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Flyvende blade

Af Line Hjorth
Christensen

F

otografier af ting svøber sig omkring og dukker
op inde i dette nummer af Danske Museer,
hvori vi fejrer tidsskriftets 25 års jubilæum. De er
alle fra bogen og udstillingen Ting der måske forsvinder, skabt i slutningen af 1990’erne af museumsmanden og forfatteren Peter Seeberg sammen
med hustruen fotograf Katrine Ussing. Hos Seeberg får biord ofte det sidste ord: Titlens måske dementerer på museumsforfatterens snu facon, at
tingene skulle gå hen og forsvinde. En pointe, der
ledsages af fotografiernes diskrete fejring af, at papirdragerne, silkestrømperne og løbehjulet findes,
at verden står endnu. Ingenting forsvinder, selv om
tingene nok kan ændre form.
Det trykte tidsskrift Danske Museer har heller ikke
i sinde at forsvinde. Kulturstyrelsen, tidligere Statens
Museumsnævn, har altid værnet om Danske Museer som den fælles arena, et museumsblad skaber,
og har på den måde sikret en institution i institutionen. En bastion, hvor museerne på tværs af faglige
skel kan komme til orde, debattere og få indblik i
aktuelle museumsfaglige vilkår og aktiviteter. Bladet har altid, allerede inden man åbner det, båret
denne politiske signatur: At museumsarbejdet trods
forskellighed hviler på et fælles grundlag, nedskrevet i en dansk museumslov, som det står enhver frit
for åbent at debattere og diskutere udkommet af.
Den signatur og sikring er der fortsat brug for.
Samtidigt har Danske Museer formået at bevare sin
status af selvstændigt organ med skiftende rådgivende komiteer, en selvstændighed, der sikrer den
flerstemmighed og åbenmundethed, man som
redaktør altid ønsker sig mere af – såfremt den er
styret af kløgt, seriøsitet og faglig relevans, der gør
teksten læseværdig for andre. Det er også i kraft
af disse reflekterede kvaliteter, at dialogen og teksterne i det trykte tidsskrift Danske Museer adskiller sig fra den dialog, der foregår på de hurtige

’sociale’ medier. Sådan hedder de, selv om de åbenlyst er alt andet end sociale, men bygger på selvpræsentation, selviscenesættelse og selvpromovering. En ’selfie’ hedder det vist, når man lægger et
billede af sig selv op på Facebook, Twitter eller Instagram og afgiver en bid mere af det privatliv, som
måske snart forsvinder. Når disse redskaber sjældent fungerer optimalt i museumssammenhæng,
er det jo indlysende, fordi museerne ikke har legitimitet som individer eller selfier. De er sat i verden
for at tale og agere på kollektive og fællesmenneskelige præmisser, der rækker ud over den enkeltes
fjæs og næsetip.
Tidens forblændelse af digitalisering som altings
løsen, modereres også af den undersøgelse, Danske Museer har foretaget blandt tidsskriftets abonnenter: Man foretrækker Danske Museer på tryk.
Et blad bøjer sig og føjer sig ikke bare efter den
krop, der læser i det og gør det til en naturlig fysisk
forlængelse af ethvert (museums)menneskes nysgerrighed; det forener privat intimitet med fagligt
fællesskab og udkig. Om det fortsat vil kunne lade
sig gøre at udgive et trykt blad med de særlige værdier, der knytter sig til det, vil i fremtiden især være
op til museumsledelser, bestyrelser, kulturinstitutioner og tidsskriftets mange menige abonnenter.
At museerne i disse år former sig i stadig større enheder, gør behovet for et fælles museumsblad så
meget desto mere presserende. De store enheder
kræver om noget, at der er adgang til en viden, som
gør os klogere på museernes arbejde; de nødvendiggør en kanal så rummelig, at der kan løbe informationer og debatteres fra toppen og ned, nedefra
og op, på tværs af afdelinger og ansatte, ledelse og
bestyrelser, samarbejdspartnere, politikere m.v.
I kølvandet på centralisering, sammenlægninger
og nye måder at organisere sig på, udgør Danske
Museer denne fælles, nødvendige platform.
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Arrangementer
Kronborg Slot, Helsingør
Julehygge i hele december med fokus på kvalitet, design og oplevelser.
30.11.-1.12. og 7.12.-8.12: Kunsthåndværker julemarked.
Mad og drikke julemarked. Julebal, julestue og julejazz.
Se nærmere om programmet på www.kronborg.dk
Statens Museum for Kunst, København
SMK Fridays: Museet efter lukketid og kunsten på nye måder.
SMK Fridays er en række nye arrangementer, hvor museet én
fredag om måneden holder aftenåbent for at give plads til billeder, toner, tanker og weekendstemning: Indtil videre: 15.11.,
7.2., kl. 16-22, gratis entré
Trapholt, Kolding
30.11. og 1.12., kl.10-17: Kunst-og designjulemarked – se nærmere på www.trapholt.dk
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Plastæsker og – kasser
til ethvert formål

Meddelelse
Tidens Samling, Odense
Nyt projekt: “Mærk tiden – hør historien” – et kulturtilbud for
blinde og svagsynede. Formålet er at øge brugervenligheden og
tilgængeligheden for blinde og svagsynede, således at museet i
højere grad kan give de besøgende mulighed for at opleve museets permanente udstilling på egne betingelser
Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Fionia Fond,
Energi Fyns Almene Fond og Den Faberske Fond.

FAABORG
F
AABORG FLYTTEFORRETNING
FLYTTEFORRETNING
JUST JUSTESEN

Ideelle til udstilling, opbevaring
og præsentation

Besøg www.ultraplast.dk
og se vores store udvalg af plastæsker og – kasser

Kunsttransport
Personlig interesse og
professionelt arrangement

TLF.

62 61 11 66

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

Hofstätter & Ebbesen A/S
Højvangen 19
3060 Espergærde
Tlf. 4912 2122
Fax 4912 2199

Det handler om kommunikation
AV-Huset har været med til at løse de mest spektakulære audio-visuelle
løsninger på en lang række museer, udstillinger og oplevelsescentre over
hele Danmark. For dig handler det om at give dine gæster en komplet oplevelse – for os handler det om at levere en komplet løsning!

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

NÆSTVED TLF +45 5577 4030 · ODENSE TLF +45 6612 2730 · WWW.AV-HUSET.DK
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Nyt
Nyt lys
lys - sund økonomi...
økonomi...
-udskift de gamle og
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.eks. LED eller CDM - llyskilder
-udskift
uøkonomiske
konomiske llyskilder
yskilder med n
nye,
ye, ff.eks.
yskilder der
kravet til skånsom o
elysning i udstillingslo
opfylder kravet
og
belysning
udstillingslokaler,
kaler, med god fa
farvegengivelsen
rvegengivelsen
g rrigtig
igtig b
og minimal UV / IR stråling.
stråling.
og

LEVETID

ENERGIFORBRUG

info@hojagerbelysning.dk
info@hojagerbelysning.dk

1x50W halogen
reflektor lyskilder.

1x9W(50) LED 35°

Levetid:
Levetid: 25.000t.
25.000t.

HØJ
HØJA
AGER BELYSNING
BELYSNING A/S
BEL
HØJAGER
5628 8000

LED

HALOGEN
HAL
OGEN

Levetid:
1.000t..
L
evetid: 1.000t

www.hojagerbelysning.dk
www.hojagerbelysning.dk

energioptimering,,
Vores projektafdeling står til rådighed med råd og vejledning vedr. energioptimering
lyskildevalg og belysningsrenovering. Kontakt os på tlf.: 5628 8000

PICCOLO
Be- og affugtning med
mobile anlæg

Kombineret objektsikring og
klimaovervågning til museer

Piccolo er et af Europas førende
sikringssystemer til museer
museer..
Ikke underligt. Det kombinerer
brugervenlighed, fleksibilitet
og pris i en optimal løsning.

Teglværksvej 8B - 4200 Slagelse
www.anderbergklima.dk 43 999 888
www.profort.com
www
.profort.com
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Fra redaktionen

Danske Museer i 25 år

Af Orla Madsen, museumsdirektør
og bestyrelsesformand

I

gennem årene har tidsskriftet Danske
Museer (oprindeligt Museumsmagasinet)
trykt en imponerende række af artikler,
synspunkter, debatter, information o.s.v.
Bladet har informeret, udviklet, glædet
og, må man tro, også irriteret nogle gange.
Debatten har måske været mere afdæmpet
end i andre fagblade, hvilket kunne skyldes (nogle vil nok være uenige med mig),
at stoffet, som bredt formuleret belyser og
diskuterer museumsarbejdet, museernes
vilkår politisk, økonomisk og i det daglige,
ofte er og har været temmelig upolitisk i
forhold til mange andre områder. Fra
højre mod venstre er de fleste politikere
i bund og grund ret enige om, at museerne er vigtige institutioner i samfundet,
og Danmark er et af de få lande, der har
museumsarbejdet defineret og reguleret
i en lov. At museerne så ikke altid prioriteringsmæssigt har den plads, som vi synes,
de burde have, er en sag, et tidsskrift som
Danske Museer løbende reagerer imod og
gør opmærksom på. Også i den henseende
finder bladet sin berettigelse og nødvendighed som kritisk organ i forhold til nye
politiske tiltag og tendenser.
Selvom Danske Museer efter 25 år er blevet en del af det samlede museumsbillede,
har man flere gange spurgt, om det nu
også er nødvendigt at bruge penge på et
fagligt tidsskrift som Danske Museer, og
nogle gange er diskussionerne også gået
højt. Man har bl.a. diskuteret, hvem det
egentlig repræsenterede – museerne, museernes organisationer, nævn og styrelse –
og som følge deraf, hvem der kunne eller
måske snarere burde skrive i det? På det
mere museumsfaglige plan har det også
været diskuteret, om det var “det rigtige
6
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stof”, der blev bragt, vel vidende at Danske
Museer i høj grad afspejler nye og aktuelle
interesser og initiativer på museerne fortalt af museernes eget faglige personale.
Senest har det også været diskuteret, om
det trykte blad måske burde afløses af noget digitalt.
Det sidste først. Der er ingen tvivl om, at
det digitale medie kan utrolig mange ting,
som et trykt blad ikke kan. Derfor har bestyrelsen for Museumstjenesten, som jo
driver Danske Museer, også besluttet, at
der skal arbejdes med en hjemmeside. Det
skal bare ikke ske på det trykte blads bekostning. Med baggrund i en rundspørge
blandt læserne, er det stadig klart, at der
er brug for Danske Museer som et blad af
papir og tryksværte. Humoristiske sjæle
kunne hævde, at det er fordi de fleste

numre læses i sengen – og som undersøgelsen da også viste: Bladets mange læsere vil gerne kunne tage det med sig, dér
hvor man færdes – i frokoststuen, i sommerhuset eller bare ud af huset. Det er dog
vores håb, at bladet efterhånden får økonomisk og teknisk kompetent mulighed
for at suppleres med en hjemmeside, som
i en aktiv og helst interaktiv form kan præsentere nogle af de mange digitale projekter, der i disse år produceres på museerne.
Dertil vil en digital platform give mulighed
for at meningsudveksle i den flygtige form,
som kendes fra sociale medier som Twitter
og Facebook. Men det er vigtigt at fastholde, at den debat, der foregår i et redigeret fagtidsskrift som Danske Museer, er
af en anden reflekteret og mere langtidsholdbar karakter end den, der måske
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netop mest er ’social’ og hurtig, men også
hurtigt glemt. Af samme årsag benyttes artikler og debatindlæg i Danske Museer
ofte som primær kilde i undervisningen på
skoler, gymnasier og universiteter, og den
funktion skulle bladet fortsat gerne kunne
opfylde.
M.h.t. om det er nu er det rigtige stof, der
bringes, så er det vigtigt at sige, at læserne
– såvel museernes egne folk som skribenter udefra med seriøs faglig interesse for
museernes arbejde – selv har stor indflydelse på indholdet. En del af numrene er
endvidere blevet bragt som temanumre,
hvor specifikke problemstillinger, arbejdsopgaver, tendenser o.s.v. er blevet behandlet af indbudte skribenter eller samlet til
et ’tema’, fordi der slet og ret viste sig et
behov ud fra det indsendte materiale. At
det engang imellem kan blive et lidt spraglet indhold, er naturligt og positivt. Her
afspejler bladet blot museernes og museumsarbejdets mangfoldighed og medarbejdernes ditto interesser.
Det eneste ene
Hver gang bladets videre skæbne har været
til diskussion, er det heldigvis endt med,
at man har besluttet at fortsætte. Men set
i lyset af, at museumsmedarbejderne jo
kommunikerer i alle mulige andre sammenhænge gående fra tunge fagtidsskrifter
over aviskronikker til den daglige kommu-

nikation via mails og hjemmesider, hvad
er det så et blad som Danske Museer kan,
som andre eksisterende medier ikke kan,
og hvorfor er det vigtigt, at vi har et fælles
blad, der udkommer regelmæssigt?
Danske Museers allervigtigste funktion er,
at det er det eneste fælles organ, museerne
har, der kommunikerer på tværs. På tværs
af alle de fagområder, museerne dækker,
på tværs af museernes bestyrelser, ledelser
og medarbejdere. På tværs af det politiske
lovgivende og regulerende lag og det
udøvende; og endelig på tværs af f.eks. de
meget store statslige og statsanerkendte
museer og de mindre og meget små museer. Endelig kommunikeres også mellem
det lokale, regionale, nationale og internationale. Kort sagt. Danske Museer er det
eneste fælles organ, hvor der er plads til
både de “tungere” artikler og de mindre
meddelelser.
Vi ved, at bladet læses af museernes bestyrelser, ledelser, medarbejdere. Vi ved også,
at bladet læses af chefer og medarbejdere
i de statslige ministerier og styrelser, af
chefer og medarbejdere i de regionale og
kommunale fagudvalg. Det læses også af
politikere i stat, regioner og kommuner.
Og endelig læses bladet af enkelte andre,
som “bare” er interesserede i museumsstoffet. Her er således en unik mulighed
for at oplyse alle, der på den ene eller anden måde er involveret i museumsarbej-

det, om de forhold, der optager museerne. Samtidig får man indblik i mange af
de nye tiltag, der finder sted inden for alle
områder af arbejdet. Temanumrene kan
behandle nogle problemstillinger mere
grundigt, men der er plads til næsten alt,
også mere specifikke emner.
I en tid, hvor museumsarbejdet professionaliseres mere og mere, og hvor vi nok
også må erkende, at meget af arbejdet styres og kontrolleres grundigere end for 25
år siden, er der mere end nogensinde før
brug for et debatskabende og oplysende
blad. Her er der mulighed for hurtigt at
præsentere projekter, tanker, ideer, holdninger o.s.v. Bladet er også et glimrende
kommunikationsled mellem de politikere
og embedsmænd, der skaber rammerne
og de museumsmedarbejdere, der udfylder dem. Danske Museer er det sted, hvor
man kan debattere nye lovtiltag, anmelde
nye udstillinger, beskrive smarte arbejdsmetoder, efterlyse materiale eller viden,
kort præsentere forsknings- og formidlingsprojekter o.s.v. o.s.v. – det hele endda
illustreret. I disse sammenhænge er bladet
bindeleddet mellem museernes medarbejdere, de administrativt styrende organer,
det politiske lag og museernes publikum
– dvs. borgerne bredt formuleret. Dette
bindeled kan vi ikke undvære.
Tillykke med fødselsdagen – vi glæder os
til de næste 25 år.
DANSKE MUSEER 5/13
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Redaktionelt set

Glimt fra redaktionens historie

Af Tove Lind Borre, redaktionssekretær,
Danske Museer

I forbindelse med Danske Museers
25 års jubilæum har en af forberedelserne til denne lille jubilæumsartikel været at hente alle de
udgivne numre op fra kælderen,
og om ikke læse dem alle, så dog
danne sig et overblik. Det har
været en morsom opgave, fyldt
med minder om muntre og arbejdsomme redaktionsmøder og
om et blad, altid i udvikling.
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I begyndelsen..
…var Museumsmagasinet, som kom til verden i efteråret 1977. Bladet var en af Peter
Seebergs utallige vellykkede opfindelser,
som blev til i museumsmenneskets og forfatterens altid veloplagte hoved. Danske
Museer er en direkte efterfølger til Museumsmagasinet, så i virkeligheden burde vi
fejre 35 års jubilæum.
Museumsmagasinet var et lille beskedent
blad i A-4 format på 10 sider, uden farver
og med få s/h illustrationer, pris i abonnement: 20 kr. Det blev dog lidt fyldigere efterhånden, men stadig beskedent. Bladet
blev udgivet for Statens Museumsnævn og
indeholdt, udover artikler, redegørelser
for Nævnets arbejde og én gang om året
Nævnets beretning. Dette, plus ’Meddelelser fra Danmarks Museer’, som var trykt på
indlagte løsark. Meddelelser indeholdt
dengang som nu en oversigt over udstillinger, personalia, publikationer etc. om end
lidt mere beskedent end i dag. Udgiveren
var dengang som nu Museumstjenesten,
der i dag ledes af Allan Risbo. Redaktionen
bestod af 4 museumsfolk, én fra hver museumskategori og med Peter Seeberg som
ansvarshavende. Efterhånden gik dette
hverv på skift mellem redaktionens medlemmer, og for hvert nummer afholdt vi et
redaktionsmøde, som regel i København
og som regel i Forfatterforeningen i
Strandgade, hvor Peter var formand. Her
kunne man tilberede frokost, hvis ingredienser redaktøren som regel medbragte
fra Viborg, en del fra egen have. Et muntert minde om dette er erindringer om
Peter i flyet med gryder og grøntsager.
Det faldt i mit heldige lod at samarbejde
tæt med Peter Seeberg og bladets skiftende redaktører og dertil begive mig hen,
hvor det nu måtte være for at gennemgå
stof til det kommende nummer samt at
renskrive samtlige artikler på Viborg Stiftsmuseums aldersstegne elektriske skrivemaskine. Derefter blev artiklerne bragt
til trykkeriet, som lavede spaltekorrektur,

og jeg fik overdraget hvervet som lay-outer. Arbejdet bestod dengang i at klippe alle
linjer ud og klistre dem op på passende ark
og med illustrationer anbragt, som det nu
bedst passede både tekst- og synsmæssigt –
“overordentlig professionelt” – men morsomt! I 1978 overtog jeg det daglige ansvar
for refugiet Ørslev Kloster, hvilket betød at
redaktionen flyttede adresse her til, nu
med en IBM kuglehovedmaskine!
Med Museumsmagasinet nr. 40 i november 1987 var det slut, og det lille blad blev
nu erstattet af Danske Museer.
Redaktionen – et rids
Danske Museer nr. 1 udkom i november
1988, fortsat udgivet for Statens Museumsnævn. Initiativtager og lederskribent for
det nye blad var Frank Birkebæk, som samtidig var Formand for Statens Museumsnævn, og som fra 1990 blev tidsskriftets
mangeårige ansvarshavende redaktør. De
første numre indeholdt udover artikler af
museal interesse også 2 sider ’Meddelelser’. Formatet var mindre end A-4. Omslaget havde fået farve, men illustrationerne i
bladet var stadig i s/h. Lay-out var overgået
til professionelle, først Mia Okkels, og fra
nr. 2-3, 1989 Else Kierstein, som fortsat arbejder med bladet. IBM’s kuglehovedmaskine blev på trykkeriets opfordring udskiftet med en computer; “Vi gider ikke skrive
jeres manuskripter – anskaf en computer”!
Det gjorde vi så, et stort skrummel med
word-perfect og disketter så store som
gamle lp-grammofonplader.
Fra nr. 1, 1989 blev Michael Lauenborg
medlem af redaktionen sammen med
Bendt Alster, og året efter indtrådte Frank
Birkebæk i redaktionen, og det blev et
mangeårigt nært samarbejde. I 1994 kom
to nyskabelser til: Internationale sider og
et internationalt nummer samt udstillingskalenderen “Sommer på Danske Museer”
og “Vinter på Danske Museer”. I 1995 overtog Hans Jeppesen Michael Lauenborgs
plads, dernæst Frank Birkebæk frem til
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Fotos: Viborg Stiftsmuseum.

2008, hvor Line Hjorth Christensen blev
udnævnt til ansvarshavende redaktør. Redaktør af meddelelsesstoffet var og er stadig Tove Borre.
Fra de mange år hvor redaktionsmøderne
var henlagt til Ørslev Klosters lille gruppehus, Portnerboligen, står minderne i kø:
intens snak om det kommende nummer,
om museernes vilkår, om planer. Med megen munterhed og afslutning med middag
og med den daværende leder af Museumstjenesten Villy Toft Jensens levering af god
vin og nu og da en lille cognac til at slutte
af. Alle overnattede, undtagen mig, som
kun havde en lille kilometer på cykel hjem
til min egen seng og børn, som skulle op i
skole næste morgen, efter morgenmad og
med madpakke, så jeg afstod som regel fra
cognac’en.
Bladet har i alle årene overlevet med Museumstjenesten som udgiver og har gennem hele perioden haft støtte fra skiftende redaktionskomitéer. Endelig har såvel
Museumsmagasinet som senere Danske
Museer, modtaget økonomisk støtte og opbakning fra de statslige organer Statens
Museumsnævn og i dag fra Kulturstyrelsen. Der har med andre ord altid været,
og er fortsat, skal man tro en nylig undersøgelse blandt bladets abonnenter og læsere, en stor interesse for, at Danske Museer
bidrager til udbredelsen af museernes arbejde i alle dets afskygninger, formål og
muligheder.
DANSKE MUSEER 5/13
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Litterært set

Arven efter museumslitteraten
Af Søren Langager Høgh

år Danske Museer fejrer 25 års jubilæum, er det på sin plads at bryste
sig af initiativtageren Peter Seebergs format. Peter Seeberg var den første redaktør af Museumsmagasinet, det fagblad,
der gik forud for herværende tidsskrift –
og hvilken førstemand. Alle gymnasieelever kender Seeberg som forfatteren til
strømlinede modernistiske noveller med
gråmeleret absurd tvist (Patienten og Hullet er vist nok stadig de mest læste). Dertil
tog dansk litteraturhistorie et kvantespring i forhold til, hvad litteratur er og
kan være med Seebergs to prosabøger fra
1970’erne Dinosaurusens sene eftermiddag
og Argumenter for benådning.
Peter Seeberg er således fast monteret
som én af det tyvende århundredes helt
store danske forfattere – både i bredden
og i højden. Seebergs mangeårige og
produktive position som eksileret museumsleder på Viborg Stiftsmuseum og
altså som fagbladsredaktør fremstår derimod knapt så cementeret for en bredere
skare; indtil videre har Seebergs enestående museologiske indsats heller ikke
opnået større forskningsmæssig faglig bevågenhed. For ét er litteratur, noget andet museumshold, ikke? Ting for sig og
prosa for sig? Kløften mellem sprog og
virkelighed har kun ændret sig på én
måde i det tyvende århundredes idehistorie: Den er blevet dybere og bredere,
og det er måske én af forklaringerne på
negligeringen af Seeberg som både forfatter og museumsmand? Som en fejring
af Danske Museers grundlægger vil jeg
her kort skitsere et par perspektiver på
Seebergs store og vidtgående arbejder
i gråzonen mellem det fysiske nærvær i
museet og litteraturens distancerede
henvisning.
Peter Seeberg fik fra sin stol på Viborg
Stiftsmuseum produceret en lang
række museumstekster. Disse udstil-

N

H
Huggeblokken finder sig i alt,
den giver efter,
den giver lyd.
Den forsvinder aldrig,
hvis du har fundet den rette

10
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F
Bålet, røgen, flaget, semaforen, morsesignalet –
i dets usynlighed telefon, radio, telefax, fjernskriver,
det kan ikke blive nok,
og det går stærkt,
nyheder skal være her,
mens det sker,
fem minutters forsinkelse,
så er de bare til lossepladsen.
Den digitale matematik
er snart undervejs
inde i fremtiden.
Helt anderledes med
fluefangere,
de er som de er

L
Løbehjulet
til at løbe på fortovet
og asfalterede parkeringspladser,
det er nok ikke blot ved at forsvinde,
det er så forsvundet
at det vækker længsel.
Vist var det farligt,
især for småpiger,
der vendte sig om
og tabte balancen

DANSKE MUSEER 5/13
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S
Silkestrømperne forsvinder,
Der er gemt nogle par,
som kan hentes
i en presset kommodeskuffe,
i en opløst papkasse.
Benene blev længere
og hemmelighedsfulde
i silkestrømper.
Men maskerne sprang i skyndingen,
hvor råbene på trappegangen var på sit højeste.
“Vi skal af sted.
Nu”
12
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lingskataloger mm. er på én gang udfordrende og visionære, og når vi læser
dem annulleres en til tider ustoppelig
trang til opdeling mellem fabulerende,
associerende litteratur og eksakt, definerende museum. Hos Seeberg genfinder vi ikke forestillingen om, at museet
på den ene side fremviser, mens litteraturen på den anden repræsenterer. Et
kig på kataloget Brikker af en verden
(1975), hvor Seeberg – effekt for effekt
– gennemgår en udstilling på Viborg
Stiftsmuseum, er et tydeligt eksempel
på en bevidst mangel på museal og litterær adskillelse. Seeberg placerer nok
genstandene i ordnede, nummererede
rækker, inddeler og sorterer dem efter
funktion og tilhørsforhold, akkurat som
man ville forvente af god objektiv museumspraksis: De udstillede genstande
skal tavse, men organiserede fortælle
historien om Viborgs voldsomme udvikling i den givne borgerlige periode.
Men man bliver hurtigt klar over, at settingen skrider. Den spidsfindige forfatter
Seeberg kan ikke dy sig fra at kigge ind
til den fade museumsregistrant Seeberg.
Opsatsen “Hjulplov” fører således til en
overrumplende totaloptælling af køer,
heste, grise og får i Viborg og omegn,
mens opsatsen “Tærtepande” fører til en
udførlig, men ligeså overraskende opskrift på mandeltærte. Seeberg lader frie
og (vil forbenede konservative kræfter
måske indvende: rent spekulative) fortællinger indfinde midt i den museale tingslogistik, som vi umiddelbart forbinder
med faste definitioner og eksakte lokaliseringer. “Katalogteksten er anekdotisk”,
forsikrer Seeberg i forordet til udstillingskataloget og fortsætter: “Den breder et
enkelt indfald, man kan få ved at se genstandene ud, gennem oplysninger fra tiden. Meget mere kunne fortælles, men
det er også meningen.”
Museumstekstens ærinde synes her ikke
at være fiksering af museumsmontrens
genstand i et kulturhistorisk narrativ.
Ærindet synes tværtimod at være en

åbning af tingene og via knopskydende,
zig-zag’ende fortællinger at artikulere nye
overraskende bundter af genstandenes
omverdensrelationer. Disse litterære artikulationer af museets genstande er ikke
orienteret mod afrunding og sammenfatning af genstandens ’komplette’ betydning, men snarere åbnende og stadigt udvidende – meget mere kunne fortælles og det er
også meningen. I kataloget er museumsgenstandene heller ikke emblematiske for en
specifik tidsperiode, men, som det hedder
i forordet: “brikker, der er blevet tilovers
fra denne tid. Ting, som er blevet gemt eller blot glemt”.
Vi kan beskrive Seebergs særegne måde at
artikulere museumsgenstandens falden ud
af verden på, med den engelske videnskabsog teknologisociolog Maria Puig de la Bellacasas begreb om matters of care. Ved at
skrive associerende, knopskydende og fabulerende om artefakterne, tager Seeberg
med museumskataloget vare på genstandene
snarere end at forklare og udtømme dem.
Når man sidder med Brikker af en verden
mellem hænderne, er det som om, tingene
er skrøbelige humane individer, som man
helt selvfølgeligt skal værne om og passe
på.
Et andet eksempel på Seeberg som visionær forfatter af museumstekster er samarbejdet med fotografen og hustruen
Katrine Ussing om udstillingen og udstillingskataloget Ting der måske forsvinder
(2000). Udstillingen blev vist, og kataloget udgivet som bog, umiddelbart efter
Seebergs død i 1999. Her synes katalogets
ærinde ligeledes at være en afskærmen
eller beskyttelse af de undseelige genstande, som vores moderne samfund
måske ikke længere har brug for, og som
altså er udsat til snarlig opløsning. Seebergs tekster, der står i et alfabetisk forløb ved siden af Ussings sort/hvide-fotografier, kan ses som en slags sproglig airbag for disse truede ting, hvis skrøbelige
eksistens den moderne verden tromler
henover. Forholdet mellem en brændehugger og en huggeblok bliver til eksem-

pel endevendt, så det vi troede var en
rent funktionel forbindelse mest af alt tager sig ud som om et ægteskab: “Huggeblokken finder sig i alt/ den giver efter,/
den giver lyd./ Den forsvinder aldrig, /
hvis du har fundet den rette.”
Seebergs omsorg for ting kommer til udtryk, fordi han både er museumsmand
og forfatter, og fordi han insisterer på at
have begge kasketter på samtidig. Hans
museumstekster udpeger et areal i midten, hvor museets udstilling og litteraturens henvisning ikke længere afviser hinanden, men tvært imod omfavner hinanden. Måske gør noget tilsvarende sig gældende, når Seeberg er (litterær) forfatter
og ud i forfatterskabet vedholdende nedstirrer bittesmå sanseindtryk, nære relationer mellem mennesker og dyr, et testamente, eller et firben i prosastykket Firbenets lille glædessang (1974). Her får vi en
firbeneværen artikuleret, sådan som den
måtte tage sig ud fra firbenets forestillede
synsvinkel. Sammenlignet med et naturhistorisk museum eller en zoologisk have
for den sags skyld, vækkes firbenet anderledes vigørligt til live i artikulationen af
vekselvarmedyrets symbiotiske forhold
til omverdenen: “varmen pulserede, filmede og flimrede i hele dens lille væren.
Verden var eet stort, klingende lokale at
smyge sig rundt i, at smutte omkring i.
Varme var stenene, varmt var dens hjerte”. Er det her et udstillet firben eller en
fiks litterær antropomorfisering? Er firbenet et zoologisk objekt i en museal
montre eller et gængs motiv i en prosatekst? Svaret er ja.

Fotografierne i denne artikel er venligst udlånt af Katrine Ussing, med tekster af Peter
Seeberg. Billeder og tekster er hentet fra bogen
Ting der måske forsvinder, Gyldendal/Per
Nørhaven, udgivet i forbindelse med udstillingsprojektet af samme navn, skabt i samarbejder med arkitekt Poul Ingemann og producer Dino Raymond Hansen til Fonden Kulturbro 2000.
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Den nye museumshistorie

“Bladet skal ikke snakke for vores syge moster,
men forhindre at hun bliver det.”
Frank Birkebæk i det første nummer af Danske Museer 1988

Museumsmænd 4

Frank Birkebæk
Af Annesofie Becker

Frank Birkebæks museumsradius
er meget lille og kæmpe stor. Han
har usædvanligt ofte en finger
med i spillet, når det gælder arbejdet for museernes ve og vel,
ikke kun i Roskilde, hvor han har
været museumsdirektør i 34 år,
men også på landsplan og det i
europæisk museumssamarbejde.
Det sker aldrig fra sidelinjen. Frank
Birkebæk har i alt den holdning, at
man må gøre noget, og at man
kan gøre noget. Han taler meget
om den demokratiske proces og
om selv at påvirke de forandringer,
der kommer, uanset vi vil dem eller ej. Én af hans mange poster har
været arbejdet som redaktør for
Danske Museer.

Frank Birkebæk på talerstolen ved åbningen af
særudstillingen Vikingernes Rusland på Roskilde
Museum i 1993. Foto: Roskilde Museum.
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Syvårsprojekter
Som nybagt cand.phil. i historie indledte
Frank Birkebæk i 1975 sin karriere som videnskabelig medarbejder ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Tre år senere flyttede
han fra fjorden en lille halv kilometer op i
byen, nu som museumsinspektør ved Roskilde Museum. 1979 blev han museets direktør, og det er han endnu. Til gengæld
har museet i Olsgade i de efterfølgende år
haft galoperende vokseværk. Det omfatter
i dag Domkirkemuseet, Lejre Museum,
Lützhøfts Købmandsgård, Håndværksmuseet, Frederikssund Museum Færgegården,
Skt. Laurentii Kirkeruin, Tadre Mølle og
sidst men ikke mindst Danmarks Rockmuseum, som åbner 2015 i Rabalderstræde i
Roskilde. Den hollandske tegnestue MVRDV
arkitekter vandt sammen med danske COBE
arkitekter konkurrencen om museet, og
der arbejdes nu for fuldt tryk med indholdet. Det tog Frank Birkebæk og de nærmeste medarbejdere syv år at hjembringe fi-

nansieringen på 120 millioner. “Alt hvad
jeg har lavet af store projekter har taget
præcis syv år”, siger han. Forsøger man at
få overblik over, hvilke projekter der er tale
om, er det indlysende, at disse syvårsperioder må have overlappet hinanden. Listen
er lang. Dertil kommer det for museerne
så vigtige lovforberedende arbejde, hvor
Birkebæk har haft en stemme og brugt den.
Man må være selvkritisk
Jeg er sikker på, at læste jeg hver eneste leder i
Danske Museer fra de 17 år, hvor du var redaktør af bladet, ville jeg få et dækkende billede af
museernes vigtigste slåskampe med og mod stat
og kommuner, lovgivning og tidsånd. Du er ikke
den, der dvæler ved et opstillingsprincip. Dine
penselstrøg er store, og ingen steder viger du tilbage for at føre politisk tale. I din allerførste leder
skriver du, at nok kender samfundet museerne,
fordi det på alle niveauer trækker på museernes
viden, men har samfundet også øje for museernes vilkår?
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Foto: Annesofie Becker, 2013.

Ja, det var et af de formål det daværende
Statens Museumsnævn, hvor jeg var formand, mente, at Danske Museer skulle
tjene. Dets forgænger, Museumsmagasinet
var skrevet af fagfæller til fagfæller. Danske Museer skulle brede kendskabet til
museernes arbejde lidt mere ud. Og så
skulle det være et sted, hvor vi kunne rejse
kritik af os selv. En kritik, der også skulle
kunne tåle offentligheden. Jeg synes jo det
er vigtigt, at vi ikke går i flyverskjul, og at
det er ærgerligt, at vi i museumsverdenen
ikke er bedre til at udøve en form for selvjustits. Den eneste måde vi får indflydelse
på er ved at være kritiske og nøgterne over
for os selv. Man skal passe på med selvros.
Det er fint, når bladet tager emner op til
debat. Det savnede jeg, da vi senest skulle
have en ny museumslov. Hvis ikke en lovændringsrevision afføder mindst 30 indlæg til Danske museer, er der noget rivende galt. Man må bare håbe, at de nye
råd og paneler vil bruge bladet til at diskutere tingene. Det er så vanvittig vigtigt, at
de er i dialog med museerne. Og det er nu
der skal handles, det er nu, der er mulighed for, inden for den nye museumslovs
rammer, at lave en forretningsorden og
sikre dialogen. Det er nu, man kan præge

Frank Birkebæk med Roskilde Museums logo,
treenigheden af kunstneren Peter Brandes.
Foto: Annesofie Becker, 2013.
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Forvalter Erik Kargård drøfter istandsættelsen af baggården i Sankt
Ols Gade
17 med Frank Birkebæk, 1980. Foto: Roskilde Museum.
16 DANSKE
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profilen på det nye rådgivende organ. Den
slags skal tages i opløbet. Og helt ærligt, at
tro man kan nøjes med et årligt møde, det
er bare en af de åbenlyse fejltagelser, en
forretningsorden vil kunne afhjælpe.
Nu er der planer om, at Danske Museer skal
digitaliseres. Hvad mener du om det?
Man skal nok passe på med at tro, at man
bare kan overføre et tidsskrift til nettet,
hvor der hersker en helt anden læsekultur.
Det svarer til at sammenligne den trykte
bog med ipad’en. Den ene kan ikke erstatte den anden. Læsemåden og læsehastigheden er vidt forskellige. Man skal nok
også gøre sig klart, hvor ressourcekrævende, både i start- og driftsfase, det er, at lave
et godt, digitalt tidsskrift.
Den hele institution
Du har mange steder plæderet for det, du kalder
’den hele institution’. Ved den seneste lovrevision
bad du om, at man under punktet museumsfaglig rådgivning ville tage hensyn til alt det, museerne skal, udover at være faglige i videnskabelig
forstand. Du skriver (DM 2/12) at “en vigtig
del af museernes udviklingspotentiale i disse år
ligger i formidlingen. Ikke mindst i den gren af
området, der handler om i bedste og bredest mulige forstand at integrere museet i lokalsamfundstænkningen”. Så du mener ikke, som mange andre, at museerne for tiden lider under at udelukkende blive bedømt på deres talent for at formidle?
Nu handler ideen om den hele institution
ikke kun om museernes formidling, men
lige så meget om personalestruktur, emneopdeling etc. Det jeg mener er, at den primære opmærksomhed i styrelsens rådgivningsstruktur og i den almene debat stadig
kun angår de traditionelle, faglige discipliner. Men lad os bare tage spørgsmålet om
formidling. Vi har haft en udvikling i museumsverdenen, der i anden halvdel af det
20. århundrede først handlede om at få en
lovgivning, der gjorde museerne til offentlige institutioner, derefter, med loven af
1976, om at professionalisere museerne.
Da vi indarbejdede vores opgaver i loven,
gav de kulturhistoriske museer f.eks. arkæologien en særlig position i museumsverdenen. Den position tror jeg, vi er i
færd med at nivellere. Tiden er en anden,
og vi er nødt til at få andre kompetencer
ind i museerne. Udviklingen tyder på, at vi
må vægte vores ressourcer anderledes. Det
er muligt, at vi har fået en lov, der behandler truede kulturminder i Danmark på en
fornuftig måde, men er vi også selv fornuftige i vores administration af loven?
På museerne er vi gode til at skabe undersøgelser og til en vis grad forskning, og

denne må på ingen måde være en ’light’
udgave. Vi skal til enhver tid kunne matche og leve op til de krav, der stilles på andre forskningsinstitutioner.
Inddragelse versus oplevelse
Så, og nu kommer jeg til det: På den ene
side er vi ekstremt gode til at tilvejebringe
viden, på den anden side er vi ikke verdensmestre i at gøre den tilgængelig. Den del
kommer vi til at vægte mere. Jeg taler vel at
mærke om tilgængelighed eller formidling
i langt bredere forstand, end vi kender det
i dag, hvor vi først laver noget og bagefter
spørger folk, om de nu også havde en god
’oplevelse’. Vi skal passe på med et stærkt
nedslidt begreb som oplevelse. Jeg foretrækker at tale om inddragelse.
Hvad mener du med ordet inddragelse ?
Med inddragelse mener jeg, at folk skal
føle sig kaldet til at tale med os og føle sig
udfordret af vores påstande. Det vil jeg meget hellere end at bruge spørgeskemaer og
lave sociale profiler, som man ofte gør for
at indfange museumsbrugere. I dialogen
giver folk sig tilkende, og vi på museerne
får en reaktion fra dem vi kommer i kontakt med. Det er inddragelse.
På Roskilde Museum laver vi kurser for
Sosu-assistenter, som introduceres til 1950’ernes og 60’ernes samfund for at give dem
en referenceramme til de mennesker, der
arbejdes med. Vi vil i fremtiden tilbyde
parkeringsvagterne en indføring i byens
historie, så de også kan fungere som turistguider. Vi giver også kvalificeret input til
de private, rent kommercielle spillere på
kulturformidlingsbanen. Hvorfor ikke? I
stedet for at være sure over det, de laver.
Vi arbejder med en ny slags skoletjeneste,
der ikke er afhængig af det rent fysiske
museum. Det kan vi gøre med brug af de
sociale medier. Og hvad har de lært os,
hvis ikke lige netop dette at museets formidling ikke nødvendigvis er bundet til et
sted. Vi kan være i glimrende kontakt med
museumsbrugerne, uden at de behøver
komme ind over dørtrinet.
Museets personlige forhold til
brugerne
Men selvfølgelig skal vi have dem indenfor! Og her har du en anden af mine kæpheste, nemlig at hele tiden prøve at personliggøre forholdet til vores brugere. Det er
en af vores museums vigtige målsætninger.
Sådan får vi på museet nemlig også de bedste ideer til, hvordan vi skal arbejde.
Omvisninger er som bekendt en af de mest
personlige henvendelser vi har. De samler
hver gang mennesker. Omviseren kommer

af med sin viden, tilhøreren får fat i den. Der
opstår sgu næsten et kærlighedsforhold
undervejs.
Fremover vil vi indføre spørgetid, hvor vores inspektører og forskere på bestemte
tidspunkter vil være at finde på museet for
her at besvare spørgsmål fra vores brugere.
Sådan gør vi museets viden tilgængelig i en
direkte konfrontation.
Der er i øvrigt et andet element, vi skal til
at udforske og udvikle, nemlig den analoge færdighedsformidling af nogle af de
håndværk og andre færdigheder, der er i
færd med at forsvinde. Dette at lære fra sig
er også en del af kulturarven. Vi kunne
kalde det for analog interaktivitet!
De politiske vilkår
Hvad betyder det politiske arbejde for en museumsdirektør, og hvor meget må det fylde i hverdagen?
I mit tilfælde fyldte det politiske arbejde
meget allerede fra starten. Det har været
en afgørende del af min museumstilværelse at arbejde sammen med politikere
både lokalt og på landsplan. Det har jeg
gjort ud fra devisen, at hvis ikke politikerne forstår, hvad vi laver, så får vi heller
ikke de vilkår, vi ønsker og fortjener. Politikerne udstykker vores rammer. Det er en
naturlig demokratisk mekanisme, at museerne må være i dialog med det system, der
regulerer samfundet.
Så du fortryder ikke, at der blev meget lidt tid
til at være faglig i traditionel forstand?
Man mister jo ikke interessen for sit fag,
bare fordi der er andet, der kalder. Men
nej, det har været det hele værd. Både her i
Roskilde og på landsplan. Når jeg ser, hvad
der er sket i museumsverdenen i min tid,
er det for eksempel markant, hvor meget
mere kommunerne i dag involverer sig i
vores arbejde.
Det kommunale engagement
Men du har flere gang været ude efter Kommunernes Landsforening, netop fordi de ikke er synlige i de råd og nævn, der udstikker rammerne
for museerne.
Det virkede på et tidspunkt paradoksalt, at
kommunerne, der virkelig har engageret
sig økonomisk i museerne, ja mangedoblet
deres tilskud og dermed også påtaget sig et
ansvar for driften, ikke engagerede sig
mere i vores centrale organer og på den
måde var med til at påvirke os indefra. Da
vi nedlagde museumsnævnet, og den daværende Kulturarvsstyrelse skulle overtage
nævnets opgaver, trak KL sig ud af samarbejdet, og de har ikke været synlige siden.
Det har ærgret mig, at de ikke deltog i lovDANSKE MUSEER 5/13
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Frank Birkebæk var den første, der i Danmark, og på en radikal – og vellykket – måde, inddrog billedkunstnere i arbejdet med de faste udstillinger i et kulturhistorisk
museum. Museumsfolk fra resten af verden kom til Roskilde kun for at se, hvordan Roskilde Museum sammen med kunstnerne Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt og lyskunstneren Marianne Tuxen havde løst opgaven. Åbningen af det nye Roskilde Museum 1997 blev foretaget af Folketingets formand, Erling Olsen (nr.
to fra venstre). Ved siden af Erling Olsen museets formand, borgmester Henrik Christiansen. Derefter Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt. Disse kunstnerbårne
udstillinger vil i fremtiden blive suppleret og udvidet. Foto Jesper Jensen, Roskilde Museum.

revisionsdebatterne. Men det økonomiske
har de taget på sig. Især har storkommunerne været gode til at animere til den
proces, der handler om sammenlægning
af museerne. Og animere til, at vi får skabt
institutioner, der også har en reel mulighed for at kunne modsvare de krav, der vil
blive stillet i fremtiden.
Personligt har jeg haft den fornøjelse at altid sidde med en bestyrelse, hvor politikerne var i flertal. Vi har i mange år haft
borgmesteren i Roskilde som formand og
efter kommunesammenlægningen borgmestrene fra de to andre kommuner som
næstformænd. I Roskilde har den konstruktion været den rigtige.
Betyder det et større engagement fra politisk side
end vi er vant til at se andre steder i landet?
Vi har da oplevet, at der har været kampvalg om posterne her i Roskilde, det er vel
udtryk for at man gerne vil sidde der. Du
har ret i, at der ikke er mange museumsbestyrelser, der ligner vores i den henseende,
men det er en stor fordel at vi, når en sag
18
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behandles, allerede er i gang med de politiske overvejelser.
Tror du, det har betydet noget for politikernes
valgbarhed, at de har engageret sig i museets
arbejde?
Jeg tror, det har betydet noget, at politikerne igennem deres engagement i museumsarbejdet også har fået en forståelse for
kulturlivet i det hele taget. Det har måske
haft betydning for deres valg. Det skal så siges, at vi i Roskilde både har et højt niveau
af kultur og kulturaktiviteter og stor opmærksomhed over for kulturen fra politikerne, men de to ting hænger nok sammen.
Da vi ønskede at få et museum for samtidskunst der skulle ligge i krydsfeltet mellem ord, billede og lyd her i byen, ville daværende borgmester Henrik Christiansen
gerne være med til at gøre Roskilde så
rummelig, så den gav rum til noget, vi
måske ikke engang selv syntes var godt.
Det sagde han! Den samme rummelighed
har jeg genfundet i de senere byråd. Senest med beslutningen om Rockmuseet.

Her tager man gerne det ansvar det er, at
lave noget, der rækker ud over byens
grænser og så i øvrigt bidrage med et ikke
ringe beløb. Det er stærkt.
Hvis vi vender tilbage til dig og din andel og
engagement i en lang række aktiviteter her i byen
– fra Museet for Samtidskunst til Rockmuseet –
så er det nærliggende at nævne Peter Seebergs
rolle for museumsudviklingen i Viborg, Palle
Friis i Hjørring og Mogens Bencard i Ribe. Også
du har bygget en solid museumsbastion i din by,
baseret på et vidt forgrenet samarbejde med alt,
hvad der kan krybe og gå. Et andet væsentligt
fællestræk imellem jer er en omfattende aktivitet
på landsplan, altså på det nationale niveau.
Endnu en god ting med min bestyrelse er,
at den har haft så meget tillid til min person, at jeg har fået mulighed for at kaste
mig ind i det landsdækkende politiske arbejde blandt andet som formand for Statens Museumsnævn. Men lad mig også
nævne NEMO, Network of European Museum Organisations, som jeg tog initiativ
til og i en periode var formand for. Her be-
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talte Kulturministeriet hvad det kostede at
løbe organisationen i gang, nemlig de
første 2-3 års arbejde. Det var en gestus ingen af mine europæiske kolleger glemmer.
I dag er NEMO et fantastisk velfungerende
museumsnetværk, der kommunikerer
imellem Bruxelles, museerne og de enkelte nationer. Det skyldes, at Kulturministeriet i Danmark tog ansvaret på sig på
samme måde, som jeg oplever det på det
lokale niveau i Roskilde.
Er det nationale niveau det sværeste at operere i?
Det interessante ved det her job har været
de erfaringer, man kan gøre lokalt, nationalt og internationalt. Alt befrugter jo hinanden.
Men ja, det er vanskeligt på det nationale
niveau, fordi der er så mange museumskategorier, og det gør det svært at finde en
fællesnævner. For det første er der forskel
på størrelsen, for det andet er der emneforskellen. Igennem tiden har der været
en ikke ringe lyst og evne til at fastholde de
her forskelle. Jeg er jo af den opfattelse, at
museumskategorierne med lethed kunne
arbejde meget mere sammen, måske oveni
købet lægges sammen.
Prisen for museumsfusioner
Nu taler du om fusioner? Er det den rigtige vej
at gå?
Ved Roskilde Museums fusion med Frederikssund Museum Færgegården har jeg

kun oplevet glade politikere, fordi de ser,
at de har fået mere museum, nye fagligheder og bedre kommunikation for pengene.
Jeg forstår godt, at de ansattes glæde ikke
er lige så overvældende. Det er aldrig sjovt
at kommer ud i forandringer, man ikke
selv har bestemt. Det er en alvorlig problemstilling , men vi må løse den, for der
er ikke så meget at spille om, og jeg håber,
at medarbejderne forstår nødvendigheden.
Der er helt sikkert omkostninger ved processen. Afstanden til ledelsen er blevet
større, det er der ingen grund til at skjule.
Det har vi her forsøgt at afhjælpe ved at oprette selvkørende museumsråd, nedsat af
de tidligere støtteforeninger. Vi på museet
fremlægger vores arbejdsplaner og særlige
initiativer for dem til drøftelse, vi stiller sekretær og et mindre beløb til rådighed, og
så blander vi os i øvrigt ikke i deres arbejde.
Det ville som sagt være tosset at lade som
om, at fusionerne ikke koster os noget.
Men igen, i stedet for at sidde og vente på,
at der kommer nogen og siger, hvordan
det skal være, foretrækker jeg, at vi selv har
indflydelse på processen. Derfor kan jeg
også kun anbefale museerne at komme i
gang, for de risikerer at blive løbet voldsomt over ende. Det bliver dyrt at stå alene.
Vi skal også meget snart til at forholde os
til at det problem, at vi i museerne lidt for

Frank Birkebæk og Flemming G. Rasmussen på museets sommerudflugt. Omkring 1980.
Foto: Roskilde Museum.

ofte opretter stillinger, der ikke så meget
er defineret ud fra museets, men fra bestemte personers behov, kunnen og personlige ambitioner. Vi må lidt brutalt sagt
i gang med at af-personificere stillingerne
og give dem et på forhånd defineret indhold.
Hvad så med personligheden i museerne selv?
Bliver det ikke meget strømlinet?
Jo, det er risikoen, men igen, her er et af
de følsomme emner, som vi er fulde af berøringsangst overfor. Det er ved gud pinagtigt, men vi må sige ordene, det duer ikke
at skjule den virkelighed vi står midt i.
Det var det samme dengang bestyrelserne
måtte afstå museerne til de professionelle.
Det var også en pinagtig proces. Og nu må
faglighederne, vi dengang vandt, afstå en
del af deres magt og indflydelse til nye fagligheder.
Der er hele tiden nogle processer i gang,
som koster dem, der har siddet på traditioner og privilegier, noget, men som er nødvendigt for at komme videre.
Skal man, også på et lidt dybere plan, kende sit
museums væsen? Du har levende beskrevet Roskilde Museums historie 1979 -2004 (Tid og
Sted. Roskilde Museum 75 år. Roskilde Museums forlag, 2004). Det er desværre ikke sædvane
blandt museumsdirektører.
Jeg fik engang besøg af en nytiltrådt kollega, der spurgte mig, hvad han skulle
stille op med sit museum. Det fik mig til at
tænke på, at opgaven i al sin enkelhed består i, at finde ud af, hvad der er det enestående ved det sted, man driver. Man må
finde egenarten. Det er så indlysende. Er
man i tvivl om, hvad man skal med et museum, så skal man sgu ikke være der, så er
der noget galt.
Dertil skal siges, at det er lokalmuseerne
fremragende til. Vi har et ualmindelig
godt, landsdækkende lokalmuseumsvæsen. Når man tænker på, hvordan man
andre steder i Europa først skal to gader
hen for at hente nøglen til museet, som i
øvrigt ligner alle de andre museer, bliver
jeg stolt over, hvad vi har præsteret.
Så du er ikke pessimistisk på museernes
vegne?
Misantrop er noget man skal vokse sig stor
nok til at være. Jeg har efterhånden alderen. Spørgsmålet er, om jeg egner mig til
sortsynet. Når det gælder museerne er jeg i
hvert fald fuld af fortrøstning. Der er ups
and downs, men museerne kan ikke undværes. Det demokratiske samfund kan ikke
bestå uden til stadighed at forholde sig til
sin kollektive erindring.
DANSKE MUSEER 5/13
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Personalia
Energimuseet, Tange, Bjerringbro
Bestyrelsen for Energimuseet har besluttet
at ophæve samarbejdet med den nuværende direktør Georg Stenstrop. Bestyrelsen regner med, at en ny direktør kan
ansættes inden for de næste 6 måneder.
Indtil en ny direktør er fundet, vil den nuværende souschef, museumsinspektør
Jytte Thorndahl være ansvarlig for driften.
Det Fynske Kunstakademi
Har ansat den koreanske kunstner Jeuno
JE Kim som ny professor. Jeuno JE Kim er
født i Sydkorea og baseret i Malmö på Konsthögskolan i Malmö. Kim har undervist på
kunstakademier i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge, og hun har en bachelorgrad i musik fra Oberlin College i Ohio, en
mastergrad i teologi fra Harvard University
og en MFA fra University Illinois i Chicago.
Samtidig lancerer Akademiet ansættelse af
ny administration. 1. oktober 2013 startede kommunikations- og udvekslingsmedarbejder Marlene Bregndahl og studiesekretær Nanna Schmelling, som begge har
omfattende erfaring fra dansk og internationalt kunst-og kulturliv.

Forskning – arkæologi
Frank Birkebæk tager imod ved Lützhøfts
Købmandsgårds 25 års jubilæum i 2007.
Foto: Roskilde Museum.

Frank Birkebæk (f.1945)
Hverv (i udvalg): 1984-1990 formand for Statens Museumsnævn, medlem af
Grønlands Museumsnævn. 1986-1990 medlem af Kulturværdiudvalget. 19861990 og 2000- medlem af bestyrelsen for Museumstjenesten. 1989- formand
for bestyrelsen for Museet for Samtidskunst, Roskilde. 1989-1994 medlem af
bestyrelsen for Dansk Museumsindex. 1991-1994 medlem af bestyrelsen for
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. 1992 –1996 formand for Network
of European Museum Organizations (NEMO). 1993-1995 medlem af tilsynsrådet for de centrale museumsregistre. 1994-1998 formand for Planlægningsgruppen for Roskildes 1000 års jubilæum. 1995 – formand for Møller-Clausen Fonden. 1994-1997 medlem af European Heritage Group (Bruxelles).
1994-2004 medlem af bestyrelsen for Historisk Institut, RUC. 2000-2008 medlem af styregruppen for Dansk Rockmuseum. 2008- medlem af bestyrelsen
for Danske Rockmuseum. 2001-2008 medlem af juryen for Bikubenfondens
’Den Danske Museumspris’. 2004-2006 medlem af arbejdsgruppen vedrørende Fuglsang Kulturcenter, Lolland. 2004-2012 medlem af bestyrelsen
for Roskilde Universitet (RUC), fra 2008 næstformand. 2004- kommitteret.
Bestyrelsen for Danske Jødisk Museum. 2010-2013 medlem af arbejdsgruppen vedrørende formidlingscenter for Roskilde Domkirke. 2011- præsident
for Franz Schubert Selskabet i Danmark. 2011- medlem af komiteen for Folkeuniversitetet i Roskilde. 2013- direktør for Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum, medlem af bestyrelsen for Fonden til formidling af kulturarven
Roskilde Domkirke.
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Museum Lolland-Falster, Femern-udgravningerne
Danmarks ældste gedehjerne:
Forundersøgelser har allerede genereret
data, der viser, at landsdelen var beboet af
nogle af landets første bønder, der både
dyrkede jorden og holdt husdyr. Da området gennem historien har været oversvømmet flere gange, er bevaringsforholdene
utroligt gode. Et helt særligt fund er et gedekranium, der stadig har dele af dyrets
hjerne bevaret. Moesgaard Museum har
foretaget kulstof-14 undersøgelser og har
dateret den til o. 3500 f.Kr. +/- 100 år.
Mere præcist levede geden mellem 3631
og 3373 f.Kr., som er tidligste del af bondestenalderen og den har således levet sammen med nogle af landets første bønder.
6000 år gammelt puslespil gendannet:
Bearbejdning af flint til våben og redskaber mestrede stenaldermennesket til det
ypperste. Flint var periodens vigtigste
råstof og havde stor betydning for befolkningens overlevelse. Ved Femern Bælt forundersøgelserne fandt arkæologerne et affaldssted for flintbearbejdning. Arkæolog
Brian Westen har set nærmere på flintstykkerne og har i to tilfælde formået at samle
dem til det oprindelige udgangspunkt – en
hel flintblok.
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Meddelelser
Museum Sønderjylland – Arkæologi
Haderslev
Det sidste par måneder er forsvarsvolden
Danevirke syd for den danske grænse blevet undersøgt. Det er en unik udgravning,
som har frembragt ny viden om volden og
Danmarkshisorien. Det er en arkæologisk
forskningsgravning i samarbejde med
Archäelogische Landesamt Schleswig Holstein og der er gennemført omfattende udgravninger i den del af Danevirkevolden,
der har vist sig at rumme den berømte
PORT gennem Danevirke – porten til
Skandinavien. Udgravninger har desuden
ført til, at hele Danevirke-komplekset er
blevet et par hundrede år ældre, end man
hidtil har antaget. Den næstældste vold
har nemlig vist sig at høre til årtierne omkring 500 e.Kr. og den ældste vold er altså
endnu ældre. Dermed er opførelsen af det
første Danevirke, det der udvikler sig til
Danmarks sydgrænse, blevet en del af alle
de stridigheder i det sydlige Danmark, der
bl.a. førte til de store ofringer i moser som
Nydam, Ejsbøl, Illerup og Thorsbjerg.
Vestimmerlands Museum, Aars
Stort hus fra bronzealderen:
Udgravning af et stort hus fra ældre bronzealder ved Dankalk nær Aggersund. Huset kan dateres til periode II, 1500 – 1300
f.Kr. i ældre bronzealder. Det er på hele
310 kvm. Og er et af tre meget store huse
fundet i Vesthimmerland. Huse af denne
størrelse har formentlig rummet storfamilier. Familier, der antagelig har haft en
særstatus i samfundet. De store huse er
samtidige med byggeriet af de mange og
ofte meget store gravhøje. Gravhøje der
var forbeholdt eliten.

Digitalt
Den Gamle By, Aarhus – Projekt Middelalderbyen
Projekt Middelalderbyen med en ny database af kilder. Det sker i samarbejde med
Dansk Center for Byhistorie, der står bag
en ny samling kilder tilgængelige på nettet.
De digitaliserede kilder er en del af det
store Projekt Middelalderbyen. Forskere
og andre interesserede får med kildedatabasen et nyt, systematisk redskab til at gå i
dybden med middelalderens byhistorie.
Databasen er tilgængelig for alle, men
henvender sig hovedsageligt til historikere
og arkæologer, der er interesseret i byhistorie i almindelighed og middelalderbyhistorie i særdeleshed.
Databasen bygger på en samling skriftlige
kilder om købstædernes historie fra slutningen af vikingetiden og omkring 500 år
frem til slutningen af middelalderen.

Databasen: http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/medieval/
Davids Samling, København
Nyt digitalt formidlingsværktøj i Davids
Samling. Museet har for nylig lanceret en
lille bærbar skærm, en Infotablet. Museet
har ønsket at finde en tidssvarende løsning
på to påtrængende formidlingsbehov: at
turisterne skal kunne læse etiketterne på
engelsk, og at læsbarheden i den islamiske
samling optimeres. Med Infotablet, som den
besøgende kan låne ved skranken, kan
man læse teksterne på skærmen og den indeholder yderligere en audioguide.
Davids Samling har selv fået ideen til værktøjet, som er skræddersyet til museets
mange islamiske genstande.
De ældre og velfungerende etiketter vil
dog blive stående ved montrerne – til dem,
som godt kan lide, at alt er ved det gamle.
Museum Sønderjylland – Arkæologi
Haderslev og Holstebro Museum
Arkæologi som computerspil. Det nye
computerspil henvender sig til store børn
og voksne, der gerne vil vide mere om,
hvad arkæologi er, og hvordan en arkæolog arbejder.
Det nye spil kan downloades gratis til IPads
og vil også være tilgængelig på nettet, så
man kan spille det på en almindelig pc. En
væsentlig intention med “Jeg er Arkæolog”
har været at udvikle et computerspil, der
også kan bruges i skolernes historieundervisning og som en god introduktion til et
museumsbesøg.

Meddelelser
Skagens Museer
Markant museumsfusion er undervejs. Det
drejer sig om Skagens Museum og de to
kunstnerhjem, som er åbne for publikum:
“Michael og Anna Anchers Hus” og
“Drachmanns Hus”. Ønsket er at fusionen
kan træde i kraft pr. 1. januar 2014.
Viborg Kunsthal
Kunsthal Brænderigården i Viborg er blevet til Viborg Kunsthal pr.1.9.2013.
www.viborgkunsthal.dk

området. Derudover er det planen, at et
helt nyt oplevelsescenter, kaldet Kongernes Jelling, skal åbne i 2015. Både oplevelsescentret Kongernes Jelling og Monumentområdet er en del af en større helhedsplan for Jelling Monumenterne, som
er blevet udarbejdet af Vejle Kommune
med hjælp og inspiration fra blandt andre
Kulturstyrelsen og Nationalmuseets Jellingprojekt.
Jellingprojektet er et forsknings- og formidlingsprojekt støttet af Bikubenfonden
og med H.M. Dronningen som protektor.
Europæisk stenalderrute indviet i
Danmark
Danmarks stenalderbygninger – de store
jættestuer, som er ældre end pyramiderne
– er med i den europæiske kulturrute Megalithic Routes. Megalitruten snor sig ind
og ud af det tyske, hollandske, svenske og
danske landskab, hvor oldtidens storstensgrave er synlige og fortæller om en fælles
europæisk kultur for 5.000 år siden. Ruten
er en tysk ide, som Kulturstyrelsen har
været med til at videreudvikle og foreslå
som europæisk kulturrute for Europarådet, fordi stenaldergravene rummer en interessant historie om vores fælles fortid.
Projektet er finansieret af A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal i forbindelse med projektet Danmarks Oldtid i Landskabet
Megalitruten: http://www.megalithicroutes.eu/
Bellahøjhusene
Kulturstyrelsen indleder samarbejde om
renovering af Bellahøjhusene. Fredningen
af Bellahøjhusene er foreløbig udskudt.
Kulturstyrelsen går nu i samarbejde med
boligselskaberne og Københavns Kommune om renovering af bygningerne.
Ertebølle køkkenmødding
Har fået nye skilte og bedre adgangsforhold som led i projektet Danmarks oldtid i
landskabet.
Skiltene er blevet til i et tæt samarbejde
med Vesthimmerlands Museum, og de er
finansieret med midler fra den donation
på 27. mio. kr., som A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formal har skænket til det samlede
projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Kulturstyrelsen
Monumentområde i Jelling
Det nye monumentområde i Jelling på
130.000 kvadratmeter skal give mulighed
for, at de besøgende kan opleve og forstå
den samlede historie om Jellings to store
høje, runestenene, stenskibssætningen,
kirken og de store palisadehegn omkring

Statens Kunstfond
Ny global kunst på Campus Roskilde. En
parkeret kamel – det er et af de tre nye
kunstværker, der er blevet indviet 1. oktober i den nye Campus i Roskilde. University College Sjælland og Statens Kunstfond
står bag de nye kunstprojekter.
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Museumsånden

Hvis museumsånden dør

Af Lasse Bøeg Grenvald, stud.mag. i retorik

M

eget er blevet sagt og skrevet om det
nu hedengangne Frihedsmuseum,
en debat, der vil fortsætte til et nyt museum engang står færdig – og nok en rum tid
derefter. Jeg har været glad for debatten,
fordi den har skabt så meget fokus på Frihedsmuseet, der efter min mening alt for
ofte er blevet overset. Det skal jeg da love
for, at branden i april i år gjorde noget ved.
Selvom debatten på mange måder har
været både spændende og, for det meste,
saglig, så er det faldet mig for brystet, hvor
fokuseret den har været på det rent materielle, museets rammer og udstillingerne.
For museumsgængere som mig, der er 2.,
3. eller sågar 4. generation efter frihedskæmperne var museet et næsten helligt
erindringssted. Ikke blot på baggrund af
de fysiske minder på museet, men i højere
grad på grund af det personlige tilhørsforhold vi følte til det sted, der nu står udbrændt og afspærret. Jeg er udmærket klar
over, at det er et fåtal af et museums
gæster, som har et sådant personligt forhold til museet, men jeg vil samtidig påstå,
at det er disse personer, som er de vigtigste. For det er dem, som kommer igen,
videreformidler indtryk og oplevelser til
andre og blander sig i museets udvikling
og overlevelse. Det er, undskyld udtrykket, museets ildsjæle, som sikrer dets uforgængelighed på tværs af tid, historie og
samfundsudvikling – et forhold, der ikke
mindst gælder et museum som Frihedsmuseet.
Min baggrund for at blande mig i debatten
er, at jeg repræsenterer den gruppe af efterkommere af modstandsfolk, som ikke
har meget andet end mindet at klamre sig
til, samt visheden om, at deres minde blegner år for år, da både alderen og svigtende
hukommelse svækker de sidste personer,
som selv har oplevet og kan genfortælle de
reelle historier fra krigen. For i en verse22
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rende debat om overlevelsen af et kulturhistorisk museum, hvis fokus ligger små 70 år
tilbage, vil disse førnævnte ildsjæle langsomt brænde med svagere flamme, før de
går ud og efterlader om end endnu færre
førstehåndskilder til Frihedsmuseets udstillinger og samlinger. Om bare 10 år vil
antallet af tilbageværende modstandsfolk
være så tæt på nul, man kan komme uden
at fornærme nogen, og hvem skal så
minde nutidens samtidsfikserede politikere om berettigelsen af et museum, som
fortæller en unik historie fra Danmarks besættelse? En historie om et af de få lys, der
brød skyggerne i et af de mørkeste kapitler
af danmarkshistorien. Der er et akut behov
for, at man giver plads og lytter til efterkommerne. Det kan godt være, at vi aldrig
selv har oplevet krig. Det kan også godt
være, at vi kun kender til besættelsen fra
skrivelser og overleveringer. Ikke desto
mindre føler vi den, fordi den så indgribende og definitivt involverede vores nærmeste familie. Vi oplever, at vores bedsteog oldeforældre fortsat hyldes for deres
mod og evner mod overmagten, en hyl-

dest, som også drister os til at råbe op,
når man f.eks. foreslår at lade et nyt Frihedsmuseum omhandle det utopiske
emne ’2. Verdenskrig’. Som om frihedskampen og de mange menneskelige historier og facetter, den rummer – hvis blot de
bliver fortalt – ikke er nok i sig selv. Må jeg
i den forbindelse minde om, hvorfor Frihedsmuseet blev opført i første omgang:
som en hyldest til modstandskampen. Museets rigtige navn er “Museet for Danmarks
Frihedskamp”. Det er ikke et krigsmuseum, men et museum til skildring af og
erindring om frihedskampen, og sådan
bør det forblive. Jeg vil til enhver tid hylde
planerne om opførelsen af et krigsmuseum i Danmark i stil med Imperial War
Museum i London. En plan om et museum som dette vil på mange måder være
tiltrængt og glædeligt – det skal bare ikke
gå ud over eksisterende museer, som trods
små rammer fortæller store historier. Der
skal være plads til det lille museum, som
specialiserer sig og dedikerer sig.
I forrige nummer af Danske Museer
(DM4, 2013) skrev museumsinspektør

Frihedsmuseet som det stod færdigt i 1957, og som jeg altid vil huske det. Copyright Nationalmuseet.
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Indvielsen af Frihedsmuseet 15.oktober 1957 under bevågenhed af Dronning Ingrid.
Foto: Ulf Nielsen, Copyright Nationalmuset.

Det første planlagte Frihedsmuseum i Mindelunden. Den offentlige tilgængelighed blev dog i sidste ende
udslagsgivende for valget af lokaliteten i Churchillparken. Copyright: Nationalmuseet.

Inge Adriansen om museer som erindringssteder ud fra tre lag: det materielle,
det symbolske og det funktionelle. Jeg synes vi kan tilføje et fjerde: det åndelige lag
– den følelse man får, når man træder ind
på et museum, som både er udstillingsvindue for en bred vifte af fortællinger, men
på samme tid har plads til det personlige
narrativ, som genstande alene ikke kan fortælle og videnskabelige artikler ikke indfange. Når jeg trådte ind på Frihedsmuseet
blev jeg ramt af den følelse. Det var stedet,
hvor jeg kunne genoplive to af dem, jeg
nærer dybest respekt og ærefrygt for, men
aldrig har haft mulighed for at møde: min
farfar og oldefar. De var begge aktive i
kampen mod tyskerne under besættelsen,
hvor min oldefar sejlede jøder til Sverige,
mens min farfar udførte sabotage i København. De overlevede begge selve krigen,
men især min oldefar var hårdt medtaget
af ophold i kz-lejrene Buchenwald og Neuengamme. Han døde da også få år efter
krigens afslutning, efter længere tid sygdom og gradvis svækkelse som følge af de
rædsler, han havde oplevet under tilfangetagelsen. De eneste minder jeg har om
ham, er et brunligt bryllupsfotografi samt
et bånd, som blev lagt på kisten til hans begravelse, med inskriptionen “Foreningen
af kz-fanger i Neuengamme”. Min farfar
har jeg heller aldrig mødt; han blev ikke
fanget af tyskerne, men døde alligevel en
del år før min fødsel. Også her er det eneste minde et gammelt fotografi, hvor han
mest af alt ligner Ib Schønberg, og så hans
indrammede frihedskæmperarmbind. Alt
hvad jeg herudover bygger mit tilhørsforhold til dem på, er historier og overleveringer, som også bliver færre og færre med
årene. Det er altså i langt højere grad det
imaginære, det forestillede, jeg husker
dem for. Når jeg stod på frihedsmuseet var
det ikke pistoler, afskedsbreve eller propagandablade, der mindede mig om min farfar og oldefar. Det var ånden på museet,
visheden om, at dette var deres sted, et sted
dedikeret til deres mod og evner. Og jeg
ved, at jeg ikke er den eneste med dette
forhold til det nu nedbrændte museum.
Derfor havde Frihedsmuseet en særlig betydning for mig. Det var her, jeg kunne
genopleve mine aners historie, dvæle ved
og i stilhed hylde deres heltegerninger.
Det er dette åndelige lag, som sikrer et
museums overlevelse. Det bæres af de ildsjæle, som ikke blot ser museet som kulturinstitution med særlige og pålagte opgaver, ej heller alene som et formummet, stivnet erindringssted – men som et levende
bind i dén historie, vi aldrig nogensinde
må glemme.
DANSKE MUSEER 5/13
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Herningånden

Herningånden
– en udstilling i anledning af Hernings 100 års købstadsjubilæum

Af Charlotte Lindhardt, museumsinspektør,
Herning Museum, Museum Midtjylland

Da Herning i foråret fejrede 100
års købstadsjubilæum, åbnede
Museum Midtjylland særudstillingen Herningånden – Vækst & Innovation. Ligesom andre af byens
jubilæumsarrangementer fokuserede den på det udefinerbare begreb Herningånden, hvis betydning artiklen diskuterer. Særudstillingen vises året ud på Textilforum.

Kyocera Unimerco Tooling A/S blev grundlagt i 1964 med en serie af sømpistoler under mærket TJEP.
I dag har virksomheden specialiseret sig inden for skærende værktøjer, men de fører stadig TJEP-serien.
Foto: Charlotte Lindhardt.

Hvad er Herningånden?
Udstillingen tager sit afsæt i byens største
virksomheder, deres stiftere og nuværende
ledere.1 Den overordnede tese er:
“Herningånden er højt besungen, og udstillingen belyser forskellige virksomheders opståen i lyset af denne særlige iværksætterånd gennem interviews og beskrivelser af virksomhederne, spørgsmål og udfordringer til publikum samt eksempler på
ny innovation fra studerende ved AU Herning. Samlet knytter udstillingen erhverv,
uddannelse og kultur sammen. Særudstillingen vil give et bud på, hvorfor og om
Herningånden har den betydning, som
’man’ mener her i området.”
Særudstillingen konkluderer ikke på, hvad
Herningånden består af, men ved hjælp
af citater bl.a. fra forskellige virksomhedsejere, giver den et bud. F.eks. udtalte Erik
Theill Christensen, tidligere direktør for
køkkenfirmaet Kvik : “Herningånden består af stædighed, at man står fast. For tilflyttere er det svært at se, om det er noget

særligt, men man har her nogle stædige
mennesker, der har kæmpet. Der skal
mere end én lussing til, før man ikke rejser
sig igen. Der er ikke talt ud ved otte.”
Herning har mange store virksomheder,
stiftet af driftige mennesker. I dag ville vi
kalde dem ’innovative iværksættere’, og
det er dem og deres virksomheder, udstillingen portrætterer. Flere år i træk er Herning og Ikast-Brande Kommuner på skift
blevet nummer et og to i Dansk Industris
undersøgelse om bedste erhvervsklima, og
byens kulturliv og uddannelsesmiljø
præges af tæt samarbejde med det lokale
erhvervsliv. Det kræver fællesskab og samarbejde – og det udefinerbare, som indbyggerne altså kalder ’Herningånden’.
Udstillingens femten virksomheder er
valgt ud fra følgende kriterier: Alle er startet i Herning Kommune, eksisterer stadig
(nogle med nye ejere, og en enkelt tilflyttet til Ikast-Brande Kommune), og er
blandt de største inden for deres felt. Det
er virksomheder med høj grad af eksport
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og en markant profil i regionen. Projektet er støttet af Herning Kommunes jubilæumspulje, Nordea Fonden, Lysgaard
Fonden, AU Herning og Lind Beton og er
blevet til i samarbejde med studerende og
medarbejdere fra AU Herning samt nuværende og tidligere ledere og medarbejdere fra en række forskellige virksomheder. De to tekstil- og beklædningsvirksomheder blev beskrevet af museumsinspektør
Kristine Holm-Jensen fra Textilforum; de
resterende tretten tog jeg mig af.
Fokus og valg – grebet om
Herningånden
I forhold til tesen fravalgte jeg arbejdernes
historie og koncentrerede mig om ledernes valg og virksomhedens udvikling og innovation. – det skulle handle om iværksætterne og de mennesker, der drev virksomhederne videre. Både virksomhedens stiftere, eller mennesker tæt på stifterne, hvis
disse var døde, samt deres arvtagere, blev
interviewet. Der blev lagt vægt på deres for-
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hold til Herning, og de blev spurgt, om
byen og Herningånden havde nogen betydning for udviklingen af deres virksomhed og det lokale samarbejde. Desuden
blev der fokuseret på produktudvikling og
innovation.
F.eks. var Christian Jensen, der stiftede
Jydsk Aluminium Industri i 1945, en opfindertype, der selv udviklede aluminiumsprodukter, men han var ikke den store
systematiker. Når noget var opfundet og
sat i produktion, gik han videre til det
næste projekt. Det blev hans to sønner,
som strømlinede og udviklede virksomheden til en af landets største aluminiumsvirksomheder, hvor hovedparten af
produktionen eksporteres. Christian
Jensen var født på Sjælland, men opvokset
i Herningområdet og opfattede sig selv
som herningenser. Sønnen Niels Jensen
har udtalt: “Folk gjorde bare tingene, og
der var plads til at prøve teknikker og idéer
af. Der var mange af Christian Jensens
type.” Den nuværende direktør Kenn R.
Christensen supplerede med at sige: “Aluminium bliver importeret, sejlet og kørt til
Herning; 99,5 % af JAI’s virksomhed går
til eksport. Det sker kun, fordi vi i Herning
kan noget særligt. Eftersom egnen var fattig, var der ikke så meget at miste, når man
så en mulighed og oprettede en virksomhed.”
Et andet eksempel er BoConcept®, der
blev stiftet af møbelsnedkerne Tage Mølholm og Jens Ærthøj i 1952. De har forskellige syn på Herningåndens betydning. Jens
Ærthøj udtalte: “Det er svært at sige, om
virksomheden havde udviklet sig tilsvarende i en anden by, om det er Herningånden eller ej, der har gjort det.” Tage
Mølholm havde den modsatte opfattelse:
“Man har evnet at finde hinanden og etablere et forum eller en ånd, der løfter

Herning Beholderfabrik blev stiftet i 1959 og begyndte at producere plasttromler i 1971. Virksomheden gik konkurs i 2013. Foto: Marsh Wind
Technology.

Her sejler Hanne Theresa fra herning shipping, som i dag er en del af Nordic Tankers. Vitta og Peder Lysgaard
stiftede herning shipping (Herning Tankskibsrederi) i 1963. Foto: herning shipping.

Møbelkoncernen BoConcept startede som I/S Ærthøj Jensen og Mølholm Møbelfabrik i 1952. I dag har de
over 260 butikker i mere end 60 lande. Billedet viser også udstillingens simple design: Moduler i lyse troldtektplader. Foto: Charlotte Lindhardt.

mere. Udefra kan man se, at nogle gør en
stor forskel. Der er en særlig Herningånd.
Træbranchen er ikke så kendt som tekstilindustrien, men fælles for begge brancher
er, at folk er vedholdende.”
Design, genstande samt opbygning og
forløb
Med femten involverede partnere, der i
forhold til brand og design har hver sit udtryk, er det vigtigt, at publikum ikke overvældes af farver og mønstre. Nogle virksomheder ønskede selv at indrette rummet
og lave plancher, men med henvisning til
udstillingens design og tese fik de et pænt
nej tak. Derimod bestemte de selv, hvilke

genstande, de ville eller kunne bidrage
med.
Virksomhederne har næsten alle en form
for industriel produktion. Derfor er designet simpelt og industrielt; udstillingsrummet med hvide vægge og betongulv minder om en fabrik. Vægmodulerne, der adskiller virksomhederne, er lyse troldtektplader. Plancherne er hvide med elementer
af Herning Kommunes stålblå farve, der
også bruges i logoet for købstadsjubilæet.
Samlet giver dette et råt og industrielt
look, der binder Herning og virksomhederne sammen.
Udstillingen er bygget op i små moduler,
som kan genbruges eller flyttes bagefter.
DANSKE MUSEER 5/13
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Det første rum, publikum går ind i, er fyldt med spejle. Publikum bliver spurgt,
hvordan Herning-ånden ser ud, og om de kan genkende en iværksætter.
Foto: Charlotte Lindhardt.

Det første rum er et spejlrum med spørgsmål til publikum: “Ligner du en iværksætter?” eller “Hvordan ser Herningånden
ud?” Dette rum er en introduktion til folks
selvforståelse. Spejlene er alle forskellige,
slidte spejle hentet fra byens mange genbrugsbutikker. Disse afspejler også herningensernes forskellighed, og det er vores erfaring, at rummet bliver forstået og virker
godt.
Derefter følger virksomheden Herning
Kommune som ramme om innovationen,
og dernæst de øvrige virksomheder. Disse
rum er bygget op efter samme model: Alle
har fire plancher med virksomhedens historie, portræt af stifteren/stifterne, portræt af den seneste direktør og til sidst fokus på virksomhedens innovation og produkter i forhold til Herningånden. Midt i
udstillingen afbrydes virksomhedsrækken
af et innovationsrum, som er opbygget af
studerende ved AU Herning. Her vises opfindelser og AU Hernings iværksætterlinje,
Business Factory, samt en undersøgelse om
innovation. Desuden er der opstillet tvskærme med interviews af virksomhedsledere og kommende iværksættere.
Udstillingen ender i et rum, hvor der står
et bord med gule post-its til at sætte på
væggen. Publikum kan her give deres eget
bud på Herningånden, og alle bidrag samles ind, når udstillingen slutter. Målgruppen er det voksne publikum med interesse
for Hernings virksomhedshistorie. Alle
26
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Innovationsrummet byder blandt andet på interviews med tidligere og nuværende virksomhedsledere. Her er det Knud Boel Troelsen, der stiftede Kvik i
1983. Virksomheden startede med at lave køkkener, men tilbyder i dag også
badeværelses- og garderobeløsninger. Foto: Charlotte Lindhardt.

plancher har en QR-kode med et engelsk
flag, hvorfra udenlandske studerende, turister og erhvervsfolk kan få oversat teksterne; dertil anvender vi plancher og forklarende tekster. Som supplement følger
et undervisningsmateriale henvendt til 1420-årige, som også kan bruges efter udstillingen. Endelig er der arrangeret særlige
foredrag og rundvisninger med nogle af
virksomhedslederne.
Efterrefleksion
To måneder efter udstillingens åbning gik
en af virksomhederne, Marsh Wind Technology, konkurs. Den hed oprindeligt Herning Beholderfabrik og var stiftet i 1959.
Det førte til en efterrefleksion i forhold til,
om det var rigtigt at vælge Marsh Wind
Technology, når virksomheden ikke længere findes. For en historiker er det naturligvis lettere at vurdere ud fra et længere
tidsperspektiv, altså når personer eller virksomheder ikke har eksisteret over en længere årrække. Da virksomhederne blev
valgt ud, var situationen imidlertid en anden. Samtidig afspejler konkursen nutiden
og de konjunkturer, som alle virksomheder forholder sig til under finanskrisen.
Derfor var Marsh Wind Technology det
rigtige valg til udstillingen.
Herningånden – Vækst & Innovation er et
samtidsbillede på byens store virksomheder. Udstillingen blev åbnet af Torben
Henriksen, direktør for Herning og Ikast-

Brande Erhvervsråd, og flere virksomhedsledere har givet udtryk for, at projektet har
øget deres forståelse af deres egen virksomheds betydning i forhold til Herningområdet. Definitionen af Herningånden i
forhold til virksomhedsudvikling og lederevner blev således bærende for særudstillingen. Det var vigtigt at lade virksomhedslederne konkludere – også når de afviste
betydningen af Herning for deres vedkommende. Vi forsøger at beskrive Herningånden ud fra virksomhedernes vækst og
innovation, men vi lader også virksomhedernes produkter og ledernes citater tale
for sig selv, og det er op til publikum selv
at drage en konklusion om Herningåndens eventuelle eksistens og indhold.

1. Udstillingen er udarbejdet efter Brillianten – et
retorisk arbejdsredskab til udstillingsudvikling, af
Signe Hegelund og Hans Henrik Appel.

Udstillingens deltagere:
AU Herning, Blücher, BoConcept,
ege tæpper, Herning Kommune,
herning shipping, JBS Undertøjet,
Jeld-Wen Europe, Jydsk Aluminium
Industri, kk electronic, KVIK, Kyocera
Unimerco, MCH, Mediehuset
Herning Folkeblad, Marsh Wind
Technology
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Konservering

Udfordringen ved bevaring
af moderne kunst og
samtidskunst
Af Filiz Kuvvetli og Elizabeth Baadsgaard,
konservatorer ved Fælleskonserveringen

Kunstværker, der fremstilles af
utraditionelle materialer og teknikker, udfordrer museer og konservatorer og giver anledning til
nye problemstillinger inden for bevaring af kunstværker. Med nye
tilgange og en forebyggende indsats, kan der i sidste ende spares
bekostelige konserveringer, med
mindre man blot stiltiende lader
værkerne forgå.

Hvorfor nye bevaringstanker?
Bevaringsteori og -etik i nyere tid bygger
grundlæggende på den tanke, at kunstværker bør bevares i overensstemmelse med
deres oprindelige materialemæssige sammensætning og æstetiske udtryk. Denne
kongstanke har dannet grundlag for praksis inden for kunstkonservering i den vestlige verden, således også blandt danske
kunstkonservatorer. Ud fra denne tankegang har det været muligt at forene og balancere materialemæssig integritet og
æstetisk udtryk i det praktiske bevaringsarbejde.
Når det kommer til bevaring af moderne
kunst og samtidskunst, er denne grundlæggende tanke i konserveringsfaget kraftigt udfordret af en række faktorer: Moderne kunst og samtidskunst består meget
ofte af hurtigt nedbrydelige materialer eller involverer teknologier, der forældes
meget hurtigt. De materialer, der anvendes, er ofte langt mere skrøbelige end materialerne anvendt i traditionel kunst, og
desuden kan de have en mangfoldighed
af betydninger. Derudover er mange værker skabt til bestemte steder og kan ændre
deres mening, når de placeres i nye sammenhænge. Dertil kommer, at der synes
at være meget lille tolerance fra ejer og
beskuers side med hensyn til synlige nedbrydningsfænomener på værkerne. Disse
nye materialemæssige og betydningsmæssige udfordringer kræver fornyede metoder og kriterier for vurdering og løsning af
bevaringsmæssige problemstillinger.
Siden 1960’erne er idéen om kunstværker
som selvstændige, uforanderlige objekter
blevet udfordret af en række kunstformer
og bevægelser. Som eksempel kan nævnes
konceptuel kunst, kunstaktivisme, happenings, performance kunst, installationer
og mediekunst. Sammenfaldende for flere
af disse typer af værker er, at de ofte består
af teknologier eller materialer, der er foranderlige i deres natur, eller at de udelukkende fungerer i kraft af at være konkrete

handlinger enten udført af kunstneren
og/eller af publikum, og derfor kan afvige
fra gang til gang og ikke lader sig gentagent opføre under samme betingelser.
Skal bevaring af sådanne værker fokusere
på at opretholde de oprindelige materialer, og skal der lægges vægt på værkets oprindelige udseende? Skal konservatoren
forsøge at forlænge levetiden for de hurtigt nedbrydelige materialer, selvom kunstnerens hensigter muligvis er modsatrettede? Skal nedbrudte komponenter af værket udskiftes, eller skal værket erklæres
’dødt’? Er fremstillingen af en kopi en gyldig løsning, eller hvis muligt, bør værket
genskabes af kunstneren? Hvordan forholder vi os til, at en kunstner eller ejer ændrer sit synspunkt om værkets udseende i
forhold til den oprindelige ide? Skal kunstneren spørges til råds og have det afgørende ord? Og hvad hvis kunstneren ikke er
tilgængelig, eller hvis det ikke er muligt at
følge hans ønsker?
Disse mange spørgsmål bør ideelt set besvares, når værket erhverves af et museum.
Konservatoren kan fremsætte relevante
spørgsmål vedrørende bevaring af værket
og i samarbejde med museumsinspektøren kan svarene på spørgsmålene findes
og omsættes i en bevaringsplan for værket.
Et sådant samarbejde bør, hvis muligt, også
involvere kunstneren, hvis bidrag til besvarelsen af spørgsmålene om de materialemæssige aspekter af værket kan være vigtige i forhold til at bevare værket i overensstemmelse med kunstnerens intentioner.
Ændret fokus
Besvarelsen af disse spørgsmål viser os,
at bevaring af moderne kunst og samtidskunst i visse tilfælde må gå videre end blot
at bevare værkernes oprindelige materialer, medmindre man vælger stiltiende at
lade værkerne forgå. Dette gælder først og
fremmest for kunstværker, som er båret af
en idé, og hvor nedbrydningen af de anvendte materialer obstruerer ideen.
DANSKE MUSEER 5/13
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Tony Matelli, Fucked Couple, 1971, Polyester, silicone, polyurethane,wood,steel, oil, paint, hair. ARoS, Aarhus Kunstmuseum. De materialer, der anvendes i dette
værk – først og fremmest polyesterharpiks og silicone og deres ældnings egenskaber – stiller konservatorerne overfor nye udfordninger. Foto: Filiz Kuvvetli.

Fokus for bevaringsarbejdet med disse typer af kunstværker er ændret i forhold til
bevaring af traditionelt fremstillet kunst.
Bevaringsarbejdet med moderne kunst og
samtidskunst skal i langt højere grad orientere sig mod indhentning af dokumentation om kunstnerens idé med værket,
identifikation af anvendte materialer og
disses betydning for værkets udtryk.
En plan for den fremtidige bevaring, som
indeholder denne udbyggede dokumentation om værkets ide og materialemæssige
bestanddele samt en plan for løbende vedligeholdelse og eventuelle hensigtsmæssige præventive konserveringstiltag, er en
nødvendig forudsætning for at kunne bevare værket optimalt. Disse tiltag vil endvidere kunne minimere fremtidige udgifter
til konservering/bevaring, fordi besvarelsen af de mange spørgsmål om kunstnerens intentioner med værket vil være mere
besværliggjort og tidskrævende, når værket
er forandret på grund af ældning og brug,
28
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samt når relevant dokumentation mangler.
I visse tilfælde vil der være tale om et kontinuerligt arbejde i form af dokumentation
af dets omskiftelige eller ændrede tilstand
og udtryk. Opgaven fordrer, i langt højere
grad end ved bevaring af traditionel kunst,
et tværfagligt samarbejde mellem kunsthistorikere og konservatorer med inddragelse af kunstneren, hvis muligt, og tillige
kemikere eller andre naturvidenskabelige
specialister, når det drejer sig om identifikation af materialer og specifikke nedbrydningsprocesser.
Gennem de senere årtier er der i internationale netværk og samarbejdsprojekter blevet udviklet alternative strategier for bevaring af moderne kunst og samtidskunst,
hvor sigtet har været at løse konkrete bevaringsopgaver ved fælles hjælp og at udvikle
praktiske værktøjer til registrering, dokumentation eller beslutningstagning. Samtidig er der et stigende antal forskningspro-

jekter, hvis formål er systematiske overvejelser om de teoretiske og etiske problemstillinger på området. INCCA – International Network for the Conservation of Contemporary Art, oprettet i 1999, har spillet
og spiller stadig en vigtig rolle i udvikling
og vidensdeling på området.
Rådne æg og nedbrudt plastik for
eftertiden
Et enestående eksempel på et moderne
kunstværk med en kompleks sammensætning af materialer er Piero Manzonis værk
“Achrome”, fra 1961, tilhørende HEART,
Herning Kunstmuseum. Værket befinder
sig for tiden på Fælleskonserveringen med
henblik på konservering og udarbejdelse
af en plan for den fremtidige bevaring.
Med dets sammenstilling af biologisk materiale i form af kogte æg og et uidentificeret, syntetisk plastmateriale, som æggene
er støbt ind i, er værket dømt til at nedbrydes hurtigt uden mulighed for at opret-
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holde værket i dets oprindelige fysiske udtryk. Værket fremtræder da også stærkt
nedbrudt. Plastmaterialet er brunligt misfarvet og ikke længere transparent; æggene er i vid udstrækning indtørret og smuldret i de hulrum, som æggene oprindeligt
udfyldte, og der ses tillige diverse farvede
mugpletter på dem inde bag plasten. Dertil kommer, at værket udvendigt er beklædt
med tynde, gennemsigtige plader af et andet plastmateriale, som indkapsler alle fire
sider.
Bevaringen af HEARTs værk vil tage sigte
på at samle så meget viden som muligt om
værkets materielle bestanddele, fremstillingsmetode og oprindelige udseende.
Identificering af de anvendte plastmaterialer og kendskab til plasttypernes nedbrydning vil give os den fornødne viden til at
forsøge at bremse hastigheden af plastens
nedbrydning, hvilket kan ske gennem
præventive tiltag såsom skærpede klimamæssige krav til opbevaringen af værket
under udstilling og magasinering samt
skærpede krav til håndtering og udlån.
Viden om de anvendte plastmaterialer og
fremstillingsprocessen vil give historisk
indsigt i tilblivelsen af værket og i dets oprindelige udseende. På baggrund af den
fundne viden vil det endvidere blive overvejet at fremstille en kopi af værket, som vil
kunne udstilles ved siden af værket for at
vise, hvordan det oprindeligt har set ud.
De materialemæssig aspekter af kunstværker rummer i høj grad potentiale for formidling. Viden om værkets materialer og
fremstilling kan være en kilde til nye og anderledes former for museumsformidling.
Aktiv konservering af værket er udelukket
på grund af dets sammensætning af hurtigt nedbrydelige og skrøbelige materialer.
Værkets oprindelige fysiske udtryk er på
vej til at gå tabt, men ved at indhente viden
om materialerne og undersøge, hvordan
det er fremstillet, vil det, igennem dokumentation, kunne bevares for eftertiden.
Den viden som er indsamlet af konservatorer og kunsthistorikere vil kunne bidrage
til fortællingen om værket og dermed sikre
dets bevaring for eftertiden.
Mange af Fælleskonserveringens medlemsmuseer har samlinger med moderne kunst
og samtidskunst og erhverver løbende nye
værker til samlingerne. Der skal fra Fælleskonserveringens side lyde en opfordring
til, at museerne ved erhvervelse af værker
inden for moderne kunst og samtidskunst
får foretaget en udbygget tilstandsregistrering af værkerne samt får udarbejdet en
plan for den fremtidige bevaring af dem.
Forfatterne håber med denne artikel at
have peget på behovet.

Piero Manzoni, Achrome, 1961-62, Æg indstøbt i akryl harpiks, 18,5x17,5x3,1 cm. HEART, Herning
Kunstmuseum.Værket var oprindelig fuldstændig gennemsigtigt. I dag fremstår det kraftig gulnet.
Foto: Filiz Kuvvetli.

X-Ray foto optagelse af Achrome. Røntgenfoto afslører, at Manzoni har kogt æggene, før han støbte dem ind.
Det ses på fotografierne, at æggeblommerne er indtørrede og revnede, enkelte er fragmenterede.
Foto: Filiz Kuvvetli.
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Nye bøger og andre publikationer
Føde. Erik Gamdrup Jensen
Tekst, opskrifter og illustrationer af kunstneren.
43 s., heftet, gennemill. af kunstneren.
Museum Jorn, Silkeborg 2013.
Undulat. Erik Gamdrup Jensen
Tekst og illustrationer af kunstneren.
46 s., heftet, gennemill. af kunstneren.
Museum Jorn, Silkeborg 2010.
Magtens Spor
Af Alex Uth. Illustrationer af Christian
Guldager
Bogen formidler Danmarkshistorien til
målgruppen tweens på en ny og spændende måde. Bogens forfatter er kendt for sine
anmelderroste fantasy-bøger – Marskens
Hemmelighed og Marskens Konge. Bogen er
udviklet for midler fra Kulturregion Trekantområdet, Syddansk Vækstforum og
EU’s Regionalfond. Tilsammen fortæller
bogen Danmarkshistorien på en ny måde
med udgangspunkt i de tre museers hovedfortællinger.
214 s., heftet, ill. s/h. Bogen er udgivet i
et samarbejde mellem Kongernes Jelling/Nationalmuseet, Museet på Koldinghus og Nyborg Slot/Østfyns Museer, 2013
Danmarks nationale frimærkeskat
Af Erik Jensen
Bogen giver for første gang en samlet og
gennemillustreret præsentation af Danmarks nationale frimærkesamling. Samlingerne opbevares i dag i Post & Tele Museum, fordi postvæsenet for godt 100 år siden
overdrog ansvaret for statens frimærkesamlinger til Dansk Postmuseum, som museet
hed ved sin åbning i 1913.
Bogen er skrevet af overinspektør ved museet, Erik Jensen, som har haft ansvaret for
nationens frimærkesamlinger siden 1979.
Bogen præsenterer de nationale samlingers opståen og indhold, suppleret med en
beskrivelse af udvalgte perler, et væld af artikler om emner lige fra frimærketyper til
frimærkekunstnere samt eksempler på museets brug af frimærker i udstillinger og undervisning.
200 s., rigt ill. Post & Telemuseum,
København 2013. Pris 185 kr.
Breve fra et grænseland. En brevveksling
mellem Johan Daniel Bauer og hans søn
August Fridolin Bauer under treårskrigen 1848-50.
Red.: Mikael Kristian Hansen
Årene omkring midten af 1800-tallet er
nogle af de mest dramatiske i Danmarks historie. Her blev de første sten til demokratiets fundament, Grundloven,lagt i København, samtidig med at Treårskrigen bragede løs i Slesvig og fik tilværelsen til at
30
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bryde sammen for familie og venner, der
pludselig befandt sig på hver sin side af
fronten. Det afspejler sig i denne udgivelse,
som ledende museumsinspektør ved Teatermuseet i Hofteatret, Mikael Kristian Hansen, har redigeret og skrevet indledning til.
Der er ikke bevaret mange breve fra menige soldater fra Treårskrigen og få så detaljerede som disse. De er skrevet i fortrolighed mellem faren, forhenværende kongelig skuespiller Johan Daniel Bauer og
sønnen August. August skrev breve hjem
direkte fra krigszonen. August’s breve rummer også tætte og atmosfærefyldte beskrivelser af landskabet, af den militære udvikling, af forholdet mellem soldaterne og civilbefolkningen og mellem dansk- og tysksindede i Sønderjylland.
255 s., indb., ill. farve. Teatermuseet i
Hofteatret, København. 2913. Pris 150 kr.
Fra fortid til historie – historiefagets
identitet og metoder
Af Anders Hassing og Christian Vollmond
Bogen er en grundbog til historie, der sætter ord på fagets relevans og introducerer
forskellige faghistoriske tilgange til studiet
af fortid. Metode og teori præsenteres med
eksemplarer og cases fra nutiden og fra
den nære og fjerne fortid. Med kapitler om
historie i hverdagen og samfundet, om kilder og historieformidling samt om historie
som videnskabsfag kan bogen både bruges
til introduktion, til små og større opgaver i
undervisningen samt til tværfagligt samarbejde.
144 s., heftet, ill. farve og s/h. Forlaget
Columbus, København 2013. Skolepris
129 kr.
Modstandskampens Børn – Forældrenes
krig – børnenes arv
Af Andreas Fugl Thøgersen
Bogen fortæller den dramatiske historie
om en samling danske familier i krig flettet
sammen af stemmer fra to generationer.
Bogen handler om ni unge mænd og kvinder, der traf et valg, da nazisterne besatte
Danmark i 1940. De gik til kamp og betalte
prisen. Otte af dem blev taget af tyskerne
og deporteret til tugthuse eller koncentrationslejre i Tyskland. En nåede at flygte til
Sverige. Bogen handler også om deres
børn, om generationen efter, om ni mænd
og kvinder, der voksede op i krigens skygge
og betalte en pris.
256 s., Gads Forlag, 2013. Pris 299 kr.
Fredensborg Slot og slotshave
Af Ulla Kjær, Christine Waage Rasmussen og Bente Scavenius
Fredensborg Slot, Nordsjællands smukke
barokslot fra 1700-tallet, har i mange år
haft særstatus som regentparrets mest be-

nyttede residens. Slotshaven er samtidig et
af Danmarks største historiske haveanlæg,
og i 2013 afsluttes en omfattende restaurering, som fører centrale dele af anlægget
tilbage til den form og de helhedsplaner,
man havde for Slottet og Slotshaven i 1700tallet. I bogen fortæller forfatterne om Fredensborgs historie fra opførelsen i 1720’erne som sommerslot for Frederik 4. til i dag,
hvor det ofte danner rammen om større officielle statsbesøg og væsentlige begivenheder i kongefamilien.
332 s., Gads Forlag, 2013. Pris 349 kr.
1864 – En guide i krigens fodspor
Af Erik Ingemann Sørensen
Bogen er en turguide til et stykke afgørende dansk historie. Her bliver historien om krigen i 1864 vakt til live, og læseren bliver taget med på en inspirerende
rejse til de steder, hvor nogle af danmarkshistoriens dramatiske begivenheder udspilledes. Bogen viser, hvordan der så og ser
ud, eksempelvis ved Kongshøj, Danevirke,
Dybbøl og Als, og inviterer læseren ud for
selv at opleve historien.
256 s., Gyldendal, 2013. Pris 249,95 kr.
Werner Best – Tysk rigsbefuldmægtiget i
Danmark 1942-45
Af Niels Birger Danielsen
Bogen er den første danske biografi om
Werner Best, der politisk set var den mest
betydningsfulde person i besættelsesmagtens ledelse under krigen. Fra Werner Bests
tid i Danmark huskes især hans iværksættelse af jødeaktionen i 1943 og hans efterfølgende accept af, at næsten alle jøderne
fik mulighed for at flygte til Sverige. Men
Werner Best var topnazist, en af de helt
store skikkelser i Det Tredje Rige. Bogen
fortæller om Best både før, under og efter
hans ophold i Danmark og går også helt
tæt på personen Werner Best.
568 s.. Politikens Forlag, 2013.
Pris 350 kr.
Landsmænd – De danske jøders flugt i
oktober 1943.
Af Bo Lidegaard
I oktober 1943 lykkede det langt hovedparten af de danske jøder at flygte til Sverige.
Hvordan det gik til, og hvorfor valgte langt
de fleste danskere at hjælpe deres landsmænd på flugt? Siden besættelsen har myterne floreret om de dramatiske begivenheder, da mere end syv tusinde mennesker
desperat flygtede fra nazisternes forfølgelse. Nu er det muligt at fortælle historien
med afsæt i samtidige kilder, dagbøger og
dokumenter, skrevet af de flygtende, deres
forfølgere og af hjælpere, samtidig med at
begivenhederne fandt sted.
512 s.. Politikens Forlag, 2013. Pris 400 kr.
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Performing Archives/Archives of Performance
Red.: Gunhild Borggreen og Rune Gade
Bogen bidrager til diskussionen om performance og performancekunstens forgængelighed, om det flygtige og reproduktion heraf, om arkiver og medialiserede optegnelser af levende udtryksformer.
De 25 bidrag er skrevet af kompetente forskere og kunstnere fra et bredt interdisciplinært felt og med mange forskellige baggrunde. Bogen viser. At trods mange års
diskussioner om forholdet mellem performance og arkiv, er undersøgelsen af de
frugtbare spændinger mellem flygtighed
og performance, mellem dynamik og stabilitet, på ingen måde udtømt og forældet.
Bogen tilbyder nye måder at forstå arkiver,
historie og erindring på og bidrager med
teoretiske diskussioner om enactment og intervention. Performancebegrebet bliver
konstant udfordret og fornyet og muliggør
hermed et kritisk syn på den traditionelle
modstilling mellem performance og arkiv.
495 s., heftet, ill. Serie: In Between
States. Museum Tusculanums Forlag i
samarbejde med Performance Studies International, 2013. Pris 398 kr.

Ulfstand og hans hustru Ane Johansdatter
deres stenhus i begyndelsen af 1500-tallet.
Ruinerne henligger i dag som Bønnet
Slotsruin.
Artiklen er en gennemgang af Bønnet Slot
og dets historie, som endte som et spor i
landskabet.
5 s., ill. www.aabne-samlinger.dk

“Mig själv och mitt gods förvalta”. 1800talskvinnor i kamp om myndighet.
Af Britt Liljewall
I begyndelsen af 1800-tallet fandtes foruden enkerne bare nogle få hundrede myndige kvinder i Sverige. De gifte kvinder stod
under deres mænds myndighed. I slutningen af århundredet var hele den ugifte
kvindegruppe myndige og havde formel
ret til at “sig själv och sitt gods förvalta”.
Myndigheden handlede ikke bare om ejendom, men også om selvstændighed og
identitet. På sin vis bliver den voksende
kvindelige myndighed en vigtig ingrediens
i demokratiseringen. Bogen har ni hovedpersoner. Alle er kvinder som levede i en
tid, hvor umyndighed var det formale for
kvinder. Men netop disse ni agerede for at
blive myndige. Kvinderne kom fra forskellige miljøer, med forskellige sociale baggrunde og bar på vidt forskellige erfaringer.
Nordiska Museet, Stockholm, Sverige. 2013

Finn Nygaard. We are alle equal. – “The
Faces of Racism Revealed”.
Tekst og red.: Elsebeth Aasted Schanz
Katalog til udstillingen med 100 plakater af
Finn Nygaard (fra 26.8.2013). Med enkelte
undtagelser består serien af en række portrætter af enten nulevende, historiske eller
fiktive figurer, der er kendt i offentligheden. Kataloget viser samtlige 99 plakater i
helsides format + udstillingsplakaten. Ved
hvert portræt en tekst, som fortæller om
personen eller figuren. Kataloget rummer i
øvrigt et forord, en tekst om plakatkunstneren og en tekst samt et interview, der sætter
fokus på serien som helhed.
Teksten er både på dansk og engelsk.
192 s., indb., stort format, rigt ill. farve.
Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By,
Aarhus 2013. Pris 149 kr.

Årbøger
Museum Lolland-Falsters Årsberetning
Månedens artikel – september 2013
Anna-Elisabeth Jensen: Bønnet Slot – et
spor i landskabet.
Oluf Holgersen Ulfstand fra Skåne blev i
1480 gift med den lokale falsterske herremand Johan Fikkesens datter Ane. Johan
ejede i slutningen af 1400-tallet en del jord
i Horbelev sogn syd for Stubbekøbing. På
Johans ejendom byggede Oluf Holgersen

Kataloger/publikationer udgivet I
forbindelse med udstillinger
Henrik Saxgren: HYBRID – med andre øjne
Tekst: Henrik Saxgren, Morten Nielsen
og Lars-Henrik Schmidt
Katalog til udstillingen med samme titel –
til 17.11.2013. Fotografen Henrik Saxgren
har med udgangspunkt i en idé af skuespilleren Morten Nielsen taget fat i begrebet
’identitet’ – og de voldsomme udsving og
forskydninger i forhold til køn, etnicitet og
personlig fremtoning, som samtidens børn
og unge kan opleve. Udstillingen filosoferer over begrebet ’identitet’ som en mangfoldig størrelse, og stiller samtidig fotografien som dokumentationsforum under debat.
92 s., 41 farvefotos. Ny Carlsberg Glyptotek, København 2013. Pris 39,95 kr.

Til låns. Hamburger Kunsthalle gæster
Hirschsprung
Red.: Marianne Saabye og Anna Schram
Vejlby
Tekster: Hubertus Gassner, Katrine Boas
Halkier, Vibeke K. Hansen, Jenns Howoldt,
Iben Johansen, Marianne Saabye og Anna
Schram Vejlby.
Katalog til udstillingen med samme titel
(til 12.1.2014). Kataloget indeholder flere
mindre artikler om tysk kunst i 1800-tallet,
en introduktion til Hamburger Kunsthalle
samt en større artikel om det tidligere ubeskrevne forhold mellem de to museers
første direktører Alfred Lichtwark og Emil

Hannover. Derudover biografier om de enkelte kunstnere, katalogtekster til hvert
værk og en bibliografi.
142 s., ill. Den Hirschsprungske Samling,
København, 2013.
De smukke drømmes lagune. Emil Westman Hertz
I forbindelse med udstillingen er udgivet
katalog. Kataloget er støttet af Statens
Kunstråds Billedkunstudvalg.
Holstebro Kunstmuseum, 2013.
Jorn <<< picasso – myter og møder
Katalog til udstillingen med samme titel.
Tekster på dansk og engelsk
Museum Jorn, Silkeborg, 2013
ARKTIS. Louisiana Revy, 54. årgang nr.
1, september 2013.
Red.: Michael Juul Holm, Mathias Ussing
Seeberg og Poul Erik Tøjner
Katalog til udstillingen med denne titel (til
3.2.2014).
Kataloget indeholder forord af Poul Erik
Tøjner og Mathias Ussing Seeberg, artiklerne Klarsyn i nord af Minik Rosing, Den
vide verden af Poul Erik Tøjner, Arktis én til
én af Jacob Ries, Noget om helte af Monica
Kristensen, At smelte et isbjerg af Mathias Ussing Seeberg, Frosset lys af Geoff Dyer, Det
løgnagtige fiskehul af Sara Wheeler, Tiksi af
Evgenia Arbugaeva, Glimt af en fortidsverden
af Robert McGhee, Forestillingen om det højeste nord af Peter Davidson, en række korte
essays under overskriften Ekspeditioner af
Poul Erik Tøjner samt en Tak for lån, råd og
dåd.
128 s., heftet, ill. s/h og farve. Louisiana,
Humlebæk 2013
Fra Ramme til Rum. Motiviske forvandlinger og muterende intentioner
Tekst: Maria Fabricius Hansen
Katalog til ustillingen med samme titel (til
29.12.2013). Til udstillingen er Thomas
Bang, Ellen Hyllemose, Karen Bennicke og
Peder Rasmussen gået på opdagelse i samlingen og har ladet sig inspirere af den italienske renæssance, den nederlandske barok og den danske guldalder. Kunstnerne
har fokuseret på et eller flere aspekter af
den ældre kunst, som de har ladet ’mutere’
til en lang række nye værker.
rigt ill. Nivaagaards Malerisamling, Nivå,
2013
Henrik Plenge Jacobsen: Kapital
Guidebog/katalog til udstillingen med
samme titel (til 15.12.)
Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2013
Russisk Kunst efter Perestrojka. Værker
fra Galina og Igor Osetsimskiys samling
DANSKE MUSEER 5/13
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Nye bøger og andre publikationer
Red.: Torsten Bøgh Thomsen og Charlotte
Sabroe
Katalog til udstillingen med samme titel
(til 12,.1.2014).
62 s., heftet, gennemill. farve. Udgivet på
dansk og engelsk. Sorø Kunstmuseum
2013
Powerkvinder. Når kunst flytter grænser
Katalog til udstillingen med samme titel (til
16.3.2014). Tekst: Nina Damsgaard og
Trine Grøne.
35s., heftet, gennemill. farve. Vejle Museerne – Kunstmuseet, 2013
Tidsskrifter
Nyt om Arbejdermuseet. September-december, 2013 nr. 3
Red.: Preben Sørensen (ansvh.)
Louise Karlskov Skyggebjerg, leder: Ferie,
ferie, ferie – men ikke bag kulisserne.
Dorte Ellesøe Hansen: “Det må aldrig ske
igen”. Plakatudstilling om 40-året for militærkuppet i Chile (til 17.11.).
To artikler om sommerens udstillinger.
Helgi Eidesgaard: Spændende projekt om
ABA’s lydsamlinger.
Jesper Jørgensen: Det startede med en god
opringning… Om et fund ved papircontaineren.
Katrine Madsbjerg: Aftenåbent i ABA.
Bendt Thuesen: Referat af ekstraordinær
generalforsamling.
Noter: Forelæsninger om politiske rejser
under Den kolde krig. – Indsamler materiale fra lærernes lockout. – Stadig brug for
ildsjæle som Peter Sabroe, blev understreget ved mindesammenkomst. – Det nordiske velfærdssamfunds immaterielle kulturarv.
Udkommer 3 gange om året. Arbejdermuseets Venner, Arbejdermuseet, København.
Abonnement: www.arbejdermuseet.dk
Fund & Fortid. Arkæologi for alle. Nummer 3, 2013
Red.: Niels Bødker Thomsen (ansvah.)
Leder: Dansk arkæologi – Regionalisering
og lokal forankring?
Niels Bødker Thomsen: Dyreornamentik i
germansk jernalder og vikingetid.
Markil Gregersen, Anne Grethe Jurik og
Niels Lynnerup: Moselig. Lægevidenskabelige undersøgelser af moselig. Anden del.
Mogens Højgaard: Vikingetid og tidlig
middelalder i Thy og på Mors. Jyllandstræf
2013.
Redaktionen: Flækken – 50 års jubilæum.
Redaktionen: Viking – en udstilling for
fulde sejl.
Jan Andersen: Nyt blod i ledelsen af SDA?
Redaktionen: Et liv med flint. En amatørarkæologs erindringer. Bog af Axel Degn Johansen.
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Udkommer 4 gange om året. www. Arkaeologi-sda.dk
Natur og Museum. Nr. 3 Sept. 2013
Red.: Morten D.D. Hansen (ansvh.)
Arternes planet.
Af Jan og Lilli Gruwier Larsen
Når man en sommerdag går rundt i naturen, bliver man hurtigt klar over, at den er
fyldt med et mylder af liv i alskens farver og
former. Alene i Danmark har man indtil videre optalt mere end 37.000 arter, der formentlig kun er en lille halv procent af de
10 millioner arter, som man regner med på
verdensplan. I betragtning af, at vi alle nedstammer i lige linje fra det første liv på jorden, kan det undre, at livet er blevet så ekstremt forskelligartet og har fordelt sig, som
det har. Livet har ikke bare afspejlet planetens udvikling, men er ligefrem ansvarlig
for, at Jorden ser ud, som den gør. Uden fotosyntese ville der ikke have været kontinenter på jorden. Uden kæmpemæssige
katastrofer, ville pattedyrene aldrig have
fået chancen, og uden kontinenternes drift
rundt på overfladen ville der ikke være opstået nær så mange forskellige arter, hvoraf
langt hovedparten i øvrigt er insekter og i
særdeleshed biller. Jordens mangfoldighed
af arter, biodiversiteten, står imidlertid
foran endnu en prøvelse. Mennesket optager så meget plads, at mange dyr og planter
efterhånden er forsvundet. Selv om arternes planet om en milliard år igen ligger
øde hen, er verden af i dag et ganske mageløst sted.
35 s, heftet, rigt ill. Udkommer 4 gange om
året. Naturhistorisk Museum, Aarhus.
Abonnement: 198 kr., løssalg 60 kr.
NOMUS, 3/2013. September. 26 årg.
Red.: Grethe Post (ansvh.)
Finn Arvid Olsen: Fremtiden for Nordsjællandsk Museumsforening – “Museum
Nordsjælland” – en fusion af museerne i
Gilleleje, Hørsholm og Hillerød.
Ida Rosenstand Klahn: En æra er slut! – En
fortælling om Ferskvandbiologisk Laboratorium i Hillerød.
Claudio Casati: Salpetermosen – et arkæologisk skatkammer.
Esben Aarsleff: Før det nye hospital – den
skjulte del af det arkæologiske arbejde.
Udkommer 4 gange om året. Nordsjællandsk Museumsforening, Folkemuseet i
Hillerød.
www.folkemuseet.dk
SFINX 35 årgang, 2013. nr. 3
Red.:Louise Mejer (ansvh.)
Margrethe Floryan: Thorvaldsens Napoleon-billeder.
Jan Zahle: Thorvaldsens afstøbninger i nyt
lys.

Carsten Bach-Nielsen: En fransk frihedsstøtte – Obelisken i Port-Vendres.
Flemming Højlund: Hvorfor så mange
segl? Seglsten fra de nye udgravninger i
Failaka.
Per Ingesman: Med Valdemar Atterdag i
Avignon. Valdemar Atterdags besøg i Avignon.
Benedict James Lowe: Til middag i oldtidens Pompeji.
Bagsideartikel: Margrethe Floryan: Thorvaldsens Jason i den antikke kanon.
143 s., rigt ill. Udkommer 4 gange om året.
Abonnement: SFINX, Fonden Orbis Terrarum. www.tidsskriftetsfinx.dk
Pris abonnement: 330 kr., løssalg 80 kr.,
rejsenummer 110 kr.
SKALK, nr. 4, august 2013.
Red.: Christian Adamsen
Benny Staal: Flere guldringe. Nye guldfund
fra Boeslunde.
Benny Staal: Hval på afveje. Genstand
fremstillet af hvalknogle, fundet i brønd på
Bornholm.
Lars Grundvad og Martin Egelund Poulsen: Omvendte ofre. Om en påfaldende offerskik i stenalderen.
Maria Panum Baastrup: Irske lodder.
Midterside: Gemytlig naturhistorie.
Kronik: Susanne Trudsø: Sorgen og havfruen. Om billedhuggeren Edvard Eriksens
værker.
Lars Bjørneboe: om det nyt som er passeret. Udlandsstof i nyhedsmediernes barndom.
Bagsideartikel: Svend Aage Buus: Kongen
og kronhjorten. Hvordan en anskudt kronhjort ganske uanende måske kom til at
ændre Sydamerikas historie.
32 s., rigt ill. Udkommer 6 gange om året.
Abonnement: 284 kr.
www.skalk.dk
Museumsnytt. Nr. 4/2013. Årgang 61
Red.: Signy Norendal. Fungerende redaktør nr. 2, 3, 4 og 5-2013: Anne Eriksdatter
Bye.
Leder: Ut i vår museumshage…
Marit Kjeksrud Amundsen: KNappen. Kultur- og Naturreise (KNreise) er et flerfaglig
samarbeids- og kompetanseprosjekt som
eies av Direktoratet for naturforvaltning,
Kartverket, Kulturrådet og Riksantikvaren.
Et resultat af dette samarbeidet er KNappen, et stedsbaseret kultur- og naturreiseapp. Alle museer kan formidle sitt eget indhold via den, helt gratis.
Anne-Eriksdatter Bye: Baroniet under
breen. Besøg på Baroniet Rosendal ved
Hardangerfjorden med et helt særligt
havelandskab.
Anne Eriksdatter Bye: Verdens nordligste
botaniske hage – ved Tromsø.
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Anne Erikdatter Bye: Museumshager – staffasje eller skattekiste?
Museumsnytt.
Helge Børrud Huseby: Grande Galerie de
l`Evolution – natur på udstilling i Paris.
Maja Sætermo: Hus, sjel og materie. Helgeland Museum.
Kjetil S. Grønnestad: Lar den besøkende
bidra. Besøk på Museum of Art and History
i Santa Cruz.
Museumsfolk.
35 s., ill. Udkommer 5 gange om året.
ABM_media AS, Oslo. Abonnement:
post@museumsnytt.no
Andre udgivelser
Blogs Den Gamle By, Aarhus
Den Gamle By har lanceret en række blogs,
hvor medarbejdere fra museet skriver om
aktuelle emner. Herigennem håber museet
at engagere, aktivere og komme i dialog
med læserne.
http://blog.dengamleby.dk/bagfacaden/
Historiske Haver, om potteplanter, forædling, formering og stilarter indenfor
havebrug. http://blog.dengamleby.dk/historiskehaver/
Julehistorier, om traditioner i forbindelse
med julen og de mange undersøgelser og
julerelaterede genstande museet har.
http://blog.dengamleby.dk/julehistorier/

Aarhus før og nu, om Aarhus’ historie –
for længe siden og i går. http://blog.dengamleby.dk/aarhusflashback/
Aarhus og 2. Verdenskrig, der formidler
den dramatiske historie om Aarhus under
Anden Verdenskrig, og som Besættelsesmuseet under Den Gamle By løbende undersøger og finder materiale om.
http://blog.dengamleby.dk/aarhusogandenverdenskrig/
Museumsdirektørens blog, Den Gamle By,
Aarhus
Er museumsforskningen i fare for at forsvinde?
Af Thomas Bloch Ravn
Forskning er fint, og universitetsforskning
er endnu finere. Der skal museerne lægge
sig på sinde, mener Kulturministeriet. Efter
vedtagelse af den nye museumslov sidste år
er der kommet fokus på, at museerne skal
forske på universitetsniveau og både producere ph.d’ere og publicere i peer-review.
http://blog.dengamleby.dk/museumsdirektoren/2013/08/26/er-museumsforskningen-i-fare-for-at-forsvinde/

Teatermuseet i Hofteatret søger som
mange andre museer og kulturinstitutioner i disse år mere og mere dialog med
samtidskunstnere, hvis praksis ligger uden
for institutionerne og hvis udtryk og æstetik ikke umiddelbart ligger tæt på institutionernes gængse selvforståelse og formidlingspraksis. Det gælder for så vidt også i
samarbejde med Teatermuseet i Hofteatret
og Christian Yde Frostholm. Men samtidig
har kunstneren tonet og tempereret udstillingen, så den er i dialog med Hofteatrets
historiske og atmosfærefyldte interiør.
http://www.teatermuseet.dk/blog

Teatermuseet i Hofteatret
Museumsdirektørens blog
I anledning af åbningen af Christian Yde
Frostholms udstilling “Between the acts”.
Af Peter Christensen Teilmann

ICOM e-newsletter for September 2013
Headline: Launch of the Emergency Red
List of Syrian Cultural Objects at Risk.
Highlight: ICOM’s 23rd General Conference in Rio de Janeiro.
Decoding: Resolutions of the 28th General
Assembly. A new standard-setting tool for
the international museum community.
Museum News: The Family of Man – a photographic legend at Clervaux Castle.
Participate in: ICOM-CC: Call for posters.
M.A. Programme in Museum Studies.
Publications: Key Concepts of Museology
in Farsi.
Kan findes og bestilles på: http://icommunity.icom.museum/en/content/e-newsletter. Abonnement kan bestilles på: enewsletter.icom@icom.museum

Stipendiat: Mag.art. Gertrud Oelsner, siden
2000 museumsinspektør ved Fuglsang
Kunstmuseum,
Universitet: Aarhus Universitet, Institut for
Æstetik og kommunikation – Kunsthistorie.
Støtte: Forløbet er støttet af Ny Carlsbergfondet, Kulturstyrelsen og Aarhus Universitet.

gennemførte store øvelser og blev en del af
livet hos deres værter på egnens gårde, hos
husmænd og i håndværkerfamilier.
Foruden Arbejdsmarkedets Feriefond har
også Bikuben givet tilsagn om støtte, mens
Region Sjællands kulturpulje medfinansierer sommerens aktuelle aktiviteter på fortet.

Greve Museum
3,9 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til udstilling og formidling om Danmark under første verdenskrig.
Tilskuddet fra Arbejdsmarkedets Feriefond
er et markant skulderklap til det arbejde
som Greve Museum har lagt i forskning om
første verdenskrig og udviklingen af formidlingen om Danmark under første verdenskrig på Mosede Fort. De første dage i
2014 er det 100 år siden den store sikringsstyrke blev indkaldt til at forsvare hele Danmarks neutralitet. Mosede Fort blev bygget
og en skyttegravsstilling herfra til Roskilde
Fjord blev anlagt. Hovedstaden skulle forsvares, og i løbet af de fire krigsår, blev
Greve og omegn indkvarteringssted for tusindvis af soldater, der gravede, byggede og

Odense Bys Museer
Odense Bys Museers nye bygning med den
nye permanente udstilling “Fyn – Midt i
Verden” er ved at blive skabt. Museet har
bedt Kvorning design & kommunikation
om at være med til at skabe den nye museumsudstilling.

Meddelelser
Brandts, Odense
Tidligere i år blev Kunsthallen Brandts,
Museet for Fotokunst og Fyns Kunstmuseum fusioneret i én institution under navnet
Brandts. Brandts bytter nu om på kunsten:
Samtidskunsten rykker ind i det tidligere
Fyns Kunstmuseum, og den gamle klædefabrik får en samlingsfløj med den klassiske
danske kunst og værkerne fra Museet for
Fotokunst.
Fuglsang Kunstmuseum og
Ribe Kunstmuseum
Den 1.9.2013 påbegyndtes det første fælles
ph.d.-forløb i kunsthistorie på Aarhus Universitet om danske guldalderlandskabers
betydning for kortlægningen af den gryende nationalstat, der voksede ud af Slesvigkrigene. Tildelingen af stipendiet til en
fastansat museumsinspektør er den foreløbige kulmination af det igangværende
forskningsstrategiske samarbejde mellem
Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum, der begge har andel i ph.d.-forløbet.
Projekttitel: Politisk mapping af Danmark.
Demokrati og national identitet i dansk billedkunst mellem 1780 og 1870.

Statens Museum for Kunst, København
Bikubenfonden har for en treårig periode
bevilget Statens Museum for Kunst 4,4 mio.
kr. til at realisere en række nye formidlingsaktiviteter. Donationen imødekommer museets ønske om at nytænke sine formidlingstilbud med henblik på at åbne nye veje
ind i kunsten.
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Udstillinger
Nivaagaards
Malerisamling, Nivå
Til 29.12.

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Til 17.11.
Henrik Saxgren: HYBRID – med andre øjne…

Fra Ramme til Rum. Motiviske
forvandlinger og
muterende intentioner
Fire kunstnere er gået på opdagelse i Malerisamlingen. Thomas Bang, Ellen Hyllemose, Karen Bennicke og Peder Rasmussen vil i dialog med udvalgte værker fra
museets samling af malerier fra renæssancen, barokken og guldalderen.
I mødet mellem den ældre og den nye
kunst opstår der overraskende forbindelKaren Bennicke:
ser, som kaster lys på det traditionelle og
Endless collar, 2013.
det velkendte. Udstillingen er baseret på
kunstnernes ønske om udveksling mellem
de historiske malerier og de nye værker. Den viser, hvordan de nye værker
nærmest kan fungere som redskaber til at begribe visse aspekter af den ældre kunst, som man måske ellers ikke har blik for – eller skabe indsigt i en ny
udvikling af ældre værkers iboende intention. De fire kunstnere – to billedkunstnere og to kunsthåndværkere – har således skabt en form for totalinstallation af forskelligartede objekter, der ikke kun går i dialog med museets
malerisamling, men også med selve museumsrummet.
I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Holstebro Kunstmuseum
Til 5.1.2014
De Smukke Drømmes Lagune. Emil Westman Hertz
Emil Westman Hertz er én af sin generations talentfulde og opsigtsvækkende
kunstnere. Udstillingen er hans første soloudstilling på et kunstmuseum.
’I De smukke drømmes lagune’ tager kunstneren os med på en rejse. Ikke
nødvendigvis en rejse til et sted, der er markeret på et land- eller søkort.
Måske et mentalt sted- et drømmesyn. Det er et sted man kun kan nærme
sig, hvis man er villig til at sætte alt på spil – et sted hvor kun ganske få har
været. Udstillingens genstande fortæller ikke hele historien. Der gemmer sig
noget i mellemrummene mellem genstandene. Fortællinger og oplevelser,
der på samme tid er eksotiske, mystiske, forunderlige og skræmmende. Emil
Westman Hertz modtog i 2012 Astrid Noacks Legat.
Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Museum Østjylland, Grenaa Museum
Til 14.12.
”Vi – de unge”
Ungdommen har forandret sig
markant de sidste fem årtier, og
samfundet har forandret sig med
ungdommen. Udstillingen retter
det historiske spotlys mod de sidste 50 års ungdomsliv i Danmark
og i Grenaa.
I 1960’erne kunne man for første
gang tale om en ’ungdomskultur’. De unge blev en selvstændig forbrugergruppe, der siden har spillet en væsentlig rolle i samfundet. Udstillingens tilrettelægger, historikeren Anders Have Espersen fortæller: ”Ungdommen har
siden 1960’erne været bannerfører for de nye strømninger indenfor adfærd,
mode, musik og livsstil. Strømningerne har afspejlet sig både blandt de voksne, i de reklamer vi bombarderes med, og i den måde vi betragter livet på”.
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Fotografen Henrik Saxgren har med udgangspunkt i en idé af skuespilleren
Morten Nielsen taget fat i begrebet ’identitet’ – og de voldsomme udsving og
forskydninger i forhold til køn, etnicitet og personlig fremtoning, som samtidens børn og unge kan opleve.
I foråret 2011 fik elever fra seks 6. klasser mulighed for at se sig selv med en
anden etnisk identitet. I filmbyen i Avedøre havde Morten Nielsen gennemført et workshopforløb, og med hjælp fra professionelle makeup-artister og
dramapædagoger fik 127 børn i 12-14 års alderen mulighed for at se sig selv
’med andre øjne’ – opleve sig selv med en anden etnisk identitet. Henrik
Saxgren deltog i projektet.
Udstillingen filosoferer over begrebet ’identitet’ som en mangfoldig størrelse,
og stiller samtidig fotografien som dokumentation under debat.
Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Holbæk Museum, Museum Vestsjælland
Til julen 2013
’Western Waste’
Udstilling der rejser debat om Vestens
dumping af elektronisk affald i Vestafrika.
Endeløse rækker af kasserede harddiske og computer-indmad fra Vesten.
Det er det sørgelige scenarie på de
stadigt voksende IT-lossepladser i Benin og flere andre vestafrikanske
land. Danmark er et af flere vestlige
lande, der eksporterer elektronikskrot
som forurener miljøet og gør folk syge.
Bag udstillingens kunstværker står de to kunstnere Thierry Ousso og Ferdinand Kosh fra Benin og de danske designkunstnere Lærke Hooge Andersen
og Fanni Baudo.
Kunstværkerne er resultater af en række workshops og masterclasses, som
fandt sted i september på Kunsthøjskolen og flere folkeskoler i Holbæk under Holbæks ungdomsfestival ’Utopia’.

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 5.1.2014
Uden for myldretid
Fotoudstilling, der fokuserer på Danmarks yderområder og deres stedbundne
potentialer, såvel de naturbårne som de menneskelige.
Med afsæt i konkrete steder og fortællinger landet over, fra Bornholm over
Lolland og Falster til Nordjylland, søger udstillingens fire fotografer, Christina
Capetillo, Torben Eskerod, Carsten Ingemann og Henrik Saxgren, at indkredse et anderledes syn på Danmarks yderområder. Fælles for de fire fotografers billeder er, at det dokumentariske aspekt er nedtonet med en ambition om at løfte projektet ind i et kunstnerisk rum.
Med afsæt i en tro på, at det er muligt at skabe billeder, der tilbyder en alternativ og ny måde at se yderområdernes landdistrikter og landsbyer på, forsøger udstillingens værker at frigøre sig fra fordommene om udkantsområderne; om stilstand og stagnation. I stedet fokuserer udstillingsprojektet på
at fremhæve den lokalt forankrede identitet og de lokale kvaliteter i en global
verden.
Udstillingen er finansieret af Realdania, og fotograferne har haft fuld kunstnerisk frihed. Udstillingen vises i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum,
Fuglsang Kunstmuseum og Museum Sønderjylland-Kunstmuseet i Tønder.
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Sorø Kunstmuseum
Til 12.1.2014

Den Hirschsprungske
Samling, København
Til 2.1.2014

Russisk Kunst efter Perestrojka
Udstilling med værker fra en enestående privatsamling af kunst fra årene efter Perestrojka. Samlingen er opbygget af ægteparret Galina og Igor Osetsimskiy i en systemkritisk salonkultur på et tidspunkt, hvor de første skridt
mod større kunstnerisk frihed i det daværende Sovjetunionen blev taget. De
dengang ukendte kunstnere er siden blevet internationalt anerkendte. De
optræder nu på biennaler verden over og er repræsenteret i en række større
samlinger.
Da Stalin dør i 1953 ser man en opblødning af censuren. Den statslige kontrol af kunsten slækkes, og ikke-konform kunst tager til. Kunstnere skaber i
det skjulte værker, der går imod sovjettidens programkunst og udstiller i private lejligheder eller afsidesliggende skovområder.
Galina Osetsimskaya bliver central for den kunstneriske undergrund i 90’ernes Moskva. Hun og hendes mand Igor var begge ansat af den sovjetiske regering og således på forholdsvis bekvem afstand af mistænkeliggørelse. Flere
af parrets venner var kunstnere og udstillede i deres private lejlighed. Det blev
starten på en moskovitisk salonkultur. Dmitri Vrubel, der får år senere skabte
opmærksomhed med det ikoniske graffitiværk på resterne af Berlinmuren,
”Mein Gott, hilf mir diese tödliche Liebe zu erleben” var nære venner med
parret og viste i deres lejlighed nogle af sine tidligste værker. Digteren Heinrich Sapgir inviterede samme sted til litterære saloner, hvor hans systemkritiske litteratur stod direkte på hans T-shirt, parat til at blive taget af og foldet
sammen, hvis politiet skulle komme. Vrubels værker og Sapgirs t-shirts er i
dag at finde på Tretyakov-galleriet i Moskva. Det samme er flere andre kunstnere fra Osetsomskiysamlingen.
Udstillingen rummer 50 værker fra Osetsimskiy-samlingen. Der er tale om en
meget personlig samling.
Sorø Kunstmuseum rummer som et af de eneste museer i Danmark en større
samling af russisk kunst fra 19. og 20. århundrede.
Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Vendsyssel Kunstmuseum,
Hjørring
Til 17.11.
Scandinavian Functional
Ceramics
Med udstillingen kaster museet lys på nye
strømninger indenfor den nordiske samtidskeramik. Med kunstnere fra Danmark,
Sverige, Norge og Island er udstillingens fokus på den funktionelle keramik i bred forstand. Fra dekoration til minimalisme, fra
Helena Andersson
symmetri til asymmetri, og fra udpræget
brugskeramik til mere skulpturelle unikaværker med afsæt i funktionel form.
Udstillingen er arrangeret af keramikeren Gregory Hamilton Miller i samarbejde med museet.

Kroppedal Museum, Taastrup
Permanent
Vejen forbi og gennem landskabet
Værker af L.A. Ring på museets udstillingssted Blaakildegaard.
L.A. Ring boede i begyndelsen af 1900-tallet 12 år i landsbyen Baldersbrønde
i den gamle skole med sin hustru Sigrid og deres 3 børn.
Udstillingens titel og tema er centrale motiver i perioden, hvor det flade hedebolandskab sammen med de små landsbyer og præcise portrætter bliver et af
højdepunkterne i L.A. Rings malerkunst.

Til Låns. Hannover Kunsthalle
gæster Hirschsprung
Udstillingen præsenterer 1800-tallets tyske kunst, fra romantik til socialrealisme
med nogle af de kendte kunstnere, som
f.eks. Philipp Otto Runge, Caspar David
Friedrich, Louis Gurlitt, Max Liebermann,
Wilhelm Leibl og Max Klinger. Tysk kunst
Victor Emil Janssen: Selvporer ikke særlig kendt for det danske publitræt foran staffeliet, ca. 1828.
kum, og udstillingen viser over 70 værker
som for størstedelens vedkommende ikke
tidligere har været set herhjemme. I udvælgelsen af billeder til udstillingen,
har der været lagt vægt på slægtskabet mellem den danske og den nordtyske kunst i første halvdel af det 19. århundrede og de senere internationale
forbindelser. Overraskende mange af de udstillede kunstnere har vist sig at
have nære relationer til miljøet omkring Kunstakademiet i København.
Til udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Museet på Koldinghus
Til 12.1.2014
Klæder skaber Film
Historiske filmkostumer fra Danmark og verden.
Udstillingen byder på en række kostumer fra velkendte historiske dramaer og
understreger den pointe, at en stadig større del af vores historiebevidsthed
dannes via film og tv.
Udstillingen vises i den store Ruinsal på Koldinghus, hvor ny og gammel arkitektur spiller sammen. Udstillingens højdepunkt er 29 kostumer fra britiske
og amerikanske blockbusters, hvor arbejdet med kostumerne i flere tilfælde
er blevet belønnet eller nomineret til en Oscar. I den danske afdeling er hovedattraktionen “En Kongelig Affære”, som har skabt en stor interesse for et
væsentligt afsnit af Danmarkshistorien. Fra filmen vises 12 kostumer. Andre
danske film er “Hvidsten Gruppen”, “Marie Krøyer”. I en afdeling for sig vises dragter fra et par af DR’s historiske serier.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 2.2.2014
Portrætter af kendte
Museet har i samarbejde med fotograf
Claus Peuckert arrangeret en fotoudstilling, hvor kendte danskere er blevet portrætteret.
Til udstillingen har Claus Peuckert udelukkende arbejdet med den form for portrætfotografi, hvor modellen og situationen er 100% iscenesat. Det kan på beskueren virke som scener fra en film eller
brudstykker af en reklamefilm. Det har
også været Claus Peuckerts intentioner med billederne, idet han bestræber
sig på at formidle stemninger og historier, når han fotograferer.
Alle billederne på udstillingen er lavet ud fra bundne opgaver, stillet af magasiner, der ønsker at lave en artikel om én af de kendte personer.
Fotografen bruger meget tid på at få den gode idé til fotooptagelsen og hermed skabe et anderledes og seværdigt fotografi. Han har gennemtænkt situationen, researchet location og skaffet den nødvendige regi.
Foruden reklamefotografi beskæftiger Claus Peuckert sig med at fotografere
kendte personer til livsstilsmagasiner, forlag og pladeselskaber.
DANSKE MUSEER 5/13
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Udstillinger
Museet for Samtidskunst, Roskilde
Til 15.12.

KUNSTEN Museum
Modern Art Aalborg
Til 5.1.2014

Henrik Plenge Jacobsen: Kapital
Museet viser udstillingen Kapital – den første retrospektive udstilling med
Henrik Plenge Jakobsen. Udstillingen indeholder værker fra 1991 til 2013 og
præsenterer den del af kunstnerens værker, som udfolder sig i det offentlige
rum, samt en række værker, som knytter an til museets profil, nemlig hans
aktioner og happenings.
Udstillingens værker, knytter an til Roskilde Bys institutioner – banken, kirken,
biblioteket, arresthuset, gymnasiet og andre kernepunkter i det genneminstitutionaliserede liv. De fleste af værkerne på museet har indgået i en performance eller i en offentlig aktion.
Langt størstedelen af værkerne har ikke tidligere været vist i Danmark. Det
hænger sammen med at Plenge Jacobsen (f. 1967) tilhører den såkaldte
90er-generation af danske kunstnere, der hovedsageligt fik deres kunstneriske gennembrud i udlandet – for Plenge Jacobsen skete det med udgangspunkt i Paris, hvor han studerede og var bosat i en årrække i 1990’erne. Samtidig var han del af en aktiv gruppe af danske kunstnere, som stod bag en
række udstillinger og seminarer, som bragte internationale kunstnere og teoretikere til København.
Udstillingen er en del af Museets 2-årige program ”Museet går i byen”.

Out of Fashion – tekstil i
international samtidskunst

Dansk Landbrugsmuseum, Auning
Til 17.11.

Efter Surrealismen

”Gården på Væggen”
I slutningen af 1800-tallet og indtil midten af 1900-tallet, hvor luftfotografiet
kom på mode, var det almindeligt, at malere drog rundt i landet og tilbød en
tegning eller et maleri af gården. Der var ikke tale om stor kunst i traditionel
forstand, men derimod forsøg på at skildre virkeligheden. Flertallet af de malere, som ernærede sig
som gårdmalere, var
amatører, som havde
fundet sig et levebrød,
gårdejerne ville betale
for.
Der er gode grunde til,
at gårdmalerier aldrig
har haft den store interesse blandt kunsthistori”Vester Trøjborg” ved Pandrup i Vendsyssel.
kere, hvorimod gårdmaMalet af David Guldberg fra Biersted i 1953.
lerierne er vigtige for
kultur- og landbrugshistorikere. Malerierne udgør en betydelig kilde til indblik i variationen i byggeskik fra egn til egn, havekultur, husdyrhold, landskabsforhold og en mængde andre oplysninger. Selve fænomenet ’gårdmaleri’ er også et udtryk for en udvikling, hvor bønderne havde stigende selvbevidsthed og lyst til at markere eget værd. Billederne afspejler tid, skæbner og
vilkår som kan interessere nutiden.

Teatermuseet i Hofteatret, København
-indtil videre

Udstillingen viser bløde værker med
skarpe budskaber – noget af det bedste indenfor international samtidskunst, der forholder sig til begrebet mode. Udstillingen indeholder
dramatiske videoer, kaotiske installationer, monumentale farverige billedtæpper, kantede og humoristiske
mandsskulpturer og modefotografi i
en ny fortolkning.
Udstillingen er omtalt i Danske Museer i nr. 2, 2013 ved udstillingen på
Gl. Holtegaard.

Karina Kaikkonen.
Foto: Jan Søndergaard.

Muserum (Skive Kunstmuseum)
Til 5.1.2014

Udstillingen sætter fokus på de surreelle tendenser i dansk kunst, som siden
1930’ernes klassiske surrealisme har vist sig livskraftige og inspirerende i kunsten. Med 22 danske kunstnere præsenterer udstillingen både en håndfuld
stærke surrealister fra 193o’erne og en lang række andre billedkunstnere,
som de sidste 50 år har arbejdet med surrealismen på forskellig vis.
Udstillingen er et samarbejde mellem MUSERUM, Kunstbygningen i Vrå,
Rønnebæksholm, Vestjyllands Kunstmuseum og Kunstforeningen Det Ny Kastet i Thisted.

Teatermuseet i Hofteatret, København
– indtil videre
Christian Yde Frostholm –Between the acts
Udstilling med Christian Yde Frostholms fotografiske samtidskunst, skabt til
Hofteatrets specielle interiør. Udstillingen præsenterer to nye serier med billeder taget over en årrække i forskellige byer rundt om i Europa, USA og Sydkorea. Det er scener fra byen, spor af vores – dramatiske eller udramatiske –
brug af den og de genstande, vi efterlader eller formodentlig overser i farten.
Udstillingen er udformet som to installationer, der går i dialog med Hofteatrets historiske rum.
Christian Yde Frostholm er billedkunstner og forfatter. Han har udstillet fotografi, multimediekunst og litteratur. I perioden 1994-2009 var han leder af
udstillings- og webprojektet Afsnit P. Hans forrige fotografiske serie, ’Things
left behind’, har været udstillet i både Danmark og Norge og udkom i 2012 i
bogform.

Museum Lolland-Falster, Stiftsmuseet, Maribo
Til 31.12.

Interiører og facader – danske teaterbygningen gennem 300 år

Hundredvis af piv-i-røv-fløjter

Udstillingen handler om teaterbygninger fra hele Danmark, anskuet udefra
og betragtet indeni, og beskrevet i ord og billeder af mag.art. Alette Savenius og fotografen Kurt Rodahl Hoppe. Udstillingen er båret af Kurt Rodahl
Hoppes atmosfæremættede billeder af de danske teatrets indre og ydre, deres interiører og kringelkroge, deres skjulte rum og glemte steder, deres foyerer og facader.

I Samlernes Rum udstiller samler Asbjørn Rasmussen dele af sin store samling
af piv-i-røv-fløjter. Samlingen indeholder fløjter fra lande i og udenfor Europa. Fløjterne er udformet som forskellige typer af levende væsener i mange
forskellige størrelse og farver. Asbjørn Rasmussen har interesseret sig for fløjterne i mere end 30 år. På grund af samlingens omfang viser udstillingen kun
et udsnit af fløjterne, som giver et godt indblik i forskelligheden i samlingen.
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Den Gamle By, Dansk
Plakatmuseum, Aarhus
Til 31.12.
We are all equal
– plakatudstilling
Plakatserien “We are all equal” med
undertitlen “The Faces of Racism Revealed” består af 99 store plakater udført
af kunstneren Finn Nygaard.
Serien består af en række portrætter af enten nulevende, historiske eller fiktive figurer. Et gennemgående træk i serien er det skulpturelle forhistoriske
kranium, der svæver ind i portrætterne. Homo rhodensis kranium blev fundet
i Afrika og Asien og kaster nyt lys over ”the missing link”. Plakaternes grafiske udtryk og titlen tangerer både noget politisk, religiøst og den naturvidenskabelige evolutionsteori.
Plakaterne sætter tanker i gang og appellerer til diskussion og stillingtagen.
Samtidig rummer plakaterne en humor og ironi, som er typisk for Finn Nygaards plakatudtryk.
Der er til udstillingen udgivet katalog som viser samtlige 99 plakater i helsidesformat. Se publikationer.

Kroppedal Museum, Taastrup
Permanent
Ole Rømer og dansk astronomi
Udstillingen viser gennem enestående astronomiske genstande, hvordan Ole Rømers videnskabelige arbejde er præget af utrolig spændvidde imellem opdagelser af stor teoretisk betydning såvel som håndgribelige tekniske
løsninger på praktiske problemer. Forholdet
mellem videnskaben og mekanikken udgør en
kreativ drivkraft for Rømer. I udstillingen kommer publikum tæt på manden,
hans virksomhed og hans eftermæle for Dansk Astronomi.
Publikum møder en embedsmand, der i det private dyrker sin ægte passion,
astronomi og for at få kendskab til en mand, der kun efterlod få skriftlige afhandlinger om astronomi. En praktiker, der brugte sine evner til både at anlægge springvandet ved Versailles paladser og vandforsyningen i København,
en organisator der reformerede Københavns politivæsen såvel som at få orden på Tycho Brahes astronomiske noter.
Til udstillingen er knyttet undervisningsforløb for indskoling og mellemtrin og
på skolerne undervises i museets mobile Miniplanetarium. I vinterhalvåret afholder museet stjerneobservationer for børn og voksne i samarbejde med
Københavns Astronomiske Forening.

Bornholms Kunstmuseum
Til 26.1.2014
Naturdrømmerier –Olaf Rudes akvareller
Olaf Rude beskrev selv arbejdet med akvarellerne som at skrive digte eller
føre dagbog, mens hans gode ven, forfatteren Poul Uttenreiter beskrev dem
som ”Naturdømmerier”. De blev med tiden en slags livsnødvendighed for
Rude, som helt frem til sin død beskæftigede sig med teknikken.
Olaf Rude var med i ”Bornholmerskolen” som var et fælleskab bundet
sammen af venskaber.
Olaf Rude: Bornholmsk
Landskab, 1938.
Bornholms Kunstmuseum.

Muset for Religiøs Kunst, Lemvig
Til 29.12.
Grønlandsk Folkekunst
– Af kærlighed til Grønland
Folkekunsten er det tydeligste spor af fangersamfund, som i generationer har levet med
den barske grønlandske natur. Kunstgenstandene fortæller historien, ikke bare om hverdagens hårde arbejde, men også om den livsopfattelse og religion, som holdt samfundet
sammen. De kunstfærdige ben- og fedtstensfigurer holder forbindelsen til
den blomstrende fortælletradition, shamanens verdensforståelse og den
grønlandske kulturelle identitet. Udstillingen er kurateret af Bodil Kaalund.

VejleMuseerne – Kunstmuseet
Til marts 2014
PowerKvinder!
”Kvinder bliver aldrig lige så gode kunstnere som mænd, fordi de føder
børn”. Det er ikke et citat fra 1800-tallet, men sagt af kunstneren Jette Debois i forbindelse med erindringer om studietiden på kunstakademiet i
1970erne, hvor de kvindelige kunststuderende fik at vide, at kunstnerlivet på
grund af det med børnene ikke var noget for dem. Og skal man dømme efter
de kvindelige kunstneres repræsentation på de danske kunstmuseer, så tænker mange måske stadig sådan.
Den ubalance vil Kunstmuseet sætte fokus på gennem udstillingen, der viser
stærke kvindelige kunstneres lige så stærke værker gennem 130 år.
Udstillingen er på én og samme tid et diskussionsoplæg og en tour de force i
provokation, skønhed, kunstnerisk kvalitet og køn og har et overordnet formål: Vi vil gerne vise, at kunst af høj kvalitet intet har med køn at gøre, hvorimod udbredelsen af og kendskabet til disse værker har ALT med køn at gøre.
Udstillingen er sammensat af en lang række værker, både fra museets egen
samling og fra inviterede kunstnere.
Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Museum Jorn, Silkeborg
Til 8.12.
Jorn <<< Picasso – myter og møder
Udstillingen sætter fokus på den inspiration, Asger Jorn fik fra Picasso. Blandt
meget andet genem deres personlige møde i 1946 i Antibes, Frankrig, hvor
Jorn krydsede det sønderbombede Europa netop i dét ærinde.
Udstillingen består af 169 værker af maleri, keramik og arbejder på papir.
Heriblandt 8 malerier af Picasso, men
også 29 indlånte Jorn-malerier,
hvoraf de fleste kommer fra privatsamlere, og som de færreste har
haft mulighed for at se før.
Der er til udstillingen udgivet katalog
– se publikationer.

Brorsons Kirke, København
Til slutningen af november
”Krukken knuses ved Kilden”
Udstilling med 10 pop-art malerier fra Det Det Gl. Testamente udført af Ingrid
Kiopmanhafn-Borum.
Udstillingens titel ”Krukken knuses ved Kilden” er et skriftuddrag fra en passage i Prædikerens Bog. Andre lærreder refererer til Jobs Bog og Esajas Bog.
DANSKE MUSEER 5/13
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Udstillinger
Greve Museum
Permanent

Brandts, Odense
Til 2.3.2014

Velfærdsdrømme
– Greve i det 20.
århundrede

Rafal Milach. 7 Rooms

Et nyt fast udstillingsafsnit på
Greve Museum. Museet har
skabt den i dialog med 50 greveborgere, og to tidligere selvbyggere har muret et lille hus op i udstillingen. Her er plads til at genopleve og fortælle børn og børnebørn om ens egen tid som
tilflytter enten til sommerhus, parcelhus eller moderne lejlighed i Greve.
Udstillingen handler om tre forskellige tilflytningsbølger, – fra 1900-tallets
begyndelse og frem til 1950’erne, i 1960’erne med parcelhusbyggeriet og fra
1960’erne og frem – som har skabt forandring og udvikling i Greve og ændret området fra et landbrugssamfund til et industri- og velfærdssamfund i det
20. århundrede. I udstillingen har man desuden mulighed for at opleve Greves udvikling igennem lyd. Haastrup Arkitekter har designet udstillingen og
to lydkunstnere, Hans Sydow og Jens Toyberg-Frandzen, har skabt en lydkulisse, som understøtter erindringen om hver af de tre tilflytningsbølger.

Arbejdermuseet, København
Til 17.11.
”Det må aldrig ske igen!” – Chile 11. september 1973
En plakatudstilling om det brutale militærkup som 11. september 1973 brat
satte en stopper for demokratiet i Chile. Den folkevalgte regering, som
havde gennemført store sociale reformer, blev styrtet og præsidenten, Salvador Allende, tog sit eget liv. En junta under general Augusto Pinochet overtog magten og 16 års blodig undertrykkelse, politisk forfølgelse, mord og
tortur fulgte. En million chilenere forlod med tiden landet af social nød og
frygt for repressalier.
I årenes løb blev der indkaldt til masser af protestmøder, demonstrationer,
boykotaktioner og kulturelle arrangementer. Formålet var at indsamle penge,
oplyse danskerne om undertrykkelsen i Chile, hjælpe de over 900 chilenske
flygtninge i landet, påvirke den danske regerings officielle holdning og opnå
dens støtte til den chilenske befolknings krav.
Med afsæt i et udvalg af støttekomiteernes originale plakater fortæller udstillingen om opgavernes alvor.
Da udstillingen er blevet til i samarbejde med aktive folk fra de dansk-chilenske kredse opstod ideen om også at vise eksempler på det chilenske håndarbejde, som blev solgt til fordel for solidaritetsarbejdet. Endelig udstilles to helt
specielle værker, et stort fangebroderi og et unikt billedskærerarbejde.

Utzon Center, Aalborg
Til 17.1.2014

Udstilling med værker af den polske fotografs portræt af Rusland
mellem Sovjettidens mentalitet
og Putin-regimets drømme. ”Jo
mere jeg forsøgte at forstå
Rusland, jo mere forvirret blev
jeg. Rusland er som en helt anden planet”. Under sine mange
besøg blev Rafal Milach fuldstændig fascineret af Rusland og
navnlig af de syv personer, som
han intenst fulgte gennem seks år, Gala, Lena, Stas, Mira, Vasya, Sacha og
Nastya. De bor i forstæderne til Moskva, Yakaterinburg og Krasnoyarsk, hverken ekstremt fattige eller meget velhavende. De har ikke råd til at købe en
lille lejlighed, ikke desto mindre higer de efter økonomisk selvstændighed og
at kunne rejse til udlandet. Disse unge mænd og kvinder – nu i trediverne –
kan stadig huske perestrojka- og glasnost-årene og Sovjetunionens efterfølgende sammenbrud i 1991. De sidder fast i overgangsfasen.
I sine fotografier af de private værelser og offentlige rum giver Milach et
glimt, der på én gang er trist og smukt. Empatisk dokumenterer han også
stemningen i et nutidigt Rusland splittet mellem ønsket om fælles tilhørsforhold og på den anden side en turbo-kapitalisme, der med de ny-vundne friheder har fremmedgørelse og mental overbelastning til følge..
Rafal Milach er dokumentarfilm fotograf bosiddende i Warszawa, Polen.
Sammen med 10 andre central- og østeuropæiske fotografer grundlagde
Milach i 2005 foto-kollektivet Sputnik Fotos, for at dokumentere, fremme og
udbrede viden om overgangsproblemerne i CEE-landene. Han har også udgivet bogprojekter.

Faaborg Museum
Til 1.12.
Lars Skaaning
– Landskaber
Udstilling med værker af fotografen
Lars Skaaning, f. 1949 i Vester Aaby.
Fotografen viser billeder af naturen.

Ulrik Møller – malerier
Ulrik Møller er født i 1961 i Vester Aaby og bor og arbejder nu i Berlin. Hans
malerier har motiver fra barndommens land. Med sit valg af motiver placerer
maleren sig uden for de gængse toner i samtidskunsten.

Skagens Museum
Til 20.4.2014

Jørn Utzon – Architecture
for People

Den Blaa Time – stemninger hos skagensmalerne

Utzon Center fejrer 40-års jubilæet
for Operahuset I Sydney med et tredelt udstillingsprojekt og sætter fokus på Operahuset i Sydney samt to af
hans andre kendte værker, Bagsværd Kirke og Kingohusene. På udstillingen
kan man opleve hidtil ikke-udstillede originalskitser og skitsemodeller af Jørn
Utzons verdenskendte bygning – der i 2007 kom på Unescos verdensarvsliste
– såvel dansk som international kunstnerdialog samt en række særligt udvalgte værker, der tilsammen viser Jørn Utzons spændvidde som arkitekt for
det grandiose og monumentale til det simple og enkle.

I takt med de nye strømninger rundt i Europa, og især tendenserne i fransk
malerkunst omkring århundredskiftet, ændrede flere af skagensmalerne efterhånden fokus i retning af et maleri med andet afsæt end realismen.
Udstillingen viser værker fra museets egen samling. Her vil man kunne se
hvordan bl.a. P.S. Krøyer, Anna Ancher og Laurits Tuxen førte deres maleri et
skridt videre fra den traditionelle skagensmalers realistiske tidsbilleder. I stedet arbejdede de med stemningsmættethed og en sanselighed, der gør at
værkerne løfter sig fri af den tid de er lavet i, for i langt højere grad en tidligere at føles evigt aktuelle.
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Rundetaarn, København
Til 2.2.2014

Vor Frue Kirke,
København
Til 11.11.

Sådan levede vi
Udstillingen sætter fokus på arkitektens rolle og funktion i samfundet mellem
1945 og 1975 – med 35 arkitekturmodeller, suppleret med tegninger, fotos
og akvareller fra Danmarks Kunstbiblioteks nyrestaurerede samling, der normalt ikke er tilgængelig for offentligheden.
Efter 2. Verdenskrig og frem til 1970’erne fik arkitekterne en nøgleposition i
opbygningen af det danske velfærdssamfund. Der skulle opføres skoler, sygehuse og boliger til den voksende befolkning. Byggerierne er i dag en del af
Danmarks kulturarv. Udstillingen viser, hvordan arkitekternes stærke idealer
tog form i rækkehuse, højhuse, hoteller, villaer, skoler, fabrikker m.m.
I udstillingen er arkitekturmodellerne suppleret med tekster, der forklarer om
den historiske kontekst, bygningen og de bærende værdier. I sin helhed fortæller udstillingen historien om den samfundsansvarlige arkitekt, og om en
arkitektur, der var et udtryk for fællesskabets ønske om gode fysiske forhold
til alle.

Viborg Museum, Skovgaard Museet og Viborg Kunsthal
Til 5.1.

Knæfald – til alters med
Søren Kierkegaard
Udstilling i anledning af Søren Kierkegaards 200 år.
Søren Aabye Kierkegaard kom ofte i
Vor Frue Kirke. På hans tid var det at
gå til alters og modtage nadveren
noget man gjorde sjældent, og som
krævede forberedelse, skrifte og
syndsforladelse. Gennem de bøger,
der skulle føres over altergæsterne,
ved man en del om Kierkegaards
færden, og det er, blandt andet samSøren Kierkegaard.
men med hans egne taler i kirken,
Det Kongelige Bibliotek.
grundfortællingen i udstillingen.
I udstillingen vises tre nutidige kommentarer til altergang og Søren Kierkegaards kamp med biskopperne Mynster og Martensen, skabt af Morten Søndergaard, Per Bak Jensen og Tea Bendix.

Bodytime – tre udstillinger om kroppen
Viborg Museum: ”BODYTIME – Den kultiverede krop”. I udstillingen kan
man opleve hvordan vi altid har måttet forholde os til vores krop som et
stykke natur og et stykke kultur. Udstillingen sætter fokus på, hvordan kroppen rummer et væld af muligheder og en stor mængde begrænsninger for
det enkelte menneske.
Skovgaard Museet: ”BODYTIME – Den symbolske krop.” Kunstnere har
til alle tider udforsket kroppen i deres værker, fra forhistoriske frugtbarhedsfigurer til den moderne tids eksperimenter med kropskunst. Værkerne er udtryk for forskellige kropsopfattelser gennem tiden. Kroppen fungerer som et
symbol på skiftende kulturelle sammenhænge. Udstillingen undersøger
netop dette felt i kunsthistorien med værker, der går på tværs af kunstnere,
perioder, stilarter og værktyper. Værkerne undersøger vores forhold til kroppens skønhed, køn og forfald.
Viborg Kunsthal: ”BODYTIME – samtidskunst” udfordrer ofte vores opfattelse af virkeligheden, herunder kroppen. Den amerikanske fotograf Jen
Davis rammer med sine fotografier ned i aktuelle debatter om fedme, menneskelig usikkerhed, skønhed og identitet. Mens Egnsteatret Carte Blanche
tager os med på en mental rejse ud i en forandret og vægtløs opfattelse af
kroppen.

Haderslev Havn
Permanent
Victor Ash: Silokunst
Den fransk-portugisiske kunstner har
forvandlet 29 meter høj betonsilo på
Haderslev Havn til ”akvarium” med
hajer, fisk og hvaler.
”Siloen er et spændende projekt på grund af størrelsen og den runde form.
Nu er den omformet til et vindue for havets dyr, der skuer ud over byen, så
man må gerne blive lidt forstyrret og tænke: Hvad er nu det? Hvem betragter
hvem?” – siger Victor Ash.
Victor Ash, der har en baggrund som graffiti-kunstner, har også lavet
vægmalerier med store dyremotiver i Østrig, Tyskland, Spanien og Korea.
Kunstprojektet er finansieret i et samarbejde mellem Statens Kunstfond og
Haderslev Kommune.

Nikolaj Kunsthal, København
Til 26.1. 2014
”Zeigen”
En audiotur gennem København giver et unikt indblik i den københavnske
kunstscene. Den tyske kunstner Karin Sander har inviteret over 200 danske
og udenlandske kunstnere med tilknytning til byens kunstscene til hver at
skabe et personligt lydværk på max. to min. til udstillingen. Sander har stillet
dem den specifikke opgave at gøre deres arbejdsproces ”synlig” via lyd.

Marika Seidler: Human Animal
En større soloudstilling med værker af Marika Seidler. I udstillingen giver Seidler et nyt perspektiv dels på menneskers forhold til dyr, hvor relationerne mellem det det menneskelige og dyriske udfordres, dels på den dynamiske udveksling mellem det menneskelige og kunstige. Det sker gennem tre helt nye
videoinstallationer:
1:With Horses består af en femspors panorama-videoinstallation, som
handler om en gruppe virksomhedsledere, der lærer ledelsesstrategi gennem
interaktion med en flok heste.
2:High on Hogs er produceret i DK og USA. I USA refererer ”hog callers” til
personer, ofte kvinder, der på dyrskuepladser dyster om at kunne kalde på og
imitere grise. ”Hog calling” blev førhen anvendt til at kalde grise sammen,
når de strejfede vildt om i skoven.
3:Mothers-Others er en videoinstallation med tre projektioner. Den handler
om silikone-babyer, der dukkede op som fænomen i 90’ernes USA. For nogle
af dukkemødrene, er dukkerne kunstfærdige pyntegenstande, mens de for
andre er leg eller en påmindelse om de børn, de aldrig selv fik.
With Horses består af en femspors panorama-videoinstallation.

DANSKE MUSEER 5/13

39

rt DM513_DM206.qxd 04/11/13 13.51 Side 40

www.danskemuseer.com

