Danske Museer
www.danskemuseer.com

· årgang 26 · nr. 4 · september 2013

INDHOLD
Danske Museer årgang 26 nr. 4 september 2013
●

3

●

●

Leder
Line Hjorth Christensen

6

Museer som erindringssteder
– apropos debatten om Frihedsmuseet
Inge Adriansen

9

En dans på gløder
Mads Daugbjerg

10

Museumsmænd 3: Olaf Olsen
Annesofie Becker

15

Mirjam Gelfer-Jørgensen, Japanisme på dansk.
Kunst og design 1870-2010
Gunhild Borggreen

18

Den manglende udstillingskritik
Ole Strandgaard

20

Museer og forskning
Peter Storm

24

intrface 2013 – status og perspektiver
Sally Thorhauge og Puggaard

27

Aktiv aldring, livslang læring og erindring

Omslag: Hokusai Katsushika. “Kajika zawa” fra “36 prospekter af Fuji”,
træsnit, Japan, 1829-33”. Kunstindustrimuseets billedsamling. Illustration
hentet fra Mirjam Gelfer-Jørgensens Japanisme på dansk. Kunst og design
1870-2010, som er udkommet på Arkitektens Forlag. Læs Gunhild Borggreens
anmeldelse på side 15.

Vejledning til forfatteren
Alle er velkomne til at indsende artikelforslag til Danske Museer.
I forslaget formuleres kort artiklens emne, problemstilling og formål. Illustrationsmaterialet, artiklens omfang og deadline aftales
efterfølgende med redaktøren. Billeder sendes i en opløsning på
mindst 300 dpi i 100% og nummereres jf. billedteksterne; anfør
venligst fotografens navn eller ophavsret. I øvrigt henvises til tidsskriftets hjemmeside: www.danskemuseer.com

Lise Jungersen

30

Limfjordslitteratur.dk
Else Bisgård og Lund Andersen

33

Nat på museet
Rikke Tjørnehøj

36

Nye Bøger

43

Udstillinger

DANSKE MUSEER er et tidsskrift
om museernes egenart og deres
aktuelle arbejdsvilkår. Danske
Museer giver et bredt indblik i
museumsfaglige emner og har
til formål at debattere, reflektere og skabe forståelse for museets mangfoldighed og relationer til det øvrige samfund, kulturliv, politik, uddannelse, undervisning og videnskab.
Artikler i Danske Museer spænder fra kritisk kommentar, polemik og debat til analyse og argumenteret oplysning om de aktiviteter, som til dagligt finder
sted i eller udgår fra museerne

– med bidrag fra museernes
bestyrelser, ansatte, ledelse og
andre med faglig interesse for
museer og museernes arbejde.
Danske Museer er et pointgivende tidsskrift, som udgives 6
gange årligt af den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten
med støtte fra Kulturstyrelsen.
Artikler og billeder i Danske
Museer må ikke benyttes kommercielt eller til netudgivelser
uden udgiverens, Museumstjenestens tilladelse. Pdf af artikler
kan bestilles hos udgiveren og
koster kr. 750,- pr. stk.

DANSKE MUSEER udgives af Museumstjenesten, Sjørupvej 1, Lysgård, 8800 Viborg. Tlf 86 66 76 66.
Redaktion
Line Hjorth Christensen (artikler)
Tove Borre (korte udstillingsomtaler,
publikationer mm.) redaktions sekretær
Layout
Else Kierstein
e-mail: kierstein@esenet.dk
Redaktionens adresser
Line Hjorth Christensen
Engbakken 7
2830 Virum
Tlf. 35 38 07 31
e-mail: lhc@danskemuseer.com

Tove Lind Borre
Sct. Mogens Gade 32 E, st.th.
8800 Viborg
Tlf. 86 62 14 34
e-mail: tlb@danskemuseer.com
Redaktionskomité
Jacob Thage
Museum Jorn
Jørgen Smidt-Jensen
Museum Østjylland
Anne-Louise Sommer
Designmuseum Danmark

NR. 4/13

Allan Risbo
Museumstjenesten

Abonnementspris
Kr. 260,- årligt

Ekspedition
Museumstjenesten
Sjørupvej 1,
Lysgård, 8800 Viborg
Tlf. 86 66 76 66
www.danskemuseer.com

Frist for aflevering af stof til
nye bøger, udstillinger og meddelelser:
5: 20.9., 6: 8.11.

Annoncer
Rosendahls Mediaservice
Conny Rita Pallesen
e-mail: crp@rosendahls.dk
Tlf. 76 10 11 43

Aflevering af stof til artikler aftales
med Line Hjorth Christensen.
Vejledning til forfatteren:
Se også www.danskemuseer.com
Produktion
Rosendahls
e-mail: rosendahls@rosendahls.dk

●

Danske Museer Leder

Fair play?
– ny rådgivningsstruktur for museerne

Af Line Hjorth
Christensen

H

en over sommeren faldt listen på plads med
de mennesker, der sammen skal give krop
og hoved til den ændrede museumslovs nye rådgivningsstruktur. Næsten som i et gammeldags brætspil består bemandingen af strateger, soldater og
arbejdsbier/bønder alias et strategisk panel, tre
museumsudvalg samt potentielt en række arbejdsgrupper. Oven over alting en gamemaster i form
af Kulturstyrelsen selv og de spilleregler, museumsloven, der ligger til grund for det forestående arbejde. KL, flere ministerier, Danske Universiteter,
ODM og Sammus er foruden museerne selv repræsenteret i panelet og er sluppet igennem forskellige udvælgende instanser eller er direkte
håndplukket af kulturministeren selv. Så bredde,
kønskvotiering og ministeriel kulør er sikret, reglerne på plads og holdene sat med mange gode
kræfter. Hvad der står og blinker nu ved Start er
spørgsmålet om, hvilket råderum de nye rådgivere
reelt vil få, hvordan kommunikationen vil foregå i
praksis mellem panel, udvalg og grupper, og især
mellem rådgivere og Styrelse, m.a.o. hvordan spillet skal spilles og magten forvaltes. Og på sigt, og
det vigtigste af alt, hvilken betydning det hele på
sigt vil få for museerne, de ansattes hverdag og arbejdsvilkår og for det samlede museumslandskab.
Mens Det Strategiske Panel ifølge lovteksten bl.a.
”har til opgave at identificere udviklingsmuligheder
og -potentialer for museumsområdet...og afgive
indstilling om nationale strategier….” skal udvalg

og arbejdsgrupper ”bidrage til udmøntningen af
fastlagte nationale strategier og indsatsområder”
(mine kursiver). Hvor det i et rigtigt spil indiskutabelt ville være strategerne, der lægger strategi,
og soldater og bønder, der går i marken for dem,
forhindrer den politiske gummiretorik i det nye
rådgivningsspil en sådan stringens, som ellers
netop er, hvad der til enhver tid giver fair play:
Mens panelet alene kan ”identificere” (dvs. fastslå,
hvad noget er, udpege), men ikke har lovmæssigt belæg for at føre ideerne ud i livet, kan arbejdsbierne
alene ”bidrage” til det, andre har fastlagt på forhånd. I øjnene springer det, at hverken panel, udvalg eller grupper har nogen reel og legitimeret
beslutningsmagt. Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer og formand for det strategiske
panel mener, at panelet i sin sammensætning af
repræsentanter fra en række eksterne museer og
organisationer vil komme til ”at spille en meget vigtig rolle i forhold til de stærkt stigende forventninger, som omgivelserne har til Museumsdanmark.”
Inden det forhåbentligt kommer dertil, er der meget, der tyder på, at formanden og de mange nye
rådgivere, uanset position i rækkerne i øvrigt, får
deres at slås med, hvis de vil have krav igennem,
der ind til benet er forankret i museernes oprigtige
ønsker, behov og fagligheder og ikke vil slå sig til
tåls med at følge eller være underlagt ministerielle
befalinger. Vi afventer spillets gang og ser frem til
at kunne bringe nyt fra den front.
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Meddelelser

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Den 24. juni holdt museet rejsegilde på den nye Tagpavillon på
ARoS’ tagterrasse. Byggeriet er blevet muligt takket være en generøs donation fra Købmand Herman Stillings Fond og er det andet
element i Olafur Eliassons kunstprojekt på toppen af museet.
1864-tidende
I 2014 markeres 150 året for den slesvigske krig i 1864. Udfaldet
af den vil være de fleste bekendt. Hele året vil indeholde en lang
række – fredelige – begivenheder i hele landet samt en stor dramaserie på tv. Alt dette og meget mere kan man holde sig orienteret
om i avisen ”1864-Tidende” på www.1864. Her bliver krigens forløb
skildret dag for dag i små artikler.
Energimuseet,Tange
Energimuseet og Tangeværket er en af 16 nye attraktioner udpeget som nationale seværdigheder og som kan bruge det brune
skilt med Johanneskorset som vejvisning. Det er kombinationen
af kultur, natur og oplevelser der er lagt vægt på ved udpegningen
af Energimuseet. Det er Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og VisitDenmark, der udpeger de nationale seværdigheder.
Ligeledes er Museum Lolland-Falster, Reventlow-Museet udpeget.

Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme
Fra 10. juni til primo 2014 lukker Ruinerne under Christiansborg,
da der skal etableres ny indgang, information og butik. Ruinerne
satte sidste år besøgsrekord med hele 66.000 gæster. Fra 2014 kan
man se frem til en ny indgang og langt bedre faciliteter. Ændringen af adgangsforholdene er et led i den ombygning, Folketinget
udfører i samme periode, og som vil gøre det muligt at komme op
i Christiansborgs tårn. Her bliver der indrettet restaurant, udstillingsrum og udsigtspunkt. – www.christiansborg.dk
Naturrum Kirstinelyst
Sammen med Naturstyrelsen har CAT skabt en udstilling på Randbøl Hede. Udstillingen handler om heden og landskabet, flora og
fauna, geologi og kulturhistorie. www.cat.dk
Vikingerne ved Tissø – Formidlingscenter Fugledegård
Ved bredden af Tissø i Naturpark Åmosen har Cat indrettet formidlingscentret hvor historien om livet ved Tissø i 900-tallet kan
opleves. www.cat.dk

Odense Bys Museer. Møntergården
Den 30. august åbnede Møntergårdens nye udstillingsbygning.

Museernes Danmarkshistorie. Et projekt af forfatteren Martin
Jensen
Projektet går ud på at gøre opmærksom på den rigdom af historie
og historier, som arkæologiske og historiske museer i Danmark ligger inde med og kan stille til rådighed. Ved at fortælle danmarkshistorie med udgangspunkt i genstande, der befinder sig på museerne, er det hensigten at henlede opmærksomheden på mange af
samlingerne.
Projektet er inspireret af Director of the British Museum Neil Mac
Gregors bog A History of the World in 100 Objects.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til forfatteren Martin
Jensen: mail: kimar@webspeed.dk eller på Martin Jensens hjemmeside: www.martinjensen.info Forfatterens forlag KLIM vil søge
fondsmidler, redigere og udgive bogen.

Roskilde Museum
Stor istandsættelse af ”Sukkerhuset”, Roskilde Museums udstillingsbygning. ”Sukkerhuset er ramt af svampeangreb, som har bredt
sig fra tagetagen til bygningens nedre etager – etager der rummer
store dele af museets permanente udstilling. Dette med fører at
museet må nedtage de berørte udstillinger og holde ”Sukkerhuset”
lukket indtil istandsættelsen er færdiggjort. På grund af den midlertidige begrænsede adgang til museets permanente udstillinger,
har museet valgt at nedsætte entréprisen til 10 kr. i den periode
istandsættelsesarbejdet står på.

Operahuset i Sidney 40 år
Operahuset i Sidney har inviteret Danmark til at deltage i fejringen
af 40 års jubilæet, som finder sted 20. – 28. oktober 2013. Unge
danske arkitekter, designere og musikere får et fornemt udstillingsvindue:
Internationalt arkitektur- og designsymposium. Dansk designudstilling i Operahuset. Kronprinsparrets Priser 2013.
I Danmark fejres 40 års jubilæet med en tredelt udstilling på Utzon
Centeret i Aalborg.
Yderligere informationer på www.kulturstyrelsen.dk

Skagens Museum
Forbereder den første store retrospektive udstilling om maleren
Laurits Tuxen siden 1953, som skal vises i sommeren 2014.
Museet har igennem det sidste år efterlyst værker af Tuxen i privateje og der er allerede en del vigtige låneaftaler på plads men
der er stadig åbent for værkhenvendelser, så privatejere må gerne
henvende sig – også selvom de ikke er interesseret i at udlåne deres
værk. Alle henvendelser behandles fortroligt.

FAABORG
F
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FLYTTEFORRETNING
LYTT
YT EFORRETNING
JUST JUSTESEN

Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg
har udpeget vinderen, der skal stå for den gennemgribende restaurering og revitalisering af Alvar Aaltos spektakulære museumsbygning. Vinderen blev Erik Møller Arkitekter. Der i samarbejde med
arkitektfirmaet Transform, landskabsarkitekten GHB og ingeniør firmaet Søren Jensen skal forestå arbejdet. Arbejdet forventes at
gå i gang til foråret 2014. I øjeblikket er projektet til udtalelse hos
Kulturstyrelsen, der varetager fredningen af byggeriet.

Vesthimmerlands Museum, Aars
Stenaldercenter Ertebølle er lagt under Vesthimmerlands Museum. Byrådet har den 20. juni besluttet at lægge driften af Stenaldercenter Ertebølle i hænderne på Vesthimmerlands Museum. Allerede fra i år skal museet står for genopretning, drift og udvikling,
således at det nødlidende center kan komme på fode igen. Museet
går nu i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og centrets
støtteforening i gang med planlægnings- og reparationsopgaver.
4
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Danske Museer Kommentar
●

Museer som
erindringssteder
– apropos debatten om Frihedsmuseet

Af Inge Adriansen,
museumsinspektør,
ph.d., Museum
Sønderjylland
– Sønderborg Slot

Inge Adriansen.
Foto: Hans Arne Madsen,
Museum SønderjyllandSønderborg Slot.

I

2003 var jeg indbudt til et symposium i Leipzig
om Völkerschlacht Denkmal, Europas største nationalmonument, der er rejst i byen som mindesmærke for ”Befreiungs- und Freiheitskriege 18131815”. Som medlem af et netværk af europæiske
forskere, der beskæftiger sig med mindesmærker,
var jeg blevet bedt om at komme med et bud på,
hvad man skulle stille op med det kolossale bygningsværk, der trængte hårdt til istandsættelse.
Hvilken historie skulle det formidle? Og kunne de
begrænsede kulturmidler ikke bruges bedre på at
fortælle tysklandshistorie i et langt bredere perspektiv end monumentets?
Før jeg besvarer disse spørgsmål, vil det være nyttigt kort at opridse historien bag monumentet. Verdenshistoriens største slag nogensinde, Folkeslaget
ved Leipzig, foregik 16.-19. oktober 1813 syd for
byen. Kampen stod mellem Napoleons franske
styrker overfor talmæssigt overlegne armeer fra
Preussen, Østrig, Rusland samt Sverige, og ikke
overraskende endte den med et afgørende nederlag til Frankrig. På slagmarken ved Leipzig kæmpede 600.000 mand mod hinanden, og omkring
100.000 af dem mistede livet eller døde i de næste
uger af deres kvæstelser.

Fra kult til kulisse
En kamp af disse dimensioner må påkalde et mindesmærke af grandiose dimensioner. Foreningen
”Der Deutsche Patriotenbund”, grundlagt i 1880’erne, var en ivrig fortaler herfor og formåede at
skaffe så mange midler, at det 91 m høje og 125 m
brede monument kunne indvies i 1913 som optakt
til 100-års jubilæet for frihedskrigene. Det var i den
wilhelminske epoke i Tyskland, og monumentet
fremstår som et fremragende eksempel på en stilart, der på tysk betegnes som Sakraler Monumentalismus. Det inkarnerer nation, stat og det guddommelige som en enhed. Mindre end et år efter den
storslåede indvielse brød Første Verdenskrig ud, og
Völkerschlacht Denkmal kom til at henligge i relativ ubemærkethed i en årrække. Men fra 1920’erne blev det et nationalt samlingssted, forstærket af
navngivningen af den 100 m lange spejldam foran
monumentet, ”Søen med tårerne over de faldne
soldater”. En stærk, kultisk brug af monumentet
6
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opstod efter Hitlers magtovertagelse i 1933, og den
fortsatte i DDR-tiden, hvor det blev omtolket til et
symbol på tysk-russisk venskab.
Efter 1990 blev Völkerschlacht Denkmal et mødested for nynazistiske grupper, og det var medvirkende til, at der opstod debat i offentligheden om,
hvorvidt monumentet burde bevares. På symposiet
var der enighed om, at uanset de mange politiske
fortolkninger og mistolkninger og uanset til- og
fraskrivning af kunsthistorisk værdi, så er Völkerschlacht Denkmal et forbilledligt eksempel på kulturarvens dynamik og dens bestandige vekselvirkning mellem det nationale og det internationale
plan. Vi anbefalede derfor varmt at lave en permanent udstilling i den kæmpestore Ruhmeshalle i foden af monumentet om dets historie og skiftende
tiders og vekslende politiske gruppers brug af det
som supplement til faste udstillinger om 1813 og
napoleonskrigene.
I nutiden har brugen af monumentet ændret sig
fra kult til kulisse, men det rummer fortsat en fascinerende og perspektiverende historie. Det er rejst
af midler, indsamlet af tyske patrioter, der så det
som et sindbillede ikke blot på fortidens sejr og
også, og især, på samtidens tyske kejserrige, og det
har været brugbart for utallige omtolkninger. Det
er herved et oplagt eksempel på et erindringssted
– det er et nyt begreb inden for kulturforskningen,
lanceret i 1984 af den franske historiker Pierre
Nora.
Erindringens krystallisation
Erindringssteder betegner et krystallisationspunkt
for et nationalt fællesskab og kan dække forskellige
ting:
● en konkret lokalitet, fx Ryvangen eller Skamlingsbanken
● et statspolitisk symbol, fx Jellingstenen i passet
● en begivenhed som Danmarks befrielse
● et museum, fx Frihedsmuseet eller Dybbøl Mølle
● en myte, fx Dannebrogs himmelfald 15. juni 1219
● en tradition, som at sætte lys i vinduerne 4. maj
● en person, fx Christian 10. som rytterkonge under besættelsen
Fælles for alt dette er, at erindringssteder rummer
flere lag:

Foto: Völkerschlacht Denkmal/ Stadtgeschichtliches
Museum Leipzig.

det materielle lag i form af selve stedet, personen
eller begivenheden
● det symbolske lag i form af fortolkningen samt
● det funktionelle lag med brugen og ritualiseringen.
Frihedsmuseet i København er i lighed med Völkerschlacht Denkmal et erindringssted og rummer
et lige så stort potentiale. Det materielle lag er begivenheden, besættelsen og modstandsbevægelsen (dokumenteret i arkiv og genstandssamlinger),
og det er placeret i Churchillparken med udsigt til
havnen, hvor flåden sænkede sig selv den 29. august 1943, og tæt på Kastellet, som de tyske tropper
overtog uden kamp den 9. april. Det symbolske lag
ligger i stedet og i de talrige genstande i form af de
muligheder materialiteten giver for fortolkning,
f.eks. betydninger knyttet til et armbind fra en sabotagevagt.
Det funktionelle lag er brugen og ritualiseringen,
som havde sin særlige plads på et ophøjet areal i
den sydlige del af hovedhallen med dannebrogsflag og en stor glasmosaik, der skabte en næsten
sakral stemning. Historiebrugen foregik på både
det helt individuelle plan, når ældre generationer
fortalte de yngre om modstandskampen, og på
det officielle plan med højtideligheder 4.-5. maj.
Som barn af en modstandsmand og kz-fange blev
jeg i begyndelsen af 1970’erne introduceret til Frihedsmuseet af min far. Han var dengang glad og
stolt over det og anså det for sit museum. Vi genså
det sammen i slutningen af 1980’erne, og da blev
●

han skuffet, selvom udstillingen var helt den samme. Men tiden og han selv havde ændret sig, og
kravene til museumsudstillinger var blevet større.
På Frihedsmuseet var man naturligvis klar over, at
udstillingen fra 1957 skulle ændres, og det skete
med betydelig succes i 1995. Der kom ganske vist
kritiske røster fra veteraner, og der blev lyttet hertil, men ikke ændret noget i selve udstillingen; derimod blev der indrettet et lille rum i kælderen med
nogle genstande, der havde fået kultisk værdi for
gamle modstandsfolk. Det var – helt utilsigtet –
også et perspektiverende rum for folk med interesse for erindringskultur.
I debatten om Frihedsmuseet er det, bl.a. af chefredaktør Bo Lidegaard på Politiken, blevet fremført, at de nye udstillinger bør give ”hele historien”. Denne ideelle fordring er en umulighed, der
eksisterer ikke et begreb som historien i bestemt
form og ental, for historie er aldrig entydigt, hvad
Lidegaard naturligvis er klar over. Frihedsmuseet
havde sin særlige styrke ved at fortælle en overskuelig historie, der rummede nogle eksistentielle
spørgsmål, som kan fænge de fleste, og begge dele
bør fastholdes. Den ideelle løsning ville være en
udstilling med modstandskampen som hovedtemaet og mindst tre-fire sidetemaer, bl.a. om levevilkår under besættelsen, samarbejdspolitikken og
dens forudsætninger samt kollaborationen – og
hele tiden med et udblik til andre lande under tysk
besættelse. Især det sidste er vigtigt for at forstå
Danmarks unikke situation sammenlignet med anDANSKE MUSEER 4/13
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Krypten nederst i monumentet er et symbolsk gravmæle over de mere end 100.000 faldne
i Folkeslaget i 1813. Her holder 16 krigere vagt med sorgfyldt bøjede hoveder foran de 6
meter høje dødsmasker. Foto: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig.

Den såkaldte Ruhmeshalle på etagen over Krypten har en informativ udstilling.
De 4 kæmpefigurer skal afspejle ”det tyske folks egenskaber under befrielseskrigene”.
Foto: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig.

dre besatte lande. Eksempelvis var den forkætrede
samarbejdspolitik forudsætningen for redningen
af jøderne i oktober 43.
Det vil være muligt at skabe et nyt og endnu bedre
Frihedsmuseum, fordi de enestående samlinger er
blevet reddet, og museet gennem de sidste 15 år
har arbejdet intenst på at få digitaliseret samlingerne, både billeder, genstande og arkivalier, samt
lavet en database over modstandsfolk. Men kan et
nyt museum, der i langt højere grad end hidtil inddrager sidetemaer, forenes med det gamle Frihedsmuseums rolle som erindringssted? Ja, det er muligt, da forudsætningerne er til stede: Ved genopførelsen i Churchillparken er det materielle lag
sikret. Det symbolske lag ligger i fortolkningen af
genstandene, og med digital teknik kan der knyttes mange flere fortællinger og spørgsmål til de enkelte genstande, så historiens flertydighed kan vi8
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ses. Det funktionelle lag med historiebrug og ceremonier på mindedage vil de besøgende og veteranorganisationer tage sig af. Det er ikke museets
rolle at iscenesætte dette, men at give rum også for
denne brug.
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En dans på gløder

Af Mads Daugbjerg,
lektor i antropologi,
Aarhus Universitet

Mads Daugbjerg.

D

ebatten efter branden på Frihedsmuseet indikerer et basalt problem vedrørende museet
som institution, og ikke mindst vedrørende den offentlige opfattelse af denne institution. Det handler om, hvordan museerne i dag skal stille sig til
store grundbegreber som videnskab, kultur og
historie. Og om, hvorvidt museerne frem for alt
skal være steder, der leverer objektive svar eller snarere danne rammer om nye spørgsmål og debat.
Groft sagt er det kulturhistoriske museum ikke
bygget til at tematisere konflikt, men til at kommunikere konsensus. Som børn af en oplysningstid,
hvor synet på videnskab og objektivitet var langt
mere uproblematisk end i dag, kom museerne til
verden for at tjene dannelsen af folket, opbygningen af fællesskabet og opmagasineringen af de
levn, der kunne påvise dette fællesskab. På den
måde blev historiemuseerne, og særligt nationalmuseerne, født til at skabe entydige og opbyggelige fortællinger om folkenes og kulturernes egenart og udvikling.
Blandt museernes publikum, hvis brug og praksis
jeg har undersøgt i en række sammenhænge, hersker en overordnet forventning om, at museerne
(stadig) kan og bør bibringe netop dette: stringente linjer, troværdige, objektive sandheder. Problemet er, at disse forventninger ofte støder sammen med nutidens videnskabelige idealer, der har
flyttet sig radikalt, siden museerne kom til verden.
I dag finder man næppe en kulturhistoriker, der
vil benægte, at enhver fremstilling af fortiden er
farvet af sin nutid og omverden, og at fortolkning
og selvrefleksion er uomgængelige dele af den videnskabelige praksis. Jagten på Sandheden med
stort S er om ikke opgivet, så i det mindste udfordret af fagkundskabens erkendelse af, at ”sandhed”, ”kultur”, ”historie” og så videre ikke er givne
essenser, men foranderlige og omstridte størrelser.
Under overfladen handler debatten om det nye
Frihedsmuseum om, hvordan museer i dag bør
balancere disse indsigter og hensyn. I en indflydelsesrig artikel fra 1997 beskrev James Clifford museerne som ideelle ”kontaktzoner”, det vil sige huse,
hvor forskellige perspektiver og udlægninger af

verden kunne bringes sammen og oplyse gennem
diskussion. Men en sådan opfattelse af museerne
som debatforum udfordres ofte af et kernepublikum og en række interessenter, der anskuer museet som bastion for klare svar snarere end som
arena for debat og nye perspektiver. I kontroverserne om Frihedsmuseet finder vi denne museumsforståelse blandt dem, der taler for at opføre
stedet, som det stod: grundfortællingen om modstandsbevægelsens helte må ikke forplumres af
selvrefleksion, modfortællinger eller tvivl.
De modsatrettede opfattelser af museets roller og
opgaver udfordrer måske i særlig grad museer, der
behandler krig og voldelig konflikt. Når vi har at
gøre med nyere krige, fra hvilke der stadig findes
levende minder – som i tilfældet Frihedsmuseet –
afkræves museerne videnskabelige og formidlingsmæssige svar på uhyre vanskelige spørgsmål, mens
gløderne så at sige stadig er varme: om død, lemlæstelse, ødelæggelse, retfærd, sorg, broderskab,
offervilje, heltemod, forræderi, moral, med mere.
Og om grænser og værdier, som i eftertiden fremstår langt klarere og mere overskuelige end de må
have taget sig ud i det tumultariske virvar, Carl von
Clausewitz kaldte ”krigens tåge”.
Krigsmuseernes virkelighed kompliceres af, at de
ikke alene er oplysningsinstitutioner eller for den
sags skyld kontaktzoner, men samtidig ofte fungerer direkte eller indirekte som mindesteder, der
ærer nationens faldne, og som må forholde sig til
krav om respekt for disse ofre. Hensynene til museet som henholdsvis oplysningsinstitution, som
kontaktzone og som mindelund lader sig sjældent
gnidningsløst kombinere. Intense kontroverser
har udspillet sig, ikke mindst på nordamerikanske
museer, når kuratorer har søgt at udstille krigens
gru og konsekvenser og rejse debatter om indsatsernes etiske og politiske grundlag set fra flere perspektiver. For Frihedsmuseets fremtid – i en æra,
hvor Danmark igen er krigsførende – er det essentielt, at disse forskellige hensyn debatteres åbent.
Man kan håbe, at respekten for de gamle lader sig
kombinere med en vedblivende granskning af
grundlagene for denne respekt.
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Den nye museumshistorie
Rigsantikvar: Stillingsbetegnelse for den øverste leder af landets
kulturhistoriske museer og for beskyttelsen af jordfaste fortidsminder.
Samtidig var rigsantikvaren direktør for Nationalmuseet, formand for
Det Arkæologiske Nævn og administrator af lovgivningen om danefæ. Stillingen blev oprettet i 1958 og nedlagt 1. januar 2002.

Museumsmænd 3

Olaf Olsen
Af Annesofie Becker, kurator

D

r.phil., museumsinspektør, professor i
middelalderarkæologi og direktør
for Nationalmuseet, Olaf Olsen var i årene
1981 til 1995 Danmarks tredje og næstsidste rigsantikvar. Olaf Olsen er kendt langt
ud over landets grænser for sine videnskabelige undersøgelser af vikingetidens ringborge og epokegørende metoder og resultater indenfor kirke- og marinarkæologien. Som sine to forgængere, Johannes
Brøndsted og P.V. Glob, var han både sit
fags uangribelige, højt respekterede
førstemand og stærkt optaget af det folkeoplysende arbejde. Men det var Olaf Olsen, der forstod at bruge rigsantikvarembedet til at få gennemført, hvad mange
ønskede, nemlig et moderne Nationalmuseum.
Museet havde siden dets grundlæggelse
lidt af pladsmangel og planerne for dets
udbygning er utallige. Ved at tage ansvaret
for den store ombygning, der afsluttedes i
1992, løftede Olaf Olsen museet ind i en
ny tidsalder. Det krævede en god portion
taktisk sans. Havde Olaf Olsen som Glob1
ladet sig styre af et iltert temperament, var
det formentlig ikke lykkedes at få 100 millioner pristalsregulerede kroner forærende
af Egmontfonden og Folketinget til i 1986
vedtage Lov om til- og ombygning af Nationalmuseet, med bevillinger på i alt 200
mio. kroner.
Som andre store museumsmænd er Olaf
Olsen rundet af Nationalmuseets efterhånden legendariske 2. Afdeling, i dag En10
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Direktionssekretær Agnete Gamst og Olaf Olsen i rigsantikvarens kontor, hvorfra Olaf Olsen i 14 år forvaltede museumsvæsenets højeste embede med humor, varme, selvironi og distance til enhver bureaukratisk absurditet. Foto: Nationalmuseet, 1983.

Olaf og Rikke Agnete Olsen uden for gården på Alrø. Foto: Annesofie Becker, 2013.

heden for Danmarks Middelalder og Renæssance, hvor der herskede et frodigt,
tværfagligt forskningsmiljø som også beskrevet i de to tidligere samtaler med danske museumsmænd (Danske Museer 6,
2012 og 1, 2013). Her blev Olaf Olsen først
studentermedhjælp og senere museumsinspektør (1957 -71). I 1953 var han blevet
cand. mag i historie og geografi fra Københavns Universitet, og interesserede man
sig dengang for arkæologi, måtte man til
Nationalmuseet for at lære kunsten at
grave.
Den lærte Olaf Olsen i en grad, så hans
forfinede udgravningsmetoder, herunder
harpning af jordfyld ved gulvundersøgelser i kirkerne, resulterede i det såkaldte
harpecirkulære, der snart udsendtes til alle
kirker, hvor der skulle udføres gulvarbejder med en bestemmelse om, at al jord der
bortgraves fra kirker skal føres gennem en
stor sigte, en såkaldt harpe (eller sold).
Disputatsen Hørg, hov og kirke (1966) var
foranlediget af undersøgelser af danske
trækirker fra tidlig middelalder. På det
tidspunkt havde han allerede sammen
med cand.polyt., senere museumsinspektør og leder af Vikingeskibsmuseet, Ole
Crumlin-Pedersen (1935 – 2011) kastet sig
over udgravningen og bjergningen af de
fem Skuldelevskibe fra 1000-tallet i Roskilde

fjord. Deres fælles indsats resulterede i
åbningen af Vikingeskibshallen i 1969 og
et livslangt venskab og samarbejde, senest
udmøntet i bogen The Skuldelev Ships –Topography, Archaeology, History, Conservation and
Display. Ships and Boats of the North 4.1. Roskilde (Vikingeskibsmuseet og Nationalmuseet, 2002). Sideløbende begyndte Olaf
Olsen sine undersøgelser af vikingetidens
ringborge, hvor han også, som Jørgen
Steen Jensen skriver, ”gjorde epoke”.2 Fyrkat, Trelleborg, Aggersborg og Nonnebakken skylder alle Olaf Olsen stor tak.
Det var Brandes’ skyld
I dag bor han særdeles naturskønt med
sin hustru, historiker, fhv. museumsinspektør og specialist i borge i Danmark, Rikke
Agnete Olsen, i en firlænget gård på Alrø
i Horsens fjord, hvor jeg besøgte dem en
junidag kort før Olaf fyldte 85.
Du fortæller, at din mormor serverede noget, jeg
aldrig har hørt om, nemlig afbrændt rødvin ved
ungdomsselskaberne. Hvad er det er for et miljø
og en tid du er rundet af?
Min mor, Agnete Ebba Bing, var født 1905
i en velhavende, jødisk familie. Da hun engang som nybagt student skulle til møde i
Oslo, lod det sig ikke gøre uden anstandsdame. Alligevel lykkedes det hende dér at
forlove sig med uddannet maskinarbejder

og historiker Albert Olsen, der ikke kun
var ansat som økonomisk-politisk medarbejder ved Socialdemokraten, men også
allerede gift et par gange.
Det blev årets skandale. Familierådet
trådte sammen og min morfar, overlæge,
professor Herman Jacob Bing måtte skrive
til journalist Albert Olsen, at han kunne
betragte forlovelsen som ophævet. Agnete
var pænt opdraget, hun blev hjemme indtil sin 21. års fødelsesdag den 22. juli 1926.
Men den 23. juli, altså dagen efter, tog hun
toget til Helsingør og blev gift med Albert,
der for øvrigt endte som dr.phil. og professor, ansat ved universiteterne i Århus og
København. Min morfar og min far forblev
Des resten af livet og min mor blev glødende socialdemokrat.
Da min mormor døde i 1974 fandt min
mor en bunke kondolencebreve fra familien i anledning af hendes bryllup. I et af
dem skriver en onkel: ”Hvem skulle have
troet det om søde Agnete? Det er Brandes’
skyld det hele”.
2. afdeling skabte nye museumsgenerationer
I 1971, 45 år efter din viljestærke og Brandes
påvirkede mors togrejse, bliver du den første professor i middelalderarkæologi ved Århus Universitet. Hvorfor forlod du Nationalmuseet?
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Anledningen var daværende rigsantikvar
P.V. Globs udnævnelse af overinspektør
Harald Langberg til leder af 2. afdeling.
Langberg, som var sekretær for Det særlige
Bygningssyn, havde lagt sig ud med en stor
del af ejerne af de fredede bygninger. Den
sag løste Glob ved, uden opslag eller forudgående samtaler, at gøre Langberg til
chef for 2. afdeling og køre den daværende leder af afdelingen, Aage Roussell ud
på et sidespor som leder af Frihedsmuseet.
Vi i inspektørgruppen besluttede at arbejde loyalt for Langberg, som vi godt kunne
lide. Men samarbejde blev der ikke meget
af. Langberg var dygtig, men reelt kun optaget af sine egne projekter og uden virkelig interesse for afdelingens tarv. Derfor
besluttede jeg at tage imod tilbuddet fra
Århus. Jeg betingede mig dog, at det skulle
være i en professorstilling. Som lektor bliver man hurtigt glemt.
Hvad vil du særligt fremhæve ved din tid som
inspektør på 2. afdeling?
2. afdeling var et utroligt sted at være, fordi
man fik så meget ud af samarbejdet med
kollegerne. Og så fik man, også som helt
ung og nybagt, opgaver uden at der var nogen, der blandede sig. De gamle sad ikke
på de unge. Kun en gang oplevede jeg en
ældre inspektør, der mente, at jeg for gammelt venskabs skyld burde overlade min
første og ret sensationelle undersøgelse af
Sct. Jørgensbjerg Kirke til ham. Der måtte
jeg sige nul putte.
Men mange af os fik en slags jordemoderfunktion. Selv fandt jeg den helt rigtige
mand til at varetage de undersøiske undersøgelser, nemlig Ole Crumlin-Pedersen,
der sidenhen blev et verdensnavn på området.
78 bestyrelsesposter
Efter 10 år i Århus kaldes du igen til Nationalmuseet, denne gang som rigsantikvar og dermed
også direktør for museet. I mellemtiden havde
du taget initiativ til det store forskningsprojekt
”Middelalderbyen” om købstædernes historie fra
vikingetidens udgang til middelalderens afslutning, og hvis 4.700 emneordnede skriftlige kilder i dag er lagt i database. Du sad i Statens
Humanistiske forskningsråd, i ledelsen af Danmarks Kirker, i Fortidsminderådet og i Selskab
for Dansk Kulturhistorie. Hvad var det for et
museum, du vendte tilbage til?
Noget var naturligvis forandret. For det
første havde miljøministeriet overtaget
flere af museets myndighedsområder, som
kontorchef Viggo Nielsen kaldte dem. Jeg
foretrækker ordet ”ansvarsområde”. Men
jeg fik nu hurtigt stjålet tingene tilbage til
museet. Allerede i 1983 oprettede vi RAS,
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat,
12
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også fordi det lå mig på sinde, at vi havde
ansvaret for nødudgravningerne.3
For det andet havde man allerede i 1974
indført en demokratisk ledelsesform på
museet, hvis direktion nu bestod af rigsantikvaren, administrator og fire personalevalgte medarbejdere. Museets faglige
afdelinger var ikke repræsenteret i direktionen, men i et særligt organ, Det Museumsfaglige råd, som bestod af samtlige
afdelingsledere, men var helt uden ledelsesansvar. Det var fagligt set ikke en optimal arbejdsgang, og den skabte problemer, da der i 1980’erne pålagdes os store
indskrænkninger, som gjorde det nødvendigt at afskedige adskillige medarbejdere.
Den demokratiske ledelse måtte derfor
vige for en normal styreform. Det vakte
voldsom vrede blandt medarbejderne,
men uroen klingede hurtigt ud, da man
erkendte, at jeg ikke misbrugte min øgede
magt ved at indføre reformer, der gjorde
livet endnu vanskeligere for personalet.
Og jo, jeg arbejdede en del. I løbet af kort
tid sad jeg i 78 bestyrelser. Jeg blev selv forbavset, da jeg talte dem. Det gav mig naturligvis et usammenligneligt netværk.
Og jeg synes selv, jeg brugte tiden fornuftigt til gavn for museet og vores arbejde
rundt om i landet og i udlandet.

Olaf Olsen sammen med arkitekt Holger Schmidt (th), skaber af Fyrkathuset, en rekonstruktion af et af
vikingeborgens 16 langhuse. Huset er i dag en del af Vikingecenter Fyrkat, Nordjyllands Historiske Museum.
Foto: Niels Knud Liebgott, 1969.

Aftalen om Nationalmuseets
udbygning
Vil du ikke med dine egne ord fortælle, hvordan
den efterhånden sagnomspundne aftale om Nationalmuseets ud- og ombygning kom i stand?
Formanden for Egmontfonden, Esben
Dragsted havde i 1981 besøgt den fine
Bredeudstilling, der handlede om de danske vikingers krigstogter og bosættelser i
England. Den havde gjort et stort indtryk
og overbevist ham om, at der på Nationalmuseet var stærke kræfter, som ville
komme endnu bedre til udfoldelse, hvis
man gjorde brug af moderne edb-teknik,
som det hed dengang. Nye science-centre
i USA havde begejstret ham ved deres
pædagogiske tilrettelæggelse og brug af
interaktiv computerteknologi. Det burde
Nationalmuseet også kunne. Det blev på
kort tid til flere samtaler mellem Dragsted
og mig. Vi tænkte i vid udstrækning i de
samme baner, selvom jeg ikke var lige så
begejstret som han for den amerikanske
managementkultur. Men det berørte ikke
det centrale i vore drøftelser om at udvide
og modernisere Nationalmuseets udstillinger.
Han forslog mig at udarbejde en plan for
en forandring af Nationalmuseets brug af
edb i dette arbejde, der, anslog vi, ville koste 10-15 millioner kroner. Det stod mig
straks klart, at udarbejdelsen af planen
ikke egnede sig til behandling i museets

normale demokratiske system, hvor den
kunne blive udsat for en slidsom og langvarig procedure med udveksling af forslag
og modforslag og betænkeligheder af enhver tænkelig art. Jeg nedsatte i al stilhed
en lille gruppe, som jeg kaldte ’rigsantikvarens edb studiekreds’, bestående af mig
selv og museumsinspektørerne Jørgen
Jensen, Inger Sjørslev og Birthe Friis. Efter
en studierejse til USA, som Egmontfonden
bekostede, udarbejdede vi den ønskede
plan, som jeg underhånden tilstillede fonden. Modtagelsen var overvældende. Esben Dragsted, som var planens egentlige
ophavsmand, lod os vide, at den efter hans
mening var det bedste projekt, Egmontfonden nogensinde havde modtaget, og
at den ville give fonden anledning til at
overveje, om man hellere skulle stile efter
et mere omfattende udbygningsprojekt.
Afgørelsen kom i sensommeren 1982 i
form af et udspil fra fonden: Man havde
besluttet at give museet 2 mio. kr. til udarbejdelse af en motiveret generalplan for
museets udvikling frem til år 2000. Underhånden lod Dragsted mig forstå, at der
derefter kunne blive tale om en gigantbevilling på 100 millioner pristalsregulerede
kroner. Ingen museer havde hidtil fået noget i den størrelse.
Jeg kunne nu gennemdrøfte perspektiverne ved donationen med kulturminister
Mimi Jacobsen. Hende har jeg kun godt at

Olaf Olsen (th) ved åbningen af udstillingen
Wunderkammer des Abendlandes – Museum und
Sammlung im Spiegel der Zeit, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland,
Bonn, 1994. Udstillingen, med den danske titel
Museum Europa, var produceret af Nationalmuseet, hvor den blev vist 1993, året efter åbningen
af det ombyggede Nationalmuseum.
Fra venstre: Maja Majer-Wallat, pressechef, Jacob
Wenzel, adm. direktør, Pontus Hultén, kunstnerisk
direktør, Annesofie Becker, udstillingskurator, Olaf
Olsen, rigsantikvar. Foto: Kunst- und Ausstellungshalle der BRD, 1994.

sige om. Hun var klog, varm og livlig, vi
havde et formidabelt samarbejde. Vi fandt
tidligt ud af, at projektet skulle målsættes
til 300 millioner. Der blev nedsat et udvalg
bestående af museumsfolk og repræsentanter fra erhvervslivet og Egmontfonden.
Bodil Busk-Lausen, der var fuld af iderigdom blev udvalgets koordinator og sekretær og fik opgaven at holde sammen på
hele underskoven af tværfaglige grupper
og udvalg, samt naturligvis kongelig bygningsinspektør Gehrdt Bornebusch’s tegnestue. Det hele blev sammenfattet i rapporten Nationalmuseet og Fremtiden, som vi
i 1985 afleverede til fonden, der herefter
meddelte, at man ville bevilge de 100 millioner under forudsætning af, at planen
blev gennemført i sin fulde udstrækning.
Mimi Jacobsen havde en forventning om,
at andre fonde ville gå ind. Det skete ikke.
DANSKE MUSEER 4/13
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Den anden store fond på det tidspunkt
ville ikke spille 2. violin. Derfor trådte staten i årenes løb til med hen ved 200 millioner kroner, så vi kunne indfri vores fælles
ønsker.
Resultatet af udbygningen
Jeg har fået lov til at smugkigge sporadisk på
kapiteloverskrifterne i din erindringsbog, som
først vil udkomme efter din død. En af dem hedder ”Det fornyede Nationalmuseum”. Hvad står
der?
Der står, hvor glade vi er, hurra, hurra.
Vil du slet ikke pege på et enkelt punkt, hvor resultatet af ombygningen ikke blev helt som ønsket?
Jo, men først når du har givet mig lov til
at fremlægge nogle af de vigtigste nyordninger, deriblandt først og fremmest Egmonthallen, der giver museet mulighed
for at vise store og krævende særudstillinger, men også den monumentale forhal,
den nye biograf og foredragssal, Børnenes
Museum, museumsbutikken og nyudstillingerne mange steder i huset og i Brede.
At Danmarks nyere tid sidenhen er flyttet
fra den påtænkte placering i Brede til hovedsædet er dygtigt udført, og det er imponerende, at man også har haft kraft til at
foretage den talentfulde nyopstilling af
den store Danmarks Oldtid.
I vort projekt indtog Etnografisk Samling
en væsentlig plads ved den totale opdeling
i to helt forskellige hovedområder: Jordens Folk og Etnografiske Skatkamre. Det
er brillant gjort, men selv om jeg principielt ikke blander mig i, hvad der er foregået
efter min tid, kan jeg ikke lade være med
at sige, at det bekymrer mig dybt, at vor Etnografiske Samling med sin vidunderlige
bestand af pragtstykker fra hele verden nu
er reduceret til et biland i Nationalmuseets 3. afdeling (Nyere tid).
Rigsantikvarembedets ophør
Du var ikke kun højt respekteret, men også højt
elsket af dine kolleger og medarbejdere. Efter 16
år i embedet valgte du til manges store fortrydelse
at gå af i 1995. Var du klar over, at rigsantikvarembedet kun skulle overleve få år efter din
afgang?
Jeg fornemmede nok noget i den retning.
Efter at jeg havde meddelt ministeriet min
beslutning, fik den daværende kulturminister, Jytte Hilden den ide, at man skulle
skille rigsantikvarembedet fra Nationalmuseet. Det måtte jeg fraråde. Og fornuftige
folk i ministerens rådgivende udvalg anbefalede da også, at man fortsatte som hidtil.
Som Rigsantikvar havde man et ærme med
mange striber på. Det var en stor fordel,
når man stod overfor kommuner og entre14
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Bronzerelief af Olaf Olsen, udført af billedhuggeren
Gerda Thune Andersen i anledning af 50-året for
udgravningen af cirkelborgen Fyrkat i Himmerland. Relieffet hænger på gavlen af Fyrkat Møllegaard sammen med Fyrkats fire andre udgravere,
C.G. Schultz, Svend Søndergaard, Holger Schmidt
og Else Roesdahl. Foto: Gerda Thune Andersen,
2008.

prenører, med andre syn på det arkæologiske arbejdes nødvendighed.
I øvrigt skal jeg som sagt afholde mig fra at
udtale kritik af, hvad der er sket efter min
tid. Kun anser jeg det for en stor lykke, at
resultatkontraktsystemet først blev indført
efter min afgang. Jeg ville fandens nødigt
være den mand, som fik 100.000 kroner
ekstra om året i lønningsposen for at mine
medarbejdere slæbte særligt hårdt. Det
ville have passet mig utroligt skidt.
Sand oplysning
Du skriver i en meget munter kronik (Politiken
27. oktober, 1998,4) at du valgte at gå af, fordi
du ville hjem til dit fag. Der lå bunker med feltarkæologisk materiale og kaldte på dig. Du skriver også, at du dagligt glæder dig over at slippe
for både budgetvrøvl og ”den uendelige række af
møder med forudsigeligt indhold og udfald, der
er vor tids pest og kolera”.
Helt fri slap jeg nu ikke. Der var stadig en
del bestyrelsesposter. I 1991 havde jeg også
påtaget mig formandskabet for Den Store
Danske Encyklopædis videnskabelige råd,
og dermed at kommentere samtlige manuskripter. Indtil afslutningen i 2002 læste
jeg hver eneste dag mere end 15 spalter
for at holde mig på højde med udgivelsestakten. Det var en stor fornøjelse, og havde
min hukommelse været bedre, ville jeg i
dag være en af Danmarks mest vidende
mænd, men det fremmede ikke ligefrem
min egen videnskabelige produktion.
Foruden arbejdet med encyklopædien har du redigeret Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie i 16 bind (88-91) og den reviderede udgave i

17 bind (2002-2005). Du var sammen med
Rikke, Mogens Bencard og Erik Fischer initiativtager til Bjørn Nørgaards danmarkshistoriske
gobeliner på Christiansborg (2003). Du har i en
årrække skrevet i Skalk og andre populærvidenskabelige skrifter og så ved jeg, at du var en afholdt omviser med egen fanskare på Nationalmuseet. Som rigsantikvar gik du meget op i udstillingernes didaktik. Alt sammen peger på en
vis optagethed af det, man i dag lægger særlig
vægt ved i museerne, nemlig formidlingen.
Jeg afskyr ordet ”formidling”. Hvad er det
for noget? Hvad er der i vejen med det
gode gamle ord ”oplysning”. Nationalmuseet har en lang og fornem tradition for
folkeoplysende arbejde. Som næsten alle
på museet omviste vi med glæde og kæmpede faktisk for at blive gode nok. Det gør
man utvivlsomt også i dag. Som arkæolog
kan jeg kun bekræfte Grundtvigs ord:
Hvad solskin er for den sorte muld, er
sand oplysning for muldens frænde.

1. Se også Olaf Olsens mindetale: Peter Vilhelm Glob.
20.februar 1911 – 20. Juli 1985. Særtryk. Det kongelige danske Videnskabernes Selskab, 1986.
2. Biografier, Danmarks Middelalder og Renæssance.
Inspektører og redaktører 1838 -2010. Nationalmuseet 2011.
3. Arkæologiske undersøgelser, typisk opstået som
følge af byggeri eller jordarbejder, der straks skal
standses, hvis man støder på jordfaste fortidsminder.
Er fundet af væsentlighed, skal der foretages en nødudgravning.
4. Olaf Olsens bidrag til bogen Tiden, der fulgte, 22
danske topchefers farvel til magten, Aschehoug,
1998.

Anmeldelse

Mirjam Gelfer-Jørgensen,

Japanisme på dansk.
Kunst og design 1870-2010
Arkitektens Forlag, 2013.
Bogen udkommer også på engelsk.

Af Gunhild Borggreen,
lektor i Kunsthistorie og Visuel Kultur
ved Københavns Universitet

H

vis nogen kan skrive en over 400 sider lang bog om 140 års japanisme,
japansk indflydelse på dansk kunst og design, så er det Mirjam Gelfer-Jørgensen.
Udover sin excellente indsigt i dansk og
nordisk kunsthåndværk, kunstindustri og
design har Gelfer-Jørgensen i sit virke som
forskningsbibliotekar ved Kunstindustrimuseet haft tæt kontakt med en af Danmarks største samlinger af japanske kunstgenstande. Kunstindustrimuseet blev etableret bl.a. med henblik på at fungere som
inspiration til højnelse af kvaliteten i dansk
kunsthåndværk, og her var japanismen
fremtrædende fra første færd. Museets
første direktør Pietro Krohn indkøbte japanske genstande til samlingen, ligesom
Krohn selv benyttede sig af japansk-inspirerede motiver på porcelænsdesign for
Bing & Grøndahl, som det ses i Hejrestellet (1885-88). Kunstindustrimuseets japanske samlinger er løbende blevet udvidet,
og indeholder hundredevis af farvetræsnit
og bøger, tillige med porcelæns- og keramikgenstande, skærmmalerier, sværdprydelser, lakarbejde, kurveflet, netsuker,
tekstiler, og meget andet. Gelfer-Jørgensen
har gennem en menneskealder betragtet
og beundret disse objekter i sin daglige
gang på museet, og hun har skrevet om
japansk indflydelse i sit øvrige forskningsog formidlingsarbejde.
Bogen Japanisme på dansk. Kunst og design
1870-2010 går kronologisk til værks og begynder med den første bølge af japanisme,
der skyllede over Europa fra 1870’erne og
nogle årtier frem. I de første kapitler redegør Gelfer-Jørgensen i detaljer for, hvor-

Figur 68 fra bogen.
Kunstindustrimuseets første
direktør Pietro Krohn var selv en
aktiv udøver af japanisme i bl.a.
Hejrestellet (1885-88).

dan danske kunstnere og kritikere kom i
kontakt med japansk kunst gennem især
den franske japonisme, men også tysk interesse for Japan. Danske kunstnere udviklede en ny naturalisme gennem deres fortolkning af japanske kunstgenstande, og
det var især fugle og fisk, der appellerede
til danske kunstnere, bl.a. fordi de kunne
fortolke motivet i forhold til en dansk kontekst. Også nye teknikker inspireret fra Japan, så som stentøj med flydeglasur, optog
mange danske kunstnere i slutningen af
1800-tallet, ligesom japansk-inspirerede
motiver ses i sølv- og metalarbejde fra
denne periode.
De næste kapitler fokuserer på modernismens opkomst, og her er bl.a. møbelkunst
et markant felt, hvor Gelfer-Jørgensen
fremhæver værker af bl.a. Johan Rohde og
Thorvald Bindesbøll som eksempler på en
syntese mellem klassicisme og japanisme.
Gelfer-Jørgensen peger på, hvorledes inspiration fra andre kulturer kan være svær

at skelne fra hinanden, men at de tilsammen betød en general ”frigørelsesproces
fra det, man har kaldt de historiske stilarters spændetrøje” (p. 197). I efterkrigstiden ses japanismen i arkitektur og boligindretning, hvor traditionel japansk paladsarkitektur giver inspiration til nye
typer huse med åbne strukturer og store
glasvinduer, der trækker naturen ind i
stuen. Hverdagens brugsgenstande er
præget af enkelthed, fra plakatdesign til
sølvarbejder og stentøj. Gelfer-Jørgensen
trækker trådene op til nutiden ved at pege
på den arv, der går fra ældre til yngre generationer af danske kunsthåndværkere. Det
japanske får vedvarende nye former, både
inspireret af japanske artefakter, og fra
danske kunsthåndværkeres ophold ved
værksteder i Japan.
Det visuelle grafiske design forener bogens
emne med forfatterens metodiske greb:
den æstetiske nydelse. Det er en overordentlig smuk bog med over 400 store farDANSKE MUSEER 4/13
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Figur 90 fra bogen. Kitagawa Utamaro var en af de japanske træsnitkunstnere, hvis kvindeportrætter
blev populære i Vesten i slutningen af 1800-tallet. Denne rygvendte figur er Okita, en berømt servitrice
i Naniwaya tehus i Edo. Træsnittet blev reproduceret i det franske tidsskrift Le Japon Artistique i 1888.
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vereproduktioner. Gelfer-Jørgensen understreger de æstetiske paralleller mellem
japansk og dansk kunsthåndværk gennem
en række komparative opstillinger, der i
tekst og billede fremhæver visuelle ligheder mellem japanske originaler og danske
inspirationer. Denne tilgang er dog samtidig en metodisk akilleshæl: nogle steder er
det den visuelle sammenstilling af japanske og danske eksempler, der fører beviset
for indflydelsen, snarere end kildemateriale og arkiver. Det kan eksempelvis ses i
det afsnit, hvor Gelfer-Jørgensen beskriver
japanisme i billedkunst. Her påpeger forfatteren, at japanisme ikke var ”en særlig
udbredt tendens” i Danmark, men nævner
dog en håndfuld malere, der kunne være
inspireret af det japanske, herunder Vilhelm Hammershøi. Her er tale om kvalificerede gæt, idet Gelfer-Jørgensen ikke
henviser til skitser, noter, breve, samlinger
eller andet, der kan dokumentere kunstnernes direkte interesse for japansk kunst.
Gelfer-Jørgensen anvender derfor forsigtige formuleringer så som ”jeg skal ikke
kunne sige…” og ”formodning”, og henviser primært til, at på dette tidspunkt
(1890’erne) ”var kendskabet til japansk
kunst alment udbredt” i Danmark (p. 96).
Men den motivmæssige lighed mellem
gengivelsen af Utamaros rygvendte kvindefigur på side 98 (i en reproduktion fra det
franske tidsskrift Le Japon Artistique) og
gengivelsen af Hammershøis Kvindefigur
set fra Ryggen på side 99 er så visuelt insisterende, at den overskygger forfatterens
forbehold. Denne visuelle markering af
identiske motiver forfører læseren til at
knytte en direkte sammenhæng mellem
Utamaros træsnit og Hammershøis maleri
– uanset om Hammershøi nogensinde har
bladret i Le Japon Artistique eller ej. Dette er
et eksempel på synets magt til at overbevise

Figur 220 fra bogen. Patrick Nordström var en af
de kunsthåndværkere i skandinavisk sammenhæng, der fremhæves som forbillede for eksperimenterende former i keramik, og der er flere kilder som
peger på mulig japansk indflydelse.

om ligheder og sammenfald: Når man som
læser selv kan se, at det ligner, så må det
være sandt.
Japanisme på dansk er resultatet af et imponerende stykker forsknings- og udredningsarbejde, hvor man fornemmer, at forfatteren udover sin viden og overblik over
feltet både har gravet dybt i arkiverne og
har haft samtaler med nulevende kunstnere. Med over 500 noter har bogen grundige referencer til de mange analyser undervejs, og hermed bliver den visuelle ”forførelse” på billedsiden i sidste ende så tilpas udfordret af faktuelle og analytiske
argumenter, at reproduktionerne i langt
de fleste tilfælde fungerer som det, de er
beregnet til: som visuel dokumentation for
konkrete resultater af dansk japanisme.
Her fornemmer man eksempelvis at Patrick
Nordströms stentøjskrukker har meget
mere end visuel lighed til fælles med japanske te-beholdere.
Mirjam Gelfer-Jørgensen fremhæver en
historisk kronologi, hvor det japanske har
en ubrudt og kontinuerlig resonans i dansk
kunsthåndværk og design. Dette er GelferJørgensens pointe: den japanske indflydelse bør netop ses som en tradition i Danmark
på lige fod med for eksempel klassicismen,
som der flere steder drages paralleller til.
Og Mirjam Gelfer-Jørgensen argumenterer for, at begge stilretninger fungerer optimalt i en dansk kontekst, fordi de som
traditioner aldrig er stivnet i et fastlåst udtryk, men hele tiden bevæger sig for at harmonere med tidens tendenser, både i
form, materiale og funktion.

Figur 221 fra bogen. Kunstindustrimuseets samling af japanske tedåser af stentøj med elfenbenslåg
fra 17.-18. århundrede kunne sagtens have fungeret som inspiration til Nordströms stentøjskrukker,
især fordi Nordström også forsyner sine krukker
med låg (metalarbejde udført af Georg Thylstrup).

Figur 91 fra bogen. Vilhelm Hammershøi, ”Kvindefigur set fra Ryggen”, dateret i bogen til
1888. Hvorfra fik Hammershøi inspiration til den rygvendte figur? Der findes eksempler
blandt japanske træsnit, men også mulige inspirationskilder i europæisk og dansk maleri:
Ingres, Eckersberg, eller den samtidige P.S. Krøyer.
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Seminar

Den manglende
udstillingskritik

Af Ole Strandgaard

Ole Strandgaard.
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D

et har altid skuffet museumsfolk, at deres
udstillinger ikke rigtig bliver taget alvorligt
som udtryksform i medierne. Museumsudstillinger anmeldes ikke, i al fald ikke som udstillinger.
Udstillingerne får omtale, ja, men for det meste
går det på indholdet, ikke formen. Mens teaterstykker, operaer, film eller for den sags skyld
kunstudstillinger oftest også bliver kommenteret
for deres iscenesættelse, scenografi, fotografering,
kuratering, osv, sker det sjældent for kultur- eller
naturhistoriske udstillinger. Her nøjes man med
at tale om de udstillede genstandes sjældenhed
og betydning.
Jeg har selv beskæftiget mig en del med problematikken, bl.a. i Museumsbogen – praktisk museologi fra
2005, hvor et helt kapitel er helliget klassifikation
af udstillinger. Det er vel også derfor, at gode norske kolleger havde den godhed at invitere mig til
at deltage med et oplæg på et seminar i Oslo netop
om udstillingskritik (12.6.2013). Seminaret, som
strækker sig over tre sessioner, hvoraf den sidste
ikke har fundet sted endnu, er arrangeret af Museumsnytt, den norske pendant til Danske Museer. Det
var selvfølgelig meningen, at jeg skulle snakke
netop om klassifikation ud fra den opfattelse, at en
del af problemet med den manglende tradition for
kritik af kulturhistoriske udstillinger må ses i lyset
af, at der ikke findes egentlige klassifikationer af
udstillingers formsprog, og at der i relation hertil
også mangler et sprog, hvormed kritikken kan udfolde sig. Det var da også netop det, jeg tænkte
mig, da jeg i sin tid skrev kapitlet, og det samme
gjorde svenske Per-Uno Ågren før jeg, bl.a. i tidsskriftet Nordisk Museologi. Mens der findes et århundreder gammelt sprog til klassifikation, beskrivelse
og forståelse af for eksempel musik, så er det ikke
tilfældet med udstillinger. Udstillinger er for medierne først og fremmest begivenheder ikke udtryk
baseret på et særligt formsprog og omtales derfor
heller ikke som sådanne.
Men da jeg forberedte mig til seminaret, blev det
mere og mere klart for mig, at eventuel mangel
på klassifikation måske nok er en del af problematikken, men ikke forklaringen. Jeg blev da også
ret hurtigt enig med de dedikerede deltagere i arbejdsseminaret om, at sagen er mere kompleks.
Der er nogle spørgsmål, man kan stille sig: Er det

museerne, der har et problem, eller er det medierne? Er det museumsfolkene eller mediefolkene,
der skal strenge sig an? Hvad er det for et sprog,
der ikke er færdigudviklet? Er det udstillingssproget eller kritikernes? Endelig må man også huske
på, at der er forskel på anmeldelser og kritik.
Jeg blev hurtig enig med mig selv om (og tog deltagerne som gidsler), at der for så vidt ikke er problemer med opmærksomheden. Pressen er på museernes side, og de mange millioner besøgende tyder
jo ikke på krise.
Derimod har museumsfolk, ligesom alle andre kreative sjæle, brug for anerkendelse og kvalificeret kritik
og modspil.
Museerne er ikke de eneste, der mangler kvalificeret bedømmelse. Den kritiske anmelder er på vej
ud af medierne. Det er vigtigere, at forfatteren er
ung og smuk, end hvad hun skriver. Filmens budget er en vigtig parameter i vurderingen. Kunstudstillingens forsikringssum er i sig selv sensationen,
og så videre.
En seminarrække som den Museumsnytt i Norge
har sat i værk, er et vigtigt skridt på vejen. Man arbejdede med spændende pædagogiske modeller,
som måske kunne skærpe den kritiske sans, og der
er ingen tvivl om, at deltagerne, som var både museumsfolk og journalister, når frem til noget brugbart i den rapport, som seminarets leder Hege
Huseby og deltager vil udarbejde til slut.
Det er den kvalificerede kritik, der skal opdyrkes,
og formentlig skal den opdyrkes inden for museernes egne rækker, for eksempel som Eva Perssons
Udstillingsæstetisk Forum, der var omtalt i sidste
nummer af Danske Museer. Eva Persson havde også
haft indlæg på sessionen forud for den, jeg deltog i.
Den udvikling betyder, at museumsfolkene selv
skal skærpe deres evner både til at udtrykke kritik
af andres udstillinger og til selv at tage imod kritik
og lære af den. Det er ikke nødvendigvis let.
Jeg oplevede selv en snært af det problem på seminaret, for jeg havde bedt deltagerne om at se og
forholde sig kritisk til en udstilling på det etnografiske museum i Oslo. Selv havde jeg aftenen før
lavet en kritisk anmeldelse af udstillingen, og den
blev delt ud. Selvfølgelig var der to af seminarets
deltagere, som arbejdede netop på det museum og

Meddelelser
Arrangementer
Davids Samling, København
Davids Bazar – foredrag i efteråret, onsdage kl. 19:
11.9.: Pernille Bramming: Mit Kairo
25.9.: Steen Estvad Petersen: Islamiske haver
9.10: Peter Wandel: Historien om Muhammads
himmelfart.
23.10: Jens Nauntofte: Tyrannernes fald.
6.11.: Bente Scavenius: Eckersbergs tidlige landskabsmalerier.
20.11.: Bente Rahbek: Mine arabiske kvinder.
4.12.: Anne-Cathrine Riebnitzsky: Den stjålne vej –
Afghanistan set gennem en roman.
I efteråret gratis omvisninger hver onsdag kl. 19.30
og hver lørdag og søndag kl. 14 og 15.
Efterårsferie for børn: Kunstværksted og omvisninger.
Kulturnatten 11.10., kl. 19, 20, og 21: Tesalon og
orientalske toner med Bilal Irshess Trio.
Køge Museum
26.9.2013 kursus i perlestrikkede pulsvarmere. Der
tages udgangspunkt i museets samling af pulsvarmere fra 1800 og 1900-tallet –tidligere kaldet muffediser.
Museum Lolland-Falster, Nykøbing Falster
Museet og Teatret Masken har sammen skabt en
fantastisk og gyselig byvandring gennem tusmørket
i Nykøbing. Uhyggelige historier om genfærd,
hjemsøgte huse og mærkelige hændelser. Fra 4.7.,
sidste byvandringer 27.9., 16.10. og 17.10., kl. 19.30

Et glimt fra den udstilling om Indianere, som det var opgaven at forholde sig kritisk til. Min
væsentlige indvending var, at den i øvrigt sympatiske udstilling, manglede forklaring på, hvad
det var for genstande man så, men samtidig havde alenlange tekster på væggen. En klassisk
akademisk tilgang: Pep en videnskabelig afhandling op med pæne genstande.
Foto: Ole Strandgaard.

havde været mere eller mindre involveret i udstillingen! Nå, de tog det nu pænt!
Jeg tror, at branchen kunne nyde godt af et – gerne
fællesnordisk – korps af erfarne og progressive udstillingsfolk, pædagoger og kulturkritikere, som
kunne indkaldes som sparringspartnere både før
og efter udstillingsprojekter. Måske en slags pendant til European Museum of the Year Award?
Det kunne være en opgave for Nordisk Kulturfond
at holde sådan et apparat kørende, måske også
EU? Der skal jo bruges penge til rejser og ophold,
fortæring og så videre, og måske honorarer?
Under alle omstændighed vil et system af kollegial
kritik og selvkritik kunne fremme udviklingen af
museernes sprog.
Det skal ikke afholde museologer fra at arbejde
videre med klassifikationerne. Også det vil være
nyttigt, og kunne udmærket være emne for kommende specialer og ph.d.- afhandlinger.

Museet for Samtidskunst, Roskilde
Museet søsætter et banebrydende 2-årigt projekt –
’Museet går i byen’. Projektet går ud på at museet
flytter samtidskunsten ud i Roskilde by i form af
koncerter, performances og workshops. Målet er at
være der, hvor publikum er og skabe en dynamik
mellem publikum, kunstnerne og kunsten.
www.samtidskunst.dk
Storm P. Museet, København
Skyder to nye projekter i gang. De skal dels skabe
meningsfyldte fællesskaber og dermed styrke livskvaliteten for sårbare ældre og dels give læsesvage
unge bedre redskaber til at træne læsning og storytelling og dermed forbedre deres selvforståelse
som læsere.
Med inklusionsprojektet Kunst og humor som vej ud
af sårbare ældres isolation inviterer museet en gruppe
ældre indenfor, hvor de skal arbejde med museets
Storm P. samling og gennem egne erindringer og
egen historie være med til at skabe nye fortællinger
på museet. Samtidig skal det danne baggrund for
at udvikle formidlingstilbud for demente på plejehjem.
Formidlingsprojektet Slip taleboblen løs! skal munde
ud i et nyt digitalt undervisningsmateriale med afsæt i museets tegneseriesamling – skabt af unge og
henvendt til unge.
Realiseringen af de to projekter lader sig gøre, da
Storm P. Museet netop har fået en bevilling fra Kulturstyrelsens formidlingspuljer 2013.
DANSKE MUSEER 4/13
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Danske Museer Kommentar
●

Museer og forskning

Af Peter Storm,
næstformand i
Sammenslutningen
af Museumsforeninger i Danmark,
Middelfart

Jeg har en mening om den ny museumlovs udbredte krav om forskning på landets mange små og store museer. Jeg
mener, at det er at gå for vidt. Det føler
jeg mig af forskellige grunde overbevist
om. Men jeg kan strengt taget ikke vide
det. Men er der nogen, der kan det? Så
vidt jeg ved, er der ikke forsket i det.

H
Peter Storm.
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vert eneste statsanerkendt museum stilles
ifølge den ny lov over for krav om, at det skal
levere forskning på såkaldt ph.d.-niveau. Det kan
umiddelbart lyde godt, at hvert eneste museum
landet over skal forske i et eller andet, der har med
den nærliggende kulturarv at gøre. Så bliver man
nok klogere. Men det er ikke sikkert, at det er så
nemt og nyttigt, som man kunne tro.
Hvad er et museums opgave? Det er efter min mening at tage vare på vor kulturarv. På den ene side
at sikre, at kulturarvens genstande, spor, dokumenter og viden er tilgængelig for eftertiden. På den
anden side at levendegøre den i dialog med mennesker. Lad os blot et øjeblik forenklet sige, at fortiden ikke kan laves om. Derimod udvikler samfund
og mennesker sig hele tiden. I mødet mellem nutid og fortid sker meget. Fortiden, eller i alt fald
opfattelsen af den, påvirkes af nutiden. Det omvendte er også tilfældet. Uforudsigelige inspirationer og nytolkninger giver det.
Der foregår udvikling og nyudvikling i opfattelsen
af vores kulturarv og dens betydning. Nye spørgsmål rejses og nye svar gives. Dette kunne med et
jævnt ord kaldes for forskning. Der higes og søges.
Men går man til den for tiden herskende forskningsopfattelse, som den præsenteres i den ny
museumslov, så er denne måde at blive klogere
på ikke rubriceret som forskning.
Lad mig et øjeblik drage en parallel til sundhedsområdet. Skulle man da ikke stille krav til landets
praktiserende læger om, at de skal forske? Der er
nok en og anden praktiserende læge, der enten
forsker eller medvirker aktivt i et forskningspro-

jekt. Men det er ikke som akademiske forskere, de
er sat i verden. De er sat til at være i dialog med almindelige mennesker. De skal tænke over tingene,
og de skal blive klogere. Det er deres praksis. Det
er den, de får erfaring med. Derimod er det nyttigt, at der er forskere og forskningsmiljøer andre
steder på sundhedsområdet. Det er oplagt, at der
forskes i at bekæmpe sygdomme. Ligesom det er
oplagt, at der forskes i forbedring af patienternes
møde med lægerne. Blot for at nævne nogle få oplagte forskningsområder.
I forlængelse af denne udflugt til forskning og sundhed er det naturligvis ikke kun sådan, at forskning
skal være nyttebetonet. Der må også være tale om
fri forskning, der i første omgang retter sig mod at
besvare spørgsmål, der hverken på kort eller langt
sigt umiddelbart skal kunne nyttiggøres. Med dette
håber jeg, at have nuanceret forskningsbegrebet.
Jeg hævder ikke, at museerne udelukkende er befolket af en slags kloge praktikere. Nogle få forsker
også på et universitetslignende niveau, men flertallet er vidende og søgende sjæle, der kan fortælle
omverdenen om kulturarvens rigdomme. Der kan
søges viden på mange måder. Dette er min pointe.
Hertil kan tilføjes en anden pointe, at det bestemt
er frugtbart, at praktikere spiller sammen med forskere for at frembringe ny indsigt.
Vi kan ikke have noget imod forskning. Men vi kan
stille nogle kloge og kritiske spørgsmål til det forskningsbegreb, der er sat ind i museumsloven. Det
første spørgsmål er, om forskning skal høre hjemme på hvert eneste af landets museer? Det andet
spørgsmål er, om den bestemte type forskning (for
en sådan er der tale om) er et væksttilskud eller et
fremmedelement? Endelig, som det tredje, om
museumslovens forskningsbegreb er det eneste
saliggørende?
Vi kan nu passende spørge, om der er forskningsmæssig viden om de tre spørgsmål? Mig bekendt er
der ikke. Derfor kan man naturligvis godt indføre
krav om forskning på alle landets museer, men i så
fald er der enten tale om en form for faglig eller
politisk manøvre eller tale om et eksperiment. Nu
har jeg ganske tæt fulgt tilblivelsen af den ny museumslov. Jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at
der skulle være tale om, at indførelsen af de udbredte forskningskrav skulle være et eksperiment.
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Havde man dog bare sagt det, så ville meget se anderledes ud. Selv må jeg med skam melde, at heller
ikke jeg omtalte det som eksperiment. Nu hvor loven er vedtaget og eftertidens tanker følger, så kan
man passende overveje at se det som et eksperiment og dermed behandle sagen som sådan. Uforsøgt bør det heller ikke blive at forske i udkommet
af dette eksperiment.
Allerede nu kunne forskere – og ikke nødvendigvis
historieforskere, men eksempelvis samfundsforskere – gå tættere på spørgsmålet, om forskning
absolut skal forestås af ansatte på hvert enkelt museum? Om den krævede forskning er nyttig? Om
museumslovens forskningsbegreb er relevant?
Jeg er glad for, at vi har veluddannede forskere udi
historie på vore universiteter og på nogle af vore

museer. Men denne forskning er ikke den eneste
kilde til den viden, der formidles til den ganske befolkning gennem år og dag. Kloge praktikere og
gode formidlere såvel med professionelle som frivillige baggrunde har skabt og videregivet værdifuld viden til museernes besøgende og deres lokalområder. Der er selvfølgelig ikke et skarpt skel mellem praktikere og forskere. Man kan godt være
begge dele. Men det er dog ikke det almindeligste.
Jeg tror, at vores kulturarv er et livsnødvendigt
anliggende, og at formidlingen af den er af kulturberigende betydning. Her indgår museerne som
vigtige og uundværlige. Ubegrundede og modeprægede systemkrav må ikke begrænse den kulturhistoriske formidling. Der skal være et kærlighedsforhold mellem museer og forskning.

Statens Legatbolig i Paris
Der indkaldes ansøgninger for ophold i Statens
Legatbolig i Paris for 2014. Ansøgere, hvis projekt
har en konkret tilknytning til Paris og/eller Frankrig, vil blive prioriteret.
For at tilgodese flest mulige ansøgere tildeles ophold som regel kun for én måned.
Ansøgninger om ophold i legatboligen i 2014 bedes indsendt senest fredag den 1. oktober 2013.
Tildeling af legatboligen forventes afgjort primo
november 2o13. Besked vil blive sendt pr. mail
til samtlige ansøgere. Læs mere og find ansøgningsskema på: http://frankrig.um.dk/da/omos/statens-legatbolig-i-frankrig/

fredet på grund af dets kvaliteter, og ikke fordi det
repræsenterede en periode eller en stilart. Det
princip – at grønne fredninger sker efter kvaliteter
– vil være det vigtigste i kommende fredninger af
selvstændige landskabsarkitektoniske værker.

Kulturstyrelsen

Marstal Søfartsmuseums
gård: Den 8.7. blev det
gode legeskib S/S
MARTHA indviet med
maner. Flere hundrede besøgende lagde vejen forbi,
heraf mange børn.
Tilslutningen viser, at
søfart og søfartskulturen
har godt tag i folk.

Grønne fredninger
Blandt arkitekter og historikere har der længe
været et ønske om, at grønne anlæg kunne fredes
på linje med en bygning. Med en lovændring i
2010 blev der åbnet for, at også såkaldte selvstændige landskabsarkitektoniske værker af væsentlig
arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi kan fredes.
Indtil nu er blot et enkelt anlæg fredet, Vor Frue
Kirke Plads i Kalundborg, et geometrisk haveanlæg
fra 1952-53, anlagt af havearkitekt C.Th. Sørensen
og hans medarbejder Ole Nørgård. Anlægget blev

Nyt projekt åbner op for mere viden om Dansk
kulturliv
Kulturstyrelsen har netop afsluttet et stort samarbejdsprojekt med Danmarks Statistik der skal bane
vejen for lettere adgang til mere viden om og bedre
redskaber til at analysere udviklingen i dansk kulturliv.
Som supplement til kulturstatistikkerne i Danmarks Statistik har Kulturstyrelsen etableret en
Videnbank, hvor der samles relaterede analyser,
statistikker og rapporter.
1001 fortællinger om Danmark
På websitet ’1oo1 fortællinger om Danmark’ er der
udpeget 25 fortællinger om Den Kolde Krig, der
omfatter mere end 100 byggerier og anlæg spredt
rundt i det danske landskab. På sitet findes nu
over 2000 historier om steder, der fortæller om
bygninger, fortidsminder og kulturmiljøer i det
danske landskab.
Soldaterkirkegård for faldne danske i 1. Verdenskrig genindvies
5333 sønderjyske faldne fra 1. Verdenskrig, får nu
et minde på den danske soldaterkirkegård i Braine.
Kirkegården er renoveret, og de sønderjyske soldater, der døde som udskrevne i tysk krigstjeneste,
bliver mindet med deres navne på nye mindetavler.
Soldaterkirkegården i Braine har siden 1924 været
gravplads for sønderjyder, som faldt i tysk krigstjeneste under 1. Verdenskrig. Kirkegården er nu
renoveret og samtidig bliver historien formidlet
bedre. Projektet er udført af Kulturstyrelsen og
Den Sønderjyske Fonds Mindelegat. Erhvervsmanden Laurids Jessen har doneret 700.000 kr. til projektet og Kulturministeriet har bevilget et tilsvarende beløb.
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Rettelse
Danske Museer nr. 2, April 2013: Artiklen
’Køge Bugt på Banen – et samarbejde
mellem to museer’. Af Bitten Larsen og
Kirsten Egholk, hhv. Forstadsmuseet og
Greve
Desværre opstod der en fejl i forbindelse
med ombrydningen af denne artikel. Selve
artiklen kunne læses på s. 30, men et afsluttende skema med erfaringer m.v. fra
andre samarbejdsprojekter m.v. fandtes
først på side 36. Redaktionen beklager!

Personalia
ARoS Aarhus Kunstmuseum
Ny direktør på ARoS. Når museumsdirektør Jens Erik Sørensen pr. 1. januar 2014
forlader ARoS, overtager Erlend Høyersten. Erlend Høyersten kommer fra en
stilling som leder af Bergen Museerne,
Norge.
Brandts, Odense
Den 1. juli tiltrådte Mads Damsbo som
leder af det nye Brandts. Det nye Brandts
består af Kunsthallen Brandts, Museet for
Fotokunst og Fyns Kunstmuseum. Mads
Damsbo kommer fra en stilling som direktør for Gl. Holtegaard.
Bornholms Kunstmuseum
Museumsdirektør Lars Kærulf Møller kan
fejre 25 års jubilæums som leder af Bornholms Kunstmuseum.
Frederiksbergmuseerne
Cand.mag. og ph.d. Michael Eigtved er udnævnt til direktør for det nye fællesskab
for Frederiksbergmuseerne.
Gl. Holtegaard, Holte
Museets bestyrelse har pr. 1. september ansat mag.art. Maria Gadegaard som ny direktør for kunsthallen. Marie Gadegaard
kommer fra stillinger som kurator for KØS
og Kunsthal Charlottenborg.
Sydvestjyske Museer, Ribe
Ph.d. Lulu Anne Hansen er ansat som
leder af historieafdelingen. Hun skal være
med til at styrke både forskning og formidling inden for de sidste 150 års historie i
Esbjerg og Sydvestjylland.

Ph.d. Morten Pedersen har modtaget et
post.doc. stipendium på grundlag af sin
forskning for museet i Aalborg.
Dansk Center for Herregårdsforskning
Har modtaget en driftsbevilling på 5 mio.
kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond over de kommende 5 år. Bevillingen
betyder, at forskningscentret kan fortsætte
sit arbejde med at udføre og formidle
forskning i Danske herregårde og deres
kulturmiljøer.
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet,
Auning
En ny ph.d.-afhandlling beskriver de vanskelige men nødvendige ændringer af herregårdenes bygningsanlæg og kulturmiljøer. Arkitekt Sonja Marie Overgaard forsvarede den 14. juni sin ph.d.-afhandling
’Værdiforskydninger i arkitektonisk kulturarv. Herregårdenes avlsbygninger – udviklingsbetingede ombygninger og arkitektoniske kulturarvsværdier’. Afhandlingen
beskæftiger sig med, hvordan genanvendelse af herregårdenes avlsbygninger kan
udføres, sådan at de arkitektoniske kulturarvsværdier bevares. Ph.d.-projektet har
været støttet af Realdania og er udført i et
samarbejde mellem Arkitekskolen i Aarhus og Dansk Center for Herregårdsforskning.
Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg
og Syddansk Universitet
Museet arbejder målrettet med at tilgodese medarbejderstabens ønsker om forskeropkvalificering. På grundlag af sin
forskning for museet, der har været støttet
af Kulturstyrelsen, har museumsinspektør
ph.d. Morten Pedersen opnået bevilling
fra Det Frie Forskningsråd – Kultur og
Kommunikation til projektet ”When China
awakens… Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig”. Det
treårige postdocprojekt gennemføres ved
Center for Industri- og Erhvervshistorie
ved Syddansk Universitet.
Sydvestjyske Museer
Museumsinspektør Niels Algreen Møller
har forsvaret sin ph.d.-afhandling ved
Københavns Universitet, ”Dynamiske bebyggelser. Vestjylland i ældre jernalder”.

Forskning/Arkæologi
Forskning
Syddansk Universitet, Odense og Nordjyllands Historiske Museum
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Museum Lolland-Falster
I denne sommer har arkæologer fra Museum Lolland-Falster og Nationalmuseet arbejdet med at udgrave den 2000 år gamle

landsby ved Hoby, hvor den begravede
rigmand har boet. Det har været en for perioden meget stor landsby, hvor arkæologerne indtil videre har fundet 24 hustomter. En del af husene er så velbevarede, at
man får et sjældent indblik i, hvordan man
har levet for 2000 år siden. Der er bevarede lergulve med ildsteder. I gulvet til ét
af husene er nedgravet et fint lille lerkar, et
såkaldt husoffer. Der har i sommerens løb
været åbent for besøgende.
Roskilde Museum
Skibbys middelalder er dukket frem. Skibby omtales som en købstad omkring 1240,
men det er i realiteten også alt, hvad vi
ved. Nu er det så endelig lykkedes at finde
oldsager, der stammer fra 1200-tallet. I en
affaldsgrube er fundet en mønt fra kong
Erik Menveds regeringstid (1286-1319)
sammen med rester af dobbeltkamme, affald fra kammagerens værksted og en del
glaseret keramik med fine dekorative detaljer. Skibby som middelalderby er kommet på det arkæologiske landkort.
Museum Sønderjylland
Museet har fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal modtaget en stor bevilling på 2,3
mio. kr. til gennemførelse af et fælles
dansk-tysk udgravnings- og forskningsprojekt, der skal fortsætte og afslutte de
undersøgelser, som Aarchäologisches Landesamt Schleswig-Holstein gennemførte i
2010 og 2011. Ved disse undersøgelser lykkedes det at påvise den port i Danevirkevolden, der omtales i de Frankiske Rigsannaler i 808. Porten står i forbindelsen med
den såkaldte kampestensmur fra 700-tallet
og er fundet ganske tæt ved Danevirkemuseet.
Vesthimmerlands Museum, Aars
Grave i lange baner – en utrolig historie.
Et unikt fund dukkede op på en mark
udenfor Vestrup. Her blev fundet stendyngegrave fra bondestenalderen. I de 5000 år
gamle grave, som ligger i forlængelse af
hinanden på en strækning på over en kilometer, er mennesker og kvæg begravet
side om side. Gravene, som er fundet i tracéet for det kommende Skagerak 4 elkabel, er arrangeret på en sådan måde, at
tankerne ledes hen på et okseforspand,
som trækker en vogn. Tolkningen forstærkes af, at stendyngegravene findes anlagt
på lange rækker gennem landskabet. Et
forskerhold fra Center for Geogenetik fra
Københavns Universitet har udtaget jordprøver til udvidede naturvidenskabelige
analyser.

HAV FORSIKRINGEN KLAR
FØR DE LÅNTE FJER LETTER
Du kender sikkert søm-til-søm-forsikringen til værker eller
objekter, som du låner til en særudstilling. Den skal være klar,
før de lånte værker løftes fra deres vante plads.
Ring, når du ved, hvad du skal låne. Så sørger vi for, at du og
dit museum er dækket fra det øjeblik, du overtager ansvaret.

52265 03.13

Nummeret er 44 74 33 94

Museet i undervisningen

intrface 2013
– status og perspektiver
Partnerskaber og klynger
Af Sally Thorhauge, ph.d.-stipendiat ved
Aarhus Universitet og Ole Puggaard,
museumsleder, Danmarks Industrimuseum

Foreningen intrface går nu ind i sit
tredje år efter en forsøgsperiode
finansieret af Kulturstyrelsen og
Region Midtjylland. Her følger en
kort orientering om status og perspektiver for foreningens arbejde.

Intrface er i dag en kontingentfinansieret
forening med knap 70 betalende medlemsinstitutioner fordelt på partnerskaber
og klynger i Region Midtjylland, Region
Nordjylland og Region Syddanmark.
Mange partnerskaber genbruger tidligere
producerede forløb mens andre producerer nye, og enkelte har valgt at vente med
at gennemføre forløb til næste skoleår.
Nogle partnerskaber har udvidet samarbejdet til at omfatte andre aktiviteter. F.eks.
har Museum Østjylland gennemført et efteruddannelsesforløb for partnerskolens
historielærere. På museet er man blevet
opmærksom på, at mange lærere ikke naturligt tænker museet ind som en undervisningsressource, hvilket man gennem

efteruddannelsesforløbet håber at ændre
på. Mange lærere har begrænset kendskab
til museet, lokalområdet og dets historie,
fordi de ikke selv er bosat her og har derfor også begrænset indsigt i, hvordan museet kan fungere som alternativt læringsmiljø. Formålet med forløbet har også været at udvide samarbejdet til flere lærere
på skolen.
Videndeling og gensidig inspiration –
et koncept for samarbejde
Én af de måder, hvorpå arbejdet i intrface
er organiseret, er i form af klynge- og partnerskabsmøder. Møderne har udviklet sig
til de fora, hvor udvekslingen af ideer og
aftaler på tværs af etablerede partnerskaber finder sted, og megen ny inspiration

Klyngemøde i Skive den 22. oktober 2012 med oplæg, erfaringsudveksling og inspirerende samvær. Foto: Jens Bønløkke.
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og energi til samarbejde hentes her. Der
er afholdt fem klyngemøder i 2012 / 2013.
(se referater på www.intrface.dk). Til møderne samles partnerskaber på tværs af regionsskel og museums- og skoletype. Møderne har den vigtige funktion at være en
platform, hvor medlemmerne kan dele erfaringer og få ideer til nye forløb. Endvidere har et dagsordenpunkt været at diskutere de ufordringer, der kan være ved
samarbejder mellem museer og gymnasieskoler. F.eks. at koordinere de to institutioners årshjul, som kan være skæve i forhold
til hinanden. Museerne kan have travlt
med f.eks. udstillingsopbygning og -åbning
på et tidspunkt, hvor skolerne har tid til at
udvikle undervisningsforløb, og omvendt
har lærerne ekstra travlt i skolernes store
opgave- og eksamensperioder, hvor museerne måske har tid. En anden udfordring
kan være, at samarbejdet varetages af
”solo” intrfacere, som dels savner opbakning fra ledelsen (på museum eller skole),
dels savner at flere kolleger deltager aktivt
i projektet. Travle hverdage blandt undervisere og museumsfolk betyder ligeledes,
at der ikke skal mange forhindringer til,
før et ellers godt samarbejde bliver nedprioriteret, hvis der ikke er kolleger at dele
arbejdet med. Dertil kan det undre, at der
på 5. år i intrface tidsregning stadig er en
tanke om, både på skoler og museer, at samarbejde med museer kun er for historie og
dansk, til trods for at den faglige bredde
af mange gennemførte forløb viser noget
andet.
Foreningen intrface skal placeres i
organisationen
Erfaringerne fra klyngemøderne har været
drøftet i bestyrelsen. For at sikre kendskab
til intrface på ledelsesniveau orienterede
to af bestyrelsens medlemmer alle rektorer
i Midtjylland om foreningen på et møde
den 11. april 2013. Holdningen var, at foreningen intrface skal markeres som et

samarbejde med betalte timer på samme
måde som andre forsøg eller projekter,
som institutionerne indgår i. Kun ved at
prioritere timer til en tovholder på skolen
eller museet, bliver arbejdet kontinuerligt
synligt på lige fod med andre indsatsom råder.
intrface samarbejder i medierne
Det har vist sig, at markedsføringen af
intrfaceforløb kan resultere i solid medieomtale, som set fx ved flere af forløbene
udviklet og gennemført af partnerskabet
Vesthimmerlands Gymnasium & og HF/
Vesthimmerlands Museum; senest er et 1.g
forløb i Almen studieforberedelse om de
lokale ringborge fra vikingetiden, Fyrkat
og Aggersborg blevet omtalt i Aars Avis,
17.4.2013. Et andet eksempel er et biologiforløb for et 3.g A-niveau hold, som er
udviklet af partnerskabet Sydvestjyske Museer/ Teknisk Gymnasium i Esbjerg, hvor
eleverne foretog en række undersøgelser
af to skeletter fra udgravningen under
Ribe Domkirke. Projektet blev omtalt i
Lokalavisen.dk 12.2.2013.
Det er generelt vigtigt at synliggøre intrfacesamarbejdet på de enkelte institutioners
hjemmesider for at understrege, at der foregår et udviklingsarbejde mellem de gymnasiale uddannelser og museerne, som
rækker ud over almindelige gængse omvisninger.
Perspektiver
intrface ønsker at bidrage til den fortsatte
udvikling og udbygning af samarbejdsfladen mellem skoler og museer. Her er et
par eksempler på, hvordan intrface konkret har meldt sig som aktør:
1.) Museer som ressourcerum ved større
skriftlige opgaver på de gymnasiale uddannelser
3.g’erne på STX (det almene gymnasium)
har i sommerens eksamensperiode været
igennem den afsluttende prøve i det

1.x elever fra Vesthimmerlands Gymnasium & HF
tager jordbundsprøver som en del af et forløb i almen studieforberedelse udviklet af klassens lærere i
samarbejde med medarbejdere fra partnerskabsmuseet Vesthimmerlands Museum. Foto: Christiane
Nørkjær Svendsen, 1.x.

tværfaglige studieelement Almen studieforberedelse. I elevernes digitale Ressourcerum kunne de finde links til tekster,
film, hjemmesider, osv., som de kunne
lade sig inspirere af og bruge til deres arbejde med dette års emne, ”Kampen for
det gode liv”. Ressourcerummets indhold
leveres hvert år af fagkonsulenterne fra de
mange fag, der er relevante i forhold til
årets tema. Men til trods for alle de typer af
materiale, der er at hente på disse digitale
platforme, glimrer links og henvisninger
til museer og museumsudstillinger også i
år ved deres fravær. Kun Energimuseet har
været heldige at få en plads i Ressourcerummet.
Vi kan konstatere, at der i løbet af de seks
år, 3.g’ere er blevet eksamineret i Almen
studieforberedelse, kun ganske få gange
henvises til danske museer i elevernes Ressourcerum, dvs. i alt seks museer på seks
år. Der er henvisninger til flere danske
og udenlandske museers hjemmesider og
publikationer, men altså kun seks museer,
som inddrages med konkrete udstillinger
og relevant ekspertise.
intrface bestyrelsen har derfor henvendt
sig til fagkonsulenter, de museumsfaglige
udvalg og Kulturstyrelsen og opfordret til,
at de fremover samarbejder om at tænke
museers udstillinger og ekspertise ind i
såvel Ressourcerummet for prøven i Almen studieforberedelse som i forhold til
andre store opgaver og prøver ved de gymnasiale uddannelser. I skrivende stund har
bestyrelsen ikke modtaget noget svar fra
henvendelsens modtagere. (Henvendelsen til ministerium og styrelse kan læses i
DANSKE MUSEER 4/13
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3.g A-niveau biologielever fra Teknisk Gymnasium i Esbjerg undersøger skeletter fra udgravningen under Ribe Domkirke. Forløbet udvikledes af holdets lærer i samarbejde med
partnerskabsmuseet Sydvestjyske Museer. Foto: Dorthe Thygesen Schmidt, Cand. med. vet,
underviser, Teknisk Gymnasium Esbjerg.

forkortet udgave i Gymnasieskolen (#4 –
2013).)
2.) ”Nyt netværk for skoletjenester skal
styrke museer og skoler”
Pressemeddelelsen 8. april 2013 fra Ministeriet for børn og undervisning om oprettelsen af det nye netværk1 mellem skoler
og kulturinstitutioner blev hilst velkommen af intrface. I det kommende arbejde
med at etablere, udvikle og fastholde dette
netværk har vi tilbudt os som ressourcepersoner. I intrface er der gennem mange år
opbygget stor erfaring, fx i at etablere og
udvikle partnerskaber museer og skoler
imellem samt skabe undervisningsforløb,
der inddrager kulturinstitutioner som vidensressource og læringsmiljø; dels erfaring med at organisere og vedligeholde et
netværk, hvis formål og funktion er medlemmernes videndeling og gensidige inspiration i relation til intrface’s mangefacetterede arbejde.
Ambitionerne for det nye netværk passer
godt til flere af intrfacekonceptets målsætninger:
● At udvikle fag og fagdidaktikken på de gymnasiale uddannelser i forhold til brugen af
museumsinstitutionen
● At åbne de to vidensinstitutioner for hinanden og etablere et varigt samarbejde og netværk mellem dem
● At etablere og udvikle gymnasierelevant undervisningsmateriale, hvor museet som institution, dets personale, samlinger, bibliotek og
udstillinger indgår som vidensressource
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At udvikle de unge som museumspublikumsgruppe, hvilket er en langsigtet investering i at
øge kvaliteten og antallet af besøg på de danske museer
En granskning af de små 100 undervisningsforløb, som partnerskaberne har
uploadet og gjort tilgængelige for alle på
www.intrface.dk, tyder på, at der er store
faglige, pædagogiske og fagdidaktiske gevinster at hente ved, at lærere og museumsinspektørerne samarbejder om at udvikle og gennemføre undervisningsforløb
for eleverne. Det er bl.a. erfaringerne fra
partnerskabssamarbejdet og de museumsbaserede undervisningsforløb, som er fokus for et igangværende forskningsarbejde
som undertegnede ph.d.-stipendiat udfører ved Aarhus Universitet.
Det direkte møde og samarbejde mellem
skole og museum – uden mellemled – er
ifølge meldinger fra foreningens medlemmer nøglen til at sikre et godt resultat.
Begge parter bliver klar på forskelle og ligheder mellem de to institutioner, og for
hvordan de to læringsmiljøer bedst supplerer hinanden. De opdager og genopdager
egen praksis ved at se den gennem den anden institutions synsvinkel. Desuden oplever begge parter, at de har ejerskab for undervisningsforløbene, som de udvikler
sammen, og er lige ansvarlige for, og at det
bliver en god og lærerig oplevelse for eleverne. Tiden brugt på den direkte dialog
de to institutioner imellem er givet godt
ud.
●

intrface i tal2 august 2008 – maj 2013
Ca. 90 undervisningsforløb
32 fag* (På nuværende tidspunkt
har intrface’s arbejde involveret følgende fag: afsætning, almen studieforberedelse, billedkunst, biologi, bioteknologi, dansk, dansk-historie opgave, dramatik, engelsk, fysik, historie,
idræt, kemi, kommunikation/it, kulturfagsgruppe, matematik, mediefag,
museologi, naturgeografi, naturvidenskabeligt grundforløb, naturvidenskabeliggruppe, oldtidskundskab, psykologi, religion, samfundsfag, samfundsfagsgruppe, spansk, studieområde,
studierejse, teknologihistorie, tysk,
virksomhedsøkonomi)
170 klasser/hold
135 lærere
55 museumsmedarbejdere
4280 elever/kursister

1. Marie Damsgaard Andersen fra Skoletjenesten på
Sjælland skal lede arbejdet i et treårigt projekt, som
skal etablere, opbygge og sikre den fortsatte eksistens af et samarbejdende netværk af skoler og kulturinstitutioner vest for Storebælt. Projektet finansieres af hhv. Kulturministeriet og Ministeriet for børn
og undervisning, som også leverer medlemmer til
projektets styregruppe. Marie Damsgaard Andersen
tog i uge 27 kontakt til artiklens forfattere m.h.p. at
knytte os til projektet som ressourcepersoner for
fremadrettet at kunne inddrage erfaringerne fra intrface i udviklingen af dette netværk.
2. Tallene er konservative.

Lære for livet

Aktiv aldring,
livslang læring
og erindring
Af Lise Jungersen, kandidatstuderende
i Kulturarvsformidling, Aalborg Universitet

Social inklusion har de senere år
været et buzzword både i den
danske og den internationale museumsverden. Men måske er der
ikke så meget ”buzz” over det
længere ? Hvad nu hvis det kobles med ’aktiv aldring’, ’livslang
læring’ og ’erindring’?

Fars krog i erindringslejlighedens dagligstue.
Bemærk soldaterbilledet og pibesamlingen i baggrunden. Formidler Lotte Kofod med gæst.
Modelfoto: Den Gamle By/Kamma Mogensen.
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Nye summeord i museumsverden
Museer skal være for samfundet og ikke
blot om det. Sådan kan den nye museologi,
der har været på fremmarch gennem de
sidste 20-25 år, sammenfattes helt kort.
Dette teoretiske paradigmeskifte med øget
fokus på social inklusion er især på danske
museer blevet operationaliseret gennem
tiltag rettet mod ikke-brugere, særligt
unge. De senere år er der vokset en ny socialpolitisk tendens frem i Europa og USA.
Her kan museerne finde inspiration til de
socialt inkluderende opgaver og til museumsarbejdet generelt, og det også i relation til en befolkningsgruppe, som fortsat
er i vækst.
Den europæiske befolkning bliver som bekendt stadigt ældre. Med tiltaget ”European
Year for Active Ageing and Solidarity Between
Generations 2012” ønskede EU at tilskynde
politikere og andre beslutningstagere til at
optimere ældres muligheder for at bidrage
og for at opnå en højere livskvalitet gennem ”aktiv aldring”. Aktiv aldring definerer EU således: ”Active ageing means growing
old in good health and as a full member of society, feeling more fulfilled in our jobs, more independent in our daily lives and more involved
as citizens.” Begrebet er relativt nyt og omhandler den befolkningsgruppe, der har
rundet de 60, og som ofte kun har få år tilbage på arbejdsmarkedet, dem der er pensionerede, men også dem i den fjerde alder, hvor det fysiske og mentale helbred er
i tilbagegang. Tæt forbundet med aktiv aldring er princippet om livslang læring og
brug af erindringer, og det er her, museerne kommer ind i billedet.
Siden 1960erne har det været bredt anerkendt, at mennesker lærer hele livet. Men
hvorfor skal ældre overhovedet lære?
Spørgsmålet har to overordnede svar, som
dog er tæt forbundet. Som sagt er det et
faktum, at den europæiske befolkning bliver ældre og ældre. Dette betyder, at der
bliver færre hænder på arbejdsmarkedet
og dermed også færre til at tage sig af det
aldrende samfund, hvilket igen betyder,
at der bliver et øget samfundsøkonomisk
pres. Dette kan siges at være den presserende politiske side af sagen. Derudover
er der den rent menneskelige side, som
handler om de ældres livskvalitet. Efter
pensionsalderen er der fare for, at de ældre føler, at de mister deres tilhørsforhold
til samfundet, at de ikke længere gør nytte
eller har indflydelse. Denne følelse forstærkes ofte, når de ældre når den fjerde
alder, hvor de måske bliver alene og ikke
længere kan klare sig selv. Fysiske og psykiske begrænsninger som sygdom og demens kan sænke selvværdet, også selvom
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plejepersonale og pårørende forsøger at
hjælpe, så godt de kan. Svage ældre kræver
flere ressourcer, og så er vi tilbage ved det
øgede økonomiske pres. Aktiv aldring og
livslang læring har gennem de seneste 1015 år mere og mere vist sig at være en del
af løsningen på begge problemer. Hos en
række museer har det givet bemærkelsesværdige resultater at inddrage ældre i den
fjerde alder ved at gøre brug af de ældres
egne erindringer i særlige rammer og forløb.
Erindringsformidling
Den Gamle By har sammen med Aarhus
Kommune arbejdet med mennesker ramt
af demenssygdomme og erindringsformidling siden 2003. Formålet har været at give
de ældre en bedre livskvalitet ved at bringe
dem i kontakt med de erindringer, som
ellers er forsvundet. Siden 21. marts 2012
er dette sket ved at invitere demensramte
plejehjemsbeboere inden for i en helt autentisk indrettet lejlighed fra 1950erne.
Lejligheden er fra dengang de ældre var
unge. Forskning har nemlig vist, at mennesker bedst husker deres ungdomsår fra de
er 15-30 år gamle. De ældre bliver modtaget af fruen i huset hos familien Laursen,
Sønderbrogade 3, 1.th. Indenfor opfordres gæsterne til at hjælpe med at lave kaffe,
vaske op og andet husligt arbejde. Efter
serveringen af kaffe og kage i dagligstuen
er det tid til at finde sig til rette i den pæne
stue, hvor gæsterne kan spille på klaveret,
synge og snakke.
De mange detaljer i lejligheden, indretning, lyde, dufte osv., og det, at det hele
må benyttes frit, sætter gang i erindringsprocessen. Det er gæsterne selv, der bestemmer, hvad der skal tales om, og den
specialuddannede formidler i skikkelse af
fru Laursen lægger den klassiske formidlerrolle fra sig. Opgaven er at støtte og
sætte i gang, ikke at formidle viden. Den
kommer brugerne selv med. Museet oplever, at ældre, som ellers er meget indesluttede, pludselig liver op og fortæller lystigt
om deres fortid eller bryder ud i sang. Plejepersonalet, som altid er med, kan bruge
de ældres oplevelser i deres videre arbejde,
da de nu ved, hvad der kan bringe lidt af
gløden tilbage hos beboerne. En decideret
evaluering af arbejdet med 1950’er lejligheden vil komme ud i løbet af 2013, men
museet betegner den som en stor succes.
Efterspørgslen er stor, ligesom interessen
fra flere udenlandske museer.
I England afviklede Group for Education
in Museums (GEM) fra november 2009 til
marts 2010 projektet ”Sounding Out Your
Heritage” (SOYH). Målgruppen var ældre,

der af forskellige årsager ellers ville være
svære at nå for kulturarvsinstitutioner. Formålet var at aktivere og undervise ved at
gøre brug af (kultur)arv. GEM arbejdede
med seks forskellige deltagergrupper fra
plejehjem og beskyttede boliger i samarbejde med museer, arkiver, biblioteker,
freelancere og plejepersonale. Grupperne
var nøje valgt ud, så man var sikker på, at
deltagerne havde noget til fælles: at de
f.eks. kom fra det samme plejehjem, by eller område. Alle grupper var i den fjerde
alder, nogle var mere skrøbelige end andre. Målet med hver gruppe var, at de i
løbet af fire til seks sessioner à to timer
skulle producere en ’ressource’, dvs. en
folder, CD eller erindringskasse, der ville
kunne bruges i fremtidige, lignende forløb. Fokus lå på at give de ældre forskellige
færdigheder, dels som aktivering nu og
her, men også som afsæt for videre fordybelse og fornøjelse.
GEM lagde meget vægt på, at der var tale
om uformel læring, og at det derfor var
vigtigt at grupperne selv bestemte, hvad
deres produkt skulle være. Denne proces
blev i de fleste tilfælde hjulpet i gang af en
lokal museumsmedarbejder, som havde
genstande med som kunne bryde isen og
sætte erindringerne i gang. Dette var også
tilfældet med en af de ældste grupper fra
plejehjemmet Cranmer House i Canterbury, Kent, i det sydøstligste hjørne af England. I samarbejde med det lokale Canterbury Museums blev gruppen først præsenteret for en kasse med gamle genstande.
Efterhånden som genstandene blev undersøgt, blev erindringerne vakt. Det førte
til en masse historiefortælling. Gruppen
skabte en erindringskasse med gamle genstande samt en CD med deltagernes egne
fortællinger om, hvad genstandene havde
betydet for dem. Kassen blev doneret til
museet, som ville kunne benytte den i lignende projekter fremover. Undervejs arbejdede man også med at scanne gamle
fotografier ind på computeren, fotografi
og optagelse af lyd. Processen skulle motivere til at arbejde videre med minderne og
skabe følelsen hos deltagerne af, at have
opnået noget. GEM har som evaluering
bl.a. lavet et Best Practice Toolkit, som alle
interesserede kan benytte sig af. Også de
oplevede, at de forskellige grupper af ældre i den grad blomstrede op under arbejdet med erindringerne og den uformelle
læring, og det uanset om de var ramt af demenssygdomme eller ej. Plejepersonalet,
der omgav grupperne, gav ligeledes udtryk
for at de ældre livede op efter få sessioner,
og at de viste mere engagement i hverdagen. Det skal dog med, at der ikke nævnes

Sang i den pæne stue. Evnen til at tale og evnen til
at synge sidder forskellige steder i hjernen. Musik
kan derfor få ellers tavse gæster i Den Gamle Bys
50’er lejlighed til at bryde ud i sang. Det handler
ofte om at ramme de rigtige sanseindtryk for at låse
op for erindringerne.
Modelfoto: Den Gamle By/Kamma Mogensen.

noget om den langsigtede effekt hos ældre
med demens. Den umiddelbare oplevelse
under selve sessionerne var dog til stor
glæde for alle deltagere.
ODM afholdt i januar og marts 2013 kurset ”Active Ageing and Museums” i København med udenlandske gæsteforelæsere
og workshops, men af den ene eller anden
grund var kurset ikke særlig velbesøgt.
Som vist er der ellers inspiration at hente
i denne form for social inklusion – også for
danske museer – og målgruppen vokser
støt. Social inklusion handler jo ikke kun
om unge, men om det brede samfund,
hvor den stadigt større gruppe af ældre
blot kan være én af mange potentielle
fokusgrupper. At arbejde med læring og
erindringer er museernes speciale. Som
eksemplerne i denne artikel viser, skal der
ikke så meget til for at forbedre livskvaliteten hos det stigende antal ældre. Det
handler blot om at lade de personlige
historier komme frem.

Minderne bliver vakt så snart gæsterne
træder ud af bussen foran Erindringshuset. Nogen har parkeret en sæbekassebil
lige foran opgangen! Modelfoto:
Den Gamle By/Kamma Mogensen.

De besøgende bringer en masse glemte færdigheder
og viden med sig, fra madlavning til klaverspil –
eller som her strømpeopmaskning. I 50’er lejligheden bobler det op til overfladen, og rollerne mellem
gæst og museumsformidler i skikkelse af Lotte
Kofod bliver pludselig byttet rundt.
Modelfoto: Den Gamle By/Kamma Mogensen.
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Litterært

Limfjordslitteratur.dk
Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum
og Else Bisgaard, Museet for Thy og Vester
Hanherred samt Thy Mors HF og VUC.

I krydsfeltet mellem museal viden
og undervisning giver artiklen et
bud på, hvordan kulturhistoriske
museer kan gøre sig gældende i
litteraturundervisningen på ungdomsuddannelserne: En ny hjemmeside lægger op til at arbejde
med egnens forfattere og deres
hjemsteder.

”Johannes Buchholtz hører til de mindre kendte
blandt limfjordsforfatterne, men er taget med på
Limfjordslitteratur.dk som eksempel på en forfatter,
der en gang var overordentlig populær i Danmark
og faktisk var blandt de mest læste i Danmark.
Hans hus i Struer er bevaret intakt og udgør nu
kernen i Struer Museum. Hér et blik ind i en af
de finurligt indrettede stuer i Buchholz’ hjem.”
Foto: Klaus Madsen.

Litteraturundervisning på nye måder
Det kan i et tidsskrift som Danske Museer,
hvor artikler ofte har kastet lys på emnet,
forekomme lidt trivielt at begynde med
den konstatering, at de kulturhistoriske
museer har besvær med at få de unge i
tale. Men udfordringen skal ikke desto
mindre ses som en del af baggrunden for
artiklens emne: en ny hjemmeside – www.
limfjordslitteratur.dk. Sitet er et digitalt
musealt rum, hvor undervisere kan hente
inspiration med stedet som omdrejningspunkt og litterært topos.
Danskundervisningen i gymnasieskolen
(stx, hhx, htx og hf) er som så meget andet
under forandring. Ifølge Claus Nielsens
leder i tidsskriftet Dansk Noter nr. 2, 2010
synes danskundervisningen endda at være
i en krisetilstand. Elever og kursister har
svært ved at følge de traditionelle litteraturhistoriske fremstillinger på grund af
manglende historisk bevidsthed, og fordi
de unge ikke føler, at undervisningen er
relevant. Den klassiske litteraturhistorieundervisning, som tager afsæt i en historisk
bevidsthed og stringent kronologisk tænkning, er en særlig konstruktion eller et sy-

stem blandt flere, som kan skabe overblik
over en litterær udvikling – men der kunne være andre måder at formidle litteraturhistorie på.
Litteraturundervisningen er under nødvendig forandring. Sammen med hele det
didaktiske og pædagogiske paradigmeskifte, hvor fokus bevæger sig fra den passivt modtagende elev til den aktivt handlende, ser vi en række nye tiltag; de skal
føre undervisningen videre i et spor, der
giver mulighed for at korrespondere med
børn af senmoderniteten – med alt hvad
det indebærer.
Uddannelsesinstitutioner og museer har
fremdeles en vigtig opgave med at formidle kulturarven, herunder litteratur, men
for at undgå at den sander til som meningsløs, ritualiseret pligtstof, må vi tænke nyt.
Litteraturprofessor ved Syddansk Universitet, Anne-Marie Mai anlægger en vinkel
på dette med sine nye litteraturhistoriske
strategier (Dansk Noter, nr. 2, 2010). Både
den historiske og den eksistentielle, kunstneriske tekstlæsning skal som hidtil tilgodeses i undervisningen – men måske med
andre strategier. Mai skriver om to strategier, der her har interesse: dels en undersøgelse af muligheder for en mere tidssvarende og vedkommende litteraturundervisning, som gør brug af de elektroniske
medier, dels mulighederne for at arbejde
tematisk frem for, som traditionelt, i kronologiske bånd.
Et sådant tema kunne være stedets, lokalitetens og det nære miljøs betydning for
forfatteren og hans/hendes litteratur.
Stedet som litterært topos kunne i langt
højere grad være en central vinkel på et
forfatterskab. Det har også dr.phil og lektor ved nordisk litteratur på Aarhus Universitet Dan Ringgaard beskæftiget sig
med i sine senere studier af steders betydning for litteratur, f.eks. i sin bog Stedssans,
Aarhus Universitets Forlag 2010.
… og i nye medier
I de senere år er udbuddet af digitale undervisningsmaterialer nærmest eksploderet. Udover internettet som informationsog vidensarkiv har e-bøger og i-bøger holdt
deres indtog. Men i kølvandet på de kolos-
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”Den ældste af forfatterne, der har sit eget univers på Limfjordslitteratur.dk, er J.P. Jacobsen. I dette gule hus
blev J.P. Jacobsen født den 7. april 1847. Huset er bevaret og fungerer i dag som hjemsted for lokalhistorisk
arkiv. I brostenene foran blev for nylig i støbejernsbånd nedfældet Jacobsens digt. ”Irmelin Rose”. Så kan
man jo ”gå et digt” og læse om alt hvad der er dejligt.” Foto: Klaus Madsen.

sale muligheder, som den fagre nye digitale verden giver, følger en stor udfordring
for undervisere i alle fag, nemlig at organisere undervisningen på måder, der tilgodeser, at de unges ”livs- og mediesituation
er markant ændret indenfor de sidste 1015 år” (Claus Nielsen, Dansk Noter, nr. 3,
2012).
Digitaliseringen, hvor man i undervisningen kan bruge internet og sociale medier,
er i undervisningskredse en kilde til både
glæde og uro. Som positiv udfordring har
vi fået adgang til rigtig megen information
og viden; det foruroligende består bl.a. i,
at den evne til ro, fordybelse og udholdenhed, som gedigen læsning kræver, synes
at forsvinde. Det er en udbredt opfattelse
blandt undervisere, at mange, især unge,
ikke længere har roen til at synke ind i god
litteratur. Vi gamle kan så med udelt fryd

tænke tilbage på dengang, man kunne
smide sig på sofaen og bare læse og læse…
lade sig forføre og rive med af den klassiske litteratur, der gav sig god tid til at udfolde skæbner i store, pragtfulde fortællinger. ... !!
Skal vi som undervisere rende efter de sidste nye pædagogiske trends, det er jo de
unges medier, og derfor bør vi da udnytte
deres fortrolighed med dem, alt imens vi,
i kamp med facebook og tøjreklamer –
må kæmpe om elevernes opmærksomhed
og gunst? Eller skal vi stædigt fastholde et
klassisk dannelsessyn, der hævder, at almen dannelse er baseret på koncentreret
læsning i bøger af papir? Problemstillingen turde være kendt også i museumskredse: Her arbejdes der jo intenst på at
lave udstillinger og digitalt baserede formidlingsformer, som bringer museernes
store viden ud til brugerne.

”Steder sætter spor i litteraturen – og litteraturen
sætter sine spor på steder. Hér et vejskilt på Mors.
De fleste vil nok kunne gætte, hvilken lov og hvilken roman vejnavnet henviser til! Forfatteren Aksel
Sandemose har sit eget univers på Limfjordslitteratur.dk” Foto: Klaus Madsen.

Museerne på banen
Forfattermindestuer er indbegrebet af
gammeldags provinsmuseum. Her kunne
man med passende andægtighed bevæge
sig rundt i det lokale forfatterkoryfæs
barndomshjem og betragte den samling
af genstande fra spisestuestole til natpotter, som havde tilhørt byens store søn, og
som det var lykkedes at bjerge for eftertiden. Det er heldigvis længe siden, at
denne form var god nok, hvor man tog
publikums kendskab til et forfatterskab for
givet. De fleste museer med forfattersamlinger arbejder i dag med at formidle såvel
biografiske som litterære aspekter af samlingen i samspil med de(t) sted(er), hvor

forfatteren har opholdt sig og evt. har
skrevet om.
Limfjordsegnens forfattermuseer og udstillinger konkretiserer forfatternes liv og
digtning i form af fotos og genstande, tekster og tematikker og sætter dermed den
enkelte forfatters produktion ind i en biografisk og materiel ramme. På den måde
burde museernes udstillinger om Limfjordsforfattere bl.a. være et oplagt alternativt læringsrum for litteraturundervisningen i gymnasierne.
Men hvad stiller vi op, når den typiske og
hyppigste gæst på Johs V. Jensen museet alligevel er den pensionerede litteraturkyndige på rundrejse i Limfjordsforfatternes
fodspor? Hvad gør vi, når ingen gymnasieelever kender eller interesserer sig for,
hvem I.P. Jakobsen var, og hvad han skrev?
Hvordan får vi den unge generation til at
lade sig bevæge af Thøger Larsens digte?
Og hvordan sætter vi den enkelte forfatterudstilling ind i en større litteraturhistorisk
og geografisk sammenhæng?
Det var i forventningen om at skabe svar
på disse spørgsmål, at museerne i Limfjordsmuseernes Samvirke tog initiativ til
hjemmesiden ”limfjordslitteratur.dk”. Problemet med at nå ud til de unge og komplikationer i samarbejdet med gymnasierne om litteraturundervisningen er nogle
af de udfordringer, som alle museer bag
hjemmesiden kender til. Museerne har
svært ved at fange og fastholde unges opmærksomhed og interesse omkring forfatterne, og det er en udfordring at kunne tilbyde viden, materiale og perspektiver, som
passer ind i undervisningen og bevirker, at
lærerne finder det relevant at bruge museerne i undervisningen.
Vi ville skabe en samlet portal for limfjordslitteratur, som på en gang appellerer
til læreren og den unge elev. Det skal være
nemt at finde frem til information om de
enkelte forfattere, deres produktion og de
museer og samlinger, som rummer viden
om dem. Og det skal være nemt som lærer
at tilrettelægge et undervisningsforløb, der
kan inkludere et besøg på museet eller
gøre brug af museets specialviden. Samtidig har det været et mål med hjemmesiden
at tydeliggøre forbindelsen mellem Limfjordsforfatterne og at tematisere Limfjordsegnen som sted i forfatterskaberne.
Den tværinstitutionelle udfordring
En af de store udfordringer i projektet er
det tværinstitutionelle med både museum,
gymnasium og og universitet i spil. Det giver både muligheder og udfordringer – for
hvordan krydser man de faglige, institutionelle, kulturelle og mentale grænser melDANSKE MUSEER 4/13
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lem de forskellige verdener, så de for eleverne smelter sammen til nye tolkninger af
verden?
I gymnasieskolerne arbejdes der internt
meget på at udvikle tværfaglige samarbejder og projekter af allehånde slags, fordi
verden derude er kompleks og ikke inddelt i fag, sådan som skolen med sine fagdelte skemaer egentlig antyder. Der er
med andre ord en motivation for at tænke
på tværs i undervisningssammenhæng –
også ud over skolens egne fag.
De digitale medier byder på en lang række
muligheder for at invitere indenfor ved et
par klik på tastaturet. Generelt er museerne også selv langt med at nytænke dette
udvidede museale rum; det vanskelige
punkt er at trænge igennem og blive synlig
i de mangfoldige digitale tilbud, som over-

svømmer undervisningsverdenen. Som
museum må man aktivt ”dyrke” forbindelser til lokale undervisningsinstitutioner
gennem opsøgende arbejde, kontakter
osv. Et fælles digitalt forum som limfjordslitteratur.dk kan være et bud på, hvordan
museer kan eksponere deres viden, materialer og de enestående muligheder, der
ligger i at lade elever arbejde med genstande, steder, landskaber, fortællinger i
forhold til litteraturen.
Som tidligere nævnt ser vi naturligvis helst,
at de unge og deres lærere så også kommer på museet eller ud i landskabet for at
se, røre og sanse den fysiske verden og de
fortællinger, der var afsæt og klangbund
for den store og vedkommende litteratur,
og som rykkede perspektiverne og tolkede
menneskers liv og verden.

”At se sammenhængen mellem det nære og det universelle er centralt i Thøger Larsens værker. På limfjordslitteratur.dk kan man bl.a. læse, at ”de oplevelser som han indsamler i det konkrete liv ved Limfjordens kant,
samler han til en slags koncentrat af kosmos.” På dette gamle foto ses Thøger Larsen ved sin hjemmebyggede
stjernekikkert, som kan ses på Lemvig Museum.” Foto: tilhører Lemvig Museum.
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www.limfjordslitteratur.dk
Indhold:
6 forfatteruniverser:
J.P. Jacobsen
Aksel Sandemose
Johannes Buchholtz
Thøger Larsen
Johannes V. Jensen
Jeppe Aakjær
Hjemmesiden præsenterer både i informativ form og i fortællinger og biografiske præsentationer forfatterne i
et litteraturhistorisk perspektiv gennem undervisningsideer og forslag til
opgaver og knytter det hele sammen
gennem en bredere litteraturhistorisk
introduktion.
Hvert forfatterunivers indeholder forfatterfakta, biografier, forslag til undervisningsforløb, bazar, billed- og lydfiler. Siden rummer desuden galleri
og videoarkiv med billeder og videointerviews, kortmateriale, facebookfunktion.
Hjemmesidens omdrejningspunkt er geografisk set Limfjorden, nærmere bestemt et afgrænset område omkring
den vestlige og centrale del af Limfjorden.
Udvikling og etablering er sket i et
samarbejde mellem Limfjordsmuseernes Samvirke, forfatterhjemmet Jenle,
Johannes V. Jensen Museet, Aksel Sandemose Selskabet, Institut for globale
Studier v. Aalborg Universitet, undervisere fra Thisted, Struer, Lemvig
Gymnasier og Thy Mors hf og VUC,
På lokalt plan har museum og lokalt
gymnasialt uddannelsessted samarbejdet. I de fleste tilfælde har museet bidraget med sin viden om forfatteren
og en gymnasielærer har skrevet forslag til undervisningsforløb.
Projektet er støttet af Kulturstyrelsens
formidlingspulje 2011.
Det er tanken, at hjemmesiden fremover kan suppleres med flere forfatteruniverser og mere materiale, så den
løbende opdateres.
Applikation: Sammen med hjemmesiden er udviklet et applikationsmateriale, Limfjordslitteratur, som kan hentes gratis via App-store. App en rummer bl.a. korte tekstpræsentationer af
forfatterne og deres værker samt audio- og videoguides med fortællinger
om forfatterne og deres tilknytning til
Limfjordsegnene.

Litterært

Nat på museet
Af Rikke Tjørnehøj, Aktivitetskoordinator,
Nationalmuseet

Søvnen lod vente på sig! Ikke fordi
de unge mennesker ikke turde
lukke et øje i Nationalmuseets Antiksamling, klods op af mumierne.
Men der er ingen tid at spilde, når
man er sluppet igennem nåleøjet
i en skrivekonkurrence om historisk fiktion, hvor belønningen er
en nat på museet.

Marie er meget betaget af Egtvedpigen og sad det meste af aftenen lige her.
Om søndagen blev hun konfirmeret. Foto: Charlotte Holm Juul.

Unge og museer
Ifølge den Nationale brugerundersøgelse
udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen i 2012
udgør målgruppen 14-29 årige kun 15% af
museernes samlede besøgstal, og ser man
på besøgstallet uden for skoletiden, er tallet sikkert mindre. Museerne ved, at det er
en udfordring at få de unge indenfor af
lyst og skabe tilbud, der tilgodeser deres
ønsker og behov. I undersøgelsen: ”Unges
Museumsbrug”, udarbejdet for Kulturstyrelsen i 2012, konkluderes det bl.a. at unge
foretrækker museer og udstillinger der faciliterer dialog og social interaktion.
Formålet med ”Nat på museet” var netop
at give de unge mulighed for at møde museet i en sammenhæng, hvor det primære
afsæt var målgruppens egne interesser –
og tilrettelagt på en måde, der samtidig
kunne skabe interesse for museet og dets
genstande. I samarbejde med movellas.dk
og med støtte fra Kulturstyrelsens formidlingspuljer blev skrivekonkurrencen: ”Nat
på museet” udskrevet.
DANSKE MUSEER 4/13
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Movellas.dk er et såkaldt ’community site’
rettet mod unge, der har interesse i at
skrive egne noveller. Skrivelysten stimuleres med henblik på at udvikle unges sproglige og narrative kompetencer, men på frivillig basis og i fritiden. Motivationen er de
unges egen interesse for at udforske skønlitterære genrer, og afprøve deres egne
evner som forfattere; her skriver unge til
unge, der bruger tid både på at skrive selv
og på at kommentere hinandens arbejde.
Movellas.dk har tidligere samarbejdet med
museer. I 2012 lancerede de sammen med
27 danske museer konkurrencen ”Mord
på museet”, hvor det gjaldt om at skrive en
krimi som foregik på et af de deltagende
museer. Nationalmuseet var omdrejningspunkt i en historie som fik andenpladsen.
Det gode initiativ nærmest kaldte på en
udvidelse og opfølgning, og konkurrencen
”Nat på museet” blev udskrevet.
Sif klar til at skrive om besættelsestiden. Natten er faldet på, og stemningen i Museets’ samlinger sitrer.
Foto: Charlotte Holm Juul.

Et lille udpluk af Movella flokken.
Christian bagerst i billede var eneste dreng
der deltog. Foto: Charlotte Holm Juul.
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middag til en gruppe trætte og glade unge
mennesker forlod museet lørdag formiddag.
Fed konkurrence
Efterfølgende skrev én af deltagerne: ”Jeg
synes helt klart, at det var en fed konkurrence. Både fordi den udfordrede os genremæssigt, men også fordi overnatningen
på Nationalmuseet var så fed en præmie.”
Det havde helt klart været spændende at
være på Nationalmuseet efter lukketid. En
anden skrev: ”Det at kunne liste sig rundt
på de forskellige udstillinger og fordybe
sig i dem helt alene. Det er ligesom om, at
man oplever det hele på en anden måde,
når der er fuldstændig stille, og klokken
har rundet midnat”. Også det sociale samvær med ligesindede blev vægtet højt; som
én senere kommenterede: ”Det var rigtig
spændende at møde andre med samme interesse for skrivning som jeg selv har, for
det er jo ikke dét, de fleste unge som interesserer sig for. Et par af deltagerne, som
over nettet havde skrevet mange noveller
sammen, fik i den anledning også mulighed for at møde hinanden.

Signe er klar til at skrive hele natten. Foto: Charlotte Holm Juul.

Mumier som sengekammerater
Opfordringen fra Movellas til de unge
skribenter lød: ”Elsker du at skrive historisk fiktion, og tør du tilbringe natten på
Nationalmuseet?” Adgangsbilletten til
møde samlingerne ”By night” var at skrive
to kapitler med afsæt i et af de af museet og
Movellas valgte temaer: Mumier, Egtvedpigen, Danmark under Besættelsen eller Danmark
1950-1980. Der var også mulighed for at
blive udvalgt som grafiker, dvs. at designe
bogcovers, der relaterede sig til samme
emner. Da konkurrencen blev udskrevet
kunne man bl.a. læse følgende kommentar på movellas.dk: ” Så fed konkurrence!
Yay, der blev jeg lige glad. Elsker, elsker historisk fiktion! :)”. Og det var der også en

del andre der gjorde. 47 unge tog udfordringen op, og heraf fik 12 mulighed for at
få del i præmien: ”En nat på Nationalmuseet”. En dreng og 11 piger mellem 12 og
19 år fik lov at tilbringe natten mellem den
25. og 26. april 2013 på museet – 10 for at
skrive, to for at lave covers. Ideen kendes
også eksempelvis fra British Museum, som
jævnligt arrangerer ”sleep overs” i forskellige gallerier for børn i alderen 8-15 år. I
Danmark er fænomenet endnu ikke udbredt, men movellisterne lærte os, at det
sagtens kan lade sig gøre at åbne for museet på denne måde. Alt foregik i ro og
orden og med stor respekt for udstillinger
og genstande. Der blev set på udstillinger,
skrevet, snakket og hygget, fra fredag efter-

Fakta og fiktion
I opfordringen til at deltage i projektet
hed det, at der skal skrives historisk fiktion
og ikke en historisk rapport. Deltagerne
skulle selvfølgelig sætte sig ind i emnet og
have styr på de vigtigste facts, idet man i historisk fiktion jo skriver ud fra specifikke
faktuelle begivenheder. Man skulle m.a.o.
holde sig så meget til det historiske som
muligt, mens plot og handling skulle digtes af deltagerne selv. Novellerne skulle
heller ikke vurderes ud fra historisk korrekthed, men ud fra, om historien var god.
Mange lavede dog et grundigt researcharbejde og spurgte museets medarbejdere
til råds i løbet af aftenen. Der er dog ingen
tvivl om, at der godt kunne stilles lidt større forventninger og krav til det historiske
indhold en anden gang. F.eks. kunne museet stille fagfolk til rådighed, som kunne
vejlede deltagerne i løbet af skriveprocessen.
Efter natten på Nationalmuseet havde deltagerne 14 dage til at gøre deres noveller
færdige. Vinderbidraget tog afsæt i Egtvedpigen og det vindende cover forholdt sig
til Danmark under besættelsen. Vinderhistorien kan læses på www.movellas.dk under rubrikken ”Udvalgte historier”.
Her vil man samtidig kunne følge de unges bud på, hvordan Frederikke Reventlows liv og ægteskab formede sig i forbindelse med en ny konkurrence udskrevet af
Movellas.dk og Museum Lolland-Falster.
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Nye bøger og andre publikationer
Johannes Larsen og Johannes V. Jensen.
Aarstiderne I-II
Værk udgivet i 1923 med 128 årstidsakvareller af Johannes Larsen med beskrivende
digte af Johannes V. Jensen. Værket er nu
genudgivet i 2 bind med kommentarer til
billederne af ornitolog og billedkunstner
Jens Gregersen.
2 bind, indb. i stift bind, gennemill. med
akvareller af Johannes Larsen. Udgives i
anledning af Kertemindes 600 års købstadsjubilæum. Johannes Larsen Museet,
Kerteminde 2013.
Det maritime Kerteminde
Red.: Kurt Risskov Sørensen
Kerteminde kan fejre 600 års jubilæum
som købstad. Gennem 600 år har byens historie formet sig i nært samspil med havet.
Den fordelagtige placering på tangen inderst i bugten, gav optimale betingelser for
en havn, og havnen var Erik af Pommerns
bevæggrund for at gøre bebyggelsen til
købstad i 1413.
Bogen er forfattet af en række medarbejdere ved Østfyns Museer og indeholder fgl.
kapitler:
Erland Porsmose: Det kære Minde.
Mette Ladegaard Thøgersen: Haven ved
Havet.
Bodil Holm Sørensen: Før Købstaden Kerteminde.
Janus Møller Jensen: En privilegeret by.
Eva Becher: Truslen fra Havet.
Kurt Risskov Sørensen: At få sin næring af
havet.
Malene Refshauge Beck: I Kerteminde
fisker alle.
Lene Feveile: Saltvand, sejlbåde og sommerhuse.
Troels Malte Borch: Kvinden, fiskefabrikken og Kerteminde.
Kurt Risskov Sørensen: Maritime motiver i
kunsten.
Sara Hanghøj: Det gode fiskerliv.
170 s., indb., rigt ill. s/h og farve.. Østfyns
Museer, Kerteminde 2013 Pris 168 kr.
Smag på Kerteminde
Af Helene Dambo og Troels Nielsen. Red.:
Kurt Risskov Sørensen
Østfyns Museer udgiver en kulinarisk bog i
anledning af Kertemindes 600 års købstadsjubilæum. Bogen indeholder gode historier fra Kerteminde om producenter af egnens specialiteter.
Der er også opskrifter og endelig et afsnit
om mad og madtraditioner i gamle dage.
124 s.,indb., rigt ill. farve. Østfyns Museer,
Kerteminde 2013. Pris 198 kr.
Fra Slottets Tid – En herregårdshistorie fra
Lolland 1858-1938
Af John Erichsen
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Bogen fortæller om den lollandske herregård Pederstrup i perioden 1858-1938. Historien handler om et drømmeslot, en 60
tdr. land stor landskabspark, raceheste i
herskabsstalden og ekstravagant livsstil.
Den ender med indboauktion, godsets salg
og indretning af Reventlow-Museet i hovedbygningen. Bogen indledes med, at Pederstrup af arkitekt Meldahl blev ombygget
til et romantisk slot i international stil med
tårne, sidefløje og loggia. Ved museets
grundlæggelse i 1938 blev alt dette revet
ned for at genskabe statsmanden C.D.F. Reventlows beskedne empirebygning. Bogen
zoomer ind på et af datidens største godser.
På det menneskelige plan er det en
skæbnehistorie – aristokratiets sidste blomstring, inden den gamle samfundsorden
gik af lave med Første Verdenskrig, lensafløsningen i 1920’erne og verdenskrisen i
det følgende årti.
Bogen er en genudgivelse med tilladelse af
Reventlow-Museet Pederstrups tidligere
konsulent John Erichsen.
83 s., rigt ill. og engelske billedtekster og
resumé. 2. udvidede og reviderede udgave.
Museum Lolland-Falster 2013. Pris 149 kr.
Sønderskov. Et kulturhistorisk Museum
bliver til. 1977-2010
Red.: Agner Frandsen
En mand med sans for huse og historisk
bygningshåndværk, tømrermester Helge
Kragelund , erhvervede Herregården Sønderskov nord for Kongeåen i 1986 og tog
sammen med arkitekt og håndværkere istandsættelsen på sig. En utrættelig museumsleder, arkæolog Svend Aage Knudsen,
opbyggede sammen med personale og frivillige et kulturhistorisk museum.
Tidligere sognepræst og provst Agner
Frandsen fulgte som bestyrelsesmedlem
museumsarbejdet fra starten i 1977 og var i
2009 enig med museets leder i, at hele forløbet burde beskrives, for med tiden ville
færre og færre kunne huske, hvilken indsats der lå til grund for det nuværende
museum.
Tanken er nu omsat til virkelighed i denne
bog, samlet og redigeret af Agner Frandsen.
I bogen fortæller forfatteren historien år
for år. I andet afsnit er 14 artikler, genoptrykt fra Museumsavisen, museets eget
blad, der udgives med et par numre om
året. I tredje afsnit optræder tredive bidragydere, både fagfolk og amatører, der er eller har været knyttet til Museet. De mange
bidrag spejler bredden i museumsarbejdet
og den enestående kobling, der fra første
færd har været mellem fagfolk og frivillige.
Beskrivelserne slutter i 2010, hvor et nyt kapitel i museets historie begynder.
257 s., indb., rigt ill. farve og s/h. Poul Kristensens Forlag, Herning 2013. Pris 198 kr.

Mindretallenes selvbillede. Nationale og
etniske mindretal på museum
Red.: Peter Dragsbo
Bogen, der er udgivet i en tysk og dansk udgave, er resultatet af en konference, der
blev holdt som led i projekt ”Mindretalsliv/Minderheitenleben” i 2012 på Sønderborg Slot.
Konferencen, der var inspireret af det
fremvoksende samarbejde mellem en lang
række europæiske museer for nationale og
etniske mindretal, ønskede at sætte fokus
på nutid og fremtid for mindretalsmuseerne i det dansk-tyske grænseland – det
danske Dannevirke Museum og det tyske
Deutsches Museum Nordschleswig, hvis udstillinger netop er blevet fornyet gennem projektet.
Peter Dragsbo: Nationale og etniske mindretal på museum – en museologisk introduktion. Noter.
Janne Laursen: Dansk Jødisk Museum –
minoritetsmuseum eller kulturmuseum?
Thomas Steensen: Mange museer i Nordfrisland – men ingen for den frisiske folkegruppe. Noter.
Hauke Grella: Deutsches Museum Nordschleswig – et mindretalsmuseum i skiftende tider.
René Rasmussen: Dansk i Sydslesvig 18642011 – en udstilling på Dannevirke Museum.
Blanka Mouralová og Jan Sicha: 1500 kvadratmeter og 800 års liv. Visioner for et
museum om et fraværende mindretal.
48 s., heftet, ill. farve og s/h. Museum
Sønderjylland, Sønderborg Slot. Projekt
Mindretalsliv 2013. Bogen er gratis og kan
rekvireres fra Museum Sønderjylland –
Sønderborg Slot.
Middelalderbyen Aarhus
Af Connie Jantzen
Med Aarhus-bindet og et kommende opsamlende bind for hele serien, fuldender
Den Gamle By projekt Middelalderbyen.
Det sker i samarbejde med Dansk Center
for Byhistorie, som også står bag en samling skriftlige kilder tilgængelige på nettet.
Kilderne er indsamlet fra de ti byer, der
indgår i projekt Middelalderbyen.
Det afsluttende samleværk om den danske
middelalderby skrives af professor Bjørn
Poulsen og lektor Hans Krongaard Kristensen, begge fra Aarhus Universitet. Bogen
udkommer i begyndelsen af 2015.
Den Gamle By, Aarhus 2013
Japanisme på dansk. Kunst og design 18702010
Af Mirjam Gelfer-Jørgensen
Over 400 sider tager kunsthistorikeren Mirjam Gelfer-Jørgensen os med gennem den
danske japanisme frem til i dag. Den første

japanske bølge i Danmark udartede især i
dyrkelsen af naturen, som bl.a. kom til udtryk i den måde man begyndte at dekorere
porcelæn. Skønvirketidens dyrkelse af naturlige former blandede sig med indflydelsen fra det japanske, og omkring 1900 sås
de kurvede linjer, insekterne, fuglene og
skildpadderne på alt fra tidens keramik til
bestik, tekander, vaser og smykker. Op gennem det 20. århundrede udvikledes japanismen yderligere. Særligt Thorvald Bindesbøll tog tendensen til sig. I nyere tid er
japanismen særligt kommet til udtryk inden for keramikken og arkitekturen.
424 s., rigt ill. Arkitektens Forlag.
Pris 450 kr.
Danske Kunstnertapeter 1930-1965
Af Vibeke Andersson Møller
Bogen fortæller om et særligt fænomen,
der havde sin storhedstid samtidig med
modernismen. I denne periode gik kunstnere og tapetfabrikanter sammen om at
højne kvaliteten i de danske tapetmønstre.
Kunstnertapeterne udgjorde en niche,
hvor der foregik en intens udveksling mellem kunstindustrien på den ene side og arkitekturen og kunsten på den anden side.
323 s., indb., stort format. Rigt ill. Forlaget
Rhodos i samarbejde med Nationalmuseet
og Syddansk Universitetsforlag. 2013.
Pris 388 kr.
Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og
beseglet af stænderne i Danmark.
Red.: Allan Tønnesen, Heraldisk Selskab
Bogen redegør for begivenhederne, der
førte til statsomvæltningen, og for de statsretslige aspekter bag dokumentet. Hovedvægten lægges på de ca. 2.200 adelsmænd,
præster, borgere og bønder, der har underskrevet og for de flestes vedkommende
også beseglet ’kontrakten’. Der er biografiske oplysninger om hver enkelt i det omfang, de har kunnet findes, og deres segl er
beskrevet og kommenteret med deres indhold af heraldiske våbener, allegoriske og
kristelige motiver, monogrammer og bomærker. Seglene er et enormt materiale,
som ikke tidligere har været offentliggjort,
og som fortæller meget om tiden og dens
symbolsprog.
583 s., indb., stort format, rigt ill. farver.
Syddansk Universitetsforlag, Studies in History and Social Sciences, vol 453. 2013.
Pris 398 kr.
Danmarks Kirker: Svendborg amt, hft.5-6.
Kirkerne i Svendborg: Skt. Jørgen, Sørup,
nyere kirker, kirkegaarde, Gråbrødre Klosterkirke.
Forfattere: Anders C. Christensen, Birgitte
Bøggild Johannsen, Rikke Ilsted Kristian-

sen, David Burmeister Kaaring, Niels Jørgen Poulsen, Mogens Vedsø
Danmarks Kirker er Nationalmuseets store,
grundlæggende bogværk om de danske
kirker. I bøgerne kan man læse om kirkerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. For tiden arbejdes der med kirker
på Fyn og i Jylland – indtil videre er ca. to
tredjedele af alle landets kirker undersøgt
og beskrevet. Med dette hefte afsluttes beskrivelsen af kirkerne i Svendborg by.
200 s., hefter, rigt ill. farver. Syddansk Universitetsforlag/Nationalmuseet. 2013. Pris
168 kr.
De gamle Bogomslag. 610 dekorerede danske bogomslag fra ca. 1820 til 1920
Afbildet og præsenteret af Harald Ilsøe
Bogomslaget er en forunderlig kunstform,
der både afspejler den enkelte bog og hele
bogmarkedet. I bogen giver Harald Ilsøe
den første samlede fremstilling af de danske bogomslags historie fra 1820 til 1920.
Værket består af en billeddel, hvor mere
end 600 bogomslag er kommenteret og
gengivet i farver, et register over bl.a. kunstnere, forfattere, forlag og trykkere samt et
tillæg i form af en fortegnelse over øvrige
dekorerede bogomslag for de særligt interesserede.
260 s., indb., 615 ill. Museum Tusculanums
Forlag. Serie: Danish Humanists Texts and
Studies, vol. 44. 2013. Pris: 398 kr.
Luksus. Forbrug og kolonier i Danmark i
det 18. Århundrede
Af Mikkel Venborg Pedersen
I takt med at europæerne fra omkring år
1600 begyndte at dominere store dele af
kloden gennem handel og kolonisering,
fyldtets de europæiske hjem af flere genstande, hjembragt fra den store verden. Eksotiske varer som silke og bomuld, te, kaffe
og chokolade, indigo og palisander, ananas
og mango, sukker, vanilje og meget mere
fandt i løbet af det 18. århundrede vej ind i
europæernes – og dermed også danskernes
– hverdagsliv.
I bogen undersøger Mikkel Venborg Pedersen, hvad det nye forbrug af luksusvarer
betød i det daglige liv hos fem familier i
byen og på landet. Det omfattende billedmateriale udgør en selvstændig del af fortællingen.
Bogen/Afhandlingen er af Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet
antaget til offentligt at forsvares for den filosofiske doktorgrad, den 17. september
2013.
382 s., indb., rigt ill. Museum Tusculanums
Forlag 2013. Pris 398 kr.
The Bronze Age Architecture
Af Poul Kjærum og Flemming Højlund

Danish excavations 1958-1963 on the island of Failaka in Kuwait uncovered a small
community of Dilmun traders dating to the
2nd millennium BC. Tell F3 revealed rows
of small houses inhabited by private families, whereas Tell F6 was the centre of a
large organization with a production and
storage facility. The nearby temple, excavated by a French mission in the 1980, is
discussed and compared to the Barbar temples in Bahrain.
Indhold: Preface. Tell F3. Tell F6: The
“Palace”. Tell F6: The temple. Bibliography.
14 s., ill., hardback. Aarhus Universitetsforlag. Del af serien Jysk Arkæologisk Selskabs
Skrifter (XVII:3) og fagområdet Arkæologi. 2013
Kongens Borge. Rapport over undersøgelserne 2007-2010.
Af Andreas Siegfried Dobat
Med bidrag af Marianne Høyem Andreasen, Peter Moe Astrup, Thomas S. Bartholin, Niels Bonde, Kirsten Christensen,
Mads Christian Christensen, Renée Enevold, Jesper Frederiksen, David J. Gregory,
Niels Haue, Jacob Kveiborg, Jonathan
Lewis, Per Thorkild Mandrup, Simon Kjær
Nielsen, Kenneth Ritchie og Terje Thun.
Vikingeborgene ved Trelleborg, Aggersborg, Nonnebakken og Fyrkat spillede en
afgørende rolle i kampene om magten ved
slutningen af 900-tallet. Såvel forsvar som
krigsførelse var i vikingetiden afhængige af
skibe, men det er stadig uklart hvorvidt og
på hvilken måde Trelleborgene relaterede
sig til datidens militære sømagt. Projektet
Kongens Borge forsøger at give svaret via
arkæologiske undersøgelser og udgravninger omkring borgene.
Aarhus Universitetsforlag. En del af serien
Jysk arkæologisk Selskabs Skrifter (76) og
fagområdet Arkæologi. 297 s., ill., hardback. 2013.
Pris 348 kr.
Hvad ved Kunst? Værker på Aarhus Universitet
Af Peter Laugesen. Illustreret af Poul Ib
Henriksen
I værket søger digteren Peter Laugesen at
indkredse kunstens særlige viden med afsæt i den kunst, der findes på Aarhus Universitet.
230 s., ill., hardback. Aarhus Universitetsforlag. En del af fagområdet Kunst og æstetik. 2013.
Pris 399,95 kr.
Børn og kultur i Norden – Nordiske forskningsperspektiver i dialog. Historien om et
projekt.
Af Beth Juncker
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I bogen gives der er historisk indblik i
børns vilkår og børnekultur i det moderne
industrisamfund i forhold til det senmoderne videns- og oplevelsessamfund i dag.
Projektet har adresseret behovet for forskningsbaseret viden i socialpolitik, uddannelsespolitik, kulturpolitik og praktisk kulturformidling inden for området børn og
kultur.
196 s. BIN-Norden. 2013. Kan downloades
på: www.bin-norden,net/BORN_KULTUR_I_NORDEN.pdf
Årbøger
Museum Lolland-Falster Årsberetning,
Månedens artikel – juli 2013
Lene Tønder: Tværmusealt samarbejde i
Udkantspuljen.
I artiklen præsenteres nogle resultater fra
museets undersøgelse af skolelukninger i
Guldborgsund Kommune.
I 2012 indgik Museum Lolland-Falster i et
samarbejde med en række andre museer i
Danmarks landdistrikter. Formålet med
samarbejdet er at afdække de massive forandringsprocesser, der foregår i landets
yderområder.
5 sider, ill. www.aabne-samlinger.dk

Red.: Kurt Risskov Sørensen
Jørgen Wind-Hansen: Kjerteminde Avis –
humlebien der fik vingerne stækket.
Mette Ladegaard Thøgersen: Vikingetiden
– hot stuff og et rigtig godt brand.
Kurt Risskov Sørensen: En italiensrejse. I
1894 tog Alhed Warberg på et længerevarende Italiens-ophold sammen med sin onkel, billedhuggeren Ludvig Brandstrup.
Rejsen, der blev afgørende for Alheds beslutning om at gå kunstnervejen, kan følges
i detaljer via den omfattende brevsamling,
museet har arvet efter kunstnerens niece.
Carl Chr. Kinze: Hvaler i farvandene omkring Nordøstfyn. Fra Nordøstfyns kyster
findes der helt tilbage til 1672 dokumentation for forskellige hvalarters besøg.
Jørgen Tvedskov: Museumsforeningen for
Kerteminde og Omegn 2012.
Inspektørerne ved museets fire afdelinger:
Østfyns Museer 2012.
96 s., indb., ill. farve og s/h. Østfyns Museer. www.ostfynsmuseer.dk
Kataloger/publikationer udgivet i
forbindelse med udstillinger
Dea Trier Mørch: Sorgmunter Socialisme.
Billeder fra Leningrad 1966-67
I forbindelse med udstillingen – som lukkede 1.9. – er udgivet et mindre illustreret
katalog, hvor 2 artikler af studiekammeraterne fra Leningrad, professor Yuri Nikitin
og billedkunstneren Yukari Ochiai, kaster
nyt lys på Dea Trier Mørchs studieophold.
Grafikeren Thomas Kruse skriver om sit
samarbejde og venskab med Dea Trier
Mørch i kunstnerkollektivet Røde Mor og
senere og Arkitekt Andreas Trier Mørch
har bidraget med en kort levnedsbeskrivelse af sin søster.
Arbejdermuseet, København 2013

ROMU 2012 Årsskrift for Roskilde Museum
Red.: Jens Ulriksen
Klavs Becker-Larsen: Rappendam II – en
rundtur i mosens bagland.
Ole Thirup Kastholm: En hemmelighedsfuld stenskive ved Himmelev Bæk
Jens Ulriksen: Detektorarkæologi – en succeshistorie med begyndende brudflader.
Jens Lei Wendel-Hansen: Da adelen fik enden på komedie.
Hans Jørgen Lych Larsen: ’Dønnergaard
kom ud af hullet”. Hans J. Dønnergaard –
historien om en mands opstigen og fald.
Poul Lindor Nielsen: ”Han skal ikke blive
glemt” – men det blev han. ..Jens Andersen-Gadstrup.
Keld Holm: Da socialismen kom til Roskilde.
Vibeke Kaiser-Hansen: Ayuasofya Moskéen
i Roskilde –en moské med rødder i Tyrkiet.
Kulturhistorisk rapport: Ole Thirup Kastholm: Tre ældre faser af Græse Præstegård.
Kulturhistorisk rapport: Jens Ulriksen: Kirkegård og hustomter ved Konventhuset i
Roskilde.
Artiklerne i årsskriftet kan også findes på
Roskilde Museums hjemmeside
www.roskildemuseum.dk museets årsberetning kan ligeledes læses på hjemmesiden.
197 s., heftet, ill. Omslag: Peter Brandes.
Roskilde Museum, 2013

Lis Zwick, Jørgen Nash og Drakabygget
Red. og tekst: Elsebeth Aasted Schanz
I forbindelse med udstillingen med samme
titel – til 11.8., er udgivet lille plakatkatalog
på dansk og engelsk.
48 s. heftet, gennemill. farve . Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By, Aarhus 2013

Cartha 2012/2013. Årsskrift for Østfyns
Museer

Som Det blå. Arbejder af landskabsarkitekten Torben Schønherr
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Naturkunst på Brandts. Fotografier af
TICKON
Parken omkring Tranekær Slot på Langeland er ramme om en række kunstværker,
som er skabt af naturens materialer. De
indgår i det nu 20-årige land art projekt
TICKON. Fotografier af værkerne har
været udstillet på Brandts til 18.8. I den anledning er der udkommet et katalog med
fotografier af værkerne.
Brandts, Odense. Pris 50 kr.

I forbindelse med udstillingen (til
5.1.2014) er udgivet katalog
Fuglsang Kunstmuseum, Toreby, Lolland
og Ribe Kunstmuseum 2013
Ildsjæl og Ansigt til Ansigt – Anne Marie
Carl-Nielsen 150 år
Red.: Birgitte Zacho. Tekst: Birgitte Zacho
og Ellen Egemose
Til de to udstillinger i anledning af 150året for Anne Marie Carl-Nielsen( til 24.11.
2013)er udgivet katalog.
51 s., heftet, rigt ill. s/h. Fyns Kunstmuseum og Carl Nielsen Museet, Odense 2013
Lin Utzon . udsmykninger, unika porcelæn,
keramik, malerier
I forbindelse med udstillingen (til
3.11.2013) er udgivet katalog med tekster
af forfatteren og journalisten Ebbe Mørk
og arkitekten og fotografen Thomas Mølvig, som begge har fulgt Lin Utzons arbejde i mange år.
132 s., ill. Kastrupgårdsamlingen, Kastrup
2013
Kielberg & Vontillius. Steder og Stemninger
Til udstillingen (til 8.12.) er udgivet katalog med artikler af bl.a. professor Henning
Jørgensen, Aalborg Universitet, Mette Vontillius og Carl Holten-Andersen.
Rigt ill. Nivaagaards Malerisamling, Nivå
2013
Et Snit i Tiden – Jubilæumsudstilling
Red.: Charlotte Sabroe / Carl Martin
Faurby. Forfattere: Birgitte Kirkhoff Eriksen, Charlotte Sabroe, Jens Tang Kristensen, Solveig Lindeskov Andersen, Tanya
Lindkvist, Torsten Bøgh Thomsen
Katalog – Samlingsbog i anledning af jubilæet. Bogen er udgivet i forbindelse med
museets 70 års jubilæumsudstilling (til
25.8.). Bogen er udgivet med støtte fra Ny
Carlsbergfondet.
175 s., heftet, stort format. Ill. Rigt ill.
farve. Sorø Kunstmuseum 2013.
Pris 150 kr.
Længsel. Lundbye & Kirkegaard
Red.: Dagmar Warming, Michael Bjørn
Nellemann og Anne-Mette Willumsen.
Tekst: Bente Bramming, Hans Edvard
Nørregård Nielsen og Ettore Rocca
I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel har Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard
Museet sammen med Søren Kierkegaard
Forskningscenteret sat sig for at belyse
Lundbyes forhold til Kierkegaards eksistenstænkning med denne udstilling.
Bogen indeholder: Indledning til Johan
Thomas Lundbyes tekster. Johan Thomas

Lundbye – Lille afhandling om kunst og
Lille afhandling om skønhed. Dagbog 9.
December 1846 – 15. april 1848. Tre digte.
Tidstavler. Katalog. Forfatteroversigt.
268 s., indb., stort format. Rigt ill. farve.
Aarhus Universitetsforlag 2013

3, 2013) er udgivet katalog med forord af
Stig Miss og indledning af Decembristernes
formand Hans Christian Rylander og katalog.
heftet, rigt ill. farve. Thorvaldsens Museum 2013

Jacob Kornerup – maler, arkæolog og konservator
Red.: Mette Høj
I anledning af Roskilde Museums udstilling
”Kornerups billedverden…” har museet
udgivet denne bog.
Udstillingen er omtalt i Danske Museer 3,
2013.
231 s., ill. Roskilde Museum i samarbejde
med Nationalmuseet. Pris 225 kr.

Lars Physant. Simultan perception: Vindens geometrier og Lorca
Udstilling med værker af Lars Physant
(til 25.8.). I forbindelse med udstillingen
er udgivet katalog.
Forord af Sine Kildeberg.
Else Marie Bukdahl: Krydsende spor mellem billedkunst, digtning og naturvidenskab.
95 s., heftet, gennemill. farve. Vendsyssel
Kunstmuseum, Hjørring 2013.

Oldtidens vogne i Norden. Forsøg, vogne
og veje. 25 år efter
Af Per Ole Schovsboe
I forbindelse med udstillingen på Slesvigske Vognsamling (til 1.9.) og overdragelse af vognmateriale er udgivet katalog.
40 s., heftet, ill. s/h og farve. Slesvigske
Vognsamling, Haderslev, Museum Sønderjylland 2013.
Malerfamilien Mück fra Haderslev
Af slægtsforskeren Pia Viscor
I forbindelse med udstillingen (til 20.10.)
er udgivet et lille skrift om slægten Mück
og deres malerier.
Museum Sønderjylland , Arkæologi Haderslev 2013.08.11
Tønderknipling – om kniplingshistorie i
Vestsønderjylland fra 1600-tallet til i dag
Af Iben Eslykke Kristensen
Bogen udkommer i forbindelse med
åbningen af udstillingen ”Tønderkniplinger og vikingeskibe” (til 21.4.2014). Bogen
er tænkt som en kort indføring i det kniplingsunivers, som eksisterede i Vestsønderjylland fra 1600-tallet op mod 1900-tallet.
Museum Sønderjylland, Kulturhistorie
Tønder 2013
Mogens Bøggild på Thorvaldsens Museum
I forbindelse med udstillingen ’Naturlighed – Billedhuggeren Mogens Bøggild’
(til 1.9.) er denne bog udgivet.(Udstillingen er omtalt i Danske Museer nr. 2. 2013).
Bogen indeholder: Forord v. Stig Miss. William Gelius: Mogens Bøggild og syv skulpturer i det offentlige rum. Rasmus
Kjærboe: Nogle temaer i Mogens Bøggilds
Kunst. Noter.
110 s., heftet, ill. s/h. Thorvaldsens Museum 2013
Decembristerne på Thorvaldsen
I forbindelse med udstillingen (til 1.9.)
(udstilingen er omtalt i Danske Museer nr.

Christian Achenbach/Melatonin
Christian Achenbachs malerier kan karakteriseres som visualiseringen af lyd. I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog med forord af Sine Kildeberg og Inge
Dybbro. Artikel af Mark Gisbourne. Udstillingen er arrangeret i samarbejde med
Kastrupgårdsamlingen.
88 s., indb., gennemill. farve. Vendsyssel
Kunstmuseum, Hjørring og Kastrupgårdsamlingen, Kastrup 2013

Tenna R. Kristensen & Mette Sørensen:
Frie fugle i bur – arkæologernes vej til arbejdsmarkedet.
Bo Berggren: Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger.
Tema: Digitalt Museum:
Hans Marcus Borg Mogensen: Det personlige besøg. Personlige oplevelser på museet, formidlet via smartphones. (fagfællebedømt artikel).
Mikkel Kirkedahl Nielsen: Argumented
Reality og Kulturarv – perspektiver for museernes forskning og formidling. (fagfællebedømt artikel).
Theme: Similarities and differences
Louise Felding & David Stott: A posthole
is a posthole? A discussion of excavation
strategies and methodologies in Denmark
and the UK.
Ed Lyne: Heritage legislation. The Republic of Ireland and Denmark’s heritage laws
and their consequences for archaeology
and archeologists.
Udkommer 2 gange om året. Foreningen af
Fagarkæologer. www.archeology.dk

Skagen og Kerteminde. Kunst og fiskeri
Red.: Sofie Regitze Kattrup og Malene
Linell Ipsen
Erland Porsmose: Skagen og Kerteminde –
kunst og fiskeri. 600 års købstadshistorie.
Elisabeth Fabritius: Strand eller havn?
Sofie Regitze Kattrup: Havet –ven eller
fjende?
Sofie Regitze Kattrup og Erland Porsmose:
Fiskerne – typer eller arketyper
Sofie Regitze Kattrup og Erland Porsmose:
Båd og grej
Kurt Risskov Sørensen: Fiskeindustrien i
Skagen og Kerteminde.
62 s., heftet, rigt ill. s/h og farve. Johannes
Larsen Museet, Kerteminde – Østfyns Museer. Pris 128 kr.

Dyr i natur og museum, 2013 nr. 1
Red.: Torben Wolff
Torben Wolff: P.W. Lund og hans Lagoa
Santa.
Aslak Jørgensen, Reinhardt Møbjerg Kristensen, Peter Rask Møller og Pernille
Bangsgaard: Marinbiologiske studier i 2012
ved al-Zubârah, Qatar.
Adam Brunke: Billejagt i tågeskove og på
Dødens Bjerg.
Andreas Altenburger og Martin Vinther
Sørensen: Konfokal laser skanning-mikroskopi i zoologisk forskning.
Ole Høegh Post: En sjældenhed fra nord
(klapmyds).
Niels Peder Kristensen: Rodædernes primitive sydamerikanske slægtninge.
Mikkel Willemoes Kristensen: Trækket hos
danske gøge.
Udkommer 2 gange om året. Zoologisk
Museum, København. Pris abonnement
50 kr., løssalg 30 kr.

Tidsskrifter
Arkæologisk Forum, nr. 28, 2013
Red.: Mette Palm (ansvh.)
Leder: Museum Danmark.
Lone Mikkelsen: Fortidens stemmer- en
forfatters syn på og brug af historien
Sune Villumsen: Hvad vi daterer, når vi daterer huse – anvendelsen af 14C-dateringer
til opbygning af huskronologier. (fagfællebedømt artikel).
Claus Skriver: Indsamlingsstrategi for marine fund.
Torben Dehn: Megalitarkitektur – om inspiration og internationalt netværk. (fagfællebedømt artikel).

Fund & Fortid, nr. 2, 2013
Red.:Niels Bødker Thomsen (ansvh.)
Leder: Regionale redaktører
Svend Kramp: Brøndens skat – hattepynt i
en gammel brønd.
Niels B. Thomsen: Danefæ – de nyeste
fund fra den danske muld
Karin Margarita Frei: Tekstilforskningen og
geokemi –hvad kan de sammen?
Michael Møller: Hængesmykke eller seletøjsbeslag?
Jannie Amsgaard Ebsen og Signe Nygaard:
Bevaring og konservering af arkæologisk jern.
Markil Ebbe Gregers Gregersen, Anne
Grethe Jurik og Niels Lynnerup: Moselig.
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Lægevidenskabelige undersøgelser af moselig. Første del.
SDA’s årsmøde 2013.
Jan Andersen, formand: I skrivende stund,
april 2013.
Udkommer 4 gange om året. Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
(SDA), www.arkaeologi-sda.dk
Kulturstudier, nr. 1, 2013
Red.: Mette Tapdrup Mortensen, Kroppedal Museum (ansvh.)
Jens Henrik Koudal: Musikkens betydning
på en større gård i mellemkrigstiden.
Jørgen Mührmann-Lund: Revolutionen i
Sæby.
Niels Jul Nielsen: Arbejderen mellem praksis og ideologisering 1850-2000
Marianne Holm Pedersen: Digital indsamling som metode. Erfaringer fra undersøgelsen Lokaleliv.dk
Morten Krogh Petersen og Anders Kristian
Munk: I vælte. Kulturanalysens nye hverdag.
Anders Ravn Sørensen: At designe
danskhed. Forestillinger om nationen på
danske pengesedler.
Bjarne Stoklund 1928-2013, Mindeord fra
de ansatte ved afdeling for etnologi,
Københavns Universitet.
Udkommer 2 gange om året. Frit tilgængeligt www.tidsskriftetkulturstudier.dk. Udgives af Dansk Historisk Fællesråd og Foreningen Danmarks Folkeminder.
Natur og Museum, nr. 2, juni 2013
Red.: Thomas Secher Jensen (ansvh.)
I skoven med lup
Af Torben Gang Rasmussen
Luppen synliggør strukturer, som er nyttige
ved bestemmelse af planter, og den kan afsløre at et bøgeblad i virkeligheden er et
helt lille øko-system, hvor energien effektivt overføres fra blad til bøgeloppe-larve.
Med lup kan man være heldig poetiske øjeblikke i forplantningen hos stjernemos. De
mange gode historier om planter og
smådyr i skoven er illustreret med mange
fine farvefotos.
Udkommer 4 gange om året. Naturhistorisk Museum, Aarhus. www.nathist.dk.
Abonnement 198 kr. Løssalg 60 kr.
NoMus, 2/2013. Maj. 26 årg.
Red.: Grethe Post (ansvh.)
Claudio Casati: Ej blot til pynt. Om registreringer af gårdssamlinger.
”Selvfølgelig gik der et chok igennem én” –
frihedskæmperen Charly Hansens historieRedigeret og kommenteret af Ida Rosenstand Klahn.
Finn Erik Kramer: Riddere og væbnere i
Nordsjælland i middelalderen – del 1.
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Et nødråb fra den amatørarkæologiske forening ”NoMus Arkæologi”
Udkommer 3-4 gange om året. Medlemsblad for Nordsjællandsk Museumsforening, Folkemuseet i Hillerød og Allerød.
Folkemuseet, Hillerød.
www.folkemuseet.dk
Nordisk Muselogi, 2013 – 1
Red.: Ane Hejlskov Larsen (Danmark), hovedredaktør.
Janne Vilkuna (Finland), Sigurjon Baldur
Hafsteinsson (Island), Brita Brenna
(Norge), Eva Silvén (Sverige),
Anne-Sofie Hjemdahl (Norge, red. boganmeldelser).
Allan Risbo (Danmark), redaktionssekretær.
Med dette nummer ophører Ane Hejlskov
Larsen som hovedredaktør. Brita Brenna,
professor i museologi ved Oslo Universitet,
overtager posten som hovedredaktør.
Ole Marius Hylland: Å samle er å velge.
Avhending i teori og praksis – en statusrapport. Noter. Litteratur.
Svein Øivind Solberg, Lena Ansebo, Erik
Persson: Cultural relict plants – a living heritage. Litteratur.
Jostein Loras: En annen skogbrugshistorie.
Kulturspor i træer – forvaltning og formidling av objekter og miljøer. Noter. Litteratur.
Anita Maurstad: Den forlengede arm –
materialisering av pisker, hester og ryttere.
Noter. Litteratur.
Ingvild Solberg Andreassen og Palmyre
Pierroux: ”How do you know that?” A study
of narrative and mediation at an archaeological excavation site. Litteratur. Acknowledgements.
Fia Sundevall og Anna Fredholm: Minnesinsamling genom webbenkäter: perspektiv
på en dokumentationsmetod i förändring.
Noter. Kilder og litteratur.
Ane Hejlskov Larsen og Vinnie Nørskov:
Sponseringens indflydelse på danske museers selvforståelse og økonomi: et casestudie. Noter. Litteratur.
Forskningsprojekter
Hans Dam Christensen og Kirsten Drotner:
Danish Centre for Museum Research: New
modes of colaboration and quality development. Litteratur.
Konferenceanmeldelser
Kimmo Leva: The future museums. Litteratur.
Anmeldelser
Ane Hejlskov Larsen: Tidsskriftet Museologica Brunensia. Magazine nr. 1, 2012. 58 s.
Udkommer 2 gange om året. Museumstjenesten, Viborg.
www.museumstjenesten.com

SFINX – om Istanbul, 36. årgang. 2013.
Nr. 2
Red.: Louise Mejer (ansvh.)
Red., Karsten Fledelius: Istanbul
Christian Høgel: Fra Homer til Panuk.
Karsten Fledelius: Den osmanniske arv.
Simon Malmberg: Byen mellem havnene –
Skibsfart og dagligt brød i senantikkens
Konstantinopel.
Ufuk Kocabas: Udgravning af skibsvragene
ved Yenikapi.
Birte Poulsen: Mosaikkerne i det store kejserpalads
Elof Westergaard: Fra Adam til dommedag – en vandring gennem Chorakirkens
billedprogram.
Uffe Østergaard: Det svenske konsulat i
Istanbul.
Mogens Pelt: Istanbuls Grækere – under
Osmannerriget og Den tyrkiske Republik.
Tønnes Bekker-Nielsen: Fra Berlin til Bagdad – Haydarpasa, den nedlagte banegård.
Elo Westergaard: Istanbuls gamle begravelsespladser – en inspiration for vesteuropæisk kirkegårdskultur.
Helle Vallø: Uskyldens Museum. (Orhan
Pamuk’s museum)
Jørgen Hegner Christiansen: Marmaray –
Den dybe tunnel mellem Europa og Asien.
Bagsideartikel: Uffe Østergaard: Boomtown ved Bosperus.
Udkommer 4 gange om året. Orbis Terrarum, Aarhus Universitet. www.tidsskriftetsfinx.dk Abonnement 330 kr, løssalg
80 kr., rejsenummer 110 kr.
SKALK Nr. 3, Juni 2013
Red.: Christian Adamsen
Michaela Helmbrecht: Smeden, der fløj.
Halvt menneske, halvt fugl: En gammel
nordisk myte blev fastholdt i et mesterligt
udført, forgyldt beslag.
Renée Enevold: Gulvlagets farvespor. For
første gang nogensinde er der påvist pollen
i vikingetidens værkstedshytter.
Silke Eisenschmidt: Trosbekendelse. Hver
tro sine symboler, og i en usædvanlig grav
blev vort ældste Kristusbillede fundet for
86 år siden.
René Laursen: Guldkvinden. Et velkendt
fundsted har for femte gang givet en lille
gylden menneskefigur fra sig.
Midterartikel: Efterlysninger. Gamle aviser
er fulde af underholdende og tankevækkende hverdagsoplysninger.
Kronik: Erland Kolding Nielsen: Danske
Lov 1241. Christian 5. gav Danske Lov i
1683, men det er ikke længere landets ældste rigslov.
Bagsideartikel: Med lov skal land bygges.
772 år gamle ord og overvejelser, der den
dag i dag har deres gyldighed som argumenter for et reguleret retssamfund.
Udkommer 6 gange om året. SKALK,
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Højberg. www.skalk.dk Pris abonnement:
284 kr.
Andre Udgivelser
Museumsdirektørens Blog. Blogs fra Den
Gamle By, Arhus
2.5.2013: Hvordan opstod egentlig idéen til
Den Moderne By?
22.5.2013: Museum i Wales opfandt koncept for at vise forandring.
29.5.2013: Den Gamle By er de umulige
projekters museum.
10.6.2013: Trods modstand fortsatte Den
Gamle By arbejdet med moderne bykvarterer fra 1970’erne.
18.6.2013: 161 mio kr. fra A.P.Møller fonden til realiseringen af den moderne by.
12.7.2013: Den Gamle By har succes med at
fortælle historien om almindelige mennesker fra en tid, som de fleste har et forhold
til.
Museumsdirektørens Blog kan findes på
http://blog.dengamleby.dk/museumsdirektoren
Peter Christensen Teilmann, Teatermuseet
i Hofteatret.Blog
1.1.2013: Teatermuseets nye hjemmeside
og museumsdirektørens blog.
31.5.2013: Interiører og Facader. Danske
Teaterbygninger gennem 300 år.
5.6.2013: Rybners Bureau. Altid gode historier!
18.6.2013: Struensee, Medicinsk Museion,
Rigsarkivet, Lydcollage, Lydhistorier.
Teatermuseets Blog kan findes på
http://www.teatermuseet.dk/blog
ICOM e-newsletter august 2013
Headline: Annual Report 2012
Executive Council Elections brochure –
elections 2013-2016.
Headline:. ICOM launches its Red List of
Dominican Cultural Objects at Risk.
Highlight: See you in Rio!
Decoding: First Meeting of the International Observatory on Illicit Traffic in Cultural
Goods.
Museum News: An artistic experience with
puppets.
Participate in: Three new features now
available on ICOMMUNITY. The Best in
Heritage 2013.
Publications: ICOM News, Vol. 66 No. 2
Kan findes og bestilles på: http://icommunity.icom.museum/en/contente/e-newsletter.
Abonnement kan bestilles på:
enewsletter.icom@icom.museum

Priser – Legater
Sorø Kunstmuseum
Museet har v. Museumsinspektør Tanya
Lindkvist, som projektleder for undervisningsprogrammet KUNSTREJSEN under
Kulturregion Midt- og Vestsjælland, modtaget en international pris fra CECA –Committee for Education and Cultural Action
– en international komite under ICOM.
Designmuseum Danmark, København
Designer Carlo Volf modtager sølvsmed
Kay og hustru Erna Bojesens Mindelegat,
2013.

Nyerhvervelser
ARKEN Museum for Moderne Kunst
De sidste mange måneder har en skulptur af den dansk/norske kunstnerduo
Elmgreen og Dragset smykket det nordøstlige hjørne af Trafalgar Square i London.
Nu bliver den guldfarvede skulptur, forestillende en lille dreng ridende på en gyngehest opstillet ved ARKEN. Med Elmgreen og Dragsets moderne udgave af den
traditionelle rytterstatue fejres børnene og
glæden ved fremtiden i stedet for de magtfulde konger som man normalt ser.
Greve Museum
Museet har med støtte fra Kulturstyrelsen
og Greve Museums Venner erhvervet et
stort maleri af L.A. Ring, hvor kunstneren
har skildret lyngbakkerne ved Greve
Strand. Maleriet skal efter planen indgå i
museets kommende permanente udstilling

om tre tilflytningsbølger til Greve. Men
indtil da kan det ses i museets café.
Museum Lolland-Falster. Reventlow
Museet
Museet har modtaget en fornem testamentarisk gave til samlingen på Reventlow Muset Pederstrup. Fire smukke portrætter af
grevefamilien Holck, malet af 1700-tallets
store portrætmaler Jens Juel, er blevet testamenteret til museet af efterkommere til
de portrætterede. Portrætterne har således
aldrig været i handlen og har kun ganske
få gange været udstillet.

Konferencer, møder,
seminarer
Arbejdermuseet, København
Museet og ABA inviterer til nordisk seminar 24. oktober 2013.
Emne: De nordiske velfærdssamfunds immaterielle kulturav.
Seminaret er støttet af Nordisk Kulturfond
og arrangeres af Arbejdermuseet og ABA i
samarbejde med Arbeiderbevegelsens arkiv
og bibliotek (Oslo), Arbetarrörelsen arkiv
och bibliotek (Stockholm) og Center for
Velfærdsforskning ved Syddansk Universitet.
For yderligere oplysninger, program og tilmelding: Arkivar Jesper Jørgensen, jjo@arbejdermuseet.dk. Tlf. 352335490
Energimuseet, Tange
Energimuseet er vært for en energimesse
den 28. og 29. september 2013. Energimessen er en del af arrangementet En Verden

Powerless Structures, Elmgreen & Dragset, 2012. Den fjerde plint. Trafalgar Square. London.
Foto: James O. Jenkins.
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af Energi, hvor museet fra 23.9. til 29.9.
gennemfører et program med undervisning, udstilling, aktiviteter, konferencer,
møder og energimesse.

Redningsstation. Sitet jernkysten.dk samt
en App der viser vej til 12 steder på kysten
fortæller historien om 12 forlis, der har
fundet sted netop der.

Dansk Landbrugsmuseum, Auning
29. og 30.10. Seminar om forskning i madens og måltidets kulturhistorie i Danmark – fra oldtiden til i dag. Seminaret har
til formål at samle eksisterende tværfaglig
viden og få klarhed over nye veje i arbejdet
med dansk madhistorie.
Oplæggene vil være samlet under de fire
overordnede temaer: Dansk mad og måltid i historisk perspektiv – Teknologi og kostens udvikling – Økonomi og produktion
– Fødevarer og sundhed. Der er oplægsholdere fra forskellige danske forskningsmiljøer så der kommer et tværfagligt perspektiv på emnet.
Det endelig program vil kunne ses på museets hjemmeside gl-estrup.dk fra 22.8.
For tilmelding og betaling samt yderligere
information: Bodil Jensen, tlf. 87 95 15 20
eller bj@gl-estrup.dk inden 19.9.
Deltagelse i hele seminaret med overnatning i enkeltværelse inkl. forplejning kr.
1700
Seminaret er støttet af Kulturstyrelsen,
Norma og Frode Jacobsens Fond og Fødevareministeriet.

M/S Museet for Søfart, Kronborg,
Helsingør
Museet har oprettet en ny hjemmeside
mfs.dk, som forberedelse til det nye museum.
Søgemaskinen er forsynet med et åbent
API – Application Programming Interface
– der gør det muligt for alle, at udnytte
museets data på andre hjemmesider eller
i mobilapps. De mange databaser som museets selv bruger, kan bruges af alle. Søgemaskinen findes under menupunktet ”Søg
i Søfartshistorien” på museets hjemmeside
mfs.dk

Digitalt
Den Gamle By, Aarhus
Har udgivet en applikation til smartphone
med information om bygninger og interiører og med mere end 300 billeder. Applikationen kan downloades gratis flere steder på museet.
Dansk Jødisk Museum, København
I forbindelse med museets statsanerkendelse overgik det tidsubegrænsede deponi
fra Det Mosaiske Troessamfund i museets
samling til museets ejerskab. Denne del af
jødisk kulturarv i Danmark består af mere
end 300 rituelle genstande, som nu er færdigregistreret og gjort tilgængelig på
adressen; http://www.kulturarv.dk/mussam//VisMuseum.action?museumld=111
Lemvig Museum
Museet har i samarbejde med Strandingsmuseum St. George og MMEx – Meaning
Making Experience lanceret den digitale
formidlingsløsning Jernkysten, der fortæller
strandings- og redningshistorie på den ca.
40 km lange kyststrækning mellem Thyborøn og Thorsminde. Den digitale formidling omfatter en lyd- og lysinstallation på
det ubemandede udstillingssted Flyvholm
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Nationalmuseet og Statens Museum for
Kunst, København
Begge museer har tilsluttet sig ’Google Art
Project lige som andre museer – Ny Carlsberg Glyptotek, Bornholms Kunstmuseum, Den Hirschsprungske Samling, Skagens Museum og Thorvaldsens Museum.
Nationalmuseet er indtil videre det eneste
kulturhistoriske museum, der har tilsluttet
sig denne tjeneste.

Meddelelser fra
Kulturstyrelsen
Skovens Fortidsminder
Kulturstyrelsen sætter de næste fem år
særligt fokus på fortidsminder i skov. Styrelsen vil hjælpe skovejerne med at passe
på fortidsminderne, der ofte er godt bevaret i skoven. Tilsynet skal skabe overblik
over fortidsmindernes tilstand og evt. skader forsaget af skovdrift. Det særlige fokus
på skovens fortidsminder skal føre til
handleplaner, der både skal tilgodese skovens kulturlandskab og sikre den fortsatte
skovdrift.
Kulturarv sikres mod vandmasser
Europæiske kulturbyer som Dresden og
Budapest har i denne sommer kæmpet
for at sikre sig mod oversvømmelser. Herhjemme har Kulturstyrelsen og Kystdirektoratet nu udviklet en ny metode til at kortlægge og vurdere sårbarheden af dansk
kulturarv.
Rapporten kan hentes på www.kulturstyrelsen.dk
Hjælpepakke til oldtidsfund
Kulturstyrelsens tre mio. store hjælpepakke til arkæologiske undersøgelser skal
redde fortidsminder, før pløjning,

dræning og erosion ødelægger spor fra
fortiden. Pengene går til at udgrave 12 fortidsminder, der er i fare for at forsvinde for
altid, fordi de enten ligger i dyrket mark, i
strømfyldt farvand eller belastes af tunge
maskiner. Det arkæologiske Råd har valgt
de 12 lokaliteter blandt mange, men endnu en række fortidsminder står i kø’ til
bevillinger.
På www.kulturstyrelsen.dk kan man se liste
over de truede steder.
Marinarkæologi får tilbundsgående serviceeftersyn
Dansk undervandsarkæologi har været til
serviceeftersyn udført af internationale
eksperter. Synet gik godt, selv om der er
flere bemærkninger i tilstandsrapporten.
Eksperterne har 33 anbefalinger af meget
varierende omfang, som Kulturstyrelsen vil
gennemgå m.h.p. at realisere de vigtigste.
Se i øvrigt www.kulturstyrelsen.dk
Danske museer i tal
Stadig flere bruger museerne. Det viser
Kulturstyrelsens seneste statistik. Årsopgørelsen viser også, at museernes samlede
omsætning er steget og det faglige arbejde
er styrket.
Hent rapporten på www.kulturstyrelsen.dk
Kulturstyrelsen indgår museumsaftale
med Brasilien
Danske museer kan se frem til muligheden
for at få inspiration fra brasilianske museer
og vice versa. Kulturstyrelsen har underskrevet en aftale med den brasilianske
museumsstyrelse IBRAM, der skal styrke
samarbejdet mellem brasilianske og danske museer. Aftalen indeholder bl.a. en udvekslingsaftale, hvor de to lande vil udveksle museumsmedarbejdere i kortere perioder.
Læs hele rapporten på www.kulturstyrelsen.dk
Vadehavet til eksamen hos Unesco
Den danske del af Vadehavet er til eksamen, når Unesco sender eksperter til Danmark for at vurdere, om området kan blive
optaget som en del af verdensarven.
Den danske regering søgte i februar Unesco om at få den danske del af Vadehavet
optaget på listen over naturområder, der
er så unikke, at de er en del af verdensarven. Derfor besøg af eksperter i Vadehavsområdet. Eksperterne tager endnu ikke
stilling til, om de vil indstille den danske
del af Vadehavet til Unescos liste. Det bliver først afgjort efter yderligere granskninger. Unesco tager endelig stilling til spørgsmålet i juni 2014.
Se mere på www.kulturstyrelsen.dk

Udstillinger
Kvindemuseet i Danmark, Aarhus
Til 24.11.

Traneudstillingen, Gentofte Hovedbibliotek, Hellerup
Til 5.10.

Unspoken Stories af Katja Bjørn

New Garden City – landbrug, kunst og innovation

Sanselige videoinstallationer om de usagte og fortiede fortællinger om det almindelige (kvinde)liv – historier, vi ikke vil vedkende os, dem vi griner af, svælger i eller væmmes over. Videomediets levende billeder er sat ind i genstande
fra hverdagen. Herved bliver de til fascinerende og gådefulde videoskulpturer, som vi finder ved at åbne en låge, trække en skuffe ud eller kigge ned i
en vask, eller projiceret
op i stort format.
Gæster kan betro os deres egne hemmeligheder, som lagres i Chatollet og kan findes af andre gæster. Også hjemmefra kan formuleres og
indsendes hemmelige
fortællinger.

New Garden City er et tværgående kunst- og innovationsprojekt, der sammenfletter elementer af lokal landbrugs- og kulturhistorie med moderne videnskab, teknologi og kunst. Projektet udfolder sig i tre dele bestående af
en kunstudstilling på Traneudstillingen, to lokalt forankrede projekter i det
offentlige rum samt et dialogbaseret workshop- og formidlingsprogram.
New Garden City tager udgangspunkt i den landbrugstradition- og historie,
som Gentofte har bag sig, og som i godt et århundrede har været fraværende i kommunen som dominerende erhverv og kultur.
Udstillingen er kurateret over tre gennemgående temaer: Fødevareproduktion, fællesskaber og ritualer. Med afsæt i disse tre temaer er otte kunstnere
og kunstnergrupper blevet inviteret til at bidrage til projektet. Hver især undersøger, perspektiverer, dokumenterer, iscenesætter og udfordrer kunstnerne ideen om udadvendte fællesskaber, traditioner og ritualer inden for
den tematiske kontekst af landbrugshistorie og fødevareproduktion.
New Garden City er udviklet i et samarbejde mellem Traneudstillingen og Art
+ Innovation Hub og er støttet af Statens Kunstfond og Gentofte Kommune.

Ordrupgaard, Charlottenlund
Indtil videre – foreløbig 3 år.

Ordrupgaard, Charlottenlund
Til 19.1.2014.

Kunstpark Ordrupgaard – Jeppe Hein

James Ensor. Maskens mester

Takket være generøse donationer er det blevet muligt for Ordrupgaard at
realisere drømmen om en kunstpark for samtidskunst. Over en treårig periode vil parken omkring omkring Ordrupgaard blive omdannet til Kunstpark
Ordrupgaard.
Kunstpark Ordrupgaard åbner med et storstilet projekt af den danske kunstner Jeppe Hein (f. 1974). Jeppe Hein er især kendt for sine spejllabyrinter.
Med værket Semi Circular Mirror Labyrinth, får et dansk publikum nu for
første gang mulighed for at opleve Heins spejlværk, under åben himmel.

Masker, fantomer og groteske figurer står på spring i værkerne af ”Maskemaleren” James Ensor (1860-1949), der kombinerer en unik sans for lys og
farve med bidende satire og sort humor.
Den største og mest betydningsfulde samling af Ensors kunst befinder sig i
dag på Koninklijk Museum voor Schone Kunsten i Antwerpen. I disse år gennemgår museet en omfattende ombygning, og dette har banet vejen for en
vigtig verdenstourné for Ensors værker. Første stop er Ordrupgård, hvor man
kan få en enestående chance for at opleve et bredt udvalg af Ensors værker,
der strækker sig fra hans tidlige debut som friluftsmaler i hjembyen
Oostende, over symbolske landskaber og stilleben til de berømte groteske
malerier. Udstillingen viser også talrige tegninger og den banebrydende grafik, som Ensor skabte.
Imellem 2009 og 2010 blev der afholdt store soloudstillinger med Ensors
kunst på
MOMA i New
York og Musée
d’Orsay i Paris.
Disse begivenheder fastslog
for alvor kunstnerens betydJames Ensor: Intrigen, 1890.
ning for den
moderne
kunst, og verden begynder at få øjnene op for den oversete belgiers modige
og eksperimenterende værk.

Museet på Koldinghus
Til 24.11.
Moderne smykkekunst fra Brasilien og Danmark
Syv anerkendte guldsmede fra Danmark er gået sammen med ti kolleger fra
Brasilien om en fælles udstilling af moderne smykkekunst. Udstillingen viser
ikke blot spændende kontraster mellem nordisk enkelhed og sydlandsk overdådighed, men også en fælles reference til globale spørgsmål om bæredygtighed – et spørgsmål som spiller en betydelig rolle i en branche, der indtil for få
år siden blev forbundet med overforbrug og udnyttelse af den tredje verden.
Udstillingen er et tydeligt vidnesbyrd om, hvor langt smykkekunstnerne i Brasilien og Danmark har flyttet sig. Moderne smykkedesign måles ikke længere
i karat, men i samspillet mellem form og materiale og i smykkets loyalitet
over for klodens ressourcer.

Bornholms Kunstmuseum, Rø, Gudhjem
Til 17.11.
Koldt Vand i Blodet
Med koldt vand i blodet skaber vi et møde mellem det individuelle og det
fælles – mellem det mytologiske og det moderne. Udgangspunktet er 11
forskellige kunstneres forhold til både skrivebordet – til øen, havet, kilden,
broen. De 11 kunstnere der får skrivebord og udstillingsplads er: Eva Steen
Christensen, Jørgen Karlo Larsen, Pernille Bøggild, Jesper Dalgaard, Lone
Høyer Hansen, Sophia Kalkau, Lisbeth Bank, Esben Klemann, Charlotte
Bergmann Johansen, Heine Klausen og Emil Westmann Hertz.

Furesø Museer, Kulturhuset, Farum.
Til 18.10.
½ – to nationaliteter. – Fotografier af Diana Velasco
Udstillingen består af to fotoserier: Familiealbum og Portrætter. Diana Velasco er født og opvokset i Danmark med en spansk far og dansk mor. Hun er
fotograf og hendes billeder omhandler ofte identitet og relationer. Immigrantmuseet.
Se nærmere om udstillinger og aktiviteter på www.furesoemuseer.dk
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Lejre Museum, Roskilde
Museum.
Til 27.4.2014

Roskilde Museum,
Tadre Mølle
Permanent.

Magisk? – kunst i
oldtiden

”Vandmøllernes Dal”

Vi oplever ofte at stå foran et symbol, som giver os klar information om
et emne. Men det er kun fordi, at symboBarokspænde fra
let er en del af vores kultur, at vi forstår det.
Kirke Hyllinge.
For den fremmede kan symbolet derimod kun
afkodes med besvær, eller måske slet ikke. Det kan gælde mennesker fra en
helt anden kulturkreds, eller fra en anden tidsalder – som os, når vi ser på
oldtidens kunst og billedverden.
Og netop oldtidens kunst og billedverden og den betydning, der
måske/måske ikke ligger gemt bag oldtidens motivverden, er temaet i Lejre
Museums nye udstilling. Udstillingen formidler via film, fortællinger og lokale
og nationale arkæologiske fund, eksempler på oldtidens fantastiske kunst og
den symbolik, der ligger i motiverne. En symbolik, der for oldtidens mennesker var let forståelig, men som i dag synes at være gået tabt.

Øm Kloster Museum, Skanderborg Museum
Permanent.

I Tadre Mølles nyrenoverede ladebygning har museet med økonomisk
støtte fra Friluftsrådets Tips- og
Lottomidler færdiggjort den nye permanente udstilling ”Vandmøllernes
Dal”. Med 18 udstillingsbannere og
en stor illustrativ landskabsmodel af
Elverdamsdalen fortæller udstillingen
Tadre Mølle.
om dalens landskabsdannelse og
geologi og om hvordan driftige møllebyggere siden middelalderen har fundet og udnyttet Elverdamsdalens højt
beliggende og meget vandrige kildevæld til vandmølledrift. Man har i alt
kunnet registrere 18 vandmøller i dalen, hvoraf Tadre Mølle er den eneste bevarede.

Nivaagaards Malerisamling, Nivå
Til 8.12.
Kielberg & Vontillius. Steder og stemninger

Gamle Knogler – ny viden
Øm Klosters permanent medicinskhistoriske skeletsamling er blevet nyopsat i
2013.
Ubehandlet syfilis, krogede sammenvoksede knoglebrud og spedalskes vansirede fødder er bare nogle af de alvorlige knogleforandringer, der er at se i
udstillingen. Knoglerne stammer fra mennesker, der levede mellem 1172 og
1560. Da de døde blev de begravet på klostrets kirkegårde.
Knoglerne i udstillingen afspejler en tid før den moderne medicin og penicillinens opdagelse og er dermed unikke for forskningen og forståelsen af fortidens sygdomme og deres behandling.
Det er cand.pharm. Povl M. Assens Fond der står bag finansieringen af den
nye udstilling på Øm Kloster Museum.

Ole Kielberg og Jeppe Vontillius var stort set jævnaldrende. De levede og arbejdede begge i Nordsjælland ikke langt fra hinanden. Den ene i Daugløkke,
den anden i Lønholt. De var kolleger, venner faktisk og havde respekt for hinandens kunstneriske virke.
Ole Kielberg var sart og lyrisk i sine skildringer af blide nordsjællandske landskaber. Jeppe Vontillius derimod arbejdede især med to foretrukne motiver,
figurstudier og efter at han flyttede til Nordsjælland, landskaber, der er kendetegnet ved en alvorlig næsten
fåmælt, afdæmpet tone.
Ole Kielberg og Jeppe Vontillius var
centrale skikkelser i det 20. århundredes danske kunstliv. De tog begge afsæt i Nordsjælland, stort set i den
samme natur og i det nærområde,
som også er Malerisamlingens. De
præsenteres for første gang sammen
i en udstilling, der handler om deres
foretrukne motiver – landskaber og
Ole Kielberg. Snekkersten vue
mennesker i Nordsjælland.
mod Øresund. 1935.

Statens Museum for Kunst, København
Til 3.8.2014.
Frihed! – Ny børneudstilling

Gammel Estrup Herregårdsmuseet, Auning
Permanent.
Salonen på Gammel Estrup
Salonen er det sidste rum i en lang række af pragtfulde sale og elegante gemakker, som i de senere år er blevet restaureret på Gammel Estrups første sal.
Man kan nu gå igennem hele 1700-tallet og opleve hvordan man boede og
indrettede sig i barokken over rokokoen til slutningen af århundredet, hvor
Louis XVI-stilens rene linjer var på mode.
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Udstillingen FRIHED! er en udstilling lavet på baggrund af et samarbejde med
over 100 børn, som har tegnet og skrevet om frihed og ufrihed. Børnenes bidrag har dannet afsæt for valget af kunst værker og udstillingsrummenes design.
Udstillingen markerer Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag ved at puste nyt
liv i filosoffens ideer om frihed. Søren Kierkegaard var ikke en ubetinget fortaler for frihed. Han hyldede enevældet og var modstander af demokrati. På
den anden side mente han, at mennesket bør gøre sig fri af konventioner og
være frie til at vælge selv. Med kunst og filosofiske spørgsmål undersøger udstillingen begrebet frihed og spørger: Hvad er frihed for dig?
Fælles for Kierkegaard og de udstillede kunstnere er, at de ikke giver klare
svar på, hvad frihed er, men skaber undren og refleksion.

Louisiana, Humlebæk
25.9.2013 til 2.2.2014.

ARKEN, Museum for Moderne Kunst, Ishøj, København
7.9. 2013 til 12.1.2014.

ARKTIS

FRIDA KAHLO – Et liv i kunsten

Udstillingen er en skildring og iscenesættelse af den eventyrlige, kulturelle
Gerhard Richter. Eisberg, 1982.
og kunstneriske tiltrækningskraft,
Privatsamling. Foto: Toni Ott.
som de arktiske områder i almindelighed og Nordpolen i særdeleshed
har og har haft på mennesker gennem generationer. Fascinationen af Arktis
er fuld af højdramatiske og tragiske ekspeditionshistorier, ikke sjældent med
døden til følge for de involverede. Den har inspireret såvel digtere som billedkunstnere til mere eller mindre fantasibetonende undergangsvisioner og utopier og gør det i høj grad stadig. Også videnskaben og almindelig politisk imperialisme og stærke handelsinteresser har opmærksomheden rette mod nord.
ARKTIS er en cross-over udstilling om de møder, hvorpå mennesket med meget forskellige forudsætninger omsætter ideer, forestillinger, drømme og visioner om det ukendte, og den inddrager både klassiske romantiske billeder
og samtidskunst, autentiske ekspeditionsfotos og videnskabelige objekter,
litteratur og lyd. Underholdningsindustrien følger med på sidelinjen og producerer billeder i form af malerier, fotografier, film, romaner, dioramaer m.v.,
i et tilbud om skrækblandede, frydefulde oplevelser af den store ødemark.
Samtidskunsten spiller en væsentlig rolle i udstillingen. Interessen for det arktiske, som optog kunstnerne i romantikken, er tilbage, større end nogensinde.

Frida Kahlo er en af det 20. århundredes mest markante kunstnerskikkelser.
Hun blev pioner ved at inddrage sig selv i kunsten på en ny og aktiv måde.
Med selvportrætter og intime skildringer af sit dramatiske liv udfordrer Kahlo
grænsen mellem værk og biografi, mellem kunst og hverdagskultur. Kahlos
malerier er på samme tid nådesløst
selvafslørende og dybt teatralske.
Med maleri, tegninger og collage
giver udstillingen et nært indblik i
Kahlos værk. En sektion i udstillingen
belyser, hvordan hun livet igennem
lod sig portrættere af nogle af samtidens mest prominente fotografer.
Her udvikler hun sit offentlige image
som eksotisk kvinde iklædt den traditionelle klædedragt.
Kahlos selvbevidste fremtoning i maleri og fotografi er en del af en bredere tendens, hvor Mexicos kunstnere i tiden efter den mexicanske revolution (1910-20) søgte at frigøre
Frida Kahlo, 1943. Selvportræt
sig for vestlig indflydelse. Den mest
med aber.
prominente kunstner i denne ’mexi-

ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj, København
Permanent.

canske renæssance’ var Kahlos ægtemand, Diego Rivera, som er rigt repræsenteret på udstillingen. Udstillingen belyser også Kahlos plads i denne kulturelle bevægelse med værker af samtidige kunstnere.

Circle of animals/Zodiac Heads
12 gyldne dyrehoveder ladet med tung og kontrastfyldt symbolic er langtidsdeponeret på ARKEN. Circle of Animals/Zodiac, 2010 er skabt af den
kinesiske kunstner Ai Weiwei og langtidsdeponeret på ARKEN af Frahm Samlingen. Flere millioner mennesker verden over har set Ai Weiweis genfortolkning af de 12 kinesiske stjernetegn, som oprindeligt prydede en sagnomspunden fontæne i Yuanming Yuan paladset i Beijing og kun var forbeholdt
de privilegerede få.

ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj, København
Til 22.9.
Blue Room. Yang Shaobin
Udstillingen med værker af den kinesiske samtidskunstner handler om ansvar. Om at tage ansvar og blive stillet til ansvar.
Serien ’Blue Room’ er inspireret af Klimakonferencen i København. Han begyndte at indsamle materiale om forurening og naturkatastrofer og historier
og fotografier om og af nogle af de almindelige mennesker, som er blevet
påvirket af klodens klimaforandringer. I ’Blue Room’ skaber kunstneren et
møde mellem de magtesløse, magthaverne og os. Man træder ind i et rum
med store blå malerier. Halvt opløste skikkelser stirrer tilbage fra lærrederne
– ansigter af velkendte verdensledere
side om side med portrætter af helt
ukendte voksne og børn, alle ofre for
forurening og naturkatastrofer.
Yang Shaobin, f. 1963, bor og arbejder i Beijing. I 1990’erne blev han en
del af den fremvoksende kinesiske
kunstscene. Hans samfundskritiske
værker behandler emner som vold,
undertrykkelse og fattigdom, globalt,
såvel som lokalt.

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 29.9.
Christian Achenbach – Melatonin
Christian Achenbachs malerier kan karakteriseres som visualiseringer af lyd –
fulde af rytme og energi. Motiverne er fra rockmiljøet; musikere, dansende figurer og musikinstrumenter, men der er også referencer til kunsthistorien.
I sine unge år var Achenbach rockmusiker, og helt fra begyndelsen har en atmosfære af musik og fest været til stede i hans malerier. Når Achenbach arbejder med traditionelle genrer som landskab, portræt og arkitektur, eller når
han via forskellige delobjekter som sko, fødder, ben og paraplyer refererer til
kunstretninger som kubisme, surrealisme og popkunst, er det tydeligt at han
omformer og udvider grænserne for genrernes kategorier.
Alt i alt er Achenbachs værker fortalere for en dynamisk og levende populærkultur, præget af livsglæde og uforudsigelighed – i modsætning til det velordnede og de mange regler, der præger vores samfund i dag.
Udstillingen består af godt 30 malerier og to skulpturer, både helt nye
værker, der er skabt til udstillingen,
men også en række lån fra tyske og
danske kunstsamlinger. Udstillingens
titel ’Melatonin’ refererer til det hormon, der produceres i hjernen, når
mørket falder på, og som gør, at man
lettere falder i søvn. For Achenbach
står det for en tilstand mellem drøm
og virkelighed – og har således relationer til hans kunst.
Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Kastrupgårdsamlingen.
I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.
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Udstillinger
Kastrupgårdsamlingen,
Kastrup, København
Til 26.10.

Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer, Kerteminde
Til 20.10.
Skagen og Kerteminde – Kunst og fiskeri

Lin Utzon – udsmykninger,
porcelæn, malerier
Gennem sit kunstneriske virke i snart 40
år har Lin Utzon (f. 1946) arbejdet med
Porcelæn produceret for
et usædvanligt bredt spektrum af udtryksformer, hvor spændingen mellem lys Royal Copenhagen.
og skygge, poesi og præcision synes at udgøre en særlig drivkraft og identitet i hendes arbejde. Det gælder de mange monumentale arkitekturudsmykninger, hendes design, malerier, lertøj og porcelæn. Naturen er den store inspirationskilde for Lin Utzon. Det ses tydeligt i hendes udsmykninger.
Herhjemme er Lin Utzon nok mest kendt for sit omfattende virke inden for
design. Hensigten med udstillingen er derfor at sætte fokus på kunstnerens
mange udsmykninger i ind- og udland.
På udstillingen vises 10 store porcelænsrelieffer, placeret i museets store sal.
Desuden et stramt udvalg af Lin Utzons unikaværker i porcelæn, samt en
række krukker og skulpturer i ler, inspireret af den mallorcinske folkekultur.
Endelig en række beslægtede malerier på træ.
Udstillingen vises på Vendsyssel Kunstmuseum og Ærø Museum i 2014.
I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Carl Nielsen Museet, Odense Bys Museer
Til 24.11.
Ansigt til Ansigt – Anne Marie Carl-Nielsens
portrætkunst
I anledning af 15o året for Anne Marie Carl-Nielsens fødsel sætter museet
spot på kunstnerens mange portrætter – fra skulpturer til relieffer og tegninger, og på de fortællinger, som knyttede sig til hendes og Carl Nielsens bekendtskab med bl.a. tidens kendte kunstnere og forfattere.
”Jeg ta’r ikke imod Kvinder, de gifter sig, og så bli’r det aldrig til noget”. Det
var den store danske billedhugger H.V. Bissens svar, da en ung Anne Marie
Brodersen – senere Carl-Nielsen – i 1882 opsøgte ham for at blive hans elev.
Den holdning modbeviste hun hele sit liv.

Gl. Holtegaard, Holte
Til 15.12.
Øregaard Museum
25.9. 2013 til 26.1.2014.
Man Ray – Lys og Mørke (Gl. Holtegaard)
Man Ray – Syn og tanke (Øregaard Museum)
En kunstner – to udstillinger.
Efterårets udstillinger med Man Ray på Gl. Holtegaard og Øregaard Museum
er en fælles satsning på en meget betydningsfuld kunstner. Der er tale om to
komplementerede udstillinger, der både kan opleves selvstændigt og i forlængelse af hinanden. Øregaard Museum præsenterer Man Ray i al hans
kompleksitet med tegninger, malerier, collager, fotos, film og objekter og giver indblik i, hvordan han tænkte og arbejdede. Gl. Holtegaard viser fotografen og filmskaberen Man Rays ikoniske værk med vægt på hans fotografier
af de kvinder, han levede sammen med, de kendte portrætter af tidens store
kunstnere, men også hans mere ukendte side som modefotograf. Tilsammen
tegner udstillingerne et nuanceret billede af en kunstner, der ikke blot var en
banebrydende fotograf, men også revolutionerede selve ideen om, hvad et
kunstværk kan være.
De to udstillinger er led i et internationalt samarbejde mellem Gl. Holtegaard
og Fondazione Marconi, Milano og mellem Øregaard Museum og Mjellby
Konstmuseum, Sverige samt en række private ejere og museer.
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I samarbejde med Michael og Anna Anchers Hus i Skagen præsenterer Johannes Larsen Museet en udstilling, som viser den kunstneriske inspiration
fra fiskermiljøet i Skagen og Kerteminde. Begge byer fejrer 600 års købstadsjubilæum i 2013, og i den anledning sættes der fokus på fiskeriet i kunsten,
da fiskeriet, som kunsten har sat sit præg på de to købstæder.
At Skagen og Kerteminde husede to at landets mest berømte kunstnerkolonier i årtierne omkring 1900 er velkendt, ligesom det faktum at begge byer
er oplagte rejsemål for et kunst- og kulturinteresserede publikum. Men det er
først og fremmest fiskeriet, der har formet de to byers sjæl.
Udstillingen viser den kunstneriske skildring af fiskerens liv og arbejdsforhold
fra slutningen af 1800 og frem til midten af 1900. Det sker med en række
malerier af det miljø, fiskeren bevæger sig i: stranden, havnen og ikke mindst
det smukke og dragende, men også farlige hav samt naturligvis billeder af de
lokale fiskere, fiskerbåde og redskaber. Af kunstnere er bl.a. Michael Ancher,
Anna Ancher, Johannes Larsen, Fritz Syberg, Anna Syberg og P.S. Krøyer repræsenteret. Desuden udstilles en række fotostater af Kerteminde-fotograferne Herdis og Herman Jacobsen.
Udstillingen er skabt i samarbejde med Michael og Anna Anchers Hus i Skagen , og foruden værker herfra, har Johannes Larsen Museet indlånt en
række værker fra Skagens Museum samt fra Christiansborg, hvor et af
Johannes Larsens hovedværker, værktrilogien Ederfugletrækket hænger.
I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer, Kerteminde
Til 27.10.
Lars Swane – 100 år
19. oktober 2013 ville kunstneren
Lars Swane være fyldt 100 år. I den
anledning præsenteres en ny kunstgave, der gør det muligt for museet
af vise et stort og repræsentativt udvalg af kunstnerens værker.
Lars Swane er søn af Christine Swane
(Johannes Larsens søster) og Sigurd
Swane. Han var oprindeligt uddannet
skovfoged, men begyndte i en sen alder at male. Lars Swane er især kendt
for sine vinduer og vindueskarme
med udsigt til landskaber.
De udstillede værker stammer fra en
privat donation hvorfor de fleste ikke
tidligere har været vist offentligt.

Lars Swane: Gederams. Johannes
Larsen Museet.

Trapholt, Kolding
Til 10.11.
Henrik Vibskov – Membran
Installationen er en undersøgelse af tekstil og nye måder at forstå tekstil, som
et sanseligt og konkret mulighedsfelt. I værket smelter rummet sammen med
deltagerne. Det bliver svært at skelne mellem hvem der er objekt og subjekt.
Siden sin afgang i 2001 fra Central Saint Martins College of Art and Design i
London har Henrik Vibskov skabt over 20 kollektioner, som blandt andet forhandles i hans egne 40 butikker over hele verden. Kollektionerne er fyldt
med umiskendelige Vibskov’ske detaljer og kontraster.
I sommeren – i perioden til 1. september redesignede Henrik Vibskov byrummet i Kolding.

Randers Kunstmuseum
Til 20.10.

HeerupMuseum, Rødovre, København
Til 26.1.2014.

Kunst i Randers-Eje

Heerup I midten

Private kunstskatte vises for offentligheden i en udstilling arrangeret af
Randers Kunstmuseum og Randers
John Kørner, Fugl med
Kunstforening.
16 problemer, 2005.
Udstillingen giver museets gæster
mulighed for at se kunstskatte, som normalt ikke er tilgængelige for offentligheden. Værkerne på udstillingen er udlånt fra private hjem, kommunale
institutioner og virksomheder i Randers og omegn. Udstillingen omfatter ca.
100 malerier, skulpturer og objekter fordelt på 75 kunstnere fra midten af
1800-tallet til i dag. Der kan opleves værker af P.S. Krøyer (1851-1909), John
Kørner (1967-), Sven Dalsgaard (1914-1999), J.F. Willumsen (1863-1927),
Carl-Henning Petersen (1913-2007), Peter Carlsen (1955-) og mange andre.
Værkerne er udvalgt ud fra et samlet grundlag på over 900 kunstgenstande.
Med udstillingen bliver der sat fokus på et udsnit af den danske og internationale kunst og kunsthistorie, som den ser ud, hvis man vælger et geografisk
begrænset område og laver en pejling af billedkulturen.
Ideen til udstillingen stammer fra 1944, hvor udstillingen KUNST I RANDERSEJE første gang blev afholdt.

10 markante samtidskunstnere har besøgt Heerup
Museum. På tværs af materialer og metoder har de fået
fri adgang til museets samling og specialviden, og hver
i sær har peget på Heerup
værker, som de fandt særligt
interessante. Deres kuratering danner en cyklus af nye
Heerup morsdagsplatter.
blikke, som er udgangspunkt for udstillingen og resultatet er en overraskende selektion af både nyskabende og mere kommercielle værker samt ti helt nye kunstneriske bud på,
hvad man kan lære af Heerup i dag.
Udstillingens kunstnere er ud over Henry Heerup: Frodo Mikkelsen, Kristian
Devantier, Morten Hemmingsen, Julie Nord, Kaspar Bonnén, Kristia Rosenkilde, Fie Norsker, Dorte Naomi, René Holm og Thomas Hallas Øvlisen.

Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Til 15.9.

Kunstmuseet i Tønder, Museum Sønderjylland
Til 22.9.
Troels Wörsel. Maleri/Malerei. Udvalg II/Auswahl II

”Over eksistensens grænser” – Käthe Kollwitz og
Ernst Barlach
Mennesket og dets eksistentielle vilkår er nøglebegreber i udstillingen, hvor
to nordtyske ekspressionister for første gang præsenteres på en samlet udstilling i Danmark og Norge. Udstillingen vises i Lemvig, hvorefter den rejser til
Tønsberg i Norge og København.
Det er den upolerede og barske fremstilling af mennesket, som bringer de to
ekspressionister Käthe Kollwitz (1867-1945) og Ernst Barlach (1870-1938)
sammen, til trods for at de to samtidige kunstnere aldrig mødtes. Begge udtrykte de sig i tiden omkring de to verdenskrige gennem en ny ekspressiv stil
med rødder i et tysk kulturfællesskab. Barlachs opmærksomhed var rettet
mod den grove landbefolkning i hans nordtyske hjemegn, Kollwitz’ mod Berlins fattiglemmer. Fælles for dem begge var imidlertid, at de hos disse ’simple’ mennesker fandt en menneskelighed, som var druknet i industrisamfundets rationelle maskineri. Med deres interesse for det grundlæggende menneskelige og for det simple liv var både Barlach og Kollwitz del af en bevægelse blandt kunstnere i tiden omkring de to verdenskrige, hvor man søgte
tilbage til en oprindelig og ubesmittet almenmenneskelig tilstand, rodfæstet
i regional eller national identitet.
Vandreudstillingen er planlagt i samarbejde mellem Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg og tre nordiske museer – Museet for Religiøst Kunst, Lemvig
(til 15.9.),
Haugar Vestfold
Kunstmuseum,
Norge (5.10. til
8.12.) og Øregaard
Museum (20.2. til
15.6.2014).

Käthe Kollwitz:
Frau mit
totem Kind.
Radierung 1903.

Museet viste i sommeren 2000 første gang en udstilling med malerier af
Troels Wörsel. ’Udvalg II’ består af værker, hvor de tidligste er fra 1975 og
de seneste fra i år. ’Udvalg II’ er kurateret ud fra kunstnerens egne bevidste
nedslag i sit oeuvre.
Siden 1974 har Troels Wörsel boet uden for landets grænser, først i
München, derefter i Köln og i de seneste år vekselvis i den toscanske by Pietrasanta og i Köln.
For Troels Wörsel står eksperimentet og udforskningen af fladens muligheder i centrum. Hans malerier er signalkraftige, stoflige og radikalt anderledes.
Hans billedunivers beror på en konstant undersøgelse af maleriets muligheder.
I forbindelse med udstillingen er udgivet en bog – se publikationer.

Karen Blixen Museet, Rungsted Kyst
Til 20.10.
”Din Tanne” – Nye breve fra Afrika
For 100 år siden rejste Karen Blixen ud på sit livs rejse til Afrika. Derfor og i
anledningen af en ny udgivelse af
Blixens breve fra Afrika, hvoraf halvdelen af materialet ikke tidligere er
udgivet, vises særudstillingen. Udstillingen består af et udvalg af Karen
Blixens originale breve, men også nyligt fundne breve til Karen Blixen fra
bl.a. Denys Finch-Hatton og Bror
Blixen. Endvidere vises en række ikke
tidligere viste genstande som f.eks.
Karen Blixens originale rejsekuffert.
De nye breve giver et mindre
mondænt billede af Afrika-tiden
præget af hårdt arbejde, men også
stor kærlighed til Afrika og viser,
hvordan konturen af et kommende
forfatterskab tager form.
DANSKE MUSEER 4/13
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Udstillinger
Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer
Til 24.11.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 20.10.

Ildsjæl – Anne Marie
Carl-Nielsen 150 år

Across the Ocean

Udstillingen kaster ny glans på den
danske billedhugger Anne Marie
Carl-Nielsen og hendes omfattende
kunstneriske produktion.
Anne Marie Carl-Nielsen (18631945) er en af de mest banebrydende, kvindelige billedhuggere herhjemme. Hun blev et forbillede for
sin generation, og hun og hendes
mand, komponisten Carl Nielsen var et par med stor succes på den hjemlige
kunstscene.
Den røde tråd i hendes kunstneriske produktion var en naturalistisk tilgang
til kunsten, der fordrede en omhyggelig gengivelse af det sete, og som ledte
til gentagne studier, gentagne studier der afslører en verden af diversitet og
røber en utrolig iagttagelsesevne hos kunstneren.
Anne Marie Carl-Nielsen var en ægte ildsjæl, som arbejdede utrætteligt med
kunst i mange forskellige materialer og formater. Fra de helt små fine skitser
og statuetter i gips og bronze samt enkelte i sølv og porcelæn til de større
bronzeskulpturer.
Gennem forarbejder og skitser giver udstillingen desuden indblik i tilblivelsen
af betydningsfulde, offentlige monumenter – heriblandt Ribe Domkirkes
bronzedøre, rytterstatuen af Christian IX på Christiansborg Slotsplads og monumentet for Carl Nielsen på Grønningen i København.
I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Fotoudstilling i samarbejde med fotograf Christina Jermiin Dieserud, hvor indianerbørn viser deres egne billeder af livet og forholdene i et reservat. Et reservat, der er præget af fattigdom og enorme sociale problemer som arbejdsløshed, alkohol, manglende skolegang og et liv under fattigdomsgrænsen.
Udstillingen er Fotomuseets bidrag til ”Kultursamarbejdets kulturfestival
BØLGEN”, og billederne afspejler en anden form for ’bølge’, den bølge af social ulighed blandt de nordamerikanske indianere, der desværre nok aldrig
ophører.
Pine Ridge reservatet. Støv, fattigdom og håbløshed – kun få steder i den
vestlige verden finder man mennesker, der lever under så kummerlige forhold. På en ferie i USA i 2007 besøgte fotografen for første gang indianerreservatet i South Dakota. En oplevelse, der gjorde et uudsletteligt indtryk på
den dansk/norske fotograf. I 2009 tog fotografen igen til Pine Ridge for at tilbringe 3 måneder i reservatet og fotografere indbyggernes hverdag. På en
skole i reservatet fik Christia Jermiin Dieserud lov til at starte en workshop,
hvor hun lærte børnene at fotografere. Omkring 30 børn mellem 6 og 12 år
fik udleveret et éngangskamera, og resultatet blev en lang serie af personlige
og umiddelbare billeder af livet på Pine Ridge – set med børneøjne. Det er
disse billeder som indgår i udstillingen.
Indianerne på Pine Ridge reservatet tilhører Oglala Lakota stammen (også
kaldet Sioux). I dag bor der ca. 40-45.000 indianere på Pine Ridge. Gennemsnitslevealderen er blot 48 år.

Herning Museum, Textilforum, Museum Midtjylland
Året ud.
”Herningånden – Vækst og Innovation”
I anledning af Hernings 100-års købstadsjubilæum belyses den særlige ’Herningånd’, der har fremmet vækst og innovation i området. Udstillingen vil
give et bud på, hvorfor og om Herningånden har den betydning, som man
mener i området, set i forhold til den nationale udvikling.
Udstillingen er blevet til i et samarbejde med Aarhus Universitet Herning og
14 af områdets største virksomheder.

Nordatlantens Brygge, København
Til 20.10.
Greve Museum
Til 20.10.
Skulptur 2013 Extra
Efter stor succes med sidste års
skulpturudstilling giver museet
endnu en gang gæsterne mulighed
for at opleve moderne kunst i de historiske rammer omkring den gamle
gård. Årets udstilling byder på værker
af både nulevende og enkelte afdøde
kunstnere, i alt er 15 kunstnere repræsenteret.
De udstillende kunstnere er: Pontus
Kjerrman, Tine Hecht-Pedersen, Kit
Kjærbye, Per-René Larsen, Andrezej
Bronzeskulptur af Hanne
Lemiszewski, Vibeke Glarbo, Hans
Varming.
Pauli Olsen, Bent Sørensen, Sigrid
Lütken, Till Junkel, Karen Land Hansen, Cai-Ulrich von Platen, Hanne Varming, Klaus Petersen og Geert Daae Funder.
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Bárdur Oskarsson. Over bord
Papirarbejder af den færøske billedkunstner, illustrator og prisvindende børnebogsforfatters groteske og poetiske tegninger.
På udstillingen vises helt nye papirarbejder af Bárdur Oskarsson, der i sin
kunst kredser omkring kroppen. Udgangspunktet er den menneskelige krop,
men i kunstnerens streg deformeres og karikeres den ud i det groteske. Værkerne besidder en pirrende – og måske endda filosofisk – tvetydighed, når de
groteske småfigurer tilraner sig børnetegningens naive lethed og iscenesættes med englens uskyldige vinger.

Randi Samson. Der er noget i luften
Udstilling med værker af den færøske tekstildesigner Randi Samson, som udforsker og bryder grænser for hvad strik kan anvendes til.
Udgangspunktet for udstillingen er en afsøgning af strikkens muligheder og
grænser for at indtage et rum. Udstillingen udtrykker og refererer til en mere
eksistentiel proces som kunstneren har været gennem siden sin hjemkomst til
Færøerne efter mange år i udlandet. Der er langt til traditionelt beklædningsdesign, når hendes ”kollektion”, der er inspireret af den færøske kultur og
natur, spændes på billedrammer eller opsættes som skulpturer.

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby, Lolland
20.9.2013 til 5.1.2014.

Trapholt, Kolding
26.9.2013 til 16.2.2014.

Som det Blå. Arbejder af landskabsarkitekten
Torben Schønherr

Out to Sea

Rolige pladser og gnistrende gader,
smukke landskaber med træer, vand,
udsigter og himmel. Med sine enkle
og poetiske rum skabt til land og by
favner landskabsarkitekten Torben
Schønherr det hele – og mere til. Han
leder Nordens største tegnestue af
sin slags og er en af vor tids fornemste og mest indflydelsesrige repræFuglsang. Foto Peter Cook.
sentanter for sit fag herhjemme. Han
har også forvandlet og iscenesat naturen omkring Fuglsang Kunstmuseum og derfor er det oplagt, at museet
med udstillingen nu præsenterer et udvalg af hans bedste arbejder samt et
anderledes udendørs landskab skabt særligt til lejligheden.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med Ribe Kunstmuseum og Torben
Schønherr selv. Udstillingen vises efterfølgende på Ribe Kunstmuseum.
Der et i forbindelse med udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Arbejdermuseet, København
Til 31.12.

Økologisk katastrofe. 6,4 millioner
tons plastaffald ender i Verdenshavene hvert år. Store øer på størrelse
med Frankrig og Spanien flyder rundt i Stillehavet, Atlanterhavet og det Indiske Ocean. I dag findes der ikke en eneste
kvadratkilometer havvand, som er fri for plastpartikler.
På udstillingen ’Out to Sea’, kan man opleve 12 tons forvitret plast på tæt
hold og lære om plastsamfundets vidtrækkende konsekvens.
Standardplast er ikke bionedbrydelig, men opløses gennem tiden til mindre
og mindre enheder som ender i vores fødekæde. Der findes ingen havfisk
som ikke har været i kontakt med plast. Affaldet ender således i sidste ende
på vores middagsbord.
Vi kan selv gøre noget. Vi kan være opmærksomme forbrugere som benytter
genanvendelig plast, og minimere vores forbrug af engangsplast. Plastaffald
kan sendes til genbrug.
I udstillingen kan man opleve hele fortællingen om plastens rejse fra forbrugeren til Verdenshavene med udstillingen ’Out to Sea’.

Kroppedal Museum, Taastrup
Til 29.12.
Alle tiders samlinger

Ferie, ferie, ferie. Slap nu af, du har fri
I anledning af ferielovens 75 års jubilæum viser museet en stor udstilling,
hvor der sættes fokus på Feriens Historie.
Ferielivet har ikke altid spillet den rolle det gør i dag. For hundrede år siden
havde mange danskere aldrig ferie. Søndage og nogle enkelte helligdage var
eneste afbræk mellem lange arbejdsdage. Det ændrede sig i 1938, da den
første ferielov blev vedtaget efter pres fra både den nationale og internationale arbejderbevægelse.
Når museet tager emnet ferieliv op, er det fordi feriens historie afspejler udviklinger i både arbejdslivet og velfærdssamfundet.
Målet med ferieloven var at skabe stærke, oplyste, selvstændige, udhvilede
og lykkelige arbejdere. Og samtidig, som Stauning fremhævede, også betragtet som en del af løsningen på den store arbejdsløshed i 1930’erne.
I udstillingen kan man følge nogle af de ferieformer, som igennem årene har
været typiske for danske arbejdere.
De drømme og de kampe, der ledte frem til ferieloven i 1938, kan i dag perspektivere vores syn på ferie i en tid, hvor der fra politisk hold er fokus på arbejdsmængden og et ønske om, at vi arbejder mere. Og hvor teknologien
lægger et stadigt pres på vores muligheder for at slippe arbejdet og hverdagen.

KUNSTEN, Aalborg
Til 10.11.
Normandiets malere
Udstillingen præsenterer museets publikum for en perlerække af værker fra
kunsthistoriens største malere som Monet, Renoir, Courbet, Bonnard, Boudin, Corot, Géricault, Dufy, Delacroix og mange flere, der alle har taget udgangspunkt i naturen i Normandiet.
Motiverne er hentet fra Normandiets fantastiske landskaber og omskiftelige
vejr. Vejret har siden 1800-tallet fået en stadig større plads i den menneskelige bevidsthed. Denne udvikling ses for alvor i maleriet, hvor vejret fastholdes. ’Normandiets Malere’ er sammensat på baggrund af samlingen ’Peindre
en Normandie’; en fransk privat- og statsstøttet institution, hvis formål er at
indsamle værker fra 1800-tallet med fokus på det normanniske landskab.

I den borgerinddragende udstilling viser 15 lokale samlere fra Vestegnen
deres personlige samlinger. Det er sket i tæt samarbejde med museet, hvor
samlerne har været medproducenter på udstillingen. De udstillede samlinger
afspejler menigmands måde at samle på. De består af hverdagsgenstande og
samlerobjekter og giver et indblik i, hvad en samling kan være. Der bliver fokuseret på den enkelte samlers baggrund og glæde ved at samle. De fleste af
os har nok prøvet af samle på noget som børn, men hvad er det som gør, at
det for nogle varer ved hele livet?

Storm P. Museet, København
Til 16.2.1014.
Syv fluer med ét
SMÆK!
På Storm P. Museet kan man
dette efterår møde humor i
kunsten, som den udfoldes i
dag – tegneserier som kunst
og kunst med tegneserier. I
maleri, tegning og skulptur
udfoldes Storm P.’s univers af
Andreas Schulenberg.
7 danske samtidskunstnere,
der alle arbejder med billedverdenen i populærkulturen, med træk fra tegneserien og med humor som
et allestedsnærværende skævt blik på verden i dag.
Fælles for de syv kunstnere er, at de alle på hver sin måde udforsker den
samme billedverden, som Storm P. arbejdede indenfor, og udfolder det fritvoksende med stort overskud og frem for alt – med humor. I udstillingen bliver kunsten nærværende, attraktiv, sjov og tilgængelig, og måske får man
vendt op og ned på vores syn på hinanden, på livet og hvordan vi lever sammen.
For museets yngste gæster byder udstillingen på forskellige kreative aktiviteter, bl.a. sporleg med QR koder og tegneværksted.
De syv kunstnere er: Rikke Bakman, Kristian Devantier, HuskMitNavn, John
Kenn Mortensen, Lars Nørgaard, Randi & Katrine, Andreas Schulenburg.
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Udstillinger
Rundetårn, Bibliotekssalen, København
Til 29.9.

Morslands Historiske Museum, Dueholm Kloster,
Nykøbing Mors
Til 20.10.

”POWER OF THE PENCIL”
Udstilling med tegninger af Kirsten Lockenwitz og Lis Nagel.
Kirsten Lockenwitz’ monumentale vejrtegninger over horisont og hav refererer til åbne vidder og det store himmelrum. Tegningerne er bygget op af konkrete rette linjer, der som kæmpeskraveringer fremkalder lyse og mørke partier på billedfladen.
Lis Nagels figurative tegninger af objekter fra hverdagen veksler mellem at
være rene linjetegninger til at indeholde gennemarbejdede detaljer af organisk form.
Foruden blyantstegninger er der indslag med skulpturer og skulpturinstallationer i dialog med tegningerne.

De uheldige helte
Udstillingen om de uheldige korstogshelte er fortællingen om en
flåde, der stævnede ud fra Limfjorden i sommeren 1191. Skibene var bemandet med en
kampklar dansk korsfarerhær, der var fast besluttet på at sejle til Det Hellige
Land. Da de endelig ankom til Jerusalem flere år efter, havde den engelske
konge Richard Løvehjerte allerede sluttet fred med den tyrkiske sultan Saladin. Beretningen om de uheldige helte blev nedskrevet af en kannik i Vendsyssel. Vi kender ham blot som ”Broder X”.
Udstillingen er produceret og venligst udlånt af Vendsyssel Historiske Museum. Den er støttet af EU gennem et interregionalt program, og der ligger
solid forskning bag den spændende historie.
Der er i forbindelse med udstillingen arrangeret aktiviteter for børn.

Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder
Til 21.4.2014.
Lis Nagel 2013.

Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev
Til 20.10.
Mück – en kunstmalerfamilie fra Haderslev
På udstillingen vises 40-50 malerier af malermester Johannes Mück og hans
to sønner, Wilhelm Lauritz og Carl Johannes fra perioden 1860 til 1920. Værkerne af de tre kunstmalere er et godt eksempel på, hvilke genrer en ’amatørkunstmaler’ skulle kunne for at gøre sig håb om at kunne leve af sin kunst.
Her er ingen aldrig-før-set-kunst, men gode gedigne malerier af landskaber,
portrætter, gårde, huse og ikke mindst stilleben. I forbindelse med udstillingen vil der være et atelier, hvor museets besøgende kan male egne værker og
udstille dem.
Ved siden af 18- og 1900-tallets professionelle kunstnere arbejdede der i de
fleste byer personer, oftest malermestre – der var så gode til at male, at de
ind imellem kunne sælge et billede. Kunstmaleriet var for disse personer
både en fritidsbeskæftigelse og en mulighed for at supplere de ofte sparsomme faste indtægter ved salg af et maleri. Det kunne foregå enten som
bestillingsarbejde, eller ved i krisetider at gå fra dør til dør for at sælge sin
kunst.
De malerier, der vises på udstillingen, er hovedsageligt i privateje hos familier
i Haderslev og omegn. Museet i Haderslev er den eneste offentlige samling,
der ejer malerier af de tre malere. I forbindelse med udstillingen udgives et
lille skrift – se publikationer.

Skovgaard Museet, Viborg
14.9.2013 til 5.1.2014.
Bodytime
En veltrænet mandekrop fra antikken, en buttet kvindekrop fra barokken, en
forvreden krop fra surrealismen. Det er nogle af de kroppe man kan møde på
udstillingen. Man kan se hvordan billedkunstnere gennem tiden har skildret
forskellige kropsidealer eller skrækeksempler. Udstillingen skabes i samarbejde med Viborg Museum og Kunsthal Brænderigården, der også viser udstillinger med kroppen som omdrejningspunkt.
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Tønderkniplinger og Vikingeskibe
Årets særudstilling viser kniplersken Inge Wind Skovgaards liv med knipling
og belyser, hvordan er moderne kniplerske har arbejdet med knipling. Inge
Wind Skovgaard, der døde i 2004, havde lært at analysere og rekonstruere
gamle kniplinger, hvilket kom hende til gode i det store arbejde med at rekonstruere mønstrene til de gamle tønderkniplinger, som hun også skrev
flere bøger om. Men Inge Wind
Skovgaard designede også sine
egne mønstre, og her finder man
i udstillingen fantastiske og sjove
arbejder i alt fra duge, udkast til
messehagler og til tredimensionelle vikingeskibe.
I forbindelse med udstillingen er
udgivet en bog – se publikationer.

Dansk Landbrugsmuseum, Auning
Til 15.12.
Quilte Qunstnerne.
Landbrugskulturen – med nål og tråd
Quilte Qunsterne har – via en CD med 43 inspirerende billeder fået et uvurderligt indblik i hvad der sker på et moderne landbrugsmuseum.
Heste, køer, en snerle i blomst, aks i vinden, et rustent vindue og ikke mindst
humlehaven har fået Quilte Qunsternes fantasi på en inspirerende himmelflugt.
Quilte Qunsterne er en gruppe tekstilkunstnere, der arbejder med artquilts. Artquilts er vægtæpper eller
skulpturer, baseret på tekstile teknikker. Kunstnerne bruger tekstilernes
særlige kvaliteter (som f.eks. tekstur,
glans, skrøbelighed og blødhed) som
udgangspunkt for det kunstneriske
udtryk.
Venter på lykken.
Maria Vetter Christiansen.

Nikolaj Kunsthal, København
Til 3.11.

Museum Salling, Glyngøre
Kulturstation
Til 20.10.

Roger Ballen: Retrospektiv
Stor udstilling med amerikanske
Roger Ballens verdensberømte sorthvide fotografier – et tilbageblik på
40 års fotografisk arbejde.
Ballens udgangspunkt er en Magnuminspireret fotojournalistisk tilgang, mens hans interesse for den
indre verden i de senere år er intensiveret i en praksis, han selv kalder dokumentar-fiktion. I hans nyere fotoRoger Ballen Minicry 2005.
serier transformeres den menneskelige skikkelse ind i fiktive drømme og mareridtsagtige billeder.
Den bevægelse fra det ydre til det indre demonstreres i udstillingen, som dels
består af fotografier fra Ballens klassiske og berømte dokumentarperiode,
dels af nyere værker og kunstnerens seneste serie. Tilsammen vil udstillingen
vise omkring 180 værker af Roger Ballen.
Udstillingen viser desuden to videoværker samt en installation skabt specifikt
til Nikolaj Kunsthal.

Give Egnens Museum
Til 21.10.
Virksom med Vilje
I løbet af de sidste 150 år er der sket store forandringer på Give-egnen. Opdyrkning af heden var første skridt – hedebrugene var ofte meget små og
biindtægter fra hjemmeindustri eller håndværksarbejde kunne være nødvendige for at skabe et eksistensgrundlag.
Etableringen af jernbanen i slutningen af 1800-tallet gjorde det nemmere at
transportere rå- og færdigproducerede varer til og fra området, hvilket højnede mulighederne for en erhvervs- og industrivirksomhed kunne udvikles.
I udstillingen vises forskellige vinkler på Give-egnens erhvervs- og industrihistorie fortalt med udgangspunkt i ønsket om at skabe forståelse for den vilje,
der lå bag etablering og udvikling af de forskellige virksomheder. Kartoffeldyrkere, tøjdesignere og –fabrikanter, elementfabrikanter, stenhugger, fødevareproducenter og udviklere af komponenter til produktion af miljørigtig
energi. Alle har etableret sig i området og flere har udviklet verdensomspændende virksomheder.

Hans Smidth – Ved vandet
Med Skive som udgangspunkt vandrede maleren Hans Smidth på lange
ture med tegne- og malegrej under
armen. Han slog sig ned og forevigede med blyant og pensel hvad han
så og oplevede.
På udstillingen kan man se et udvalg
af museets værker af Hans Smidth.

Hans Smidth: Rejestryger, 1870.

Museum Sønderjylland, Slesvigske Vognsamling
Indtil videre.
Oldtidens vogne i Norden
Et udvalg af alle de rekonstruerede
vogne, der blev fremstillet efter udgivelsen af dr. phil. Per Ole Schovsboes
afhandling fra 1987, danner grundstammen i udstillingen på Slesvigske
vognsamling.
Udstillingen markerer samtidig, at det
Vognhjul fra begyndelsen af
materiale, der i tidens løb er indsamlet
1200-tallet.
til ”Vognhistorisk Arkiv”, nu officielt er
overdraget til Slesvigske Vognsamling. Til udstillingen er fremstillet et katalog
med uddybende materiale – se publikationer.

Ribe Kunstmuseum
Til 5.1.2014.
Længsel, Lundby & Kierkegaard
Udstillingen er et samarbejde mellem Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet. Udstillingen er arrangeret i anledning af 200
året for Søren Kierkegaards fødsel som anledning til belyse guldaldermaleren J. Th. Lundbyes optagethed af Søren Kierkegaards eksistenstænkning.
I forbindelse med udstillingen er der udgivet en omfangsrig publikation
– se publikationer.
Udstillingen er omtalt i Danske Museer nr. 3, 2013.

Museum Lolland-Falster, Falsters Minder, Nykøbing
Til 31.12.
Hvad kan vi gøre for dig?
Med udstillingen sættes en nytænkning af Falsters Minder og bygninger i
Czarens Hus-komplekset i gang.
Gæsterne vil i museets tidligere indgang blive præsenteret for en række mulige formidlingsformer og fagligt indhold til de fremtidige udstillinger i huset,
og inviteres til at besvare spørgsmål om, hvad en kulturhistorisk udstilling skal
kunne og gøre. Hvad skal der til, for at den emne- og formidlingsmæssigt føles relevant og vedkommende for den enkelte besøgende?
Det fredede Czarens Hus med sidebygningen Kragsnapps Hus er to af de få
bygninger, som er tilbage fra slottets tid. I samarbejde med ETN Arkitekter vises i udstillingen planerne for, hvordan bygningerne i Czarens Hus-komplekset kan udnyttes bedre.
Med de fornyede fysiske rammer skal placeringen midt i byen udnyttes
bedre, ligesom der i fremtiden kan åbnes for anden brug af nogle af museets
lokaler. Czarens Hus-komplekset skal være byens historiske omdrejningspunkt og formidle købstadens historie og fremtidige potentiale.
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