semiotiske stilladser.
Foto urfugle: NatureEyes/Jakob Damborg.
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Naturaliesamling (c. 1900). Udstillet under temaet Semiotiske stilladser.

dergivet. Lige så længe har menneskene
tilkendegivet deres eksistentielle forhold
til de samme omgivelser gennem billeder
af deres guder, fangstdyr og indbyrdes relationer. Deres interesse for naturen drejede
sig ikke kun om at indhente nøgtern viden
om planter og dyr, men den var i ligeså høj
grad forbundet med angsten for mørket
og de skjulte kræfter der herskede i naturen, om ærefrygt og taknemmelighed over
for de dyr og planter der gav dem føde, om
håb og hengivenhed sammen med alle de
følelser der forbandt livet til de herskende
livsvilkår. Disse eksistentielle sider af tilværelsen kunne kun finde udtryk og deles
med andre gennem billeder, historier og
sange. Kilderne til viden og kunst var de
samme, og derfor var viden og kunst også
nært forbundne.
Meget har ændret sig siden de tidligste tider i menneskets historie. Den natur som
urtidsmennesket var ufravigeligt forbundet med, har i vor tid fået en plads blandt
det eksotiske, ikke kun fordi menneskene
fylder meget mere i landskabet, men også
fordi mennesket selv er kommet i fokus
for den biologiske videnskab frem for den
“vilde” natur. Selv om den svenske naturforsker og læge Carl von Linnés klassifikationer af dyr og planter fra 1700-tallet stadig danner grundlag for moderne biologi,
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er interessens fokus vendt mod problemstillinger inden for biokemi, molekylærbiologi, cellebiologi, immunologi og økologi i forsøg på at sikre menneskets overlevelse. Den specialisering der har fundet
sted i forbindelse med udviklingen af en
biologisk videnskab har isoleret viden fra
det eksistentielle. Angsten for naturen i
dag i form af angst for ukontrollerede celleforandringer og ubalancer i de økologiske systemer er ikke forsvundet, men de
eksistentielle relationer til naturen er generelt blevet bortrangeret fra den biologiske videnskab. Det betyder ikke at de ikke
er der og at de ikke stadig den dag i dag
finder udtryk gennem kunsten, de er blot
blevet løsrevet og isoleret fra de kilder
hvorfra de stammer. Med andre ord har
kunsten stadig sine græsrødder i behold.
Men vores forhold til kunst er med støtte
fra kunstvidenskaberne blevet intellektualiseret i en sådan grad at oplevelsen af
kunst oftest forekommer rodløs.

dan de teoretiske grundbegreber ikke kun
giver grundlag for at udvælge værker, men
også danner principper for udstillingens
organisering og værkernes præsentation.
Dermed sættes de udstillede kunstværker
ind i sammenhænge der er mere vedkommende for det almene publikum som ofte
ikke er kyndige i de kunsthistoriske stilperioder og udviklingssammenhænge der
almindeligvis fokuseres på i traditionelle
kunstudstillinger.
Med projektet forsøger museet at udvikle
udstillingsprincipper for billedkunst der
befordrer en kunstoplevelse som forbinder kunsten med publikums egen livsverden. Med udgangspunkt i forskningens nyeste teorier og resultater sættes kunstværkerne ind i en kontekst der umiddelbart
henvender sig til publikum, fordi det er
deres eget liv og tilværelse som kommer i
fokus. Således bliver kunsten et spejl for
publikums egne livserfaringer.

Kunst i kontekst
Kunst i kontekst er et forsøg på over for publikum at bringe billedkunsten i kontakt
med dens græsrødder og samtidig lade de
videnskaber der præsenterer den fremmeste viden om den menneskelige tilværelse,
komme til orde. Livstegn illustrerer hvor-

1. Hoffmeyer er forfatter til blandt andet Samfundets
naturhistorie (1982); Naturen i hovedet: Om biologisk videnskab (1984); En snegl på vejen: Betydningens naturhistorie (1993); Biosemiotik: En afhandling om livets tegn og
tegnenes liv (2005); Tro på tvivl: Kritik af religiøs og videnskabelig ufornuft (2009) og Overfladens dyb: Da kroppen blev psykisk (2012).
2. Hoffmeyer, J. (2005). Biosemiotik: En afhandling om livets tegn og tegnenes liv. København: Ries, omslagstekst.
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Meddelelser
Forskning – arkæologi

Europæisk standard for
pakning af kulturgenstande
Af konservator Barbara Berlowicz,
Nationalmuseet og konservator
Elisabeth Gram Christensen, Danish Art
Transport by DHL Global forwarding

E

n fælles europæisk standard for pakning af kulturgenstande – ”EN15946
Conservation of cultural property –
Packing principles for transport” er blevet
udgivet. Standarden indeholder vejledning og krav til pakning af kulturgenstande, herunder procedurer inden pakning som ”risk assessment”, besigtigelse,
valg af pakkematerialer, håndtering og udpakning.
Standarden er udarbejdet af arbejdsgruppe WG5 –”Transportation and
Packing methods”, som er en af arbejdsgrupperne i den europæiske komite for
standardisering for bevaring af kulturarven kaldet ”Conservation of cultural heritage TC346” (Technical Commitee). Komiteen består på nuværende tidspunkt
af elleve arbejdende grupper med hver deres speciale og arbejdsområde (Working
Group 1-11). I hver gruppe sidder europæiske eksperter indenfor det pågældende arbejdsområde, og hver gruppe kan
arbejde på flere forskellige standarder.
TC346 er en teknisk komite under European Committee for Standardisation CEN
(Fransk: Comité Européen de Normalisation), der er en europæisk organisation og
platform for udvikling, planlægning, udarbejdelse og udgivelse af europæiske standarder. Disse standarder bliver implementeret som nationale standarder i de enkelte europæiske lande og får status som
fælles standarder. En standard indenfor
et givet emne eller branche udarbejdes af
en teknisk komite bestående af fagfolk og
eksperter fra de enkelte medlemslande
indenfor det på gældende emne. Der er i
alt 31 medlemslande i CEN. Den tekniske
komite er koblet op til en national spejlkomite i det enkelte medlemsland under
landets egen standardiseringsorganiation.
Når et udkast til en europæisk standard
(EN) er udarbejdet på engelsk sendes det
efter oversættelse til tysk og fransk ud på
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en offentlig 5 måneders høring blandt
CEN medlemmerne. Efter bearbejdning
af de indkomne kommentarer færdigredigeres standarden og sendes derefter ud på
en vægtet formel afstemning. Hvis minimum 76% af de vægtede stemmer er for
standarden, er den hermed godkendt som
ny europæisk standard. Standarden publiceres herefter af de enkelte nationale standardiseringsorganer; i Danmark af Dansk
Standard som DS/EN.
Som fortsættelse af den udgivne standard
for pakning er WG5 nu i gang med at udarbejde en standard for transport, som skal
indeholde praksis for valg af transportagent, tilbudsgivning, planlægning, beskrivelse af transportformer og krav til disse.
Standarden for transport forventes at udkomme i 2013/2014.
Målgruppen for disse to standarder er museer, kulturinstitutioner og andre udstillingssteder og private samlere. Ideen er at
gøre pakning og transport af kulturgenstande mere ensartet og enkelt, så de involverede parter kan tale sammen og bruge
de samme begreber og metoder. Derved
sker pakning og transport af kulturgenstande på en transparent og sikker måde,
som kan godkendes af alle involverede.
Målet er at bevare genstandene for eftertiden samtidigt med, at vores kulturhistorie
bliver videreformidlet. I dag har vi nemlig
muligheden for at transportere kulturgenstande til udstillinger rundt i hele verden,
og på den måde kan vi formidle de forskellige kulturværdier fra forskellig tid og verdensdele til et bredt publikum.
Principperne i disse standarder vil være
gældende for alle europæiske kulturinstitutioner, som skal pakke en kulturgenstand på en måde, som er godkendt af andre europæiske kulturinstitutioner. På den
måde sikrer vi, at alle kulturinstitutioner i
EU tager de samme præventive forholdsregler, når det gælder pakningen og transporten af vores fælles kulturarv.
Den udgivne standard DS/EN 15946
”Conservation of Cultural property –
Packing principles for transport” kan
købes gennem Dansk Standard på følgende link:
http://webshop.ds.dk/shop.aspx

Museum Lolland-Falster
Hamburgkulturen: I sommeren 2012 er et
internationalt team under ledelse af Museum Lolland-Falster og Aarhus Universitet
ved at undersøge Krogsbølle-lokaliteten
ved Nakskov. I 2006 blev der ved Krogsbølle fundet flintredskaber, som viste at
rensdyrjægerne har haft en boplads her.
Museum Lolland-Falster
Hoby på Lolland kom på det arkæologiske
verdenskort i 1920 med fundet af en særdeles rig mandsgrav fra 1. århundrede
(ældre romersk jernalder). Der har altid
været stor interesse for stedet, og i foråret
blev der på lokal foranledning med støtte
fra Kulturstyrelsen opsat nye informationstavler ved gravens findested.
I 2012 har Kulturstyrelsen bevilget 625.000
til udgravning af jernalderbebyggelsen i
Hoby. Museum Lolland-Falster og Nationalmuseet har i juli startet årets undersøgelse, der også i fire uger i august desuden foregår som en uddannelsesgravning
for arkæologistuderende ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Undersøgelsen ved Hoby har siden 2010 indgået
i det storstilede forskningsprojekt ”Førkristne Kultpladser” i et samarbejde mellem Nationalmuseet, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie,
Schloss Gottorp, Saxo Instituttet og Museum Lolland Falster.
Ringkøbing-Skjern Museum
Arkæologer fra museet har foretaget udgravninger forud for nedgravning af højspændingskabler. På kabelstrækningen i
Vesttarp er der fremkommet fine hustomter fra bronzealder og jernalder. Normalt
finder arkæologerne kun stolpehuller efter fortidens huse, og meget sjældent spor
af indretning. Derfor var glæden stor, da
man opdagede, at et stort mørkt område
dækkede over en nedgravet stald. Også beboelsen i den anden ende af hustomten
var velbevaret og havde stadig sit lerstampede gulv intakt. Tilsammen er stald og beboelse 18 m lang. Det er det dobbelte af
normale huse på denne tid, 500-250 f.Kr.
Hertil kommer den ejendommelige indretning af stalden, der er gravet ½ m ned
i undergrunden.
Museum Lolland-Falster
Herregårde baner vej for ny identitet
på Lolland. Udstillingen ”Herregård og
Landskab Lolland” i den nyrenoverede
stutteristald på Reventlow-Museet Pederstrup er en del af partnerskabsprojektet
’Mulighedernes Land – Herregårdslandet

Lolland’ mellem Lolland Kommune og
Realdania, der søger at aktivere en overset
lollandsk ressource – de 45 herregårde,
der ligger tæt i landskabet. Projektet skal
styrke og synliggøre herregårdenes potentiale og være en drivkraft for en ny og positiv udvikling af området.

registreringer vil ske i fuld diskretion og
kendskabet til ejere vil være forbeholdt
Skagens Museum. I løbet af foråret 2013 vil
museet tage kontakt til de ejere, hvis værker vil supplere udstillingens temaer, sammen med de lån museet vil foretage fra andre museer og institutioner.

Efterlysning

Digitalt

Morslands Historiske Museum,
Nykøbing Mors
Dansk Støberimuseum mangler nogle af
MORSØ grillerne fra 1960’erne samt en
fladfisk af støbejern, der kan bruges som
støvleknægt.

Naturhistorisk Museum Aarhus
Ny kratlusker-applikation. Applikationen
til smartphones, der har fået navnet Naturbasen, gør det muligt at indtaste præcise
observationer af dyr, planter og svampe,
mens man står ude i naturen, ligesom man
kan se, hvad andre har iagttaget dér, hvor
man befinder sig nu. Naturbasen findes
både til iPhone og Android og er gratis at
downloade. Udviklingen er gjort mulig
ved hjælp af en donation fra Nordea Fonden, som støtter naturformidlingsprojekter overalt i landet.

Skagens Museum
”Ukendt” skagensmaler skal frem i lyset!
Laurits Tuxen betragtes i dag som én af de
væsentligste skagensmalere, alligevel er
han relativt ukendt. Det skal en udstilling
på Skagens Museum lave om på. Museet
efterlyser i den anledning Tuxen-værker i
privateje.
Henvendelse: www.skagensmuseum.dk under menupunktet ’Værkhenvendelse’ kan
man registrere sit værk online, samt vedhæfte evt. foto. Alternativt kan man kontakte museet telefonisk 98 44 64 44. Alle

Skovgaard Museet i Viborg
Tilbyder ny og gratis App til iPad. Man kan
opleve museet og dets kunstsamling og se
film gennem denne virtuelle museumsguide.

Viborg Museum
Museet kan nu vise en original og underholdende animationsfilm om den tyske landsknægt, der under Trediveårskrigen led den
grumme skæbne at blive skudt i rumpen, da
han kom i kamp med danske bønder i 1627
ved Skinnersbro i Himmerland.
Filmen indgår som en ny attraktion i museets faste udstillinger. Animationen bliver
tillige i dansk og engelsk version lagt på
nettet, så også andre kan opleve dramaet.

Meddelelser
KUNSTEN Museum of Modern Art
Aalborg
Museet har modtaget i alt 100 mio.kr fra
A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney
Møllers Fond til almene Formaal og Det
Obelske Familiefond til restaurering og
modernisering af museet.
Museum Sønderjylland
150-året for 1864 i gode sønderjyske hænder. På initiativ af Jens Møller, formand for
Dybbøl Mølle og Museum Sønderjylland
er der nu nedsat et sønderjysk udvalg , der
både skal koordinere og udvikle markeringen af de historiske dage i jubilæumsåret
2014.
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Meddelelser

Fra en af bladets trofaste læsere, opfordret af lederteksten i DM3 om at krænge omslaget af og hænge
det op, har vi modtaget dette smukke sommerbillede
med Ib Spang Olsens museumsplakat fra 1978
’Gå På MuSEum’. Plakaten ses her udstillet på en
lygtepæl i et villakvarter i Kastrup, hvor vi håber,
at mange fik øjnene op for den, og for museerne.
Redaktionen takker for det indsendte billede.
Foto: Stefan Svensson.

Meddelelser
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet,
Auning
Gammel Estrup var i januar igennem en
omfattende kvalitetsvurdering, hvor Kulturstyrelsen vurderede museet på de fem
centrale museumsfaglige områder: forskning, indsamling, registrering, bevaring og
formidling. Nu foreligger Kulturstyrelsens
endelige vurdering, der giver museet den
bedste karakter ’meget tilfredsstillende’,
Augustinus Fonden bidrager til bevaring
af original spindeltrappe. Gammel Estrup
– Herregårdsmuseet har gennem det seneste halvår arbejdet på at restaurere nordtrappen i det ene af gårdens to trappetårne. Augustinus Fonden har bidraget
med en halv mio. til projektet.
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet udgiver nu med hjælp fra skibsreder Carsten
Brebøls almennyttige Fond cd’en Musik
fra Herregården – Christen Scheels nodebog.
Odense Bys Museer og Mediemuseet
Status på fusionen mellem Mediemuseet
og Odense Bys Museer. I april 2012 besluttede en enig bestyrelse for Mediemuseet
på Brandts at indgå i fusion med Odense
Bys Museer pr. 1. januar 2013. Fusionen
gennemføres over en to-årig periode, hvor
en række nye planer for Mediemuseets
fremtidige virke skal beskrives.
Vesthimmerlands Museum, Aars
Museet har modtaget en bevilling på
175.000 kr. til gennemførelse af et pilot28
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projekt, der skal udvikle nye undervisningstilbud for børn med bl.a. diagnosen
ADHD og Aspergers Syndrom. Museumsunderviser Kim Callesen har gode erfaringer med at undervise denne målgruppe i
museumsregi og har tilrettelagt særlige aktivitetsforløb. Projektet skal udvikles i tæt
samarbejde med udvalgte skoler i Vesthimmerland, CFU Nordjylland og andre fagkompetencer på området.

gene går til at udgrave 13 fortidsminder,
der er i fare for at forsvinde for altid, fordi
de ligger i dyrket mark. Endnu en række
fortidsminder ”står i kø” til bevillinger.
Fortidsminder skal helst blive i jorden. Når
det ikke kan lade sig gøre, må man udgrave dem for at sikre de videnskabelige
oplysninger, de indeholder. Hvert år giver
arkæologiske udgravninger overraskende
ny viden om vores forhistorie.

Sorø Kunstmuseum
Kulturstyrelsen har besluttet at støtte projektet ’Kunsten at lære sprog’, som er et
samarbejde mellem Sorø Kunstmuseum,
Museet for Samtidskunst, Slagelse Sprogcenter og Forlaget Alfabeta. Projektets formål er at bidrage til voksne sprogkursisters
læring af det danske sprog og kultur gennem kunsten. Projektet starter august 2012
og forventes afsluttet februar 2013.

Stevnsfortet. Den kolde krig skal fredes:
Et af den kolde krigs mest spektakulære
anlæg, Stevnsfort på Sydøstsjælland, er
indstillet til fredning af Det Særlige Bygningssyn

Vestjyllands Kunst Pavillon Vibebæk/
Ringkøbing
Arkitekten Henning Larsen har tegnet
Vestjyllands nye kunstpavillon, som skal
fungere som udstillingssted for samtidskunst og arkitektur. Det er ønsket at kunstpavillonen skal fungere som et arkitektonisk og kulturelt fyrtårn, der kan være med
til at løfte niveauet for kunst og kultur i
Vestjylland.

Meddelelser fra
Kulturstyrelsen
’Oldtiden i Landskabet’ og ’digitale tråde
over landskabet’. Kulturstyrelsen og Museum Midtjylland har sammen gjort oldtiden mere synlig i landskabet og i den digitale verden – Hammerum-pigen og Tollund-Manden. Begge verdener kan opleves
på fundstederne, hvis man har en smartphone.
Ved Hammerum-pigens findested er det
desuden muligt at downloade en lille tegnefilm, som fortæller en fiktiv historie om,
hvordan hendes liv og død kan have været.
Tegnefilmen kan ses på museets hjemmeside.
Udover de to berømte fundsteder er også
de nærliggende bopladser fra stenalderen
ved Bølling Sø nu blevet forsynet med nye
informative skilte og bedre adgangsforhold.
Fortidsminder reddes før de pløjes i
stykker:
Nu er der en mulighed for, at en række
fine fortidsminder undslipper plovskæret.
Kulturstyrelsen støtter arkæologiske udgravninger, for at sikre fortidsminderne.
Umistelig arkæologisk kulturarv bliver nu
reddet takket være støtte på 3 mio. kr. Pen-

Helleristninger på bornholmske klipper:
I kraft af projektet Danmarks oldtid i landskabet åbnes områderne Store Madsebakke og området ved Hammersholm på
Bornholm.
Fyrkat, Kong Haralds borg åbnes igen:
Vikingeborgen Fyrkat ved Hobro er nu
åbnet igen – i en ny istandsat udgave der
gør det nemmere at opleve historien om
vikingerne ude i landskabet.
Én digital indgang til ansøgninger om ombygning for ejere af fredede bygninger:
Om et års tid skal man ikke længere sende
en ansøgning om ombygning først til Kulturstyrelsen og derefter til kommunen –
de får nemlig én digital indgang. Kulturstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale
med kommunernes it-fællesskab KOMBIT
om udvikling af et fælles system til håndtering af digitale bygge- og miljøansøgninger
– ”Byg og Miljø”.

Statens Kunstfond
Sæt kunsten på kortet:
Statens Kunstfond lancerede sidste år en
app, der giver borgere og turister nem adgang til at besøge 800 af de værker i det offentlige rum, som fonden har støttet gennem de seneste 40 år. Fonden iværksatte i
den forbindelse en indsamling af billeder
af de mange værker. Desværre er 136 af
værkerne stadig fotoløse. Det betyder at
brugerne af den nye kunsttjeneste bliver
mødt af et rødt kryds, når de vil se nærmere på bestemte kunstværker på deres
telefon eller på nettet. For eksempel er der
34 røde krydser i Hovedstadsområdet, 12 i
Sønderjylland og 44 i Midtjylland. Fonden
har derfor søsat en kampagne ”Sæt kunsten på kortet”, hvor de opfordrer borgerne til at sende billeder af de i alt 136
værker, der i dag er uden fotos. Læs mere
om kampagnen http://www.kunst.dk/index.php?id=10063

Nutidens brækjern og elefanthue?
udstiller nok ikke koden til jeres netbank,
selv om det måske kunne tiltrække en helt ny
type museumsgæster …

vores Netbankforsikring. Prisen er kun 815
kr. om året – og laver I en ﬂerårig aftale, så
giver vi rabat.

Skulle jeres netbank alligevel blive hacket,
kan I få dækket tab på 2½ mio. kr. gennem

Se topdanmark.dk/netbankforsikring eller
ring til Janne Baumgarten på 44 74 33 94

52044 03.12

I
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Undervisning

Retten er sat!
– museum uden filter

Af Kirsten Jensen, formidlingsansvarlig,
Kunstmuseet Trapholt

Hvad motiverer og engagerer
unge i alderen 15-20 år, når de
kommer på museum i forbindelse
med et skolebesøg? Er det de tekniske redskaber, ipads, facebook
m.v., som mange museer tilbyder,
eller findes der andre måder, der i
samme eller endnu højere grad
kan engagere følelsesmæssigt og
intellektuelt, så museumsbesøget
opleves relevant og lærerigt?

I

forbindelse med udstillingen Kontroversielt! Fotografi i retslige og etiske dilemmaer
satte Kunstmuseet Trapholt sig i foråret
2012 for at undersøge, hvilke tiltag der i
skoletjenesten kan skærpe de unges interesse og engagere dem i en udstilling. Udstillingen bestod af 72 fotografier, der alle
har været indblandet i etiske diskussioner
eller deciderede retssager i løbet af fotografiets godt 150 år lange historie – f.eks.
billedet af den 12-årige Omayra Sánchez
fra Colombia, der i 1985 blev fastklemt i et
mudderhul som følge af et vulkanudbrud
og døde efter at have tilbragt tre dage i det
selvsamme hul. Udstillingens fotografier
var meget forskellige og viste bl.a. eksempler på pressefotos fra verdens brændpunkter, historieforfalskning, manipulation, kunst, pornografi og rettighedstyveri;
udstillingen fokuserede på vores tilgange
til at aflæse og sætte grænser over for fotografiet på, centreret omkring tre dilemmaer: 1.) Forholdet mellem godt og ondt:
Hvornår er et fotografi en god eller en
dårlig handling? 2.) Forholdet mellem
sandt og falsk: Hvornår kan vi stole på fotografiet? 3) Forholdet mellem offentlig og
privat: Hvem har rettighederne til fotografiet? Er det personen på billedet, fotografen eller en helt tredje? Disse tre dilemmaer forholder unge sig hele tiden mere
eller mindre bevidst til i deres eget liv, når
de bruger sociale medier, hvor fotografier
af dem selv og andre florerer i en lind
strøm. Udstillingen var derfor oplagt som
udgangspunkt for debat om brugen af fotografier og velegnet til at sætte elevernes
egen virkelighed i spil over for mere historiske og almenmenneskelige diskussioner.
Metodiske overvejelser
Frem for at fokusere på tekniske eller digitale løsninger i skoletjenesten tog vi afsæt i
forskning udført af Erminia Pedretti, asso-
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ciated professor of Science Education på
Ontario Institute for Studies in Education
ved universitetet i Toronto. Pedrettis forskning belyser bl.a. læring i temabårne udstillinger på science centre - udstillinger,
der tager udgangspunkt i etiske spørgsmål
i stedet for konkrete fysiske fænomener.
Hendes undersøgelser viser bl.a., at skoleelever engagerer sig mere i og lærer mere af
udstillinger, der påvirker dem følelsesmæssigt og intellektuelt (minds-on), end af udstillinger, der videreformidler praktisk, faktuel viden ved brugen af eksperimenter eller praktiske øvelser (hands-on)1. Kunne
samme teknik benyttes til at lade eleverne
blive en aktiv del af udstillingen gennem
personlig stillingtagen og diskussion?
Samtidig var vi optaget af en ny undersøgelse om unge og museer (’unge’ defineres her som aldersgruppen 15-30 år) udarbejdet af DAMVAD og Center for museologi i Aarhus for Kulturstyrelsen. Undersøgelsen viser, at det, der er altafgørende
for de unges motivation, er museernes indhold, ikke museernes form. De vil gerne
inddrages i formidlingen og aktiveres, de
efterlyser formidling, som ikke serverer
forklaringen på et fad, men overlader noget til eftertanke og refleksion. De efterspørger kun, bemærkelsesværdigt nok, i
begrænset omfang brug af digital teknologi i formidlingen, og kun hvis teknologien tjener et væsentligt formål. Disse resultater gav os endnu mere blod på tanden
til selv at undersøge effekten af formidling,
der i særlig grad er orienteret mod elevers
følelsesmæssige og intellektuelle involvering.
Det konkrete forløb
Vi brugte nævnte forsknings- og undersøgelsesresultater til at udvikle forløbet
Retten er sat! til folkeskolens udskolingsklasser og gymnasieskolen. Kort fortalt
blev klasserne introduceret til udstillingen

Eleverne blev inddelt i to grupper, der hver repræsenterede den ene side af sagen i et etisk dilemma
med udgangspunkt i et af fotografierne. Her finder
en af grupperne frem til de bedste argumenter for
deres side af sagen. Foto: Mette Hanghøi.

En jury bestående af tre udvalgte elever afgør hvilken side, der vinder retssagen. Her skulle de fokusere på de
vægtigste og bedst fremførte argumenter og se bort fra personlig overbevisning. Det var nogle gange lettere
sagt end gjort. Foto: Mette Hanghøi.

og dens tre dilemmaer, som kort blev illustreret ud fra tre fotografier; herefter skulle eleverne selv prøve kræfter med et af de
etiske dilemmaer – bygget formmæssigt op
som en retssag. Især fotografiet af den 12årige Omayra Sánchez, der sidder fast og
ender med at dø i et mudderhul efter et
jordskælv, tiltrak sig opmærksomhed som
afsæt for retssagen, omvisningens primære
omdrejningspunkt. Retssagen gik i dette
tilfælde på, om det er i orden at vise sådanne fotografier af en lille piges dødskamp.
Overskrider fotografiet en etisk grænse
for, hvordan vi kan tillade os at behandle
hinanden? Eller er den slags fotografier
nødvendige for, at vi i vores del af verden
forstår og husker på, hvad der sker i mindre velstillede egne af verden? De fotografier, der blev udvalgt til projektet rummede alle denne dobbelthed: På den ene
side nødvendigheden af informationer på
tværs af kontinenter, på den anden side respekten for det menneske, der skildres på
billedet. Klassen blev delt i to hold med
hver sit synspunkt - for eller imod visningen af fotografiet og skulle forsvare disse i
den efterfølgende retssag. Derudover blev
en jury på tre elever nedsat og fik den
måske sværeste opgave, nemlig at holde sig
neutral under diskussionen og kåre en vinder ud fra hvem, der argumenterede bedst
for deres side af sagen. Diskussionen blev
faciliteret af museets formidlere og havde
forskellige udfald hver gang; til gengæld
var det et fælles træk, at alle klasser før eller siden trådte i karakter og blev grebet af
diskussionen – der ofte fortsatte efter forløbets afslutning. Formidleren samlede op
på diskussionen og rundede af, så klassens
egen diskussion blev perspektiveret ud i fotografiets reelle historie.

Hvad skyldes successen?
Omvisningen krævede ikke megen forberedelse eller ressourcer, men til gengæld
nærvær, lydhørhed og personligt engagement og investering fra såvel museumsformidlerens, elevernes og lærerens side. Tilbuddet er et af de mest populære i skoletjenesten på Trapholt de sidste mange år,
og tilbagemeldinger fra såvel lærere som
elever har været overvældende positive.
Retten er sat! eksemplificerer, at hvis museumsundervisningen tager de unge, deres
egne ressourcer og virkelighed seriøst, og
hvis den lægger op til selvstændig stillingtagen og iagttagelse af udstillingens genstandsfelt, så øges det følelsesmæssige og
intellektuelle engagement. Vi mener, det
skyldes, at eleverne ved at forholde sig aktivt og argumenterende selv bliver medskabere af deres egen og af klassekammeraternes viden, samtidig med de får mulighed for at trække paralleller til eget liv - og
undervejs afslører de kompleks og sofistikeret tænkning. De tekniske løsninger og
accessories er en god løsning, så længe de
er nødvendige for at formidle en særlig,
faglig fortælling. Retten er sat! viste os dog,
at de langt fra altid er nødvendige for at
skabe engagerende, tankevækkende og
samfundsrelevant formidling. Med Retten
er sat! opleves museet uden filter som det,
det i bund og grund er: Et sted for viden
om mennesket og samfundet, for refleksion og diskussion.

Marco Evaristtis værk ”Helena og fiskeren” er årsagen til, at udstillingen kom til Trapholt. Efter en
kort introduktion til dette værk og til selve udstillingens tematikker og dilemmaer var eleverne klædt på
til selv at tage stilling. Foto: Trine Nissen.

Kan man tillade sig at fotografere en lille piges dødskamp? Eller er fotografiet nødvendig historisk og
humanitær dokumentation? Fotografiet af Omayra
Sánchez fra Colombia, 1985, fik meget opmærksomhed på udstillingen og var ofte omdrejningspunktet i retssagen og de etiske diskussioner.
Foto: Trine Nissen.

Litteratur:
Falk, Dierking & Foutz (red.): In principle, in practice.
Museums as Learning Institutions. Altamira, 2007.
Lundgaard & Moos (red.): Unges museumsbrug - En
målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere
og ikke-brugere. Kulturstyrelsen, 2012.
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Apps’er

Et mobilt arkiv
– en digital formidling på Statens Museum for Kunst

Af Line Marie Thorsen, stud. cand. mag.
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I flere numre af Danske Museer har det været beskrevet, hvordan arbejdet med apps i museumsformidling både formelt og indholdsmæssigt stadig er på et eksperimenterende plan. I sin nye præsentation af
Dansk- og International Kunst efter 1900 på Statens Museum for Kunst
sker formidlingen af udstillingen primært via en applikation til tablets
med et vidtrækkende mobilt arkiv med billeder, tekster og film. Artiklen
redegør for, hvordan arkivformen kan fungere som strategi for digital
formidling, og hvilke muligheder det giver den besøgende.

Et kurateret mobilt arkiv
Med de nye digitale teknologier som formidlingsplatform åbnes der for en lang
række muligheder for at gøre museernes
rige arkiver og dokumentationsformer tilgængelige for den besøgende. Men med
disse muligheder følger også flere udfordringer. Hvordan anvender man teknologierne hensigtsmæssigt, hvordan forbliver
man loyal over for genstandsfeltet og formidler det, så de besøgende oplever det
som tilgængeligt?
I det 20. århundrede er der sket en eksplosiv udvikling i mængden og arterne af det
kontekstualiserende materiale, der bliver
til omkring kunstneres arbejde og deres
miljøer. Dette materiale udgøres af forskellige former for publikationer, bl.a. udstillingskataloger, udstillingsinvitationer, fotografisk og tekstuel dokumentation af vigtige begivenheder og sociale stunder, og
ikke mindst tidsskrifter skrevet og udgivet
af og omkring disse miljøer. Alt sammen
med forskellige æstetiske og politiske

“Mobilt tablet-arkiv i brug på Statens Museum for
Kunst”. Fotos: Frida Gregersen, SMK.

agendaer, der må ses i forhold til de historiske perioder, det givne materiale relaterer sig til. Væsentlige dele af denne type
materiale er gjort tilgængeligt i ovennævnte applikation, der bedst kan beskrives som et kurateret mobilt arkiv. Det vil
sige et arkiv, der ikke repræsenterer alt,
men er tilrettelagt, så materialet understøtter og perspektiverer idéer og tanker bag
den sammensætning af værker, der finder
sted i udstillingen. Arkivet kan man fysisk
tage med sig rundt i udstillingerne, fordi
et primært aspekt ved formidlingsformen
er, at det ligger på tablet, som kan lånes på
museet, og hvorpå materialet kan aktiveres. Den besøgende bliver således tilbudt
et enormt kontekstualiserende materiale,
der kan danne port for en fortælling om
kunsten, som i høj grad er fortalt af den
tid, værkerne blev skabt i, og af aktørerne
selv.
Design af interaktion
Udformningen af applikationens brugerflade og designet af baggrund, typografier,
ikoner, mm. er afstemt i forhold til værkerne og udstillingens kuratoriske greb.
Det grundlæggende ønske har været, at arkivmaterialet selv skal agere i fortællingen
om det 20. århundredes kunst. Da hoveddelen af det arkiviske materiale er visuelt
orienteret (alt fra billedgengivelser, nye
grafiske værker, til typografier og opsætning er oftest tænk som både visuelt sammenhængende i enkeltdelene og som hel-

hed), har det været en prioritet ikke at
skygge for det særlige udsigelsespotentiale,
vi mener materialet rummer. Derfor er det
både vigtigt, at man kan navigere udelukkende i forhold til det præsenterede materiale og herigennem danne sig et indtryk
af datidens egne måder at forholde sig til
værkerne på, uden at skulle “læse” det
hele. Samtidigt er der også altid mulighed
for at dykke ned i publikationerne, og læse
mere om emner, man måtte have en interesse for.
Dette stiller en række krav til den digitale
platform og til brugerfladen. F.eks. tilbyder tablet-formatet et intimt univers, som
den besøgende kan tilgå helt efter egne
ønsker – i modsætning til f.eks. digitale
borde, der med fordel anvendes i andre
digitale formidlingssammenhænge. Samtidig er en tablet dog stor nok (modsat en
smartphone) til, at man kan stå et par stykker om den på én gang.
I forhold til brugerfladen er vi gået eksperimenterende til værks: Den er som udgangspunkt helt renset for tekst, så brugeren kun ser værker, publikationer og fotografier fra tiderne. På en lille tablet-skærm
er der simpelthen ikke plads til særlig meget tekst, uden at det visuelt bliver uoverskueligt. Derfor kan brugeren i stedet
vælge at få en række uddybende og forklarende tekster frem ved at trykke på de forskellige ikoner. Valget af dette greb, hvor
man ikke umiddelbart mødes af forklarende tekster, kræver meget af den besøgende.
Men hvor app’en umiddelbart kan virke
svært tilgængelig på dette plan, er der til
gengæld en række gennemgående og simple regler, som kan appliceres i alle app’ens
funktioner: alt på brugerfladen kan aktiveres ved et tryk og tilbyder en tekst til bistand; navigationen på alle flader foregår
horisontalt, og så er der altid en infoknap,
så man kan få vejledning, og en returknap,
så man kan vende tilbage til udgangspunktet.
Det kuraterede mobile arkiv er, så vidt vi
ved, det første eksempel på et projekt, hvor
et arkivs visuelle materiale agerer primær
formidler på en kunstudstilling. Som det
pilotprojekt, det er, skal der derfor fortsat
være rum for ændringer baseret på kommende erfaringer og uforudsete udfordringer. En fortløbende problemstilling i
projektet er bl.a. de gældende copyrightregler. Tablet-arkivet rummer et omfattende udsnit af den danske kulturarv, som
er scannet ind til app’en, men som følge
af copyrightregler ligger app’en desværre
ikke til fri download, og brugen er derfor
i første omgang, begrænset det konkrete
besøg på museet.
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Nye bøger og andre publikationer
Gudenåens Kulturhistorie
Af Erik Hofmeister
304 s., ill.
Ferskvandscentret, Silkeborg 2012.
Pris 349,95
ART - Poul R. Weile
Fyns Kunstmuseum har igennem mere end
en snes år samarbejdet med billedkunstneren Poul Robert Weile (f. 1954). Museet
har blandt andet købt en af hans skitser i
bronze, mens kunstneren generøst har doneret flere af sine originalmodeller i gips til
museet.
Publikationen er den første samlede fremstilling af den fynsk fødte og nu i Berlin bosiddende kunstners omfattende og alsidige
virke.
Kunstneren selv har initieret ideen bag
bogen, mens hans sønner har bidraget til
dens interview og datteren har forestået
dens grafiske design. Seniorforsker Anne
Christensen fra Odense Bys Museer har
skrevet en kort kunsthistorisk introduktion
til hans værk. I erkendelse af sit globale
kontaktnet har kunstneren valgt at tekste
bogen på fire sprog – dansk, engelsk, tysk
og kinesisk.
180 s., indb., rigt ill. farve. Forlagt Odense
Bys Museer 2012. Pris 248 kr.
På sporet af Mindretalslivet 2009-10
Af Anna Buck, Lena Bonhoff, Ruth Clausen & René Rasmussen
Peter Dragsbo, projektleder: Forord – Projekt Mindretalslivet.
Bogen er et øjebliksbillede af den konkrete
virkelighed i det dansk-tyske grænseland
2009-10. Gennem en lang række indblik
beskriver en gruppe af historikere og etnologer livet i det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig. I
bogen følges de to folkegrupper gennem
et helt år – i hverdag og fest, i traditioner
og højtider, på mærkedage og møder, i foreninger og institutioner.
Med bogen følger en CD, hvor glimt af
mindretalslivet vises i en række kort illustrative sekvenser. Kombinationen af let
læste fortællinger, info-bokse, billeder og
videooptagelser gør bogen særlig velegnet
til brug for undervisning og for børn og
unge.
183 s., heftet, gennemill. farve. Museum
Sønderjylland, Sønderborg Slot 2012.
Pris: Bogen er gratis (bortset fra porto og
ekspeditionsgebyr), mail:
sonderborg@museum-sonderjylland.dk
Københavns Befæstning
Af Jens Ole Christensen, Michael H. Clemmensen, Ole L. Frantzen m.fl.
De store befæstningsanlæg, der blev bygget
i København i slutningen af 1800-tallet –
34
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Vestvolden, Garderhøjfortet, Charlottenlund Fort, Dragørfortet m.fl. er i dag
næsten alle sløjfet, og betydelige dele lagt
ud som rekreative området. Men for 120 år
siden var befæstningen politisk sprængstof.
Herom kan man læse i denne bog.
336 s., ill. Statens Forsvarshistoriske Museum og Gads Forlag. Pris 349 kr.
1864 i billeder
Af Tom Buk-Swienty
Med sine to bøger om krigen 1864 – ”Slagtebænk Dybbøl” og ”Dommedag Als” har
forfatteren genoplivet en krig med afgørende betydning for Danmark og den danske selvfølelse. Udover illustrationerne i de
to bøger, findes der et stort og meget
spændende billedmateriale om de to krige.
Det er disse illustrationer, der nu bruges
for at fortælle historien om krigen i 1864
på en ny måde.
272 s., ill. Gyldendal 2012. Pris 399,95 kr.
Haver og Kultur, SFINX Magasin
Af Carsten Bach-Nielsen, Pernille
Carstens, Margrethe Floryan, Ib Friis, Niels
Hannestad, Jens A. Krasilnikoff, Lie Manniche, Inge Nielsen, Steen Estvad Petersen
Det andet magasin i Tidsskriftet SFINX’
kulturmagasin-serie handler om havens
kulturhistorie. I 14 grundige artikler beretter en række forskere, havespecialister og
forfattere om havens kulturhistorie inden
for netop deres felt.
80 s., gennemill., Tidsskriftet SFINX 2012.
Pris 80 kr.
Danmarks industrielle miljøer
Af Henrik Harnow
Danmark var gennem en stor del af 1900tallet et industriland, og industrialiseringen var fra midten af 1800-tallet samfundets vigtigste dynamiske kraft. Det Danmark, vi kender i dag, er på mange måder
et resultat af industrialiseringen.
I bogen skildres udviklingen bag de landskaber, byer og bygninger, der blev formet
under industrialiseringen, og som præger
det Danmark, vi færdes i.
Udviklingen kommer til udtryk i bogens
anden del, der skildrer mere end 320 lokaliteter over hele Danmark.
427 s., indb., rigt ill. farver (fotograf Flemming Wedell). Syddansk Universitetsforlag
2011. Universitypress.dk Pris 398 kr.
Den danske kommunekonstruktion
Af Henrik Christoffersen, Kurt Klaudi
Klausen
Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance.
Bogen analyserer kommunernes udvikling
og funktionsmåde samfundsøkonomisk og

organisatorisk. Analysen identificerer tre
bølger af omorganisering.
Den primære empiriske undersøgelse, som
ligger til grund for analysen, dækker en 10årig periode. Mens regionerne i kølvandet
på Strukturreformen har høstet stordriftsfordele og skabt produktivitet og effektivitet, er det vanskeligere at påpege sådanne
positive effekter i kommunerne. Dermed
kan det diskuteres, i hvilken udstrækning
kommunerne har indløst intentionerne
bag Strukturreformen, og forfatterne lægger op til, at vi i det hele taget bør diskutere
deres fremtid.
324 s., heftet, ill. Syddansk Universitetsforlag, serie: University of Southern Denmark, Studies in History and Social Siences, vol. 432. 2011. Universitypress. Dk.
Pris: 225 kr.
Mere end en skole. De danske efterskolers
historie
Af Johs. Nørregaard Frandsen, Knud
Bjarne Gjesing, Harry Haue
Historien om skoleformens oprindelse og
etablering i midten af 1800-tallet, dens
fremvækst i en mangfoldig skov af enkeltskoler, de ideologiske kampe, de store personer, der tegnede skolerne, og det samfund, de spejlede og stadig spejler. En skoleform og en tradition, der er dybt forankret i det folkelige Danmark, og som
samtidig er en væsentlig spiller i offentlig,
herunder statslig skolepolitik.
513 s., indb., gennemill. farver. Syddansk
Universitetsforlag, serie: University of Southern Denmark, Studies in History and Social Sciences, vol. 435. 2012. Universitypress.dk Pris 398 kr.
Det lille land før den store krig. De danske
farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser
Af Michael Hesselholdt Clemmesen
En 100 år gammel historie fortælles her for
første gang.
557 s., indb., ill. farver. Syddansk Universitetsforlag, serie: University of Southern
Denmark, Studies in History and Social
Sciences, vol. 436. 2012. Universitypress.dk
Pris 375 kr.
Balancekunstneren. Harald Westergaard,
kirkesagen og det sociale spørgsmål
Af Lars Schädler Andersen
Biografi om Harald Westergaard, manden
bag Kirkefondet.
Biografien giver for første gang en samlet
skildring og en analyse af Harald Westergaards indsats, hvor han som en balancekunstner opererede i spændingsfeltet mellem politik, religion og videnskab i det moderne gennembruds periode. Hans arbejde bar præg af utrættelige forsøg på at

finde svar på tidens store spørgsmål: tro og
fornuft, kirke og stat, videnskab og politik.
383 s., indb., ill. Syddansk Universitetsforlag, serie: University of Southern Denmark, Studies in History and Social Sciences, vol. 438. 2012. Universitypress.dk
Pris 328 kr.
Fra sogn til velfærdsproducent. Kommunestyret gennem fire årtier
Af Jens Blom-Hansen, Marius Ibsen,
Thorkil Juul, Poul Erik Mouritzen
Bogen stiller skarpt på udviklinger og tendenser i de sidste fire årtier fra den første
kommunalreform i 1970 over 1980’ernes
økonomiske kriser og 1990’ernes velfærdsdebat, til den seneste reform i 2007. En udvikling, der omfatter to kommunalreformer, forskellige styringstanker og skiftende
regeringer, men i høj grad er bygget på
økonomisk filosofi.
198 s., indb., ill. Syddansk Universitetsforlag, serie: University of Southern Denmark, Studies in History and Social Sciences, vol. 442. 2012. Universitypress.dk
Pris 198 kr.
Skilsmissen. Dansk og norsk identitet før
og efter 1814.
Af Rasmus Glenthøj
Bogen fortæller historien om den måske
største omvæltning i dansk og norsk historie – adskillelsen af ’tvillingerigerne’ i 1814.
”Tabet” af Norge var det største territorielle
og befolkningsmæssige i den danske stats
historie, og adskillelsen var et nederlag, der
fik danskerne til at dyrke og omforme den
nationale historie, kultur og identitet i et
forsøg på at genrejse nationen. Et lignende
mønster ses i det ”genfødte” Norge, hvor
man var tvunget til at gentænke ”norskheden” i forhold til den nyvundne politiske
frihed, det kulturelle fællesskab med Danmark og den påtvungne union med Sverige. Bogen forklarer, hvordan bruddet
påvirkede de to lande.
523 s., indb., ill. Syddansk Universitetsforlag, serie: University of Southern Denmark
Studies in History and Social Sciences, vol.
443. 2012.
www.universitypress.dk
Demokratiets Historie – fra oldtid til nutid
Af Mogens Herman Hansen
Bogen er en forsættelse af forfatterens ”Demokrati som styreform og som ideologi”.
I dette bind sættes demokratiet i historisk
perspektiv. Hverken på dansk eller på
andre sprog er der skrevet en bog, der skildrer demokratiets historie i hele verden fra
dets fødsel i Grækenland i 500-tallet f.Kr. til
den form og udbredelse det har i dag.
290 s.. Museum Tusculanums Forlag, 2012.
Pris 275 kr.

En by i krig – Hals
Af Henrik Gjøde Nielsen
Udvalgte artikler og afhandlinger om besættelsen 1940-1945 i den tidligere Hals
Kommune i Nordjylland. Indholdet spænder fra besættelsen set med tyske øjne, bl.a.
fotograferet af Oberleutnant zur See Karl
Hess, over beretninger om hverdagsliv,
modstandsarbejde og befæstningsanlæg
m.m. til retsopgøret efter besættelsen og
om, hvorledes pastor Nielsens pistoler
fandt vej til Hals Museum.
156 s. Forlaget Uhrskov 2012. Pris 150 kr.
Kunsten at integrere kunst i undervisningen
Af Tatania Chemi
Alle børn trives under de samme vilkår for
trivsel og lærer, hvis de trives godt. De udfordringer, vores samfund oplever, gør kreativitet og trivsel til grundlæggende behov,
som vi ikke kan ignorere. Denne bog henvender sig især til den kreative skole og
dens modige forkæmpere i et fælles forsøg
på fortsat at videreudvikle de eksisterende
optimale elementer og finde nye kreative
måder at imødekomme vores børns behov
for læring, udvikling, tryghed og positivitet
på.
192 s., Aalborg Universitetsforlag 2012.
Pris 199 kr.
Textilkonservering. Att Vårda ett Kulturarv
Redaktionsgruppe: Lotti Benjaminson,
Maria Franzon, Evelina Sand, Irma Wallenborg og Heidi Åberg Berthelsen
Redaktion: Pia Christensson, Kulturmagasinet, Helsingborgs museer og Viveka Overland, Bohusläns museums förlag.
Pia Christensson: Forord
Karin Falk Dreier og Ingeborg Skaar: Våga
Välja! Åt vem sparar vi och varför.
Evelina Sand: Att samarbeta. Vansinnigt
kul eller frustrerande?
Kicki Kirvall , Birgitta Andersson: Privat
konserveringsateljé.
Gunilla Lagnesjö – intervjuad av Gunilla
Törnvall
Kerstin Petersson: Textilkonservering på
Etnografiska Museet.
Kerstin Petersson – intervjuad af Gunilla
Törnvall.
Lisa Nilsen: Att hålla hus. Housekeeping
på svenska.
Kaisa Bengtsson: Samlingsbevarande. I vilken ände ska man börja?
Anna Ehn Lundgreen: Fanförvaring på
Armémuseum.
Anna Javér: Ut ur mörkret – upp til ljuset.
Catharina Sack – intervjuad av Gunilla
Törnvall.
Maria Franzon og Rebecka Enhörning: Ett
skepp kommer lastat!
Eva Möller – intervjuad av Gunilla Törnvall.

Lotti Benjaminson: Kyrkotextil. Använding
och lagstiftning.
Evelina Sand, Karin Falk Dreier, Linda
Egnell: Skadeinventering av textil i Växjö
Stift.
Lotti Benjaminson: Att dammsuga ett kulturarv.
Kerstin Ljungkvist: Offentlig Textil Konst.
Isabella Hag: Konservering av textiltryck
vid Musée de L’impression sur Etoffes.
Johanna Nilsson og Margit Forsberg: Sömnadskonservering.
Pia Christensson: Laminering av textil.
Margareta Bergstrand og Erika Hedhammar: En ömtålig glans.
Kajsa Hammarsten: Färgning av textila
konserveringsmaterial.
Ann Ehn Lundgren: Dräkt på plats. Dräktmontering med polykarbonat.
Anne-Marie Ryding: Montering av vägghängd textil.
Evelina Sand: Att arbeta med otyg. Kemiska
hälsorisker.
Cajsa Hallgren: Flamskyddsmedlen och
konservatoren.
Margit Forsberg: Hantering av giftiga föremål.
Irma Wallenborg: Bekämpningsmetoder
mot skadedjur på museer.
Författarna.
239 s., indb., gennemill. farver. Svenska
Föreningen för Textilkonservering. Bohusläns Museums Förlag.
www.bohuslansmuseum.se
Teatermuseet i Hofteatret, webtekst 10:
Mødet med Indien – et historisk rids
Af Niels Brimmes
Via et par årtiers rejser og forskningsophold i Indien har Niels Brimmes et indgående kendskab til indisk historie og kultur – og ikke mindst til Vesteuropas møder
med og forestillinger om Indien. Webteksten kan ved tilfældets gunst også give historisk perspektiv til aktuel indisk kultur og
kunst, sådan som den vises i ARKENs udstilling.
www.teatermuseet.dk/mai.asp?id=468

Årsskrifter
Cartha 2011/2012. Årsskrift for Østfyns
Museer
Red.: Kurt Risskov Sørensen
Janus Møller Jensen: Provst Bøgh og de
muslimske pirater. I 1746 deltog Nicol Seidelin Bøgh som skibspræst i en dansk flådeekspedition til Algier. Året efter, da han var
blevet sognepræst i Kerteminde, udgav han
en bog, der i vers beskrev ekspeditionen.
Noter.
Karl Nielsen og Thora Cohn: ”Den lille
skole” – Kerteminde Friskole. To elever,
som gik på friskolen i perioden 1940-49,
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fortæller deres personlige erindringer fra
”den lille skole”, der eksisterede i præcis
100 år, fra 1862 til 1962. Noter.
Kurt Risskov Sørensen og Erland Porsmose: Pax-samlingen. For 25 år siden indstiftede ægteparret Due Nielsen en fond,
som har været en uvurderlig støtte i udviklingen af Johannes Larsen Museet. Her fortælles historien om fonden og personerne
bag den.
Noter.
Rasmus Jørgensen: Langeskovs identitet
anno 2011. I efteråret 2011 lavede Østfyns
Museer en rapport for Kerteminde kommune om Langeskovs identitet anno 2011,
Langeskov-borgerne blev spurgt om, hvordan de opfatter og oplever den by, de bor i,
om deres tilfredshed med at bo i byen og
hvilke ønsker, de eventuelt har til udviklingen af byen. Efter en kort historisk oversigt
opridser artiklen undersøgelsens vigtigste
resultater.
Noter.
Inge Holm Knudsen: På jagt efter barndommens legeland. Som så meget andet
har også børns leg ændret sig markant i
løbet af de sidste par generationer. I et tilbageblik fortæller forfatteren, hvordan fantasifulde børn i Kerteminde legede i trediverne og fyrrerne.
Jørn Tvedskov: Museumsforeningen for
Kerteminde og Omegn 2011.
Inspektørerne ved museets fire afdelinger:
Østfyns Museer 2010. Johannes Larsen Museet, Kulturhistorisk afdeling, Kerteminde
Egns- og Byhistoriske Arkiv, Vikingemuseet/Landskabsafdelingen, Nyborg Slot.
Publikationer. Personale.
96 s., indb., gennemill. farver. Østfyns Museer 2012.

Kataloger/Publikationer udgivet i
forbindelse med udstillinger
AIPS Aarhus International Poster Show
Red.: Peder Stougaard, Elsebeth Aasted
Schanz, Finn Nygaard
Til udstillingen med samme titel (til
31.12.) er udgivet et omfattende katalog.
Forord ved Thomas Bloch Ravn
Index AIPS Invitational – AIPS Invitational
– Index To Be Human –To Be Human. International jury.
Sprog dansk og engelsk.
215 s., heftet, gennemill.farver. Dansk Plakatmuseum, Den Gamle By, Aarhus 2012.
New Nordic – Arkitektur & Identitet
Særkatalog til udstillingen indeholder bl.a.
forord af Kjeld Kjeldsen, artiklerne ”Lyset
tændes i natlandene” af Kurt Forster, ”Arkitektur giver form til vores tilværelse” af Michael Asgaard Andersen og Jeanne Rank
Schelde, ”Mangfoldige og tilfældige identi36
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teter” af Staffan Selander og Bente Aamotsbakken, ”At skabe steder” af Mari Hvattum,
”Nordisk modernitet: Social og radikal individualisme” af Lars Trägardh, ”Bygningskunsten, den sociale kunst. Tanker om nordisk offentlig arkitektur” af Peter MacKeith
og ”Uformel sameksistens og herlighed for
alle. Demokratiske byrum i Norden” af
Tom Nielsen.
(Udstillingen er omtalt i Danske Museer
nr. 3, 2012).
Louisiana, Humlebæk 2012
Louisiana Magasin nr. 36 – New Nordic –
Arkitektur & identitet
I Louisiana Magasin nr. 36 bringes artiklerne: ”Under egne himmelstrøg” af Michael
Asgaard Andersen og ”Er menneskeskabte
byer skabt for mennesker?” af Jeanne Rank
Schele og Benedicte Brocks.
Louisiana, Humlebæk 2012
Thorald Brendstrup… I guldalderens
skygge
Red.: Gertrud Oelsner og Ingeborg Bugge
I forbindelse med udstillingen I skyggen af
guldalderen. Thorald Brendstrup 200 år på
Ribe Kunstmuseum (20.4. til 3.6. 2012) og
Fuglsang Kunstmuseum (22.6. til 23.9.12)
er udgivet denne bog. Kunstnerisk trådte
Brendstrup sine egne stier. Mens de fleste
guldaldermalere foretrak København og
Nordsjælland, var det for ham særligt Lollands og Jyllands uberørte og autentiske
panoramaer, der trak. Imidlertid lod han
sig ikke nøje med at male fædrelandets
fredfyldte landskaber. Brendstrup hørte
også til blandt tidens mest berejste kunstnere – endda i en sådan grad, at anklager
om, at han var mere europæisk en dansksindet, lød fra de eksperter, der fandt det
svært at rubricere Brendstrups kunstneriske udtryk.
159 s., indb., rigt ill. farver. Aarhus Universitetsforlag, Fuglsang Kunstmuseum, Ribe
Kunstmuseum 2012.
Richard Revival. Konkrete og konstruktive
tendenser hos Richard Winther
I forbindelse med udstillingen med samme
titel 12.10.2012 til 6.1. 2013 vil der udkomme en ledsagende publikation.
Fuglsang Kunstmuseum, Toreby, Lolland
2012.
BEAT mm – Jørgen Angels fotografier
1966-1983
Af Martin Blom Hansen
I forbindelse med udstillingen 21.9.2012 til
12.4.2013 af Jørgen Angels fotografier af
musik- og ungdomskulturen mellem 19661983 udgiver Den Gamle By en stor bog
med Jørgen Angels fotografier.
Den Gamle By, Aarhus 2012

AIPS – Aarhus International Poster Show
2012
I forbindelse med udstillingen på Dansk
Plakatmuseum (til 31.12.) er udgivet et omfattende katalog
215 s., farver. Dansk Plakatmuseum, Den
Gamle By, Aarhus
Historien om et Museum. Skovgaard
Museet 1937 – 2012
Red.: Anne-Mette Villumsen
I anledning af Skovgaard Museets 75-års jubilæum har museet udgivet bogen om museets historie og samling. I bogen udfoldes
den forunderlige historie om Viborgs kunstmuseum og dens samling.
Anne-Mette Villumsen: Forord
Anne-Mette Villumsen: Der var engang
Anne-Mette Villumsen: Skovgaard Museet
1962-1982
Allis Helleland: Fra en svunden tid
Camilla Lisby Boesen: Arbejdet bærer lønnen i sig selv
Thomas Bullinger: Skovgaard Museet 19822005
Thomas Bullinger: Kartoffelsuppe på Skovgaard Museet
Anne-Mette Villumsen: Skovgaard Museet
2005-2012
Marianne Bro-Jørgensen: ”Det Gamle
Rådhus” og dets historie
75 hovedværker fra Skovgaard Museet
Skovgaard Museet. Udstillinger, tal og trivia
272 s., indb., rigt ill. farver. Skovgaard
Museet, Viborg 2012
Erindringens Arkæologi / The Archaeology
of Memory
Red.: Birgitte Kirkhoff Eriksen
Bog udgivet i anledning af udstillingen
med samme titel (28.6. til 6.5.2012).
Birgitte Kirkhoff Eriksen: Erindringens Arkæologi
Bjørnar Olsen: Kan tingene tale/Can
things speak?
Peter H.Olesen: Analog Ungdom og andre
tekster/ Analogue Youth and other texts.
Kunstnere: Martin Erik Andersen, Ib
Braase, Emil Westman Hertz, Daniel Knorr,
Marie Søndergaard Lolk, Gitte Schäfer, Sissel Tolaas
110 s., heftet, ill. Sorø Kunstmuseum 2012
Matisse – fordobling og variation
Red.: Rebecca Rabinow (Metropolitan) og
Dorthe Aagesen (Statens Museum for
Kunst.)
I anledning af udstillingen ’Matisse – fordobling og variation’ (til 28.12., omtalt i
Danske Museer nr.3, 2012) udgiver museet
sammen med The Metropolitan Museum
of Art et omfattende katalog.
Kataloget indeholder 28 artikler af verdens
førende Matisse-forskere.

256 s., rigt ill. Engelsk version: Matisse –
In Search of True Painting.
Statens Museum for Kunst, København
2012. Pris 298 kr.
Langsomt hen mod udkanterne af det forgangne. Thomas Bang – Ingvar Cronhammar – Poul Ingemann
Af Anders Troelsen
Bogen er udgivet i forbindelse med udstillingen med samme titel (30.5. til 26.8.)
I bogen/kataloget gennemgår Anders Troelsen først begrebet under overskriften ”På
hjemmefronten” begrebet beboelse gennem tiderne, og derefter beskriver han de
tre kunstneres bidrag til alle de fire ’beboelser’, hvorved deres kunstneriske udvikling og deres forhold til steder og temaer
udfoldes.
121 s., indb., ill. farver. Museet på Sønderborg Slot. 2012
Dronning Dagmar – tradition, myter og virkelighed
Af Mikkel Kirkedahl Nielsen, John H. Lind
og Karsten Eskildsen
I forbindelse med udstillingerne ’Dronning Dagmar og hendes tid. Menneske –
Myte – Middelalder’ og ’Dagmar og Valdemar’ (til 23.2.2014) har museet udgivet bogen som er den nyeste samlede fremstilling
om dronning Dagmar. Bogen er illustreret
med en lang række af de kunstværker, der
tager udgangspunkt i folkeviserne om Dagmar.
Sydvestjyske Museer, Museet Ribes Vikinger 2012
Thorvaldsens afstøbninger efter antikken
og renæssancen – en komplet samling
Af Jan Zahle
I forbindelse med åbningen af nyopstillingen af Thorvaldsens Afstøbningssamling
udgiver museet bogen af Jan Zahle om
samlingen og dens historie.
188 s., heftet, gennemill. Thorvaldsens
Museum, København 2012
Marie – uundværlig husholderske i to
kunstnerhjem
Af Birgit Bjerre
Bogen er udgivet i forbindelse med udstillingen Toldboden i Kerteminde: ’Kvindens
plads – husarbejde gennem 100 år’ (15.6.
til 26.8.).
Bogen giver et enestående indblik i en
ugift husholderskes liv gennem mere end
et halvt århundrede. Og i tilgift et kig ind
bag kulisserne i to danske kunstnerhjem.
Marie (1872-1954) var datter af I. A. Larsen, en af Kertemindes storkøbmænd i
slutningen af 1800-tallet. Hun blev uddannet som husmor, men hun blev ikke gift og
tjente i stedet sin familie. På den måde fik

hun uvurderlig betydning for sine to søskende, Johannes Larsen og Christine
Swane og deres malerliv. Som fast del af livet i de to kunstnerhjem indgår Marie i
utallige malerier af både Johannes Larsen
og Christine Swane.
151 s., indb., rigt ill. farver. Østfyns Museer
2012
Havsteen. Sven Havsteen Mikkelsen
Red.: Malene Linell Ipsen
I anledning af fejringen af Sven HavsteenMikkelsen 100 år og den store fælles udstilling ”Nordiske Stemninger” er udgivet bogen (se udstillingsliste under ”udstillinger”
i dette nummer af Danske Museer).
Erland Porsmose: Forord
Malene Linell Ipsen: Jeg kan sige ligesom
Syberg: Der er ingen i verden der skal få
mig fra at male.
Sven Havsteen-Mikkelsen: Optegnelser fra
Grønland til at male efter ud af min dagbog.
Malene Linell Ipsen: Mit forhold til hvalen
er av gammel dato.
Jens Henrik Sandberg: Den store mands
søn.
Anders Thyrring Andersen: Kristendommen er nu. Om Martin A. Hansen og Sven
Havsteen-Mikkelsen.
Malene Linell Ipsen: Træsnit og xylografi.
Mikael Wivel: Sven Havsteen Mikkelsen og
den norrøne naturromantik.
Estrid Brandrup: Erindringer fra familielivet.
Marianne Wirenfeldt Asmussen: En nordisk vandreudstilling.
Krestina Skirl: Sven Havsteen-Mikkelsen og
den kristne inspiration.
Kjeld Heltoft: Maler ved Fyns Hoved. Den
nordiske baggrund.
William Heinesen: Til Sven Havsteen-Mikkelsen – Det muntre nord.
Ole Wivel: Taknemmelig Havsteen.
Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen: Nordiske rejsedagbøger. Havsteens møde med
landskaber og folkekulturer.
Mikkel Kühl: Sven Havsteen-Mikkelsens år
på Ærø.
Mikael Wivel: Biografi.
Litteraturliste. Noter.
190 s., indb,. rigt ill. farver. Udgivet af Johannes Larsen Museet i samarbejde med
Museet for Religiøs Kunst, Nivaagaards
Malerisamling, Oluf Høst Museet, Ribe
Kunstmuseum, Schæffergården, Sophienholm og Ærø Museum 2012

Tidsskrifter
Arkæologisk Forum, nr. 26, 2012
Red.: Mette Palm, Jette Rostock, Claus
Børre Petersen, Bo Jensen, Mette Bjerrum
Jensen, Anna Beck, Ole Thirup Kastholm,

Signe Lützau Pedersen
Leder: Hvorfor graver vi?
Gæsteskribent
Jesper Nielsen: Stemmer fra fortiden:
Et mesoamerikansk perspektiv på arkæologi, historie og sprog.
Tema: Hvorfor graver vi?
Anna S. Beck og Signe Lützau Pedersen:
Hvorfor graver vi? – eller hvem graver vi
egentlig for?
Dorthe Kaldal, Birgit Andersen og Anne
Nørgård Jørgensen: Nationale strategier –
opkvalificering af de arkæologiske udgravninger.
Palle Siemen og Kamma M. Poulsen-Hansen: derfor graver vi – at skabe medejerskab til historien.
Lars Ewald Jensen: Vi skal grave! – ellers er
arkæologi som fag døende.
Josefine Franck Bican: Forskningsgravningen – en nødvendighed.
Lise Harvig: Kræver ny forskning nyt materiale?
Aske Stick: Historisk arkæologi – en fælles
fortidig virkelighed.
Mette Marie Hald og Tim B.B. Skuldbøl:
Hvorfor graver vi? Synspunkter fra en byhøj i Syrien.
Artikler:
Håkon Glørstad: Universitetsmuseum –
Forskningsmuseum. Museene i den arkeologiske kulturminneforvaltning.
Kristine Bülow Clausen: Ægyptiske genstande – Klassiske kontekster – om mødet
mellem Ægyptologi og Klassisk Arkæologi.
Tine Bagh: Fra skattejagt til arkæologi i
Ægypten. W.M.F. Petrie, en mand af ideer
og systemer.
Udblik:
Christina Marie Lütken: Turen går til Baltikum.
Udkommer 2 gange om året. Foreningen
af Fagarkæologer, www.archaeology.dk
Abonnement pris 155 kr., løssalg 77,50 kr.
Dyr i natur og museum, 2012. Nr. 1
Red.: dr. phil. Torben Wolff
Jørgen Olesen og Danny Eibye-Jacobsen:
Hule-krebsdyr m.m. jages på Yucatan.
Lars Vilhelmsen: Verdens mindste insekter.
Peter Gravlund: Hvaler i Botanisk Have.
Jakob Danneskiold-Samsøe: De særeste
ting- udstilling på Geologisk Museum.
Lars Bo Jacobsen: GPS logger på store
hornugler i Danmark.
Nesrine Akkari: Tusindben og skolopendre
fra særegne steder.
Ole Secher Tendal og Tom Schiøtte: I 100
året for to små grønlandsekspeditioner
Kathe R.Jensen: Konkylier fra Indonesien.
Udkommer 2 gange om året. Zoologisk
Museum, København 2012.
Abonnement: 50 kr, løssalg 30 kr. pr. nummer.
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Nye bøger og andre publikationer
Fund & Fortid, Arkæologi for Alle, Nummer 2, 2012
Red.: Niels Bødker Thomsen, Iben Skibsted Klæsøe, John Petersen, Niels Ishøj
Christensen, Alan Tomlinson, Benny Staal
og Peter Hoffmann.
Eksperimenterende arkæologi – om bronzestøbning.
Mogens Bo Henriksen: Fra løsrevne stumper til videnskabelige data. – gode råd til
registrering og indlevering af detektorfund.
Glenn Abramsson: Brødkrummespor. Fordele ved GPS logger.
Klaus Thorsen: Det var ventetiden værd –
Fund fra Nørre Sandegård Vest, Østerlars.
Iben Skibsted Klæsøe: Årets arkæolog
2012, Jørgen G. Berthelsen
Niels B. Thomsen: Amatørarkæologi på
Mors i 25 år
Niels B. Thomsen: Frede Morgen.
Niels B. Thomsen: Formandens klumme –
Årsmødet 2012.
Udkommer 3 gange om året. Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
(SDA). www.arkaeologi-sda.dk
Natur og Museum Nr. 2, juni 2012
Red.: Poul Hansen, Theis Andersen, Charlotte Clausen, Inge-Marie Høi.
Kannibalisme
Af Søren Toft
I dyreriget er kannibalisme en vidt udbredt
foreteelse og optræder i mange former hos
såvel mikroorganismer som hos edderkopper, insekter, fisk, krybdyr, fugle og chimpanser. Hæftet bringer klarhed over de
strategier, som udløser en kannibalistisk
adfærd. Har kannibalisme evolutionsmæssigt været en fordel? Hvorfor er den ofte
begrænset til bestemte faser i livet? Hvilke
konsekvenser har kannibalisme for populationer – og for økosystemer? Hvorfor seksuel kannibalisme? Kan kannibalisme være
en livsstil? Det er blot nogle af de mange
spørgsmål, som her besvares ved hjælp af
en række eksempler baseret på de nyeste
forskningsresultater inden for emnet. Ofte
afslører de overraskende mekanismer i evolutionens veje og vildveje.
Kannibalisme hos mennesker kendes fra
før Neanderthalernes tid og har fulgt lignende strategier som hos andre dyr, men
menneskeæderi har derudover ofte en rituel dimension.Med eksempler fra kulturhistorier slutter dette nummer ved vore dages praksis angående blodtransfusion og
organtransplantation – den såkaldte hightech-kannibalisme.
Udkommer 4 gange om året. Naturhistorisk Museum, Aarhus 2012. Abonnement:
198 kr., løssalg 60 kr.
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Nomus, 2/2012. Maj. 25. årgang
Red.: Grethe Post, Aase Clausen, Valborg
Sandberg, Lars Mørch, Esben Aarsleff,
Pernille Pantmann og Finn Erik Kramer
Pernille Pantmann: Gravene fra Sølagerhuse – campingpladsens første fastliggere.
Esben Aarsleff: Sidegevinster – fladehuggede pilespidser og en ekskurs om musketkugler. Udgravning ved Gørløse.
Lars Mørch: Hvad købstæderne gør – er altid det samme! Hillerød.
Generalforsamlingen Nordsjællands Museumsforening. Ref. Finn Erik Kramer.
Susan Monica Johnsen: En akvarel af ”Posen” (gård ved Slotssøen i Hillerød). Litteratur.
Udstillinger, kalender m.v.
Udkommer 4 gange om året. Nordsjællandsk Museumsforening, Folkemuseet,
Hillerød.
Nordisk Museologi. 2012. 1
Red.: Ane Hejlskov Larsen (Danmark)
Hovedredaktør. Janne Vilkuna, Finland.
Sigurjon Baldur Hafsteinsson, Island. Brita
Brenna, Norge. Eva Silvén, Sverige. Allan
Risbo, Danmark, redaktionssekretær.
Ane Hejlskov Larsen: Forord
Ane Hejlskov Larsen: Mindeord for museologen Marc Maure.
Beate Knuth Federspiel: Kulturarv – et begreb til forhandling. Noter. Litteratur.
Morten Karnøe Søndergaard & Robert R.
Janes: What are museums for? – Revisiting
“Museums in a Troubled World”. Noter.
Litteratur.
Maja Rudloff: Extending Museum Walls.
Reaching out with site-specific, digital, and
participatory interventions. Noter. Litteratur.
Line Grønstad: To sider av same slag. Utstillingsanalyse av musea på Ncome Blood River Battle Site . Bibliografi. Andre kilder.
Cecilia Rodéhn: Är lönebidragsanställningar en demokratisering av museer? Referenser. Arkivmaterial. Litteratur.
Ph.d. præsentation
Cecil Krarup Andersen: Dublerede danske
guldaldermalerier. En kortlægning af dubleringens effekt på maleriernes fugtfølsomhed.
Anmeldelser
Line Hjorth Christensen: Tidsskriftet UP –
Unge pædagoger. Tema: Museumsdidaktik.
Cecilia Hammarlund-Larsen: Präsentationstechniken und Ausstellungssprache in
Skansen. Zur musealen kommunikation in
den ausstellungen von Arthur Hazelius.
Frans Lundgren: Otto Neurath. Museum
and Exhibitions Work: Spaces (designed)
for communication.
Abstracts in English.
Udkommer 2 gange om året. Ill. farve.
www.nordiskmuseologi.org

SFINX 35. Årgang. 2012. Nr. 2. – om Jordan. Rejsenummer, dobbeltnummer
Red.: Anne Marie Carstens, Pernille Carstens, Bo Dahl Hermansen, George Hinge,
Thomas Hoffmann, Jens Krasilnikoff og
Louise Mejer
Thomas Hoffmann: Jordan, indledning og
historien i overblik.
Susanne Kerner: Forhistorien
Rubina Raja: Det hellenistiske og romerske
Jordan
Ingolf Thuesen: Petra – verdens kulturarv
og vidunder
Birte Poulsen: Mosaikker i Jordan.
Kristoffer Damgaard: Aqaba – Jordans historiske Havneby.
Thomas Hoffmann: Umayyaderne – og et
jordansk ørkenpalads.
Peter Wandel: Ørkenslottet Mshattas skønhed.
Kurt Villads Jensen: Jordan og korsfarerne
– trafikknudepunkt og hellig geografi.
Mikkel Bille: Jordans beduiner.
Morten Valbjørn: Jordan er Palæstina – en
debat i tre versioner.
Bagsideartikel: Bo Dahl Hermansen og Inger Lise Rasmussen: ”a rose-red city half as
old as time” – Petra.
Udkommer 4 gange om året. Fonden Orbis
Terrarum, Tidsskriftet SFINX, Aarhus Universitet. www.tidsskriftetsfinx.dk
Abonnement: 325 kr., løssalg 80 kr.,
rejsenumre 110 kr.
SKALK Nr. 3, Juni 2012
Red.: Christian Adamsen
Jens Winther Johannsen: Voldgravens Fuglespyd. Et fejlskud efter voldgravens fede
ænder resulterede senere i et usædvanligt
fund. Metroudgravningerne i København.
Morten Søvsø og Helene Agerskov Madsen:
Anne, storrygeren. Fund i forbindelse med
arkæologiske undersøgelser Ribe Domkirke.
Bjørn Westerbeck Dahl: Johanssons første
besøg. En videbegærlig ung mand besøgte
Danmark, 20 år efter kom han igen. Karl
10. Gustav.
Anne Mette Kristiansen: Skaftets aftryk.
Bondestensalderens flintøkser.
Henrik Thrane: Højens guldhest. Henrik
Thrane har samlet de fynske sagn om
gyldne heste.
Viggo Nielsen og Niels-Christian Clemmensen: Landskabslæsning. Revolutionerende fremskridt.
Bagside: Kanhavekanalen på Samsø – set
på en ny måde.
Udkommer 6 gange om året. SKALK,
Højbjerg. www.skalk.dk
Abonnement: 280 kr.
Museumsnytt. Nr. 3/2012 – Årgang 60
Red.: Anne Eriksdatter Bye

Leder.
Svein-Erik Tosterud: Museene på datamesse.
Tema
Anne Eriksdatter Bye: Munch på nye ruller.
Anne Eriksdatter Bye: Malerier på rull.
Eva Storevik Tveit: Så gjør vi så når vi ruller
vår Munch.
Aktuelt
Kjetil S. Grønnestad: Fant fly ved flymuseum. Tysk sjøfly Heinkel HE-115 til
Flyhistorisk Museum.
Trine Thorbjørnsen: Digital formidling –
kunstmuseer som læringsarenaer.
Transmedie – Delta og oppdag selv.
Geir Johansen: Tysk cruisehistorie ved
Nordkappmuseet.

Udstilling
Hege Børrud Huseby- Mind Gap – Medisinsk Museum legger lista høyt.
Leserinnlegg: Museene skal akseptere ledsagebevis.
Museumsfolk.
Udkommer 5 gange om året. ABM-Media
AS. post@museumsnytt.no.
Abonnement 200 kr.
ICOM e- newsletter, june 2012
Kan findes og bestilles på:
http://archives.icom./e-newsletter/
e-newsletter.html.
Abonnement kan bestilles på:
http://archives.icom.museum/enewsletter/unsubscribe.html.

Meddelelser
Konferencer, møder og
seminarer
Museum Sønderjylland
Mindretallenes selvbillede – om mindretal
og museer.
I forlængelse af det dansk-tyske projekt
”Mindretalsliv/Minderheitenleben”, som
bl.a. har resulteret i nye udstillinger om
mindretallets historie på Deutsches Museum Nordschleswig og Dannevirke Museum, inviteres til en konference, der vil
sætte fokus på, hvorledes mindretal præsenteres i museer nu og i fremtiden. Nogle
af de spørgsmål der vil blive rejst, er: Hvor
står mindretalsmuseerne mellem hjemstavnsmuseum og moderne kulturmuseum? Skal mindretalsudstillinger handle om
mindretallene i moderne forstand – eller
om hele historien bag den givne folkegruppe/kultur? Må kun mindretal lave udstillinger og museer om sig selv – eller kan
flertalsinstitutioner også gøre det? Hvordan skal mindretalsmuseer forholde sig til
flertallet, andre mindretal og den omgivende verden?
Seminaret finder sted onsdag den 31. oktober. Deltagelse er gratis.
Foreløbig tilmelding til: Peter Dragsbo,
pedr@museum-sonderjylland.dk
ODM, Organisationen Danske Museer
Kultur- natur- og kunsthistorisk årsmøde i
Kolding 8.-10.november 2012.
I år afholdes fælles årsmøde for alle museumskategorier. Mødet finder sted på Hotel Comwell Kolding. Aktuelt er 7 arbejdsgrupper i gang med at skabe de faglige
rammer. Som noget nyt er selve det faglige
møde et to-dages seminar afsluttende med
at tilvælge en netværksmiddag fredag aften.

Arrangementer
Davids Samling, København
Særophængning af museets IKAT tekstiler.
Flammende tekstiler fra Usbekistan.
Davids Bazar:
26.9., kl. 19: Kjeld von Folsach: Poetisk realisme – Miniaturemaleri fra stormogulernes Indien.
10.10., kl. 19: Claus Valling Pedersen: Irans
forsømte forår.
24.10., kl. 19: Kristian Hvidt: C.L. David.
7.11., kl. 19: John Andersen: I Niebuhrs
fodspor.
21.11., kl. 19: Jørgen Bæk Simonsen:
Ashura
Omvisninger, lørdag og søndag kl. 14 og 15:
22.9.: Vibeke K.Hansen: Fabelvæsener i
islamisk kunst.
23.9.: Anette Lindbøg Karlsen: Kunstneren
og mennesket Vilhelm Hammershøi.
29.9.: Johan Hermann Rump: Introduktion til religionen islam via den islamiske
kunst.
30.9.:Anette Lindbøg Karlsen: C.L. David
og nyere dansk billedkunst og keramik.
6.10.: Mette Bruun: Islamiske tekstiler og
beklædning.
7.10.: Mette Møller Jørgensen: Dansk kunst
i det 19. og 20. århundrede.
13.10.: Berit Kirketerp: Davids Samling –
en introduktion til museet
14.10.: Sonja Hougaard: Et blik på guldalderen – Eckersberg og Købke i Davids Samling.
20.10.: Mette Bruun: Indisk kunst i Davids
Samling.
21.10.: Mariette Tiedemann: Lamper, lys
og lysekroner fra øst til vest.
27.10.: Mette Helms: Introduktion til den
islamiske kunst i Davids Samling.
28.10.: Sandra P. Melson: Hvad er islamisk
kunst?

Islamisk samling, Tekstilrum.
Foto: Pernille Klemp.

3.11.: Johan Hermann Rump: Koranen og
dens genspejling i islamisk kunst.
4.11.: Anette Lindbøg Karlsen: Danske
sølvarbejder i Davids Samling.
10.11.: Helene Lykke Evers: Kærlighedshistorier i den europæiske og islamiske
kunst.
11.11.: Vibeke K.Hansen: Davids Samling –
en introduktion til museet.
17.11.: Sandra P. Melson: Miniaturemalerierne og den verden, de skildrer.
18.11.: Vibeke K. Hansen: Fransk kunst i
det 18. århundrede i Davids Samling.
Omvisninger onsdag kl. 19.30:
26.9: Berit Kirketerp: C.L. David og hans
samlinger.
3.10.: Mette Bruun: Islamiske tekstiler til
beklædning.
10.10.: Mariette Tiedemann: Metalarbejder
i den islamiske verden.
17.10.: Mette Møller Jørgensen: Luksusgenstande fra Europa og den islamiske verden.
24.10.: Johan Herman Rump: Introduktion
til religionen islam via den islamiske kunst.
31.10.: Sonja Hougaard: Et blik på guldalderen – Eckersberg og Købke i Davids Samling.
7.11.: Vibeke K. Hansen: Fabelvæsener i
islamisk kunst.
14.11.: Anette Lindbøg Karlsen: Kunstneren og mennesket Vilhelm Hammershøi.
21.11.: Mette Helms: Introduktion til den
islamiske kunst i Davids Samling.
Kulturnatten 12.10., kl. 18 til 24:
Museet vil genlyde af mellemøstlige toner
og Thé a la Menthe forvandler gården til
marokkansk tesalon.
Bilal Irshed Trio. De tre talentfulde musikere spiller både moderne originalkompositioner, men også nye arrangementer af
traditionel mellemøstlige musik.
Fra kl. 21.30: spiller komponist, rapper og
producer Zaki Youssef sammen med to musikere en helt særlig musik- og billedmosaik
til Davids Samling.
Efterårsferie for børn:
17.10. og 18.10., kl. 10-13: Kalligrafiværksted.
16.10., 17.10., 18.10. og 19.10., kl. 13.15:
omvisninger for børn.
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Udstillinger
Louisiana, Humlebæk
14.9. til 13.1.2013

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Til 30.4.2013

Selvportrætter

Glyptotekets franske mesterværker

Louisianas store efterårsudstilling
sætter fokus på selvportrættet som
genre op igennem det 20. og 21.
århundrede belyst gennem 150 værker af en lang række af internationale kunstnere fra den tidlige modernisme til i dag.
Selvportrættet er en klassisk og velprøvet, men også en intens hudløs
genre, der har en bred vifte af udtryk
Emil Nolde, Selvportræt, 1917.
op gennem kunsthistorien. UdstillinNolde Stiftung, Sebüll.
gen viser både hovedværker fra det
20. århundrede og fortæller historien om selvfremstillingens forvandlinger.
Selv-portrættering har som genre gennemløbet en voldsom udvikling, og
ofte udmunder den ikke alene i billeder af kunstnerens forestilling om egen
identitet, men bliver nok så meget partielle tidsbilleder.

Nyophængning af den franske malerisamling. I ophængningen kan man opleve omkring 150 værker med mestre som Claude Monet, Paul Cézanne,
Vincent van Gogh og Paul Gauguin,
Nyophængningen inviterer til en lystvandring i en af de mest radikale og
visionære perioder i maleriets historie
– tiden fra 1850 til begyndelsen af
det 20.århundrede.
Glyptoteket råder over Nordens
største samling af franske impressionister og generationerne efter. I nyClaude Monet, Skygger på
opstillingen indgår desuden udvalgte
havet. Klipperne ved Pourville,
franske skulpturer fra samme peri1882. Ny Carlsberg Glyptotek.
ode.

Skovgaard Museet, Viborg
Til 28.10
Thorvaldsens Museum, København
Permanent
Nyopstilling af Thorvaldsens Afstøbningssamling
Hænder, fødder og ansigter i talrige variationer og størrelser samt afstøbninger af nogle af verdenskunstens mest kendte skulpturer. Bertel Thorvaldsens
Afstøbningssamling var et skatkammer af inspiration for billedhuggeren.
Samlingen har længe levet en hemmelig tilværelse i museets magasiner. Med
den nye permanente opstilling, ser den atter dagens lys.
Thorvaldsens Afstøbningssamling er i international særklasse pga. sin høje
kvalitet, og fordi den er en af de største bevarede samlinger i vore dage. Den
består af 650 afstøbninger, hvoraf en stor del er udstillet på museet. Samlingen er også usædvanlig ved at være skabt af én enkelt person, og den personlige sammensætning afspejler både Thorvaldsens egne interesser og tidens æstetiske smag.
Den 8. juni blev det muligt at se en helt ny opstilling af samlingen på museet.
Samlingen er opstillet tæt og magasinagtigt for at fremhæve dens karakter af
forråd for motiver og former i billedhuggerens arbejde. I fem tematiske sektioner belyses forskellige aspekter af Thorvaldsens forhold til afstøbninger og
deres anvendelse.
Nyopstillingen er blevet til i tæt samarbejde mellem dr.phil. Jan Zahle,
arkitekterne Henrik Ingemann og
Alexander Damsbo og museet.
I forbindelse med åbningen af udstillingen er udgivet en bog af dr.phil.
Jan Zahle– se publikationer
Foto: Thorvaldsens Museum

Skovgaard Museets 75 års jubilæum
Den 25. juli 1937 slog Skovgaard Museet dørene op for første gang. Med udstillingen vil museet gerne demonstrere den store udvikling, det har gennemgået i løbet af de 75 år. Fra museets allerførste erhvervelse til den allerseneste. Fra en tidligere museumsleders minder om sin tid på museet til en video
på YouTube af en gæsts besøg på museet. Et museum er skabt af de mennesker, der har givet deres tid og energi til det. Hvad har museumslederne købt
til museets samling og hvorfor? Hvad er museets inventarnummer 00.001.
Hvor lå museets inden det flyttede til det nuværende hus i 1982?
Værkerne på udstillingen præsenteres ud fra den historiske frem for den
kunsthistoriske sammenhæng. Et rum rummer værker erhvervet af museets
første leder, et andet rum de helt anderledes værker, som museets anden leder erhvervede, og et tredje rum værker skænket af Skovgaard familien. For
værkerne indgår i en historisk sammenhæng,
men det er som regel
den æstetiske sammenhæng, der præsenteres
for museumsgæsterne.
Samlingen er således
med til at fortælle museets historie og er ikke
blot løsrevne malerier i
hver deres ramme. Museets fortid er ikke synlig
på det nuværende museum, men på denne udstilling vil den blive fortalt, så
der skabes en bevidsthed om, hvad Skovgaard Museet har været, og dermed
også om, hvad det er i dag.
I anledning af jubilæet er udgivet en bog om museets historie og samling – se
publikationer.

Nivaagaards Malerisamling, Nivå
Til 20.1.2013
Viggo Rivad. On the Road
Ormen i Panden. 20 internationale mesterværker
Nye øjne på den gamle samling ved billedhuggeren Bjørn Nørgaard
I Karl Madsens Fortegnelse over Malerisamlingen paa Nivaagaard fra 1908 har
museets stifter Johannes Hage nøgternt og med sirlig håndskrift anført om
Lorenzo Lottos portræt: ”Nu i Juli 1908 havde en Orm banet sig Vei tvers gjennem Panden. Billedet behandles med Naphtalin af Conservator Rønne”. Udstillingstitlen stammer fra denne pudsige note, der befinder sig i museets arkiv.
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Fotografen Viggo Rivad er det humanistiske fotografis store danske skikkelse.
Social indignation og empati for samfundets svage og udsatte lyser ud af
hans billeder.
Endskønt han om nogen kan tage æren for dansk fotografis folkelige gennembrud, bliver der først nu – hvor den legendariske fotograf fylder 90 år –
vist store og omfattende udstillinger,
Se Danske Museer nr. 3, Museet for Fotokunst, Brandts.

Esbjerg Kunstmuseum
29.9.2012 til 6.1.2013

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby Lolland
Til 23.9.

Peter Nansen Scherfig /
Samlingen i perspektiv

I skyggen af guldalderen. Thorald Brendstup 200 år

Hvordan kan kunstværker, man har
set mange gange før, antage nye betydninger? Og hvad sker der med
museets samling, når den iscenesættes af en samtidskunstner? Peter
Nansen Scherfig har skabt en række
unikke, ornamentale tapeter, som
både er systematisk konstruerede og symbolsk fabulerende. På subtil vis
tematiserer de det 20. århundredes kunstneriske strømninger og griber samtidig tilbage til barokkens formsprog.
Med udstillingen installeres udvalgte værker fra museets samling i et rumligt
forløb med Nansen Scherfigs tapeter som fortolkende baggrund.

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Til 30.12.
Kirkeby Epifani. Per Kirkeby på Glyptoteket.
Udstillingen viser omkring 40 malerier og skulpturer fra 1983 og frem til i
dag. Per Kirkeby forener det sanselige i stoffet og farvens rå materie med stor
kunstnerisk og teoretisk indsigt. Hans
evne til at samle formen, naturen og
ideernes luftige spind i maleri og
skulptur har gjort ham til en af den
moderne kunsts vigtigste skikkelser.
Udstillingen er mødet mellem dansk
kunsts store abstrakte maler og
Glyptotekets samlinger af kunst gennem 6000 år.
Epifani er det græske ord for ’åbenbaring’, den pludselige oplevelse af en gud, der viser sig. Epifani er følelsen af
at blive revet ud af sit vante jordiske element og møde det overjordiske.

AIPS – Aarhus International Poster Show 2012
Til 31.12.
Plakatmuseet I Den Gamle By har inviteret kunstnere fra hele verden til at
deltage I det store projekt. I alt indgår knap 600 plakater i to konkurrencedele og juryens egen plakatudstilling. Juryen består af Uwe Loesch, Tyskland,
Michel Bouvet, Frankrig, Kari Piippo, Finland, Gitte Kath, Danmark, Finn
Nygaard, Danmark og Peder Stougaard, Dansk Plakatmuseum.
Plakater skal opleves med hjertet, forstået på den måde, at en god plakat
ikke kræver de store fortolkninger, men smyger sig ind i den menneskelige
underbevidsthed. Derfor
rammer plakaten bredt
og taler både til barnet,
teenageren, de voksne og
de gamle. Det gælder
også plakatkunstnerne fra
udstillingen, hvor næsten
100 plakatkunstnere fra
hele verden har et budskab, som de vil dele med
resten af verden.
I forbindelse med udstillingen er der udgivet et
omfattende katalog – se
publikationer.

Udstilling i anledning af 200 året for Thorald Brendstrups (1812-1883) fødsel.
Brendstrups værker tegner et facetteret billede af det danske landskab i midten af 1800-tallet, og som en af de første guldalderkunstnere skildrede
Brendstrup det landskab, der lå uden for København og Nordsjælland. Som
den første guldaldermaler besøgte Brendstrup Lolland-Falster, hvorfra stammer fremragende værker, der viser spændvidden i kunstnerens talent.
Udstillingen er et resultat af et forskningsbaseret samarbejde mellem Fulgsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum (se omtale af udstillingen på Ribe
Kunstmuseum i Danske Museer nr. 2, 2012)
Der er til udstillingen udgivet bog/katalog – se publikationer

Ordrupgaard, Charlottenlund
Til 27.1.2013
Berthe Morisot. Den store kvindelige impressionist
Berthe Morisot (1841-1895) er en af de helt store franske impressionister.
Hun var med fra første færd på skandaleudstillingen i 1874 sammen med
Monet, Cézanne, Degas, Pissarro, Renoir og Sisley, hvor de fik og selv tog
prædikatet Impressionister.
Udstillingen viser Morisots nære verden af legende børn, beundrende mødre
og ferierende fruer. Et miljø hun skildrede lige så ambitiøst og med samme
kunstneriske mesterskab som sine mandlige kolleger, der malede boulevarder, banegård og barer. Udstillingen er den første her i landet, der udelukkende fokuserer på den anerkendte og ambitiøse Morisot og hendes fortryllende impressionistiske billedunivers.

Dansk Jagt-og Skovbrugsmuseum, Hørsholm
Til 21.20.
Natur, form og poesi
Udstilling af smukke træskåle, som
er drejet så fint og tyndt, at man
næsten kan se igennem. Udstillingen
med drejede træskåle af arkitekt
m.a.a. Herløv Thorup. Han drejer
skåle i bøg, ahorn og røn, typiske
danske træarter.
Herløv Thorup er oprindelig arkitekt
med en baggrund som tømrer, så det
var naturligt for ham at vælge træet
som materiale, da han efter et liv med egen tegnestue, skulle nyde sit otium.
Arbejdet med træskålene har været en del af Herløv Thorups liv siden 2011.

Ribe Kunstmuseum
Til 7.10.
Dronning Dagmar i Kunsten
Dronning Dagmar kendes især fra 4-5 folkeviser, mens der desværre ikke er
mange historiske kilder til belysning af hendes liv. Man ved dog, at Dagmar
eller Dragomir var bøhmisk prinsesse, at hun blev gift med kong Valdemar II
Sejr i 1205, døde i 1212 og blev begravet i Skt. Bendts Kirke i Ringsted.
Mens hun for historikerne forbliver en vanskelig figur, blev hun en yndet skikkelse blandt 1800 og 1900-tallets romantiske kunstnere. Udstillingen viser
fortolkninger inspireret af skiftende tiders idealkvinde. Dronning Dagmar har
med tiden opnået mytisk status og er således en figur, der vedvarende fortolkes. Udstillingen formidles på iPads med tekst, billeder, film og musik.
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Udstillinger
Fuglsang Kunstmuseum, Toreby Lolland
12.10.2012 til 6.1.2013

Johannes Larsen Museet, Kerteminde
Til 30.9.

Richard Revival. Konkrete og konstruktive tendenser
hos Richard Winther.

Nordiske Stemninger. Sven Havsteen-Mikkelsen 100 år

Udstilling med værker af den energiske og alsidige multikunstner Richard
Winther.
Han blev født i Maribo i 1926, var
højt begavet, yderst belæst og ikke
mindst internationalt orienteret og
berejst. Livet igennem udforskede
han omverdenen som bl.a. maler, billedhugger, tegner, grafiker, fotograf,
filmmager, digter og forfatter, og han Richard Winther. Forsvundne
firkanter, 1956. Foto Ole Akhøj.
spillede en væsentlig rolle i Danmark
som både kunstner, teoretiker og underviser. I 1993 vendte han tilbage til fødeøen, hvor han de sidste knapt 15 år
levede i stigende, men selvvalgt isolation. Han udstillede sjældent og blev efterhånden glemt i den brede offentlighed. Efter hans død i 2007 er den omfangsrige produktion imidlertid blevet genstand for stadig større anerkendelse og begejstring, og i disse år pågår således en livlig Richard Revival.
For museet er det helt naturligt at istemme denne Revival, fordi Winther både
stammer fra og boede sine sidste år i lokalområdet, og ikke mindst fordi museet selv ejer en række kunstværker af ham. Med forskellige udtryk og materialer fra særligt 1940’erne og 1950’erne sætter udstilingen derfor spot på
den del af kunstnerens virke, som er bedst repræsenteret i museets egne
samlinger, den såkaldt konkrete og konstruktive kunst, som beskæftiger sig
med linjer, flader og farver.
Der vil blive udgivet en ledsagende publikation – se publikationer.

Sydvestjyske Museer, Ribe
Til 23.2. 2014
Dronning Dagmar og hendes tid.
Menneske – Myte – Middelalder

Den 24. maj var det 800 år siden at Valdemar Sejrs dronning Dagmar døde.
Gennem folkeviserne og 1800-tallets nationalromantiske strømninger har
Dronning Dagmars historie levet videre gennem århundreder. De dramatiske
og gribende historier har fascineret danskerne og givet Dagmar en plads som
utvetydigt nationalsymbol. I virkeligheden er de samtidige kilder yderst sparsomme.
I udstillingen præsenterer museet både myterne om Dagmar og tegner et
portræt af den historiske person Dagmar. I udstillingen kan man bl.a. høre
eksempler på folkeviser, se scener fra Dagmars korte liv på film, møde Dagmar i fuld figur og smugkigge på hendes dødsleje. De mange arkæologiske
genstande giver et indtryk af, hvad Dagmar kan have mødt i Ribe da hun besøgte byen.
Udstillingen ”Dagmar og Valdemar” er museets aktivitetsudstilling for børn
og nysgerrige voksne. Her er middelalderen i børnehøjde. Sanseteket byder
på tidens mange duftende lægeurter.
I forbindelse med udstillingen er udgivet en bog – se publikationer.
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Johannes Larsen Museet har i samarbejde med en række øvrige museer opbygget en omfattende fortegnelse over værker af Sven Havsteen-Mikkelsen i
offentligt og privat eje. På baggrund af denne er udstillingen samlet, og udstillingen kan dermed præsentere sider og værker af Havsteen-Mikkelsen,
som aldrig før har været vist i offentligheden.
Udstillingen sætter blandt andet fokus på Havsteen-Mikkelsens helt unge år,
hvor han boede i Kerteminde. Kunstneren vidste allerede fra drengeårene, at
han ville være kunstner, og i 1930 forlod han under forældrenes protester en
læreplads hos Georg Jensen for at flytte til Kerteminde for at modtage kunstnerisk vejledning hos Fritz Syberg og Johannes Larsen. Fynbomalernes umiddelbare naturglæde og sansemættede skildringer af de nære miljøer kom til
at præge kunstneren for livet.
Udstillingen viser en lang række landskabsbilleder fra Danmark og fra kunstnerens rejser til Færøerne, Island, Norge og Skotland. Med en enestående
vedholdenhed søgte Sven Havsteen-Mikkelsen livet igennem sine nordiske
rødder med stor malerisk skaberkraft. I de tidlige ungdomsår besøgte Sven
Havsteen-Mikkelsen Færøerne, hvor Ejnar Mikkelsen var direktør for en hvalfangerstation, og han deltog to gange i ekspeditioner til Grønland. Disse rejser fik ligeledes stor betydning for Havsteen-Mikkelsens kunstneriske virke,
og han opholdt sig sidenhen utallige gange bl.a. på Færøerne og Island, i hvis
landskaber han fandt motiver til sin ekspressive, naturromantiske kunst.
Havsteen-Mikkelsens landskabsbilleder er ofte mennesketomme. Men han
var tillige en glimrende portrætmaler. Reduceringerne, de temperamentsfulde penselstrøg og de koloristiske kvaliteter går igen uanset motivvalget. Til
udstillingen er samlet en række af Havsteen-Mikkelsens bedste portrætter,
mange af disse forestillende den nærmeste familie.
Havsteen-Mikkelsen var en fremragende træsnitkunstner og tegner, og han
illustrerede adskillige bogværker. Udvalgte illustrationer fra Aleksi Kivi: Syv
brødre og digtsamlingen Mellem Bjerg og Brænding kan ses på udstillingen.
Udstillingen ’Nordiske Stemninger’ i anledning af Sven Havsteen-Mikkelsens
100 års fødselsdag vises efterfølgende på disse museer:
Ribe Kunstmuseum. 13.10. 2012 til 6.1.2013
Sophienholm. 26.1. til 24.3. 2013
Listasavn Føroya. Sommeren 2013
Ærø Museum, Søbygaard. Til 21.10.2012. ”Ulvemarken”
Schæffergården, København. 16.9. til 9.12. 2012. ”Nordvejene”
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig. 15.9. 2012 til 20.1.2013
”Et Glimt af Evighed”
Nivaagaards Malerisamling, Nivå. 3.2. til 26.5. 2013.
”Et glimt af Evighed”
Oluf Høst Museet, Bornholm. 4.5. til 23.9. 2012. ”Høst og Havsteen”
I anledning af udstillingerne og kunstnerens 100 års dag udgives to bøger –
se publikationer.
Sven Havsteen-Mikkelsen: Sommernat 1950’erne. Privateje.

Ribe Kunstmuseum
29.9.2012 til 28.4.2013

Rudersdal Museer, Mothsgården, Holte
Til 21.10.

Til låns. Mesterværker fra
Skagens Museum

Mod lys, luft og vand – Skodsborg, hotel-, kurog badeby.

Udstillingen består af 42 værker, og
alle de kendte Skagensmalere er repræsenterede. Indtil 6. januar ligger
hovedvægten i udstillingen på værker af Anna Ancher og motiver med
hende. Disse skal efter nytår til Washington og vises på udstillingen ”A
World Apart. Anna Ancher and the
Skagen Art Colony”. I Ribe suppleres
til gengæld med andre værker fra
Skagens Museum. Udstillingen skifter
således karakter efter nytår og hovedvægten vil i udstillingens sidste
måneder ligge på Skagen-motiverne.

M. Ancher: Anna Ancher
vender hjem.

Randers Kunstmuseum
Til 6.1.2013
Vilhelm Kyhn og det danske landskab
En lystrejse rundt i Vilhelm Kyhns Danmark. Udstillingen viser den største
præsentation af Kyhns værker siden 1919. Vilhelm Kyhn (1819-1903) er udsprunget af den danske guldaldertradition, og er en fin repræsentant for
1800-tallets landskabsmaleri. Kyhn er kendt som en umådelig flittig maler,
der især malede landskaber og naturstudier fra alle egne af Danmark og oplevet gennem alle årstider.
Lystrejsen kan foregå både inde på udstillingerne og ude i naturen. Her kan
man tage på opdagelse i den danske landskab med Kyhn-app’en på smartphonen. Se mere på www.vilhelmkyhn.dk
Udstillingen vises efter Randers Kunstmuseum på
Fuglsang Kunstmuseum: 31.1. til 31.4.2013
Ribe Kunstmuseum: 8.5. til 1.9. 2013
HEART Herning Museum of Contemporary Art: 21.9.2013 til 5.1.2014

Ærøskøbing Bymuseum
Til 20.10.
Under tre øjne
På udstillingen mødes kunstnerne Allan Nicolaisen og Mie Lund for første
gang siden begge studerede på Det
Fynske Kunstakademi med afgang 2009 og 2010. Flere ture til Ærø i vinteren
er 2012 blevet til kunstfilmen Traditionen Tro hvis udgangspunkt er kunstnernes deltagelse og oplevelser med kamera og udklædning i den ærøske
tradition at gå med maske.
På udstillingen kan også opleves værker af hver af kunstnerne. Allan Nicolaisen med kunstfilmen Captains Log Rewritten og Mie Lund med værket Demosthenes Hænder.
Ærøskøbing Friskole huser foreningen Traditionen Tro. Foreningen samler
gamle, traditionelle Ærø dragter, masker og andet udstyr, som behøves som
maskebærer. Fastelavns mandag og hellig tre kongers aftener fylder masker
gaderne på Ærø. Dørene er åbne, ligesom fester er en åben invitation, og alle
kan være bag maske. Uden invitation og med et kamera i hånden tog de to
kunstnere til Ærø i vinteren 2012. Kameraet afslører det, som uanset ville
være virkeligt, og forklædt som fremmede tager de del i festen. Projektet er
støttet af Statens Kunstråd.

Skodsborg mellem skoven og Øresund er som skabt til ferie i lys, luft og vand.
Her blomstrede to store badehoteller og et sanatorium allerede fra slutningen af 1800-tallet. Ferielivet på disse er emnet for udstillingen.
I slutningen af 1800-tallet var det ikke ualmindeligt for samfundets finere
kredse at tilbringe mellem fire og seks uger af deres sommer på et udsøgt badehotel. Hvis man kærede sig om sit helbred, eller oven i købet led af ”nervøsitet” eller andre kroniske gener, tilbragte man et tilsvarende stykke tid på
sanatorium.
Ophold på sanatorium kunne selvfølgelig have anderledes alvorlige undertoner. Der kunne være tale om sygdomsbekæmpelse, og Skodsborg Badesanatorium kunne tilbyde sine gæster et væld af revolutionerende nye behandlingsformer, der tog udgangspunkt i Lys, Luft og Vand og elektricitetsbehandlinger. Særligt udarbejdede diæter, der til forskel for traktementet på hotellerne, nok var mere nøjsomme – ”Persilleslottet” kaldte pressen hånligt
institutionen, der serverede vegetarisk kost.
Under 2. Verdenskrig blev både hotellerne og Skodsborg Sanatorium besat af
tyskerne. Sanatoriet fungerede delvis stadig som kurssted, formentlig for at
hindre sabotage. Men stedet blev også brugt som lazaret for sårede tyske soldater, hvad der fik yderst dramatiske konsekvenser ved krigens afslutning da
sårede soldater i hundredvis ankom direkte fra fronten til Skodsborg.
Efter krigens afslutning vendte livet på Sanatoriet tilbage med fornyet styrke,
men de store badehotellers æra var ovre.
I forbindelse med udstillingen vises en lille særudstilling af hotel- og receptionsklokker.

ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj, København
Til 13.1.2013
India: Art Now og India:
Fashion Now
ARKEN’s store efterårsudstilling med
indisk samtidskunst og mode som
omdrejningspunkt. Udstillingen følges af konferencer, foredragsrækker,
film, musik og forelæsninger i løbet
af efteråret – i forbindelse med udvekslingsprojektet India Today/Copenhagen Tomorrow.
Siden 1990 har den indiske kunstscene været i eksplosiv udvikling. Det
skyldes blandt andet landets hastige
økonomiske vækst, samfundsmæssige og kulturelle forandringer samt
udbredelsen af nye medier og visuelle teknologier. Samtidig har den inRavinder Reddy: Untitled,
diske kunstscene åbnet sig globalt
2007-08. Privatsamling Indien.
gennem udveksling, dialog, rejser og
samarbejde på tværs af nationale grænser.
Udstillingen viser, hvordan nogle af Indiens mest interessante samtidskunstnere fotolker tilværelsen og krydsfeltet mellem det lokale og det globale.
Gennem udvidede installationer og kolossale værkgrupper af 13 udvalgte
kunstnere skaber udstillingen en koncentreret dialog mellem forskelligartede
kunstneriske stemmer, som fra hver deres udgangspunkt forholder sig til,
hvad det vil sige at være inder i en globaliseret verden.
Globalt gennembrud på den indiske modescene: I de sidste 10 år er en helt
ny modescene vokset frem i Indien. Unge indiske designere udfordrer og eksperimenterer med den traditionelle beklædningskultur.
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Udstillinger
Glasmuseet Ebeltoft
Permanent

Trapholt, Kolding
Til 21.10.

Tróndur Patursson
”Det Kosmiske rum”

100 steder at huske før de forsvinder

Den 15. juni 2012 modtog museet
den permanente installation ”Kosmiske rum”. Det Kosmiske Rum er en
rumlig installation med spejlbelagt
gulv og loft og væggene bestående
af bemalede glasplader. Tróndur Patursson har som få andre gjort glasmaleriet til sit eget personlige sprog.
Værket er en gave fra Ny Carlsbergfondet.

Middelfart Museum
Til 21.10.

Udendørs udstilling 2 steder i Kolding – i parkerne ved kunstmuseet Trapholt
og Design City Kolding.
Klimaforandringerne vil ændre verden, vi kender. Nogle steder bliver grønnere, andre bliver tørrere. Og atter
andre vil helt forsvinde og tage menneske- og dyreliv med sig.
Gennem en række unikke, smukke
fotos viser udstillingen, hvor sårbar
kloden er. Billederne er taget af nogle
af verdens bedste fotografer, alle steder er udvalgt på baggrund af de seneste oplysninger fra FN’s Klimapanel. Himalaya. Foto: Paula Bronstein.

Trapholt, Kolding
Til 24.2.2013

”Syner” – patientkunst fra Psykiatrisk Samling
Middelfart Museum overtog i 1999
en større samling fra byens forhenværende psykiatriske hospital, der
blev indviet i 1888 og nedlagt i 1999.
En del af samlingen bestod af ca. 400
malerier, tegninger m.m. skabt af patienter på hospitalet. Enkelte af værkerne indgår som en del af museets
faste udstilling, men størstedelen af
værkerne har været på magasinet og
ikke været vist offentligt før nu.
Foto: Steffen Grau Jensen.
Udstillingen viser dele af samlingen.
Billedkunstneren og kunstformidleren Steffan Herrik har udvalgt og opsat udstillingen. Hans tilgang til værkerne
er den kunstneriske vinkel og han har udvalgt ca. 100 værker med kunstnerisk kvalitet til udstillingen.

Designmuseum Danmark, København
Til 28.10.
BYENSdesign – Storbyens ukendte formgivere
1880-1980
Igennem designhistoriske analyser og modeltekniske studier har Joakim Weylandt i samarbejde med Frederiksberg, Gentofte og Københavns Kommuner
indsamlet og analyseret originale eksempler på byrumsinventar. Genstandene er efterfølgende blevet digitalt registreret og omsat til skalamodeller i
ml 1:12.
Udstillingen vil vise tilblivelsen og processerne omkring BYENSdesign fra originaler, historisk forundersøgelse og fremstillingsteknikker frem til de færdige
modeller. Udstillingen vil på den måde kunne bidrage til at åbne mange menneskers øjne for betydningen af det design, vi omgiver os med. Udstillingen
sigter således på at skabe øget respekt for og debat om det offentlige rums
genstande og gøre flere interesseret i byens designhistorie.
Flere af de udvalgte genstande er i dag enten forsvundet fra byrummet, eller
vil i de kommende år helt forsvinde som en naturlig del af udviklingen. Disse
udskiftninger har ofte, desværre, haft afsæt i meget kortsigtede betragtninger og erfaringer. Formålet er således at udbrede kendskabet til byrumsinventaret for derigennem at sikre en hensigtsmæssig bevarelse. Yderligere er
det hensigten at de foretagne og kommende digitale genstandsregistreringer
løbende skal overdrages fra BYENSdesign til arkivering på Designmuseum
Danmark.
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En dronning og hendes
familie
Portræt efter portræt. Motivet gentages – men malerne varierer. I anledning af regentens 40 års jubilæum
udstiller Trapholt portrætter af H.M.
Dronning Margrethe og hendes familiemedlemmer. Valget af kunstnere er
Thomas Kluge malede i 1995 Porbåde overraskende og modigt. Pretræt af Dronning Margrethe II af
ben Hornung, Michael Kvium,
Danmark. Foto: Evan Frederiksen.
Thomas Kluge, Niels Strøbæk, Andy
Warhol og Franciska Clausen er blot nogle af de kunstnere, som har fået frie
hænder til at skabe malerier af Dronningen og hendes familie.
Dronning Margrethe genintroducerede ved sin tiltrædelse som regent portrætmaleriet efter en årrække, hvor fortidens store statelige portrætter var
gået af mode. Dronning Margrethes royale familieportrætter viser klassiske
officielle regentmotiver, men også meget private og intime portrætter. Heriblandt 16 malerier, som Trapholt har fået lov at låne fra Kongehusets egne
gemakker.
Værkerne i udstillingen fordeler sig i fem grupperinger, som repræsenterer
forskellige sæt af værdier og typer af repræsentation af den kongelige familie.
I udstillingens ene film fortæller malerne Thomas Kluge, Michael Melbye og
Michael Kvium om deres arbejde med den royale portrætgenre. I udstillingens anden film sammenklippes udvalgte Nytårstaler, som kan ses som en
lang sammenhængende kæde af portrætter, hvor både Dronningens ordvalg
og fysiske fremtoning kan ses som en tidstypisk fortælling om den royale
selvrepræsentation det pågældende år.

Museum Salling,
Skive Kunstmuseum
Til 17.3.2013
Hjemvendt: William
Scharff
Legendernes tid kan man være fristet
til at kalde den periode i William
Scharffs liv, hvor han malede en
række værker i store formater, som alle fik titlen ”Legende”. Ledemotiverne
fremstår i dag som nogle af Scharffs vigtigste værker. Efter mange års uddeponering vender ”Legende IV, vers II” 1920 nu tilbage til museet og kan opleves sammen med museets modernismesamling.

Morslands Historiske
Museum, Dueholm Kloster,
Nykøbing Mors
Til 30.12.
Samling af sparebøsser
Museet udstiller en samling af sparebøsser fra flere af øens hedengangne
sparekasser og banker. Spar Mors,
Morsø Bank og Morsø Sparekasse
forsvandt alle sammen i forbindelse
med fusioner og krak i 2010-2011.
Andre institutter var klar til at tage
over, så mønter og sedler kan heldigvis stadig bruges på Mors – eller puttes i
gris, globus, von And, viking eller andre fantasifulde gemmer.

Traneudstillingen, Gentofte Hovedbibliotek, Hellerup
Til 13.10.
Salvajes – Digesting Europe piece by pjece
Gruppeudstilling med 17 danske og latinamerikanske kunstnere. På udstillingen er den latinamerikansk kultur og historie sat i fokus.
Udstillingen tager udgangspunkt i litteraturen, i det berømte kannibalistiske
manifest Manifesto Antropófago skrevet af den brasilianske digter og polemiker Oswald de Andrades i 1928. Andrades omskriver Shakespeares ”To be
or not to be, that’s the question” og bruger det humoristisk til at fejre Tupífolket – en af de oprindelige brasilianske stammer, der stadig praktiserer visse
former for rituel kannibalisme. Ved at sige: ”Vi spiser Shakespeare og spytter
ham ud” stiller Andrade spørgsmålstegn ved vores opfattelse af de kulturelle
modsætninger mellem civiliseret/barbar, moderne/primitiv og original/afledt.
Samme spørgsmål stilles publikum, der udfordres på deres egen opfattelse af
Latinamerika.
Titlen SALVAJES, ”de vilde” refererer til en nedsættende beskrivelse af det
præ-koloniale Latinamerikanske samfund som vildt og uciviliseret.
Gennem både fotografi, maleri, skulptur, video, performance og stedsspecifik installation udfolder SALVAJES sig i krydsfeltet mellem Oswald de Andrades kulturelle kannibalisme, vildskabens stereotypi, den interkontinentale relation til Europa og Latinamerikas stadige kamp for kulturel og kunstnerisk
selvstændighed.

Moesgård Museum, Højbjerg, Aarhus
Til 30.9.
Naturligvis – en udstilling om menneske og natur
Naturligvis er en udstilling, der fokuserer på vores forhold til naturen, især
den del vi allerhelst skyr eller tager for givet.
Antropologer på fjerde semester på Aarhus Universitet er gået sammen om
at lave denne udstilling, der handler om menneske og natur, deres indbyrdes
forhold på godt og især pinligt, hvor ikke blot sanserne, men også tabuer
udfordres. Udstillingen omfatter i alt otte interaktive installationer, der hver i
sær skildrer en lille del af det komplekse forhold mellem mennesket og naturen. Kan vi adskille os selv fra naturen? Udstillingen er de studerendes eksamensprojekt.

Amalienborgmuseet, København
Til slutningen af oktober
Kongelig Galla
Udstillingen – omtalt i Danske Museer nr. 1, 2012 er forlænget til slutningen
af oktober 2012.

Kroppedal Museum, Taastrup
Til 24.2..2013
Sidste mand på månen?
En rejse, ikke bare ud i rummet, men tilbage i tiden til en tid, hvor mulighederne virkede endeløse, og verden ændrede sig hurtigere end nogensinde
før.
Udstillingen markerer 40-året for, at mennesker sidste gang gik på Månens
overflade.
Udstillingen fortæller om alle månelandingerne. Da vor tids eventyrer vovede
sig ud i rummet fulgte der dels teknologiske overvejelser og dels religiøse og
etiske overvejelser med på farten. Imens var de to store verdensmagter USA
og Sovjetunionen låste i en kamp om verdens lederskab. Ud af denne ideologiske styrkeprøve, den kolde krig, kom månerejserne.
Missionerne påvirkede tillige almindelige menneskers hverdag og samtid. Udstillingen viser også hvilket hverdagsliv mennesker levede, der fulgte begivenhederne på tv i deres nye hjem i forstæderne på Vestegnen. Det var en meget
politisk periode, hvor kvinder, unge, raceminoriteter og homoseksuelle fik
nye rettigheder.
Udstillingen viser også, hvorledes nye materialer og teknologier, udviklet til
opsendelse af raketterne, siden har vundet indpas i vores hverdag.

Jægerspris Slot
Til 28.10.
“Jægerspris Slot i 500 år – fra Dronning Margrethe 1. til
Grevinde Danner”
Jægerspris Slot hed oprindelig Abrahamstrup og er et af Danmarks ældste kongelige slotte. I de seneste år
har slottet været igennem en større
restaurering, der nu er afsluttet. I forlængelse heraf handler årets særudstilling om Jægerspris Slot i 500 år.
Udstillingen er en mosaik af fortællinSlottet set fra nord.
ger om de mange kongelige beboere
på slottet, om byggeaktiviteter, indretning og møblering. Desuden vises genstande, der har tilhørt den oldenborgske kongeslægt i generationer og som i
dag opbevares på museet. Mange begivenheder har udspillet sig på stedet
gennem tiden. Hændelser, der har haft indflydelse for hele landet eller for
den lokale befolkning i Hornsherred.
Se i øvrigt www.kongfrederik.dk

Greve Museum
Til 30.9.
Skulptur i Greve
Museums have
Imellem æbletræerne i museets have
står Pontus Kjerrmans eventyragtige
og fabulerende skulpturer, som er
kendt landet over. Formålet med
denne udstilling, som museet har lavet i samarbejde med KunstforeninHans Pauli Olsen: Hjørdis i badet.
gen Køge Bugt, er at træde ind i den
tredimensionelle forms mange muligheder og udforske noget af den tid, vi
lever i.
I haven og på museets gårdsplads vises skulpturer af 11 billedkunstnere: Pontus Kjerrman, Tine Hecht-Pedersen, Kit Kjærbye, Per-Rene Larsen, Andrzej Lemiszewski, Vibeke Glarbo, Lene Barnkob Kaas, Hans Pauli Olsen, Bent Sørensen, Sigrid Lutken og Gert Daae Funder, som også har kurateret udstillingen.
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Udstillinger
Museet på Koldinghus
Til 14.10.

Mediemuseet, Brandts Odense
Til 15.1.2013

Silver of the Stars

Det man hører er man selv

I udstillingen viser 10 internationalt
kendte skotske berømtheder inden
for film, mode, teater, musik og litteratur, hvad der sker, når de sammen med 10 af Skotlands bedste sølvsmede
skal skabe et stykke sølvtøj med temaet ”A drink with a close friend”. Resultatet kan ses på udstilingen. Blandt stjernerne er skuespillerne Sir Sean Connery og Ewan McGregor, modeskaberen Alexander McQueen, forfatteren
Ian Rankin og popsangeren Lulu. Det er den skotske guld- og sølvsmedeorganisation, Incorporation of Goldsmiths of the City of Edinburgh, der står
bag udstillingen, som siden 2007 har været vist verden over,
Værker i udstillingen viser internationalt sølv på et meget højt niveau. Ti af
Skotlands bedste sølvsmede har arbejdet sammen med de ti skotske berømtheder og de bagvedliggende tanker har resulteret i værker af høj håndværksmæssig og designmæssig kvalitet og samtidig med et stænk af den
humor, som er velkendt hos angelsakserne.

Hver tid, sin radioudsendelse. Hver radioudsendelse, sin lytter. Flere gange i
løbet af radioens 90-årige historie har man erklæret den død, men med podcasting og online streaming er den blevet tilgængelig som aldrig før. Radiolytning sker nu på lytternes præmisser, når de har tid og lyst og ikke kun når
udsendelsen sendes live. Men radio former også vores virkelighed. Vi er blevet vant til, at der er morgenradio og trafikradio til bilturen – at udsendelserne hænger tæt sammen med vores hverdag lige nu.
Hvordan spiller lyttesituation og program sammen med vores hverdag lige
nu? Og hvordan var det før i tiden? En lydlig tidsrejse gennem forskellige lyttesituationer – både de ukendte fra 1930’erne og de velkendte fra i dag.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med Institut for Kultur og Identitet på
Roskilde Universitet og radioforskningsprojektet LARM.

Museet for Fotokunst, Brandts, Odense
3.10.til 31.10.

Ny Nordisk Keramik

Fototriennale 2012. Tema: Det Gode liv
Den internationale Fototriennale åbner for femte gang i Odense og på Fyn.
Der vil være udstillinger, artist talks, workshops, dialogmøder, foredrag, et
filmprogram og meget mere.
Det gode liv er en stadig udfordring. Alle ønsker et godt liv, men der er stor
forskel på, hvad man mener er et godt liv. For nogle handler det om et sundt
liv, for andre om et trygt liv.
Emnet for Fototriennale, dk 2012 – Det Gode Liv – udløser mange synsvinkler
og problemstillinger. Mere end 30 danske og udenlandske kunstnere vil på
12 udstillinger og i byrummet Odense give deres bud på eller kommentar til
Det Gode Liv.

Meeting Place. Internationalt portfolio review 2012.
4.10.- 7.10.
Meeting Place, der afholdes I forbindelse med festivalens åbningsdage,
samler seriøse fotografer og internationale eksperter i et netværksskabende, professionelt forum, hvor fotografer kan fremvise deres portfolio i
en-til-en møder med kuratorer, gallerister, redaktører, museumsdirektører,
forlæggere og festivalledere fra hele
verden.

Nigel Dickinson:
Smokey Mountain.

Kunsthallen Brandts, Odense
Til 6.1.2013
Mads Gamdrup. Just Noise
Nye foto- og skulpturbaserede værker.
Den danske billedkunstner Mads Gamdrup (f. 1967) er inviteret til at skabe
en række værker specifikt til Kunsthallens udstillingsrum. Med udgangspunkt i en ny foto-baseret billedserie kaldet Monochrome Color Noise har
kunstneren radikaliseret arbejdet med farven og de særlige udfordringer som
netop det fotografiske medie giver. Fotografierne er tilsyneladende rene abstraktioner, der formelt set tager udgangspunkt i den monokrome cirkel. Farverne flimrer for øjet, og skaber dermed en visuel ’støj’, der placeres på lave
sokler i rummet.
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Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 21.10.

Med udstillingen ønsker
museet at kaste lys på nye
strømninger indenfor den
nordiske samtidskeramik.
Udstillingen viser værker,
som på forskellig vis udfordrer den keramiske tradition og vores forventninger
til keramikken som materiale. De deltagende kunstnere er unge nordiske keramikere, der alle arbejder
med en konceptuel og proCaroline Slotte: White Landscape
cesorienteret tilgang til keMultiple, 2009. Foto: Öystein Klakegg.
ramikken.
Deltagende kunstnere: Ane
Fabricius Christiansen (DK), Ann-Louise Gustafsson (SE), Susanne Hangaard
(DK), Henny Linn Kjellberg (SE), Julie Levorsen (DK), Toril Redalen (NO), Anders Ruhwald (DK/USA), Caroline Slotte (FIN), Mariko Wada (DK/JAPAN).
Udstillingen er arrangeret af keramikeren Gregory Hamilton Miller i samarbejde med museet. Udstillingen vises som en del af aktiviteterne omkring
konferencen ScanCeram, som foregår i september på University College
Nordjylland.

Teatermuseet i Hofteatret, København
Til 31.12.
Struensee – Faldet
Magt og afmagt, medier og offentlighed i 1770’erne.
Den dramatiske historie om Struensee fortælles i selvsamme historiske interiører på Hofteatret, hvor Struensee tilbragte sin sidste aften i selskab med
Kong Christian 7. og Dronning Caroline Mathilde. Udstillingen viser i en
række tableauer med billeder, historiske dokumenter og film historien om
Struensee og hans bratte stormløb på magtens centrum og lige så bratte fald
fra magtens tinde – og historien om den offentligheds- og mediekultur, som
Struensee var afgørende med til at skabe og som han selv blev offer for i
1770’erne.
I løbet af efteråret 2012 udbygges udstillingen med forskellige kunstneriske
bearbejdninger af Struensee-myten.

HEART Herning Museum of Contemporary Art
Til 6.1.2013

Haderslev Museum
6.10. til 30.12

Involver. Kunst som mentalt frirum. Socle du Monde
biennalen 2012

Form – Dialog – Proces

I ét ord samles essensen af HEARTs
sjette og hidtil største Socle du
Monde biennale: INVOLVER er en
konstatering, en opfordring og et opråb, der insisterende inviterer virksomheder, kunstnere og publikum til at arbejde sammen om kunsten.
HEARTs udstillingssale er fyldt af værker produceret af ca. 20 kunstnere og
virksomheder, som i år sætter et særligt fokus på involvering af publikum.
Biennalens kerne blev ved sin begyndelse defineret som ”et laboratorium,
der undersøger, hvad der sker, når kunsten og erhvervslivet samarbejder” og
med INVOLVER skærpes profilen, når samarbejde bliver til dobbelt involvering
af både virksomhed og publikum.
Socle du Monde konfronterer, i kraft af sin tætte alliance med erhvervslivet,
netop debatten om, hvilken rolle kunsten skal spille i krisetider.
Biennalen byder på værker af flg. Samarbejdspartnere:
Rune Fjord & psykiatrien i Region Midtjylland. – Marco Evarissti & trendinstituttet pej gruppen. – John Kørner & Egetæpper. – Norma Jeane og Aage
Damgaard Aps. – Ingvar Cronhammar & C.C. Contractor. – Bo Christian Larsson & Montana Møbler A/S. – Bjørn Nørgaard & MBE Beton . – Ivalo Frank &
psykiatri i Region Midtjylland, Retspsykiatrisk afdeling på AUH Risskov. – Peter Callesen & Via University College, TEKO Design + Business. – Wooloo &
Ikast Brande Kommune. – Parfyme & Light Partner. – AVDP & Mediehuset
Herning Folkeblad.

Kunstudstilling med skulpturer og
unika i bronze og keramik af Heidi
Guthmann Birck og Aage Birck. Arr.
Af Haderslev Kunstforening og Haderslev Museum.
Heidi G. Birck ved arbejdet.

Museum Salling – Skive Kunstmuseum
Til 17.3.2013
Romantisk set – stemninger i dansk nutidskunst
Romantikken i dag er en måde at nærme sig det, der ligger uden for den
sansbare virkelighed. Romantikbegrebet handler derfor stadig om at skabe
åbninger mod noget ”andet”. Udstillingen viser et udvalg af dansk samtidskunst, som gennem figurative og fortællende motiver giver oplevelser af
romantik. Ofte er der tale om underspillet stilfærdighed med stemninger og
antydninger, som appellerer til beskuerens fantasi. Fælles referencepunkter
for værkerne er skabelsen af en særlig stemning, hvorigennem kunstnerne
viser os deres oplevelse af verden. I udstillingen skildres nye bearbejdningerne af romantikkens motivkredse af blandt andre samtidskunstnerne Karen Gabel Madsen, Anette Harboe Flensburg, Christian Skeel, Ole Tersløse,
Allan Otte og Ulrik Møller.

Museet for Samtidskunst, Roskilde
Til 16.12.

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 25.11.

Jørgen Michaelsen: Yummy Rooms for Robespierre

Gerda Thune Andersen. Værk og Værksted
– en jubilæumsudstilling

Jørgen Michaelsens installationsværk rejser
en række spørgsmål om en historisk indbildning, moderne oplysning og kritik af moralitet og lyst.

Gudrun Hasle: Modsmerte
Udstillingen undersøger fænomenet ’cutting’
(at skære i sig selv) i lyset af
Hasles egen historie og den stigende interesse for vampyrer og det gotiske i populærkulturen. Udstillingen viser både video, foto,
broderede billeder, arkivskab m.v.

Gudrun Hasle.

Louisiana c/o Venice – Fondazione Giorgio Cini
Til 25.11.
Life Between Buildings – Gehl Architects
Louisiana c/o er en ny made at tænke museum på i en global og mobil verden. Det bringer museet og de formidlingstraditioner, det står for, ud i andre
sammenhænge end den lokale beliggenhed betinger, og det tjener til at gøre
opmærksom på Louisiana som international institution.
Den første realisering af konceptet var udstillingen om Jørn Utzon i Palazzo
Franchetti i Venedig i forbindelse med arkitekturbiennalen 2008. Nu viser museet en c/o udstilling i Fondazione Giorgio Cini på øen San Giorgio Maggiore.
Museet præsenterer i samarbejde med Gehl Architects en 270 graders rumlig installation, som gennem en lang række små fortællinger belyser Gehls
visioner om byens rum.

Efterårets udstilling er ikke en retrospektiv udstilling i traditionel forstand. Det
er derimod en jubilæumsudstilling, der markerer og hylder billedhuggeren
Gerda Thune Andersens (f. 1932) i anledning af hendes 80 års fødselsdag. I
mere end 50 år har hun skabt værker til såvel byrummet som institutioner
landet over. I Nordjylland, hvor hun boede i en årrække, inden familien flyttede til Nordsjælland, er hun repræsenteret med flere store udsmykninger, ligesom hun også er repræsenteret i museet samling.
Udgangspunktet for udstillingen har været at skabe en fortælling, der i værkudvalg og opbygning spejler de markante op- og nybrud, som kendetegner
Gerda Thune Andersens kunstneriske livsværk. Fælles for mange af værkerne
er refleksioner over steder, huse- og hjemmet som begreb, ligesom skiftene i
såvel indhold som form ofte er forbundet med de mange studieophold og
rejser til blandt andet Italien, Laos, Kenya og Marokko. Mødet med forskellige kulturer, verdenssyn og arkitektur har livet igennem udstukket nye veje
for billedhuggerens kunstneriske færd.
Værkerne fordeler sig mellem monumentale skulpturelle installationer og
mindre intense skulptur-udsagn, der hver især betoner forskelligheder, ligheder og fælles referencerammer kulturer imellem. Alderen til trods kaster
Gerda Thune Andersen sig stadig ud i omfattende skulpturprojekter, og på
udstillingen præsenteres da også nye
værker sammen med
lån fra private og institutioner.
Gerda Thune
Andersen: Kupler –
Dome og Die. 2006.
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