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“Til en begyndelse, vil jeg male
byen rød”, forside af det amerikanske
magasin The Judge, vol. 7, 31. januar,
1885. Tegningen er af Grant E. Hamilton, der ud over at være politisk satiretegner også var bladets redaktør.
Tegningen skildrer ‘Demokratiet’ som
en djævel, der i den ene hånd holder en
pensel, hvori man aner profilen af den
daværende demokratiske præsident
Grover Cleveland; med malerspanden
i den anden hånd, vil djævlen male
byen ‘rød’. I baggrunden ses Washington D.C., hvor de røde flag allerede
vejrer fra nogle af bygningerne. Set
med nutidige briller kunne tegningen
give anelser om en anden, netop valgt
amerikansk præsident. Rød er stadig
djævlens kulør, men også republikanernes partifarve.
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Ordrupgaard i
nyt lys, s. 10.
Det såkaldte ”bibliotek” på Ordrupgaard
indbød gæster til at
slappe af i møbler
tegnet af Johan
Rohde. Associationen
mellem ånd, lærdom,
fordybelse og komfort
satte en fortolkende
og formidlende ramme om udfordrende
malerier af Cézanne
og Gauguin.
Foto: Ordrupgaard
Arkiv
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LEDER

Til grin
Af Line Hjorth Christensen

I

satiretegningen, særligt karikaturen, vendes
verden på hovedet: De love, tingene ellers
bevæger sig efter, gælder ikke længere;
enhver logik sættes ud af spil, de vanskeligste spørgsmål, som vi piner vores hoveder med,
løses som i en leg. Man elsker, hader, danser, forbander, spotter og håner – men frem for alt: Man
ler! Satire og karikatur har altid haft en farlig side,
tegnere før og nu har måttet leve i landflygtighed
eller under politibeskyttelse, satirens benzin er
retten til at ytre sig frit. På den måde er den, i
lighed med anden kunst eller offentlig kritik, en
livsnerve i ethvert demokratisk system. Det er
glædeligt, at et lille museum som Storm P. Museet frem til september satte fokus på satiren – læs
artikel s. 30 – og at Statens Museum for Kunst hen
over sommeren viste den britiske satiriker William
Hogarth. Genren er der også en rig dansk tradition for, den udgør en vigtig del af vores kulturarv.
Derfor burde der være solid grobund for, at museerne løbende problematiserer og udstiller satiretegningens væsen, pilskæve fjæs og enestående
evne til at udmønte den demokratiske tankegang,
vi som danskere så gerne vil identificeres med og
kende hinanden på. (Så får vi se, om ’satire’ kommer med på den nyligt afgåede kulturministers
danmarkskanon – det vil i så fald være genrens
latterfremkaldende, flygtige væsen imod: at lade
sig mumificere i et skinhelligt regelsæt, der allerede selv hører fortiden til).

Et andet lille museum, der må bemærkes, er Kvindemuseet. Her modtog man i sommer en sum fra
en udenrigsministeriel fond, som støtter samarbejde mellem Danmark og lande i Mellemøsten (se
s. 34). Sammen med egyptiske ngo’er og akademikere, et tekstilcenter i Amman og The Knowledge
Workshop i Beirut vil man bane vej for et kvindemuseum i Mellemøsten. Hovedformålet er at
fortælle fortrængt mellemøstlig kulturhistorie i et
kønsperspektiv. Men for danske frihedselskende
kulturpolitikere er projektet også interessant, fordi museumsinstitutionen er den progressive force
i en meget større og aktuel sammenhæng og bringer forskellige aktører og politiske systemer sammen ud fra et demokratisk sigte. I lyset af dette
eksemplariske græsrodsarbejde, og mange andre
aktiviteter på tværs af køn og grænser, virker det
ulogisk, fortegnet – karikeret – at museet ved det
nylige finanslovsforlig skulle miste hele 20 procent
af sit årlige samlede budget til driften. Lad os, op
mod et nyt år, håbe, at der sættes snarlig handling
bag kulturordfører for Venstre Britt Bagers ord
om, at det ikke er ”umuligt”, at der fremover atter kan tilføres Kvindemuseet midler (Jyllands-Posten, Aarhus, 22.11.16). Alt andet ville da også være
til grin.
Godt nytår!
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Nyheder
Nyt fra den danske museumsverden om alt fra politik,
priser og personalia til konferencer, nye fund og meget andet. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

BYRUM

Kronværksby
får nyt liv

Kronværksbyen omkring Kronborg Slot
skal blomstre og udvikles, så det bliver
et levende byrum. Slots- og Kulturstyrelsen har indgået et samarbejde med
konsulentfirmaet GivRum, der med udgangspunkt i brugernes idéer og forslag
skal se på, hvordan man kan udvikle
området. Atrium Arkitekter fra Helsingør vil løbende omsætte dette input til
nye arkitektoniske løsninger. ”Vi ønsker,
at besøgende på Kronborg ikke alene
ser slottet, men også oplever fæstningen og den lille ”by” i Kronværket.
Målet er, at det skal summe af liv og
aktiviteter, som også lokker Helsingørs
borgere til med kulturelle oplevelser og
rekreative tilbud,” siger Jens Borsholt,
enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen.
Foto: Thomas Rahbek/Kronborg

FUSION

Jagt- og
Skovbrugsmuseet
vinker farvel til
Hørsholm
Foto: Yoke

Sidste chance for at opleve Jagt- og
Skovbrugsmuseet på adressen i Hørsholm er 18. december. Som følge af regeringens udflytningsplan flyttes museet til
Djursland, hvor det fusioneres med Landbrugsmuseet i det nye år. I den forbindelse får det fusionerede museum et nyt
navn. Nedpakningen begynder efter nytår, og herefter går der ca. halvandet år,
før museet igen kan opleves i sin helhed
i de nye rammer. I mellemtiden åbner til
sommer en særudstilling med ”greatest
hits” fra Jagt- og Skovbrugsmuseet.
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LÆSNING

AFSTØBNINGER

Parkmuseerne
har fået deres
egen avis

SMK frigiver
helte og gudinder
i 3D

Det københavnske museumskvarter
Parkmuseerne har fået sin egen avis
med nyheder og gode historier fra
alle seks museer i kvarteret. Avisen
udkommer med CityAvisen to gange
om året. Gratis eksemplarer findes
i museernes foyerer og på Københavns biblioteker, og man kan også
læse avisen online på parkmuseerne.
dk. De seks museer er Rosenborg
Slot, Statens Naturhistoriske Museum, Den Hirschprungske Samling,
SMK, Filmhuset og Davids Samling.
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milioner kroner har Kulturministeriets strategiske
museumspulje givet til samlingsvaretagelse, erhvervelser og styrkelse af forskerkompetencer. 19
museer fordelt over hele landet modtager samlet
4,6 mio. kr. til at styrke kvaliteten af deres samlinger. 13 museer modtager samlet 1,8 mio. kr. til
nye erhvervelser. Og i puljen til styrkelse af forskerkompetencer er der samlet givet 0,6 mio. kr. til
opgradering af seks videnskabelige medarbejdere.

PROFILERING

Vejlemuseum vil
være førende på
grafik

Kunstmuseet i Vejle vil være et førende
museum for grafik og værker på papir.
Museet har med omkring 20.000 værker den næststørste samling af grafiske
værker i Danmark. Den unikke position
skal fremover skinne igennem på hele
museet. Både Kunstmuseets permanente udstilling og særudstillingerne
vil have fokus på grafik og værker på
papir. Den nye profil skal skabe synlighed og samarbejde både nationalt og
internationalt. De første skridt i den
ønskede retning ses med udstillingen
Kampråb & Poesi (til 8.1.17), og flere lag
kommer på i de kommende år.

Statens Museum for Kunsts samling
tæller tusindvis af gipsafstøbninger af
alt fra helte og gudinder til krigere og
atleter. Nu præsenterer SMK en række
af de mest markante figurer fra Den
Kongelige Afstøbningssamling i form af
3D-billeder og inviterer brugere til at
genbruge, dele og remixe de digitale
afstøbninger. F.eks. Apollon, musikkens
gud og beskytteren mod det onde,
Diskoskasteren i bevægelse og stadig
perfekt balance, den afklædte Venus,
kærlighedens gudinde, og Spydbæreren, den muskuløse, kampklare soldat.
Billederne bærer en Public Domain-licens, så man kan bruge dem til det,
man har lyst til – også til kommercielle
formål.

BEVILLING

1,5 millioner
til projekter om
dansk-vestindisk
historie

I 2017 markeres 100-året for salget af
Jomfruøerne til USA. Kulturministeriet
har i denne forbindelse uddelt 1,5 mio.
kr. til formidling af dansk-vestindisk
historie. Blandt projekterne kan nævnes Vestindien-Vestsjælland, hvor Museum Vestsjælland viser de tråde, som
slaveriet trak også uden for hovedstaden. Horsens Museum lancerer et projekt om menneskesyn, retssikkerhed
og vestindiske fanger i Danmark, mens
Arbejdermuseet præsenterer udstillingen Stop slaveri!

Foto: Magnus Kaslov/SMK
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KUNSTFORMIDLING

GENÅBNING

Aros indvier nyt
formidlingscenter

Nyt museum for
kommunikation
åbner i januar

I efteråret åbnede Aros Public, en ny
etage på Aros med nye værksteder,
atelier, salon, auditorium og tre digitale
stationer: Blikfanger, Portrætmaskinen
og Kommentatorboksen. Med den nye
etage ønsker Aros at bidrage til en
udvidelse af museets rum og at opbløde grænserne mellem kunst, udøvende kunstnere og publikum. Atelieret
er f.eks. et arbejdsrum for skiftende
kunstnere, hvor publikum inviteres
indenfor til at opleve, hvordan den
kunstneriske proces forløber. Blikfanger tracker beskuerens øjne og giver
indsigt i, hvordan man ser på et kunstværk, og i Portrætmaskinen kan man
”sample” sin egen krop som motiv med
værker fra museets samling.

ENIGMA – Museum for post, tele &
kommunikation åbner første fase af sin
ombygning fredag den 6. januar 2017
på Øster Allé, Østerbro i København.
Museet hed tidligere Post & Tele Museum og lå i Købmagergade. Første
etape af genåbningen er ENIGMA Torv,
som rummer restaurant, designmarked, Borgerservice, posthus og turistinformation. De museale aktiviteter
finder form i formatet ENIGMA Scene,
som næsten dagligt tilbyder forskellige
arrangementer med fokus på kommunikation og kommunikationshistorien.

SAMARBEJDE

Nordiske
glasmuseer
vil styrke
glaskunstens
fremtid

Foto: Aros

Tre nordiske fagmuseer har fået tilsagn
om økonomisk støtte fra Nordisk Kulturfond til et ambitiøst projekt om glaskunstens fremtid og udvikling: Scandinavian
Glass – starting all over. De tre museer
er Glasmuseet Ebeltoft (DK), The Glass
Factory (Boda, Sverige) og The Finnish
Glass Museum (Riihimäki, Finland). Projektet har til formål at udvikle et nyt blik
på designtraditionen samt at udvikle og
manifestere fagmuseer som fremadskuende kraftcentre. Det involverer bl.a.
en rejseudstilling og workshops frem til
afslutningen af projektet i oktober 2018.

D I G I TA LT

Brug af sociale
medier på
museerne vokser

Museerne optræder stadig oftere på de
sociale medier. Et svensk forskningsprojekt, Digitalt museiengagemang, har
gennem 12 måneder undersøgt 172.009
indlæg på de sociale medier om de
mest centrale museer i Sverige. Skansen i Stockholm kan bryste sig af det
højeste ”museumsengagement” med i
alt 75.593 indlæg, efterfulgt af Moderna
Museet og Nordiska Museet. ”I takt med
at sociale medier udvikles, bliver den
besøgendes museumsoplevelser stadig
mere digitale. Det indebærer nye krav til
såvel museerne som deres udstillinger,”
siger forsker ved Volante Research og
Stockholms Universitet Christofer Laurell, der står bag projektet. Baggrunden
for studiet er et treårigt forskningsprojekt, der undersøger konsekvensen
af digitaliserede oplevelser inden for
forskellige kulturbegivenheder.
Kilde: Volante

Foto: Glasmuseet Ebeltoft
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Foto: Rógvi N. Johansen/Medieafdelingen, Moesgaard Museum

REGISTRERING

A R KÆ O LO G I

Landkort fra
bondestenalderen?
En skifersten på knap 5 cm blev i sommer fundet ved Vasagård på det sydlige
Bornholm. Stenen dateres til mellem
2900 og 2700 f.Kr., og fundstedet er
en helligdom fra bondestenalderen.
”Vi opfatter stenens indridsninger
som en form for landkort med forskellige slags marker,” siger arkæologerne
Flemming Kaul, Jens Andresen og Michael Thorsen fra hhv. Nationalmuseet
og Bornholms Museum. ”De små sten
synes nedlagt i en rituel eller religiøs
sammenhæng, og mønstrene må have
haft en betydning.” Måske er der tale
om nogle af de ældste afbildninger
af landskaber i Danmark, selv om der
ifølge arkæologerne er tale om idealiserede gengivelser. Stenen kan ses på
Moesgaard Museum i udstillingen De
første indvandrere.
Kilde: Skalk

Arkæologiske
hverdagsgenstande gør
vores historie konkret og
til at føle på. Det kræver
ingen læsefærdigheder,
men et åbent
sanseapparat. Det gør
selv de yngste børn i stand
til at opleve, hvordan
vi alle sætter spor og er
historiske væsner.

Sidsel Kirk, undervisningsansvarlig på
Københavns Museum, der har indledt
projektet For gamle dage siden i samarbejde med UCC. Projektet har til
formål at gøre Danmarks historie aktuel
for de 0-6-årige ved at støtte kommende pædagoger i at bruge materiel
kulturarv i deres arbejde.

SARA udskudt
til 2017
Museernes nye registreringssystem
SARA skulle efter planen gå i luften i
november, men er blevet udskudt til
2017. Det skyldes, at systemet ikke
levede op til kravene, da det blev testet
kort før den planlagte lancering. Slotsog Kulturstyrelsen, der står for at
implementere systemet, fortsætter nu
arbejdet med at optimere SARA, inden
det tages i brug. I mellemtiden kan
museerne fortsat registrere i Regin.
100 museer er indtil videre overgået til
SARA – en forkortelse for SAmlingsRegistrering og -Administration. SARA skal
afløse Regin og øvrige registreringssystemer på de statsanerkendte kunstog kulturhistoriske museer. Formålet
med SARA er at skabe en central museumsdatabase for samlingsregistrering
og magasinstyring.
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Som bolig fulgte Ordrupgaard en engelsk tradition for
landsteder med tilhørende galleri. En afgørende tilføjelse
lå i den erklærede målsætning om også at skabe en offentligt tilgængelig institution i de samme overklasserammer.
Foto: Lindegaard, Ordrupgaard Arkiv
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Ordrupgaard
i nyt lys
Af Rasmus Kjærboe
inspektør, Ribe Kunstmuseum

Historien om Ordrupgaards tilblivelse er
ganske dramatisk – ja, nærmest udansk i
sin storslåethed, men det præcise mål med
denne og lignende samlinger fra starten af
det 20. århundrede er underbelyst. Collecting the modern. Ordrupgaard and the
collection museums of modernist art er en ny
ph.d.-afhandling, som undersøger og kaster
lys på et internationalt miljø af kunstsamlere
og museumsstiftere.

M

useumsforskning
Inden for en sølle tre år, midt under
1. verdenskrig, lykkes det forsikringsdirektør og ’self-made man’ Wilhelm
Hansen (1868–1936) at skabe en udsøgt samling af
franske modernister. Få år senere, da konjunkturerne er for voldsomt nedadgående, står han og
familien over for den totale bankerot, og museet
reddes kun med dygtige forhandlinger. Dramatisk
som historien blev, er Ordrupgaard ikke et isoleret tilfælde. Faktisk er begyndelsen af det 20.
århundrede en brydningstid i museumshistorien,
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i hvert fald hvad angår kunstmuseerne. Moderne
kunst var dengang slet ikke en del af danske eller internationale museers repertoire, og derfor
trådte en række samlere til og skabte deres private bud på alternative institutioner.
Mit nu afsluttede, treårige ph.d.-projekt om
Ordrupgaard i et internationalt perspektiv, som
jeg kort fortæller om her, er et resultat af Ny
Carlsbergfondets gavmilde, langsigtede satsning
på forskning relateret til kunstmuseer. Senest er
dette fulgt op med midler til post.doc.’er og for
nylig også kortere forskningsprojekter. Og tak for
det, særligt i sparetider, hvor andre museumsfag
blot kan se misundeligt til med alle ambitionerne,
men blot en brøkdel af midlerne. Museumslovens
klare holdning om at praksis i højere grad skal
funderes på forskning fordrer endog meget store,
private tilskud. Grundforskning som eksempelvis
min afhandling fungerer som et spejl for museerne, hvori de kan reflektere sig selv og deres
gøren, og rydder nye stier ind i fortid og fremtid.
Den bedste forskning bereder veje, der dækker
hele spektret.

Ved åbningen i
september i 1918 er
malerisamlingen på
Ordrupgaard indrettet som et stateligt
hjem. Kunst og intimitet er tæt orkestreret
for at bekæmpe den
velkendte ”museumstræthed”.
Foto: Ordrupgaard
Arkiv

Musealt slægtskab
Den store historie om samleren Wilhelm Hansen
er allerede kendt og udfoldet via arkivstudier,
da mit projekt begynder. Samme type personalhistorie er beskrevet for et antal internationale,
såkaldte samlermuseer, altså institutioner baseret
på en eller flere samlinger, hvor en person eller
familie står som afsender. Men fortolkningen af
museernes karakteristiske handlemåder og metarefleksionen over deres mål og midler manglede
stadig, ligesom en række oplagte forbindelser
ikke var undersøgt: samlermuseer imellem, i relation til diskussioner om kunstens værdi, i forhold
til institutionalisering samt i forbindelse med
modernismens gradvise kanonisering. Undervejs
i projektet fandt jeg væsentlige og påfaldende
fællesnævnere for en række mindre, ofte ret
eksklusive museer i Sverige, Tyskland, Schweiz,
Storbritannien, USA og Holland. Og i Danmark,
naturligvis. Et dansk og internationalt perspektiv,
der simpelthen har forsynet Ordrupgaard med en
familie.
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Under den dramatiske, økonomiske
krise i kølvandet på
Landmandsbankens
krak solgte Wilhelm
Hansen en del kunstværker, der spredtes
til hele verden. Claude Monet: Høstakke.
1885. Olie på lærred.
Foto: Ohara Museum
of Art, Japan

Ophængningen
på Ordrupgaard var
nøje afstemt mellem
kunstværker, møbler,
planter, tæpper og
overordnet indretning. Resultatet var
en stimulering af flere
sanser, herunder den
proprioceptive sans,
der har at gøre med
kropsstilling og bevægelse. Her malerier af Manet, Sisley,
Guillaumin og Renoir.
Foto: Illustreret Tidende, 22. september 1918
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Det hele ligger i præsentationen
For overhovedet at tale om meningen med Ordrupgaard, må man tale om Ordrupgaard som
sted, som oplevelse og som udstilling: Her har vi
en villa med tilhørende park og haver, hvor der
findes et galleri, og det hele er placeret lige ved
grænsen til Ordrup Krat og Dyrehaven. Omgivelserne er smukke, og det har altid været meningen, at malerierne af Monet, Degas, Gauguin,
Renoir, Cézanne og andre skal ses af publikum i
præcis disse afslappede og intime rammer, der
på mange måder afspejles i maleriernes borgerlige motivverden. Da herligheden åbner med stor
festivitas i 1918, stadig som privat initiativ, men
lovet bort til offentligheden, er det altså en samlet pakke: natur og kultur i tidssvarende gevandter, langt fra støvede, belærende og autoritære
museer som Statens Museum for Kunst. Ordrupgaard er både fysisk og symbolsk udtryk for magtfuld kommunikation: Atmosfæren af privat lukus
og stille vegetation gav den stadigt ’besværlige’

Thielska galleriets Munchsal er et
eksempel på et andet
samlermuseum, hvor
kunsten fra start blev
vist i intime rammer.
Den store sofa af Gustaf Fjæstad fremstår
som et forsøg på at
sammensmelte natur
og kultur i et enkelt
ensemble.
Foto: Oscar Ellquist,
Stockholms Stadsmuseum

modernisme en aura af intimitet og oprigtighed.
Rammen om det tidlige publikums besøg kan genskabes ved at se gamle fotos og læse pressens
beskrivelser, men en sansende og reflekteret
analyse af den ret utrolige oplevelse, et besøg på
Ordrupgaard stadig er, kan også foretages i nutiden. De tæt orkestrerede rammer er velbevarede
både inde og ude; og tror man på en vis kontinuitet i menneskers måde at sanse og opleve på
fra individ til individ og på tværs af tid (og det gør
jeg!), så er den nutidige fortolkers kropslige erfaring også et redskab til indsigt i fortiden.
Det intime samlermuseum
De intime rammer og Ordrupgaards rolle som
alternativ institution bliver grundigt bemærket
i samtiden, og Wilhelm Hansen er dygtig til at
tiltrække presse og opmærksomhed omkring
stedet. Nyere kunstteori har fokus på ’det performative’ – altså hvordan udstillinger skaber
(dvs. ’performer’) det, de påstår blot objektivt at
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For at læse mere om
Ordrupgaard kan hele
afhandlingen fås ved
personlig henvendelse: rkj@arthistory.dk

reflektere. I lighed med Hansen-familiens bolig
og kunstsamling ses en lignende, næsten offensiv
’intimisering’ af kunstoplevelsen hos andre samlere af moderne og samtidig kunst: I Stockholm, lige
efter 1900, åbner Ernest Thiel (1859–1947) sin Nietzsche-inspirerede villa med tilhørende modernistisk samling for offentligheden. I den lille, tyske
industriby Hagen skaber Karl Ernst Osthaus (1874–
1921) på samme tid et gennemdesignet, overskueligt kunstmuseum med fokus på samspillet mellem
krop, sanser og kunst. Lidt senere, i USA i starten
af 1920’erne, etablerer samlerne Duncan Phillips
(1886–1966) og Albert C. Barnes (1872–1952) deres
hjemligt indrettede, modernistiske samlinger som
offentlige institutioner under deres personlige
ledelse. Alle disse samlere forsøger at skabe den
type kunstoplevelse, der ’mangler’ i de store og
belærende museers sterile haller: en oplevelse
båret af et direkte nærvær. I stedet skaber de
små museer et helt nyt, radikalt formalistisk forhold til en ny type malerier og skulpturer. Dermed
åbner de også op for forståelse og accept af den
modernisme, der for mange stadig er ukendt og
ofte opleves som stærkt provokerende.
Ny viden og selvspejling
Afhandlingens sammenlignende tilgang har givet
en række afgørende, nye perspektiver på Ordrupgaard: Det er ganske overlagt, at museet er

Wilhelm og
Henny Hansens søn
Knud Wilhelm Hansen
i det såkaldte ”bibliotek” på Ordrupgaard
1918. Her blev gæster
indbudt til at slappe
af i møbler tegnet af
Johan Rohde. Associationen mellem ånd,
lærdom, fordybelse
og komfort satte en
fortolkende og formidlende ramme om
udfordrende malerier af Cézanne og
Gauguin.
Foto: Ordrupgaard
Arkiv

placeret midt i naturen, og hele den historiske
indretning med stole, borde, tæpper og andre
møbler i tæt samspil er ligeledes med til at skabe
en særlig ramme om kunstsoplevelsen. Samlerfamilien Hansen og deres villa er led i den tidlige
indsats for at udbrede den kunstneriske modernisme – i Danmark såvel som i den vestlige verden. Det er en indsats, der forener forestillinger
om ’det gode liv’ med en rent æstetisk og nydende tilgang til kunsten. Ordrupgaard er en af de
tidlige ’foreløberinstitutioner’, der, som beskrevet
af litteraten Jeremy Braddock i Collecting as Modernist Practice fra 2012, opstår rundt omkring i
den vestlige verden, før den modernistiske kunst
accepteres af de store museumsinstitutioner. I
dette lys er der også en mulighed for at spejle
Ordrupgaard på ny: Museets oplevelsesmæssige
kvaliteter, der for øvrigt bringer mindelser om
Louisiana, et andet samlermuseum, er ikke blot
resultat af tilfældigheder. De har været med siden
grundlæggelsen inden for rammerne af et højborgerligt, kosmopolitisk miljø, der står for helt
specifikke værdier og tilgange til kunst.
Med mit forskningsprojekt er der mulighed for
at arbejde videre med Ordrupgaards identitet:
Museet er sikkert placeret i en historisk kontekst
af lignende institutioner, mens den medskabende
rammesætning af kunstoplevelsen har fået en
stærk definition.
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konservatorer kan være med til at bygge bro mellem de mange fagligheder, et museum rummer.
Afhandlingen er baseret på en caseundersøgelse af et komplekst konserveringsprojekt af
et moderne kunstværk på Statens Museum for
Kunst. Her faciliterede konservatoren et tværfagligt internt samarbejde og var bindeled til
eksterne interessenter. Casen perspektiveres af
interviews med konservatorer fra andre museer,
der hver især kaster lys på, hvordan konservatorfaglige tilgange kan bidrage til vidensproduktion
og formidling i museet.

Af Pernille Holm Mogensen
konservator, cand.scient.

Konserveringsvidenskab
en uudnyttet ressource

Hvordan kan konservatorer bidrage til
fælles museumsfaglige opgaver, også
forskning og formidling? En ny kandidatafhandling fra Konservatorskolen gentænker konservatorfagligheden og sætter
spot på fagets videnskabelighed, selvforståelse og samarbejdspotentialer.

Tårnet i forhallen
af SMK under udstillingen What’s Happening?, om avantgarde
og feminisme i den
danske kunst mellem
1965 og 1975.
Foto: SMK

Konservatorer på museum
I det danske museumslandskab har kun enkelte museer fastansatte konservatorer; kun de
større museer som Nationalmuseet, Moesgaard
og SMK har særskilte bevaringsafdelinger, mens
ressourcerne er knappe på de mindre museer,
hvor konservatorstillingen ofte er fravalgt. Det
er tankevækkende, at de politiske vinde pt. ikke
blæser i retning af flere midler til museerne. Dels
fordi der er en heftig kritik fra Rigsrevisionen af
bevarings- og magasinforhold på flere af landets
museer. Og dels fordi konservatorer kan være
med til at højne museets generelle standard og
sikre, at museumssøjlen ’bevaring’ også bidrager
til museets forskning og formidling. En anden
årsag til, at konservatorer ofte ikke er at finde
blandt flokken af museumsfaglige kolleger, er
fagets tekniske specialisering, som gennem tiden
er blevet koncentreret på bevaringscentrene.
Udviklingen af bevaringscentrene siden 1970’erne
gjorde det muligt for museerne at bekoste de
ofte ressourcekrævende konserveringsprojekter
via fælles laboratorier og værksteder. Til gengæld
forsvandt konservatorerne fra museerne og dermed også særfaglige, konservatorvidenskabelige
perspektiver.

K

onservatorfaget kommer fra en håndværksmæssig tradition, som bygger på
museernes behov for og forpligtelse til
bevaring af deres samling.1 Med afsæt
i denne fundamentale del af faget er konserveringsvidenskab opstået som en nyere akademisk
disciplin; denne udvider perspektivet på, hvordan
museer kan skabe, udnytte og formidle viden i
bredere museumsfaglige sammenhænge. Netop
den problemstilling har jeg undersøgt i min kandidatafhandling Konservatorens rolle på museet - En
undersøgelse af konservatorens bidrag til museets
kerneopgaver ud fra projektledelse i konservering
af moderne kunst og samtidskunst. Her viser jeg,
at konservatorer foruden deres teknisk håndværksmæssige færdigheder kan yde væsentlige
bidrag til museets øvrige funktioner og etik, og at
Foto: SMK
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materielle tilstand, men også dets betydning eller
koncept, som afgør valg af indgreb og bevaringsstrategi. Og også konservatores tekniske viden
og forståelse for værkets sociale og konceptuelle
værdier spiller ind.
Udviklingen er sket i takt med UNESCOs definitioner af kulturarvsbegrebet. Aktuelt er dette
præget af en pluralistisk tanke om fælles ejerskab
og museets forpligtelse over for individ og samfund. Det stiller nye krav til konservatoruddannelsen og til konservatorens kompetencer.4 F.eks.
fokuserer megen ny forskning ikke længere ensidigt på materiel og strukturel kulturarv, men også
på genstandens kulturelle, sociale eller kunstneriske kontekst - den immaterielle kulturarv. En
del af den ny konserveringsetik belyser dette; her
er genstandens oprindelige eller nulevende ejere
med til at karakterisere dens konceptuelle integritet og kulturelle signifikans.5
”Denne her medborgerskabstanke”
I min afhandling argumenterer jeg for, hvordan
et konserveringsprojekt om Paul Gernes’ værk
Tårnet, til en udstilling på SMK, faciliterer et tværfagligt samarbejde; både internt i museet og eksI afhandlingen forsvarer jeg hypotesen, at konservatorens faglighed kan bidrage med meget
andet og mere end traditionel teknisk-praktisk
konserveringsviden. Èn hovedkonklusion er, at
konservatorens metode yder et væsentligt bidrag
til museets akademiske og forvaltende funktioner.
Jeg støtter mig her til ny konserveringsetik og
–teori. Bl.a. Dr. Miriam Clavirs filosofiske perspektiver på, hvordan konservatoren har indflydelse
på bevaring af den enkelte genstands kulturelle
signifikans samt Nancy Odegaards forskning i,
hvordan præmisserne for bevaring af materiel
kultur afhænger af, at museet, i sin værdi- og
betydningstilskrivning af genstande og værker,
inddrager de oprindelige ejere og brugere. Konservatoren (og de øvrige museumsprofessioner)
kan og skal altså ikke tilskrive kulturarven betydning alene, men bør facilitere et pluralistisk syn på
museets genstande. Jeg viser også, hvordan konservatoren inddrager museets besøgende samt
øvrige faggrupper, og hvordan dette kan være
med til at åbne museet mod omverdenen og skabe ny viden. Hermed flytter konservering sig fra at
være en positivistisk naturvidenskabelig disciplin
til at erkende subjektets rolle qua humanistiske og
sociale tilgange.2
Subjektivitet og ny museumsetik
Videnskabelig konservering har altså udviklet sig
betydeligt gennem de sidste årtier, influeret af
museologien og andre humanistiske videnskaber.3
Inden for bevaring af moderne kunst og samtidskunst er det tydeligt, at det ikke alene er værkets

Afhandlingens
case om konservering
af Paul Gernes’ værk
Tårnet (1967) viste
bl.a., hvordan projektet bidrog med ny
viden om kunstnerens
arbejdsmetode og
genbrug af materialer.
Her vises farvesnit
fra element nr. 11,
den øverste kugle i
skulpturens sammensætning, som menes
at komme fra Gernes’
forsvundne værk Det
lille formalfabet – et
værk som skulpturelt
undersøgte forskellige grundformer
og farver. At Paul
Gernes på den måde
har ladet rester fra et
værk indgå i et nyt
kunne konservatorerne afdække ved at
undersøge den underliggende bemaling i
Tårnet.
Fotos: SMK
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”Det hele hænger sammen med denne her
medborgerskabstanke, og hvordan man kan få folk
engageret i deres fælles kulturarv. Der bliver en
mere direkte forbindelse til, at kunst ikke kun er
noget, der hænger på vægge, men at det også er
noget man kan gøre noget med. At det er noget,
der kan skabe forandring, og man kan forklare noget historisk omkring det via konservatorfaget.” ii
Pil mener, at det praktiske håndværk udgør en
konkret tilgang til værket. I konserveringsprocessen kan man interagere med genstanden, analysere, fortolke og forandre. Man forklarer noget
omkring den enkelte genstands liv og historie. Det
sker ud fra en materialeteknisk ekspertise, men
også ved at invitere andre personer med ind i arbejdet; museets egne eksperter eller besøgende.6
Den brede konservatorfaglighed
Konservatoren er i stor udstrækning en uudnyttet
ressource på de danske museer. Men vi besidder
både en bred viden og særkompetencer, der
rækker fra praktisk genstands- og samlingshåndtering og registrering til strategisk planlægning af
bevaringsstrategier, forskning og brugerinddragelse.7 Der ligger derfor et stort potentiale i at lade
konserveringsvidenskab indgå i museets forskning
og formidling. Det har længe været international
praksis, men er indtil videre sjældent set herhjemme.
Måske ligger der gode muligheder her for at
løse museernes udfordringer, hvis konservatorens
videnskabelighed i højere grad anerkendes som et
vigtigt bidrag til det fælles museumsamarbejde.

ternt med tekniske eksperter, værkets oprindelige
ejere, besøgende m.fl. På den måde lader konservatoren mange stemmer komme til orde. I forundersøgelser af Tårnet fokuseres der på værket og
dets interessenter og på at formidle værkets, ikke
blot kunstnerens, fortælling og ’livshistorie’. Ved
hjælp af tekniske undersøgelser, interviews med
kunsterens familie, kolleger, kritikere og kunder
skabes der en viden, som i visse tilfælde kan føre
til nye kunsthistoriske perspektiver og aktualitet.ii
Til brug for én af mine undersøgelser interviewer jeg Pil Rasmussen. Pil er leder af konserveringsenheden på SMK, hvor konservatorer,
på lige fod med museets øvrige videnskabelige
personale, indgår i fælles forskningprojekter og
udstillingsarbejde. Hun mener, at det er tydeligt at
se, at konservering bliver prioriteret som en del af
museets arbejde: Dels synes museets besøgende,
at konserveringsarbejde er spændende, men det
er også en måde at tydeliggøre, hvad museerne
bruger deres penge på – nemlig på at bevare vores fælles kunst- og kulturarv og på at gøre den
tilgængelig,ii

Det sidste element nr. 11 sættes
på plads. Elementet
formodes at være
genbrugt fra Gernes’
Det lille formalfabet.
Foto: SMK
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Enligt ICOMs etiska regler ska ju informationen i utställningar vara ”välgrundad
och korrekt”. Men hur går det med neutraliteten och objektiviteten när museets egna
intressen står på spel? Min avhandling Displaying Loot: The Benin objects and the
British Museum handlar om hur självförhärligande får prioritet framför historisk
korrekthet på British Museum.

Krigsbyte och förfäderskult på

British Museum
Af Staffan Lundén
Fil. Dr. School of Global Studies,
Göteborgs Universitet

Å

r 1897 erövrade och plundrade brittiska trupper Benin City i nuvarande Nigeria. British Museum kom att förvärva
världens största samling av Beninföremål, däribland reliefplattor från ett tidigare kungapalats samt föremål i elfenben och mässing från
altare tillägnade avlidna kungar och drottningmödrar.
Vad berättar museet idag om detta krigsbyte?
Kan omständigheten att museet stått i centrum
för debatten om återlämnade av kulturföremål till
ursprungsländer ha bidragit till hur museets egen
berättelse formats? Och hur påverkar museets
kategoriska motstånd mot återlämnande den bild
museet presenterar av sin egen historia?
Detta var några av de frågeställningar jag ville
undersöka i min avhandling. Teoretisk inspiration
hämtades bland annat från nationalismforskningen som har visat på hur nationell identitet skapas
genom ett växelspel mellan ”minne” och ”glöm-

Benin City, 1897.
Brittiska soldater poserar framför kameran med de plundrade
föremålen. Noterade
den klassiska ”manspread”-posen.
Foto: ©Trustees of the
British Museum

ska”, där oönskade delar av historien förträngs
och nutida ideal projiceras bakåt i tiden för att
ge nationen ett ärorikt förflutet som passar nuet.
Några av dessa insikter och begrepp användes för
att se på hur British Museum konstruerar sin historia och identitet. Jag använde mig bl.a. av Eric
Hobsbawms term ”the invention of tradition”,
som refererar till hur relativt nyligen konstruerade
”traditioner” kommer att uppfattas som uråldriga
och en ”naturlig” del av nationen. Denna typ av
nationell identitetsskapande, som lovprisar ett
(påhittat) förflutet, är särskilt framträdande när
nationens enhet uppfattas som hotad. Kunde det
tänkas att British Museum på ett liknande sätt tar
sin tillflykt till historien inför ”hotet” om att samlingarna splittras?
Beninföremålens skapare
Museets nuvarande Afrikautställning som invigdes
2001 och dess tillhörande publikationer informe-
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rar främst om konst och kultur i Afrika, men har
också en del att säga om Europa och om British
Museum: Besökaren får veta att när föremålen
”upptäcktes” 1897 så trodde européerna först att
de tekniskt och konstnärligt avancerade Beninföremålen måste vara resultatet av portugisiska
eller egyptiska influenser. Museet nämner att
den tyske forskare Leo Frobenius ville härleda de
västafrikanska metallarbetena till grekiskt inflytande via Atlantis. Men denna typ av spekulationer
vederlades av Sir Hercules Read, en intendent på
British Museum som skrev om Beninföremålen
runt sekelskiftet 1900. Read ges äran av att ha
bevisat föremålens inhemska ursprung. När Neil
MacGregor, museets chef till 2015, i olika artiklar
förklarar museets position i återlämnandefrågan,
och ger sin syn på museets historia, hävdar han
att upptäckten av föremålens inhemska ursprung
krossade västvärldens fördomar om afrikaner.
Föremålen utgör därmed enligt honom ”nyckelargumentet” för det positiva med att föremål tas
från sina ursprungliga sammanhang och förs till
museer och – underförstått – blir kvar där. I MacGregors historieskrivning är Beninföremålen ett av
många exempel på hur British Museum alltsedan
grundandet 1753 verkat för tolerans och respekt
för olikhet. Det skedde i en anda som kan härledas tillbaks till Hans Sloane (1660-1753), vars samling blev startskottet för British Museum.

Den vite mannens överlägsenhet
illustrerad genom
jämförelse av Apollo
di Belvedere, svart
man och schimpans.
Från Josiah Nott
& George Gliddon
Types of Mankind 1871
(1a uppl. 1854). En
liknande hierarkisk
människosyn förmedlades genom British
Museums utställningar under 1800-talet
och in på 1900-talet.
Reproduktion: Göteborgs Universitetsbibliotek.

Huvud i mässing.
Sannolikt från altare
tillägnat en avliden
drottningmoder.
Foto: ©Trustees of the
British Museum.

Historien ger alltså museet stöd för sitt motstånd mot återförande. Eller? Min genomgång av
källmaterialet, vetenskapliga publikationer och
guideböcker från början av 1900-talet visade, att
förhållandena snarare var de omvända mot vad
museet idag hävdar. Read och hans kollegor var
fast övertygade om att Beninföremålen tillkommit
genom portugisiskt inflytande. De gav också vetenskapligt stöd åt fördomar kring svarta människors lägre intelligens och jämförelsen mellan
svarta och apor. Däremot visade min undersökning, att det fanns en forskare, Felix von Luschan
vid Ethnologische Museum i Berlin, som vid denna
tid hävdade, att Beninföremålen motbevisade de
fördomar, som fanns mot svarta människor, och
att svarta inte kunde beskrivas som ”halvapor”,
men Luschans ståndpunkt nämns inte i British
Museums utställning och publikationer.
Tortyr=tolerans?
Att museet genom tiderna verkat för tolerans
och interkulturell förståelse, stämde inte heller.
Museet har istället förmedlat en hierarkisk världsbild, som placerat den västerländska kulturen
(representerad av Partenonskulpturerna) högst
och övriga kulturer i en fallande skala. Det Sloane faktiskt skrev om ”andra”, folk gör honom
knappast till ett föredöme för dagens värld. I
hans bok om den brittiska kolonin Jamaica finns
bland annat en detaljerad beskrivning av olika
metoder för att tortera och döda slavar – piskning
varefter salt, peppar eller smält vax hälls i såren,
kastrering, avhuggning av halva foten med en yxa,
långsam bränning till döds osv. Enligt Sloane (själv
slavägare) kan straffen verka hårda, men är välförtjänta och dessutom mildare än de straff andra
européer utmäter för sina slavar.
Tortyr och tolerans är knappast synonymer,
och det kan förefalla något paradoxalt, att en
institution, som är ägnad åt att åskådliggöra hela
mänsklighetens historia, skönmålar sitt egna förflutna och förtränger sitt eget rasistiska och imperialistiska arv. I detta fall torde museets önsketänkande och narcissism bottna i sökandet efter
argument mot återlämnande. Men museet och
dess utställningar blir därmed lärorik ur ett annat
(icke avsett) kritiskt museologiskt perspektiv. Här
kan man studera, inte bara myter och traditioner
i de samhällen där föremålen än gång tillverkades,
utan också British Museums egen mytbildning och
förfädersdyrkan. Som i så många andra fall säger
utställningen lika mycket om utställaren som den,
som ställs ut.
British Museum har inte kommenterat min
studie.
För den som vill läsa mer kan avhandlingen laddas
ner här: http://hdl.handle.net/2077/45847
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Dette var den afgående museumsleder Thomas
Söderqvists spørgsmål til den store forsamling, der
en aften i november sad bænket i Medicinsk Museions anatomiske teater i Bredgade, København.
(Læs også interviewet med museets nye leder Ken
Arnold, som vi bragte i Danske Museer 4, 2016).

”
What the hell
is the
point of
museums?
”
Af Annesofie Becker
kurator

Foto: Medicinsk Museion

A

nledningen til mødet var en fejring af
Söderqvist selv. I 17 år har han styret
Museion på en så ilter, begavet og
kærlig måde, at museet i dag, hvor
instrumentaliseringen af museerne er gået amok,
har fået stor bevågenhed som et alternativ til den
gængse måde at drive museum på.
Hans afløser på posten, Ken Arnold ironiserede
i sit oplæg da også over tidens mange sociologiske
og psykologiske forklaringer på, hvorfor museerne
har gyldne tider og høje besøgstal. Men, sagde Arnold, museerne kan jo aldrig, som disse forklaringer tenderer, primært være redskaber til at gøre
almindelig samfundsmæssig nytte eller forøge
vores personlige velbefindende. Museernes vilkår
og eksistensberettigelse er, både i går og i dag,
deres samlinger. Til gengæld kunne vi måske vænne os til at se på museerne som steder for ”curious people instead of places for curious things”,
altså forstå museerne som genstand for stadig nye
generationers nysgerrige blik på tingene. Sådan
bliver museet pr. definition aldrig støvet, statisk
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eller ligegyldigt, men et sted hvor ”people of all
sorts can find out all sorts of things”.
Og dermed blev forskningen ifølge Arnold også
det logiske svar på Söderqvists spørgsmål og temaet for aftenens møde – det lige-på og selvransagende spørgsmål: What the hell is the point of
museums?

Ablative = allowing things to be done
by people, doing things
with people, drawing ideas
from the community
I Michael John Gormans fortolkning er museets
rolle ablativ, fordi det kræver præpositioner, i og
med at det ikke står alene, men kun af, med og fra.

En leg med ting
Thomas Söderqvist selv fortsatte, hvor Arnold
slap: ”Alle andre kan jo gøre alting bedre end museerne, undtagen lige netop dette, at undersøge
materialiteten”. At erstatte forskningen i tingene
med storytelling, digitalisering, branding er helligbrøde. Museerne må se tilbage, og de må se frem.
Bruger de energien på at forsøge at efterkomme
samtidens tilfældige modeluner og ofte kortsigtede krav om dit og dat, gør de sig både sårbare
over for diverse politiske tiltag og svigter deres
egentlige formål.
Museet må sætte alle kræfter ind på at skabe
et beåndet arbejdsmiljø, der tilskynder en form
for leg med tingene. Ønsker man kvalitet på alle
hylder, så må museet som arbejdsplads fungere
og virke som et dagligt tværfakultært og tværæstetisk hands on-seminar. Leg og forskning hænger uløseligt sammen.
Museer producerer frygt og lav selvfølelse
Söderqvist brugte ordet ’playground’. Den greb
museumsleder Ulla Tofte. Men hvor Söderqvist vil
lade legen udspille sig blandt museets egne folk,
vil Tofte gøre museet til en legeplads for de besøgende. Museernes rolle som uddannelses- og oplysningsinstitutioner har spillet fallit. Har vi virkelig
brug for alle disse fysiske ting lukket inde bag tykke
mure?, var Toftes oplæg. I dag går vi på museum af
pligt. Museerne fortæller os, at jo mere vi ved, jo
bedre mennesker bliver vi. Sådan konfronterer de
os kun med vores uvidenhed, får os til at føle skyld
og skam. Opgaven må være at få de besøgende til
at slappe af, glemme pensum, grine og lege. Kun
sådan bliver de modtagelige for nye perspektiver.

SEMINARETS OPLÆGSHOLDERE
→ Thomas Söderqvist, nu afgået direktør for
Universitetsmuseet Medicinsk Museion
→ Ken Arnold, nyligt tiltrådt kreativ direktør
for Museion
→ Ulla Tofte, direktør for Søfartsmuseet
→ Michael John Gorman, direktør for det nye
naturhistoriske museum under München
Universitet (åbner 2021)
→ Ulla Wewer, dekan ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns
universitet

Thomas Söderqvist sagde farvel
med et spørgsmål:
”What the hell is the
point of museums?”
Foto: Medicinsk
Museion

Noter
1
Et kasus, der
f.eks. benyttes til at
betegne det middel,
hvormed man gør
noget (instrumental),
det, hvorfra man
fjerner noget (separativ) eller det sted/den
tid, hvori eller hvorpå
man gør noget. (red.)
Kilde: http://klassisk.
ribekatedralskole.dk/
sprog/latsprog/syntax/ablativ.htm

Det ablative museum
Måske mener Tofte, at museerne i dag afgiver
løfter, som de ikke længere kan indfri. I så fald
bekræftede Michael John Gorman, gründungsdirektor af det endnu ikke realiserede Naturkundemuseum i München, dette ved at afvise museernes forståelse af sig selv som ’storytellers’. Nej,
sagde han, museer er virkelig dårlige til at fortælle
historier. Til gengæld kan vi, der står udenfor,
fortælle vores historier til museet. Sådan som det
for eksempel sker i udstillingen Broken Relationsships, der også vil blive vist i København. Gormans museum er ’det ablative’1. Jeg har forgæves
spurgt mere grammatikkyndige, hvordan denne
kasus, som er den modsatte af akkusativ, ville
kunne oversættes til en mere håndfast definition.
Men det er måske heller ikke nødvendigt, når bare
man forstår, at museet ifølge Gorman må stige
ned fra tronen og gøre sig modtagelig.
Trone eller ej: Dekan Ulla Wewer fremhævede
Söderqvists indsats for at gøre Museion til et
intellektuelt, inviterende og bevægende fysisk
rum, en interdisciplinær blanding af Ptolemæus,
forskningsinstitution, Platons Akademi og Aristoteles, Lyceum. Hendes svar til Söderqvist var da
også: ”Because it matters! I think that’s a hell of
a point”, sagde Wewer og takkede Söderqvist og
folkene i Museion for at have banet vejen til dette
undersøgende rum, hvor tingene får deres andet
liv som genstand for vores fortsatte undersøgelser.
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Peter Jachenows hodometer på Nationalmuseet. En latinsk indskrift fortæller, at instrumentet er
konstrueret af Jachenow i Schwerin i 1582. Det måler
blot 17 × 17 cm med en dybde på 5 cm. De tre visere
angiver forskellige længder, der var tilbagelagt.
Foto: Nationalmuseet
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Tycho Brahes målevogn
genskabes på Slesvigske
Vognsamling
Af Jens Vellev lektor emeritus, Aarhus Universitet
og Per Ole Schovsbo konsulent, Museum Sønderjylland

Tycho Brahe var den første i Skandinavien, der
gennemførte trigonometrisk landopmåling med
måleinstrumenter på hestevogne. Han indførte
åbenbart en ungarsk vogntype til formålet og
har måske inspireret Frederik 2. til at anlægge de
første lige kongeveje mellem residenserne til de
lette ungarske vogne, der kørte i trav, hurtigere
end alle andre. En rekonstruktion af Tychos vogn
er nu under udarbejdning. Artiklen opfordrer
museerne til at undersøge, om der ligger vogndele på magasinerne, der kunne indgå i rekonstruktionen.

Hodometeret på Nationalmuseet blev for nogle år siden i
forbindelse med en konservering delvis skilt ad, så konstruktionen med tandhjul og klokker kunne studeres. Det lykkedes dog
ikke at få afklaret alle væsentlige funktionsdetaljer. Det søges
afhjulpet ved en ny undersøgelse. Samtidig laves der opmålinger, der skal benyttes i forbindelse med arbejdet med at udføre
en nøjagtig kopi. Vi regner derefter med at få indblik i bl.a.
nøjagtigheden af instrumentets målefunktion.
Foto: Nationalmuseet

D

e gamle veje i landskaberne mellem
landsbyerne var ubefæstede og kan
derfor sjældent påvises arkæologisk.
Vi kender dem fra landskabslovene
fra 12.-13. årh. som tunge og langsomme hjulsporsveje, skabt af trafikken på strækninger, der
siden arilds tid gav de vejfarende ret til færdsel,
herberg og kongelig beskyttelse. Tycho Brahe,
Frederik 2. og noget senere også Ole Rømer
lancerer efter europæisk inspiration ideen om
rette anlagte veje mellem landsdelene; det øgede
transportkapaciteten, men kunne jo også misbruges af fjenden, hvilket svenskerne demonstrerede
i midten af det 17. årh.. Så først i løbet af det 18.
årh. anlagde man rette, befæstede veje mellem
landsdelene; ’chausseerne’ (veje belagt med sten,
grus, skærver m.m. i bestemte lagtykkelser, red.)
øgede transportkapaciteten betragteligt, fordi

man kunne køre hurtigere med større læs. Ved at
genskabe den tychonske teknologi til vejopmåling
bliver det nu for første gang muligt at kortlægge
den danske infrastruktur før Ole Rømer og chauseerne og dermed kaste lys over renæssancens
danske samfærdsel og købstadsudvikling.
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Tychos danmarkskort
I 1576 kunne den adelige Tycho Brahe (1546-1601)
indlede sit senere så berømte ophold på den
lille ø Hven i Øresund mellem Sjælland og Skåne.
Her udfoldede der sig i de næste 21 år et intenst
astronomisk forskningsprojekt: Observatorier blev
bygget. I det mekaniske værksted blev der konstrueret komplicerede måleinstrumenter. Et trykkeri og en papirmølle blev anlagt, så han løbende
kunne publicere resultaterne af sit grundvidenskabelige arbejde. Langt mindre kendt er det, at
han også beskæftigede sig med landmåling og ville
udarbejde et nyt forbedret danmarkskort.
Tycho Brahe ønskede, i lighed med sit astronomiske arbejde, at gå langt grundigere til værks
end tidligere korttegnere. Hans omfattende
kortprojekt blev dog aldrig afsluttet, men vi er
orienteret om arbejdet i form af nogle indledende
astronomiske målinger på en række lokaliteter
rundt om i landet, hvorved disses koordinater
blev bestemt. Dette grundlæggende arbejde skulle åbenbart suppleres med afstandsmålinger. Her
stødte Tycho på problemer. Mindre afstande blev
på den tid målt med kæder med kendte længder. Sværere var det f.eks. mellem byer med op
til mange kilometers afstande. Her var man ved

Første forsøg på
rekonstruktion af let
vogn af kuskevogntypen med tospand
til længdemåling af
den type, som Tycho
Brahe kan have brugt
på Hven.
Tegning: Per Ole
Schovsbo, 2016.

flere af de tyske fyrstehuse med hjælp af såkaldte
’hodometre’ (fra græsk hodós, ”vej” og métron,
substantivet ”måler” – altså: ”vejmåler”) begyndt
af lave kort over deres respektive landområder.
Konstruktionen af disse måleinstrumenter blev
udviklet af instrumentmagere ved især fyrstehofferne i Sachsen og Mecklenburg. Hodometrene
kunne konstrueres, så de kunne benyttes til fods
eller til hest. Men bedst kunne de udnyttes, når
de var tilpasset en vogn, hvor de med en viser
kunne angive antallet af et hjuls omdrejninger
– og dermed længden af den kørte vejlængde. I
Mecklenburg havde hertug Ulrik (1527-1603) i 1576
ansat den dygtige ur- og instrumentmager Peter
Jachenow (ca. 1530-før 1601) som konstruktør af
vejmålingsinstrumenter. I løbet af de følgende år
konstruerede han flere hodometre, som blev foræret til flere af Ulriks fyrstekolleger. Et kom således 1580 til hans svigersøn Frederik 2. i Danmark.
Det kan være her, at Tycho Brahe fik ideen til også
selv at få konstrueret et hodometer, som kunne
benyttes i hans stort planlagte kortprojekt.
I Tychos såkaldte Meteorologiske Dagbog med
daglige på dansk skrevne vejrobservationer er der
i marginen på latin skrevet ca. 700 små notitser
om dagligdags begivenheder. Den 2. december
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En ungarsk kuskevogn af formodentlig samme type, som den ungarske
kong Matthias Corvinus anvendte på
rejse mellem sine residenser. Illustrationen findes i det berømte manuskript
fra ca. 1568 Confectbuch von Abrichtung
vollständiges Tournierbudh af Jeremias
Schemel, der betegnede sig som ”maler i
Augsburg”. Det omfangsrige manuskript
opbevares i Hertug August Bibliothek
Wolfenbüttel. Illustrationen, der er bragt
over et opslag, er karakteriseret med
en kort tekst: ”Videre følger herefter en
ungarsk kuskevogn, som den skal være
ordnet og med alt tilbehør.” – Bemærk de
tre heste, der viser, at den hurtige vogn
har kørt på faste veje. Schemels tegning
er ofte kopieret. Den blev således 1977
benyttet som motiv på et ungarsk frimærke. I årene efter 1584 lod Fredrik 2.
de såkaldte kongeveje bygge mellem sine
residenser, så han kunne nå hurtigt frem
med sine kuskevogne.
Foto: Jens Vellev

1590 noteres: ”Magister Peter mekaniker kom”.
Det var den ovenfor nævnte instrumentmager fra
Mecklenburg, som nu dukker op på Hven. Han går
åbenbart straks i gang med at forsyne Tycho med
et hodometer, som blev anbragt på en vogn. Instrumentet blev dog åbenbart ikke udnyttet i det
stort anlagte landsdækkende kortprojekt, men på
Hven kunne Tycho stolt fremvise det, når han fik
fornemt besøg. Det skete også, da den unge Christian 4. dukkede op på øen 3. juli 1592. Med på
turen var en tysk adelig, som i sin dagbog beskrev
besøget og turen med vognen. Ved ankomsten

Let vogn af
kuskevogntypen med
tospand til længdemåling med brug af
hodometer og kompas afbildet i et værk
fra 1599 af Nürnberg-kartografen Paul
Pfinzing (1554-1599).

stod blandt andre køretøjer Tycho Brahes astronomiske vogne. De var fulde af kunstfærdige ting.
På en af vognene sad en globus, der bevægede
sig selv samt et instrument, der angav og anslog
nogle små klokker, når der var kørt en kvart mil og
en hel mil.
På Nationalmuseet i København opbevares
i dag det eneste bevarede eksemplar af de ret
så mange hodometre, som Jachenow byggede i
slutningen af 1500-årene. På forsiden fortæller
en indskrift, at instrumentet er konstrueret af
Jachenow i 1582. Det drejer sig altså ikke om det
eksemplar, som Frederik 2. fik foræret, eller om
det, som Tycho fik installeret. Men konstruktionen
med indbyggede klokker svarer fint til det, som
var i brug under det kongelige besøg i 1592.
Rekonstruktion af Tycho Brahes målevogn
Arbejdet med rekonstruktionen er i fuld gang. Per
Ole Schovsbo, konsulent ved Museum Sønderjylland, arbejder med tegningerne, og Slesvigske
Vognsamling i Haderslev under ledelse af afdelingsleder Daniela Andersen skal udføre arbejdet.
En model af vognen opbygges i størrelse 1:5, så
vi kan afprøve konstruktionen og rette fejl og
mangler. Det er vigtigt, at vognen bliver et sikkert
og praktisk køretøj, så vi kan forsvare at spænde heste for. Men vi appellerer til, at museerne
gennemgår deres magasiner efter ældre træsager
fra vogndele, som kan være af stor betydning for
arbejdet med rekonstruktionen. Vi kan til gengæld love efter evne at bekræfte eller udvide
tolkningen af stykkernes funktion og datering som
kvittering for ulejligheden.
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Storm P. Museet har udfordret sin vanlige kuratering ved at invitere udlændinge med
bopæl i Danmark med i en proces omkring Grænseløs Humor? Det er blevet til en udstilling
om satiretegning og humor, der blandt andet diskuterer, hvordan humor samler, adskiller
eller udfordrer os på tværs af nationale, kulturelle og individuelle grænser.

GRÆNSELØS
HUMOR
Af Cecilie Monrad
formidlingsinspektør, Frederiksbergmuseerne

H

umor og satire er et tilbagevendende
tema i Storm P. Museets udstillinger
og formidling. Det var også det bærende element i et samarbejde med
Museet for Dansk Bladtegning samt kursister fra
hele verden, der studerer dansk sprog og kultur
ved Københavns Sprogcenter. Hensigten var brugerinddragelse: Kursisterne skulle være med til
at tilrettelægge og gennemføre en udstilling på
Storm P. Museet fra start til slut, og processen
blev vægtet mindst lige så højt som udstillingen.
Efter den såkaldte ’Muhammed-krise’ i 2005 ved
vi, hvor stor uenighed og hvor mange følelser én
tegning kan skabe - endog med tragiske konsekvenser til følge. Alene ordet satiretegning fører
efter 2005 ofte samtalen hen på diskussioner om
ytringsfrihed og en ”dem og os”- retorik. I stedet
ville vi skabe rammer for en interkulturel dialog
omkring humor og satire og vise, hvordan satire
kan være en øjenåbner for at lære hinanden bedre at kende på tværs af landegrænser.

Migration af
Tjeerd Royaards. I
efteråret 2015 gik billedet af den druknede
syriske dreng verden
rundt og blev straks
derefter motiv i flere
satiretegninger.
Foto: Athena Horsten

Processen skydes i gang
”Jeg synes, at dét at kommunikere idéer gennem
kunsten er meget fascinerende. Jeg tror, at vores generation lever meget individuelt. Vi mister
forbindelsen til hinanden og til det samfund, vi
lever i. Vi har, som individer, brug for at stoppe og
reflektere over vores egne behov, men også over
vores rolle i fællesskabet…Og hvad nu hvis humor
er den uhåndgribelige faktor, som bedst forbinder
os alle?”
Indre, Litauen
Medborgerskab er et centralt tema i sprogundervisningen på landets sprogcentre. Begrebet
ligger som en paraply over de mange undertemaer, der skal behandles i undervisningen, fra
retssamfundet og dets historiske udvikling, til
hverdagslivets udfordringer, f.eks. uddannelse,
arbejdsliv, økonomi, sundhed, fritid og traditioner. Alt sammen informationer, man behøver for
at navigere og agere i et nyt land, og viden man vil
blive testet i, hvis man ønsker dansk statsborger-

YTRINGSFRIHED?
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skab. Som optakt til diskussion i klasserne viste vi
et udvalg af danske og udenlandske satiretegninger, der på vidt forskellig vis fokuserer på netop
retssystemet, samlivsformer, sundhed, økonomi,
m.m. Samtidigt bad vi kursisterne om at supplere
med eksempler på satire fra deres hjemlande.
På den baggrund tegnede der sig en opdeling
af begrebet ’medborgerskab’, som vi fulgte i udstillingen - diskussioner om tilhørsforhold, inklusion og eksklusion. Ikke kun relateret til etnicitet,
men også til alder, køn, seksualitet, ensomhed og
selviscenesættelse. Tegningerne åbnede for diskussioner om forskelle og ligheder mellem Danmark og hjemlandet, om vores medmenneskelige
ansvar og pligt over for hinanden og om, hvem der
har ansvaret for globale udfordringer som økonomi, klima, flygtninge o.a.
Uanset hvilket verdenshjørne vi kommer fra,
havde alle erfaringer med økonomisk krise, klimaændringer og med den stigende migration,
der på et tidspunkt også nåede de danske motorveje. Da det ikoniske fotografi af den treårige
syriske dreng, hvis lig skyllede op på en tyrkisk
badestrand, ramte medierne, blev det lynhurtigt
omsat til satiretegning. Bl.a. bragte Charlie Hebdo
en tegning med teksten: ”si prèt du but..”(”så tæt
på mål”), hvor liget er skyllet op ved siden af et

Steve Bells tegning af statsminister
Lars Løkke ramte de
danske medier kort
før udstillingsåbningen. Nogle politikere
krævede en officiel
undskyldning fra
både tegner og den
engelske avis The
Guardian, der havde
bragt tegningen.
Samme politikere,
der i ytringsfrihedens
navn ikke ville undskylde for Muhammed-tegningerne.
Foto: Athena Horsten

reklameskilt for Happy Meals fra McDonalds. Det
skabte, på dette tidspunkt, selvfølgelig stor debat
i klasserne om grænsen for, hvad man kan tillade
sig at tegne, selv i den gode sags tjeneste. I dette
eksempel lå sympatien hos drengen, men i en
måske disrespektfuld sammenhæng. Kurateringsteamet valgte i udstillingen, nogle måneder senere, at bringe en anden tegning af drengen, men
denne tegning frembragte ikke synderlig reaktion,
hverken hos teamet, pressen eller publikum, hvad
vi ved af. Måske fordi motivet ikke længere var
aktuelt, eller fordi det var set så mange gange, at
man følelsesmæssigt var blevet mere immun.
Teamet dannes - dialogen intensiveres
”Jeg synes, satire og humor er grundlaget for
ytringsfrihed. Konger har altid haft en hofnar, hvis
rolle var at håne magtfulde mænd. Det er min
holdning, at satire hjælper os til at blive ydmyge
og til at blive bedre.” Denis, Frankrig
Ud fra et par måneders forberedelse i klasserne blev de store linjer lagt og temaet ’medborgerskab’ valgt – med undertemaer om ’lokalt’ og
’globalt’ medborgerskab; dertil et rum om presse- og ytringsfrihed, bl.a. med den britiske tegner
Steve Bells illustration af statsminister Lars Løkke
som nazist. Storm P. Museet ansatte et lille team

YTRINGSFRIHED?

af seks sprogkursister, der sammen med museets
medarbejdere valgte tegninger og planlagde et
udstillingsdesign. Vi tog kontakt til tegnere, interviewede folk på gaden om deres ’humoristiske’
syn på udlændinge eller på danskere, skrev udstillingstekster osv. – det hele ud fra vores forskellige
forudsætninger og præferencer for, hvad vi syntes
var sjovt, relevant eller grænseoverskridende: Må
man vise tegninger af døde børn? Skal man i højere grad diskutere og vise tegninger relateret til
minoriteters, f.eks. transkønnedes, vilkår? Temaet
blev udfoldet i nye undertemaer. Vi var enige om
ikke at give plads til Muhammed-tegningerne. Det
ville have stjålet fokus fra de andre tegninger, og vi
ville gerne understrege, at satiretegninger også er
så meget andet. Det fik en journalist til at spørge,
om det ikke var ”et tamt udtryk for selvcensur”.
Til det svarede en kursist, at der så i stedet var
blevet plads til en tegning om Putins forhold til
homoseksualitet. Med det mente hun, at vi i Danmark er så privilegerede med hensyn til, hvad vi
kan udtale os om offentligt. I hendes hjemland
havde man ikke kunnet slippe af sted med at trykke en tegning, der støtter homoseksualitet.
Den færdige udstilling drager ingen konklusioner. I stedet har kursisterne valgt at fortsætte
dialogen med publikum ved hjælp af spørgsmål
skrevet på væggene: Har du nogensinde følt dig
diskrimineret? Hvor ligger ansvaret for den økonomiske krise? Hvornår er man fuldt integreret? Kan
man være medborger uden at være statsborger?
Har ytringsfriheden en grænse?
”First make them laugh – then make them
think”
”Jeg har lært at respektere processen og se, hvor
vigtigt det er at bruge tid på at forstå emnerne,
forstå hinanden og udvikle udstillingen gradvist.”
Sunna, Island
Storm P. Museet er et lille museum, og i vores
sædvanlige udstillingsteams er der oftest kun
et par enkelte personer på. Det betyder også
en hurtigere beslutningsproces, som er blevet
udfordret i dette projekt. På grund af den meget demokratiske arbejdsmetode er alle forslag
og beslutninger blevet behandlet og vedtaget i
fællesskab. Den slags tager tid! Særligt når også
sproget udfordrer. Omvendt har vi haft flere
idéer, synspunkter og argumenter med i processen, som vi næppe havde fået ellers. Det har
beriget museet at få kritiske vinkler på, hvordan
’fortællingen’ er, og hvordan den kan fortælles.
Glædeligt for os på museet, har samtlige deltagere ønsket at fortsætte hos os som frivillige, noget
der i den grad værdsættes.
Vi har til gengæld givet kursisterne et solidt
supplement til deres sproglærings- og integrationsproces. Ikke blot i kraft af samarbejdet med

En grafisk grænse snoede sig gennem
hele udstillingen, hvor
spørgsmålet ”grænseløs humor?” blev
stillet på forskellige
sprog. Foto: Athena
Horsten
Kursisterne ville
gerne i dialog med
publikum. Her er det
spørgsmålet ”Hvornår
er man som immigrant medborger?”,
der hænges op. Foto:
Athena Horsten
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danske kolleger på en dansk arbejdsplads. Men
arbejdet har skabt et samfundsmæssigt tilhørsforhold: Vores nye team er ikke blot dem, der for
en kort stund blev inviteret ind til en dialog om
en udstilling. I sidste ende er det kursisterne, der
selv har inviteret publikum ind til en videre dialog,
”Ved at have boet i Indien, Mellemøsten og
England før jeg kom til Danmark, har jeg altid
båret på en uafrystelig følelse af ikke helt at høre
hjemme nogen steder. Ved at hjælpe med at kuratere denne udstilling har jeg fået mulighed for
at værdsætte belønningen og bedre acceptere
udfordringerne ved at være medborger. Dette
går videre end passet, at forstå sprogets nuancer
eller endog at kunne lide maden og forstå humoren – det handler om at få noget ud af tiden. Det
handler om at være stolt af sit samfund samt oprigtigt gå op i og engagere sig i miljøet og verden
omkring dig. Jeg tror på, at det engelske ordsprog
“first make them laugh, then make them think” er
sandt her.”
Athena, britisk-indisk
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Mod et
kvindemuseum i
Mellemøsten
Af Katrine Mandrup Bach
studentermedhjælper, Kvindemuseet

Cairo Opera House hvor udstillingen Women, Work and
Generations åbner og derefter vandrer videre til Tiraz centret i
Amman. Foto: Victor V. Hoguns Zhugin /Shutterstock

Kvindemuseet i Danmark samarbejder i
år med en række organisationer, forskere
og studerende for at skabe fundamentet
for etableringen af et kvindemuseum i
Mellemøsten. Formålet er at styrke formidlingen omkring kvinders liv og kulturhistorie, påvirke den offentlige debat og
politiske beslutninger.

F

ACE – og startskuddet på projektet
Kvindemuseet i Danmark har længe arbejdet med idéen om et kvindemuseum
i Mellemøsten. Idéen opstod ud af et
ønske om at formidle den viden om mellemøstlige kvinders betydning for politik, samfund
og historie, som hidtil har været forbeholdt en
beskeden gruppe af akademikere og aktivister.
Derfor sendte vi, under overskriften Towards Women’s Museums in the Middle East, en ansøgning til
Udenrigsministeriets Fund for Academic Cooperation and Exchange (FACE), et udvekslingsprogram, som støtter akademisk samarbejde mellem

K I C K S TA R T

Danmark og lande i Mellemøsten. Det var oplagt
at søge penge til projektet, der har til formål at
skabe netværk til udveksling af viden og erfaring
mellem museer, universiteter, studerende og
fagfolk i Danmark og Mellemøsten og om muligt
at skabe et fundament for udviklingen af kvindemuseer i Mellemøsten. Vi valgte dog at kickstarte
netværksprojektet uden at vide, om ansøgningen
blev imødekommet eller ej. Det vigtigste lige her
og nu var opbygningen af et formelt samarbejde
mellem de partnere, der deltog i ansøgningsfasen;
Women and Memory Forum (WMF)1 og Det amerikanske Universitet i Cairo (AUC), Tiraz centret i
Amman2 og The Knowledge Workshop i Beirut3.
Med midler fra Center for Kultur og Udvikling
og i samarbejde med Danish Egyptian Dialogue
Institute (DEDI)4 inviterede museet forskere fra
Mellemøsten og Danmark til seminaret Gender,
Museology and Dissemination, der blev afholdt på
Kvindemuseet i juni 2016. Stor var glæden, da vi
på seminaret kunne byde gæsterne velkommen
med meddelelsen om, at Kvindemuseet lige havde
fået ansøgningen godkendt, og at seminaret derfor ikke længere ’bare’ var et seminar, men markerede starten på et et-årigt intenst forskningsog indsamlingssamarbejde. Når året er gået,
formidles resultatet i udstillingen Women, Work
and Generations, der åbner i Operahuset i Cairo,
vandrer videre til Tiraz centret i Amman, derfra til
Beirut og så til Kvindemuseet i Aarhus. Herefter
returnerer den til Cairo, hvor de indsamlede genstande og historier skal danne grundstammen i
det (forhåbentligt) kommende kvindemuseum.

Afsluttende
diskussion om temaerne ”kvinder, arbejde
og generationer” på
Gender, Museology
and Dissemination
seminaret på Kvindemuseet, 2. Juni 2016.
Foto: Katrine Mandrup Bach

Kønsforskning og museologi
Gennem de seneste årtier har et stort antal europæiske lande, bl.a. Danmark, Tyskland og Østrig,
set en opblomstring af kvindemuseer, som kombinerer kvinde- og kønsforskning med museologi.

Deltagerne til
sommerskolen, Museum and Heritage
Summer School,
bydes velkommen af
direktør på Kvindemuseet i Danmark,
Bodil Olesen.
Foto: Katrine Mandrup Bach
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I Mellemøsten er der sket en lignende udvikling,
bl.a. dannelsen af WMF og The Institute for Gender and Women’s Studies på AUC i Egypten, samt
The Knowledge Workshop i Libanon, men i disse
lande er der endnu ikke oprettet kvindemuseer.
Ønsket om at indsamle og dokumentere kvinders
verdener og synliggøre kvinders betydning for
samfundet og kulturhistorien er baggrunden for
projektet. Den almindelige kvindes fortælling er
værd at formidle, da den er en del af en større
fortælling om den verden, vi lever i. Projektet skal
dertil vise, hvordan museer og udstillinger kan
bruges i kønsforskningen og i arbejdet frem mod
ligestilling. Ved at inddrage unge mennesker med
interesse for museer sikres det, at den viden,
der skabes undervejs, gives videre og styrker en
almen kønsbevidsthed. Men vejen mod et kvindemuseum er lang – og første skridt på vejen er
Women, Work and Generations.
Udstilling på tværs af grænser
For at lave en udstilling er der brug for en stærk
gruppe, der brænder for museer, formidling og
for kvinders fortællinger. Derfor afholdt Kvindemuseet en uges sommerskole i slutningen af
august, i samarbejde med DEDI: Vi havde inviteret
24 unge fra Danmark, Egypten, Jordan og Libanon til en dialog om, hvad et museum skal kunne
i dag. I løbet af ugen fik deltagerne rundvisninger
på Kvindemuseet, Sønderborg Slot og Moesgaard
Museum. For at skabe en fælles referenceramme
for, hvordan udstillinger kan opbygge historisk og
aktuel forståelse for andre mennesker og sætte
spørgsmålstegn ved de ting, vi tager for givet i
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Sommerskolens
deltagere takker for
de gode oplevelser og
mange nye venskaber.
Foto: Lena Kassicieh.

samfundet. Oplæg om indsamling, genstandshåndtering og formidling indgik også i programmet. Med besøg og oplæg i rygsækken var det til
sidst deltagernes opgave at komme med bud på,
hvordan man kunne udstille Women, Work and
Generations. F.eks. vil forslag om, hvordan forståelsen af arbejde har ændret sig fra datter, mor til
mormor-generationen, indgå i det videre arbejde;
alle deltagere kan fortsat følge med i denne proces, mens halvdelen er udvalgt til at videreudvikle
projektet.

Holdet fik muligheden for at se
Women and Memory
Forum’s arkiv, der
indeholder dokumentation over vigtige
kvindeforkæmperes
liv.
Foto: Pascale Ghazaly.

Udstillingsgruppen består af deltagere fra
Kvindemuseet i Danmark, DEDI, WMF, AUC, en
udstillingsarkitekt og 12 deltagere fra sommerskolen, og den er nu i fuld gang med at planlægge og
indsamle materiale. Bl.a. interviews med kvinder
i ukonventionelle jobs eller kvinder, der har måttet rejse til et andet land, og som kan fortælle,
hvordan det har påvirket deres liv. I september
mødtes gruppen i Cairo. Her besluttede man at
arbejde videre med temaerne ’migration’, ’forsvindende viden’ og ’kvinders kamp’. I november
fastlægges endeligt ’den røde tråd’ i udstillingen,
som i maj 2017 åbner i Cairo - og rejser videre til
Jordan, Libanon og Danmark. Måske med flere
stop undervejs, men en ting er sikkert: Udstillingen er første skridt på vejen mod et kvindemuseum i Mellemøsten.

Noter
1
WMF er en egyptisk NGO, der arbejder med dokumentation
af kvinders liv og virke gennem indsamlingen af arkivmateriale.
2
Tiraz Centre er et museum og tekstilcenter, som huser en
af de største og bedst bevarede samlinger af palæstinensiske,
jordanske og arabiske dragter.
3
The Knowledge Workshop/Sawt al Niswa er et fælleskab
for kunstnere og aktivister, der arbejder med at skabe rum for
kritisk refleksion over kvinders sociale og politiske erfaringer i
den arabiske verden.
4
DEDI er et mellemstatsligt samarbejde mellem Egypten og
Danmark, der arbejder for at fremme kulturel og politisk forståelse mellem de to lande.
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Hvordan åbne museernes formidling, så
den giver plads for den viden, børn og
unge selv bærer ind i museet? En billedkunstner giver et bud og en opsang til
museernes formidling for børn.

Stemmer i
kulturens rum
Af Mette Elimar Jensen
kunstner og formidler

I

2015 viste Museum Mors Modstand 1943-45,
en udstilling om lokale modstandsgruppers
dannelse og organisation på Mors under
Besættelsen. I den forbindelse tilrettelagde
og gennemførte jeg et formidlingsprojekt sammen med en børnehaveklasse og leder Marianne
Vangsgård Torbensen, M. C. Holm Skolen, Nykøbing Mors. Vi satte en ramme for projektet, hvor
børn og voksne lyttede til hinanden, og hvor al
den viden, som blev delt, fik betydning: Projektet
mundede ud i børnenes egen kikkasse-udstilling,
som tog afsæt i ”Ingas fortælling”, en historie om
en pige og hendes oplevelser under Besættelsen.
I arbejdet med denne brugte børnene deres viden
og gav den udtryk i små verdener bygget af papir,
ispinde, knapper m.v..
Først var der blevet filosoferet over spørgsmål
om krig; f.eks. ”Hvad er krig?”, hvor et svar lød:
“Man slås og kæmper, også med hænderne. Det
gør man, fordi man ikke kan blive enige om at lege
sammen“. Alle havde en viden og en mening om,
hvad krig er, som blev skrevet ned til brug i udstil-

Hvad kunne
der ikke ske, hvis de
kulturelle institutioner i langt højere grad
gav plads til børnene
på deres betingelser?
Helt uden de voksnes
trang til at ændre børnenes formsprog til
noget, der er pænt at
se på, og som voksne
kan forstå.
Foto: Mette Elimar
Jensen
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lingen. Den dag udstillingen åbnede på Museum
Mors, delte børnene ivrigt ud af deres viden til
skolelederen, gæsterne og journalisten fra avisen.
De viste selv, stolte, resultatet frem, som indgik i
formidlingen til museets særudstilling Modstand
1943-43. Bagefter blev kikkasserne vist på en lokal
skole, Morsø Folkebibliotek og ved et optaktsmøde til Kulturmødet på Mors 2015. Projektet gav
børnene ejerskab til historien og mulighed for at
formidle deres viden til alle os andre på deres helt
egen måde.
At opføre sig museumsagtigt
Weekenden efter passede jeg museet og oplevede her, hvad museer kan, når de tager børn alvorligt. En af gæsterne var en dreng fra børnehaveklassen, som viste sin familie rundt på museet.
Senere dukkede et andet barn fra børnehaveklassen op for også at vise sin familie rundt. Bagefter
spurgte jeg mig selv: “Hvorfor var drengene så
tændte?” Mit bud er en vellykket rammesætning,
hvor børnene følte, at de blev taget alvorligt, og
hvor der ikke var noget af det, der blev sagt, som
var forkert. Nogle af børnene har slægtninge, som
har oplevet krig tæt på. Rammesætningen betød,
at børnene ikke blev personligt udfordret, men
kunne spejle deres erfaringer i et fælles vidensrum. “Rammesætningen er alt! Det er den, der
sikrer skiftet fra social virkelighed til kulturel, det
er den, der skåner deltagerne for misforståelser”1, har professor og børnekulturforsker Beth
Junker sagt. En anden vigtig brik var, at museet
udvidede sit rum til også at inkludere børnenes
egen formidling - kikkasserne indgik på lige fod
med museets øvrige udstillinger.

Museet udvider
sit rum til også at
inkludere børnenes
egen formidling.
Foto: Mette Elimar
Jensen

For få år siden
var institutionernes
tilgang til børn, “at
de larmede og de
lugtede”. I dag er det
heldigvis ikke sådan
mere.
Foto: Mette Elimar
Jensen

På trods af at mange museer har aktiviteter for
børn, kunne jeg ønske mig, at man gav børnene
mere plads på deres egne betingelser og lod deres egen viden spille op mod den viden, museet
stiller til rådighed. Helt uden de voksnes trang til
at ændre børnenes formsprog til noget, der er
pænt at se på, og som voksne kan forstå.
Når folk går ind på posthuset, opfører de sig
posthusagtigt2, har uddannelsespsykologen og
videnskabsteoretikeren Jerome Bruner sagt. Det
betyder, at vi opfører os på en bestemt måde, der
svarer til de omgivelser, vi befinder os i. Pointen
gælder også museerne; som museumsgæster har
vi nogle forventninger til, hvad vi skal opleve; og
vi tror, vi ved, hvordan vi skal opføre os i museets
rum. Vi går alvorlige rundt, taler stille med hinanden og sætter ikke nødvendigvis spørgsmål ved
den formidling, vi møder. Drengene fra børnehaveklassen opførte sig ikke som nogen, der gik ind
et sted, hvor de skulle modtage en viden, men
kom selv med en viden, som de delte med deres
familie - skabte deres egen fortolkning af, hvad
det vil sige “at opføre sig museumsagtigt”.
Sally Thorhauge, ph.d, Aarhus Universitet og
medforfatter på Museumsgrundbogen - Kunsten
at læse et museum3, har lavet en stor undersøgelse af, hvordan børn og unge oplever museerne4.
Hun konkluderer bl.a., at jo mere eleverne inddrages i formidlingsprocesserne, des bedre er deres
læring. En anden er måden, hvorpå lærerne og
museernes personale kommer eleverne i møde:
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Når museet vækker børnenes undren, skabes der
et godt læringsmiljø, som understøttes af lærer
og formidlers forarbejde. Et venligt smil fra museets personale kan være med til at bane vejen for
børnenes begejstring.
I de seneste år er der lavet flere undersøgelser,
som har til formål at skabe et mere klart billede
af den måde, danskerne bruger deres museer5.
Undersøgelserne viser, at museerne er udfordret
med hensyn til at få flere børn og unge til at bruge deres tilbud. Ved hjælp af nye teknologier har
museerne udviklet andre måder at formidle på,
som appellerer til alle vores sanser. Den sproglige
kommunikation er omsat til film, lyd, lys der henvender sig til både børn og voksne.
Børn larmer og lugter!
Danske museer har en rig tradition for at formidle
til børn. Vi kan dog ikke komme uden om, at der
er forskel på udviklingen af den teoretiske tilgang
til børneformidling og den praktiske dagligdag. For
få år siden var tilgangen til børn, “at de larmede
og de lugtede”. Børnene skulle være stille, deres
begejstring skulle nødig være til gene for museets
andre gæster. I dag er det heldigvis ikke sådan
mere. I dag har de fleste museer plads til børns
undren og nysgerrighed. På mange museer er der
en væg, et rum eller små hyggelige afdelinger,
hvor børn kan udfolde sig. Men hvorfor deler vi
vores kulturelle institutioner op i børneafdelinger
og voksenafdelinger? En stor del af vores liv lever
vi som voksengrupper, børnegrupper, ældregrupper eller ungegrupper. Måske kan kulturinstitutionerne blive stedet, hvor vi kan mødes ligeværdigt uanset alder og tilhørsforhold. Hvor vi er en
naturlig del af hinandens liv, og hvor børnenes
medejerskab skærper deres og vores viden om de
fortællinger, som binder os sammen, og som vi
alle er med til at forme.
I sit oplæg på konferencen Museet i skolen
og skolen i museet, d. 29. oktober 2015 i Historie LAB, Nationalt Videnscenter for Historie- og
Kulturarvsformidling i Jelling fortalte professor
Allison Druin6 om sin forskning og erfaringer med
børn og unge som samarbejdspartnere i udviklingsprocesser. I udviklingsprocesserne arbejder
Allison Druin med en flad struktur, hvor børn og
voksne er ligeværdige. Processernes formål er at
udvikle og identificere de gode ideer, der kan omsættes til brugbare løsninger. Til spørgsmålet om
hvordan vi etablerer disse samarbejder med børnene svarer hun, at vi skal tage børnene alvorligt
og lytte til, hvad de siger. Det lyder enkelt, men
giver stof til eftertanke, for hvad vil det egentlig
sige at tage børn alvorligt og lytte til dem?
Min opgave som kunst- og kulturformidler er
at åbne rum for børn og unge. Ikke kun rum, hvor
de kan udfolde sig og dele deres viden, men som

Børn der har fået
tændt en gnist af
nysgerrighed.
Foto: Marianne Vangsgaard Torbensen
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også tænder den gnist af nysgerrighed, der gør, at
de senere går sultne om bord i fagfolkenes fortællinger. Udstillingen Modstand 1943-45 fortalte
om et sort kapitel i vores historie. Det blev det til
en relateret udstilling, der tog afsæt i børnenes
egen viden og meninger (jeg opdagede bl.a., hvor
meget de vidste om brugen af bazooka, håndgranater og andre våben), og i et barns oplevelse af
besættelsen på nærmeste hold. Processen gav
dem nye brikker med i fortællingen om krig. Min
oplevelse af forløbet er, at det giver god mening
at inddrage børn i formidlingen, og som formidler
har det givet lyst til at tage nye redskaber som
ligeværdighed, vidensdeling og ejerskab i brug.

Noter
1
Beth Junker. Børn og kultur - mellem gamle begreber og nye
forestillinger. Dansk, kultur og kommunikation, et pædagogisk
perspektiv. Akademisk Forlag, 2011. S. 220.
2
Jerome Bruner. Mening i handling. Forlaget Klim, 1999. S.
56.
3
Ane Hejlskov Larsen og Sally Thorhauge. Museumsgrundbogen - Kunsten at læse et museum. Forlaget Systime, 2008.
4
Adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber
mellem skole og museum, juli 2016
5
Kulturstyrelsens Brugerundersøgelser 2012 og 2014
6
Professor ved University of Maryland
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Udstillinger
Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

HOLSTEBRO MUSEUM

Foto: Holstebro Museum

Historien i kornet
Luftfotos af det danske landskab afslører, hvor vores forfædre færdedes. De
har gravet huller til stolperne til deres
huse, til brønde, til voldgrave, til grave
og til meget andet. Og på disse steder
gror kornet bedre i tørre somre end
på resten af marken, fordi her er mere
muld og større fugtighed. Når vi så flyver over en gul kornmark, kan vi se de
grønne spor efter jernalderbøndernes
langhuse, brøndene på gårdspladserne
og hegnene, der omgav gårdene. Historien står således skrevet i kornet. Udstillingen præsenterer billeder og
resultater fra projektet Fortiden set fra
himlen – luftfotoarkæologi i Danmark.
Et storstilet projekt, som har haft til
huse på Holstebro Museum siden 2009.
Resultater fra projektet blev i 2015
fremlagt i bogen Luftfotoarkæologi i
Danmark.
14.10.16-17.4.17

Foto: Peter Bonnén/Davids Samling

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

Djiboutis Farver
Fotografier af Peter
Bonnén
Måske var det ikke muligt at lave retvinklet byggeri, da de faldefærdige huse
i Djibouti City, som Peter Bonnén har
fotograferet, skulle bygges. Måske var
ikke alle farver til rådighed. Alligevel er
der ingen tvivl om, at der er tænkt over
tingene: Bygningerne og farverne skulle
fungere i forhold til de behov, der var på

et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt.
Nu fungerer formerne og farverne på en
ny måde. Set med en kunstners blik bliver
de til æstetiske kompositioner a la Bruce
Chatwins drømmeagtige rejsefotografier
eller Mark Rothkos ulmende farvefelter.
Virkelighedens verden er dog ikke langt
væk. I et hjørne ses et skilt på fransk og
arabisk, der henviser til et spisested. På
en snor i et vindue hænger et større parti
spraglede bh’er til tørre. Med særudstillingen fortsætter Davids Samling sin
række af fotoudstillinger fra og om den
islamiske verden, med både ældre optagelser og nulevende kunstneres værker.
23.11.16-16.4.17
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DEN BLÅ PLANET

DEN SORTE DIAMANT

OPSLAG NEDSLAG
Danske kunstnerbøger
En kunstnerbog er ikke en bog om kunst,
men slet og ret en bog som kunst. Kunstnerbogen er et værk i sig selv og kan
samtidig fungere som en formidling af en
række udtryksformer som foto, tegning,
grafik og tekst. OPSLAG NEDSLAG viser
seks tværsnit i kunstnerbogens historie

og stilistiske univers, som den på dansk
grund har udviklet sig siden slutningen af
1950’erne og frem til i dag. Sigtet ligger
på den tematiske og materielle spændvidde gennem nedslag, der sætter fokus
på mediet, tilblivelsen, stilretninger inden
for genren og den historiske kontekst.
Udstillingens temaer perspektiveres via
otte hovedkunstnere, hvis kunstnerbøger
på forskellig vis belyses gennem rumlige
installationer og supplerende kunstværker. Kunstnerne er bl.a. Bjørn Nørgaard,
Lene Adler Petersen og Tal R.
30.9.16-11.3.17

Foto: Thinkstock

Et hav af plastik
Store plastikstykker i havet bliver
langsomt nedbrudt til mindre stykker,
indtil de næsten er usynlige. Giftstoffer
i havene klæber sig til mikroplasten
og ender i dyrene, da de tror, det er
småfisk eller plankton. Og i yderste
konsekvens bliver vores egne kroppe
slutdestination. Den Blå Planet sætter
med denne udstilling fokus på en global
problemstilling, der har katastrofale
konsekvenser. Udstillingen fortæller
også om den danske miljøorganisation
Plastic Change og dens kommende ekspedition ud i verdens største plastiksuppe i det nordlige Stillehav. Den viser
dokumentarfilmen Plastiksuppe forude
og giver konkrete forslag til, hvad man
selv kan gøre for at stoppe udviklingen.

Foto: Bjørn Nørgaard/Det Kgl. Bibliotek

28.10.16-29.1.17

KVINDEMUSEET

Erotik i 3D
Da træstereoskopet i 1850’erne kom
på markedet, var det en teknologisk og
æstetisk sensation. Ved at købe masseproducerede stereofotokort og indsætte
dem i et stereoskop, blev det pludselig
muligt at opleve alle verdens seværdigheder og berømtheder hjemme fra dagligstuen. Billeder af afklædte kvinder var et
fast indslag helt fra starten. I dag udgør
disse fotografier en enestående, og ofte
overset, kilde til datidens idéer om køn,
seksualitet og skønhedsidealer – ligesom
de giver et indblik i, hvordan erotisk billedmateriale har udviklet sig fra ulovlige
undergrundspublikationer til de erotiske
billeder og film, vi kender i dag.
4.11.16-5.2.17
Foto: Kvindemuseet
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Energi fra Havet
Dansk offshore på
Nordsøen

Foto: Werner Karrasch

Et besøg på en af de danske platforme
på Nordsøen er stort set udelukket for
andre end de mennesker, der arbejder
derude. Det samme gælder de store
vindmølleparker, som siden år 2000 er
skudt op i danske farvande. Udstillingen
tager de besøgende med ud på platformene på havet, under platformene på
havbunden, ned i undergrunden og op i
luften, hvor Nordsøen åbner sig i helikopterperspektiv. Den giver samtidig
en grundviden om, hvordan olie, gas og
vindkraft produceres i dag.
Permanent udstilling

VIKINGESKIBSMUSEET

Werner Karrasch
Fotografier 1991-2016

Gennem 25 år har Werner Karrasch
som fotograf på Vikingeskibsmuseet
dokumenteret skibsbyggerier i mindste detalje, farefulde sejladser i høj sø,
tjærebrænding i ekstreme temperaturer
og fund fra undersøiske udgravninger.
Fotografisk er Werner Karrasch ikke en

fri fugl. Opgaverne er styret af faglige
interesser og behov, og billederne er en
fotodokumentarisk oplevelse, præget af
hans indgående kendskab til sine motiver.
Udstillingen giver et tilbageblik på museets historie og Werner Karraschs virke
som fotograf gennem en række udvalgte
temaer. Bl.a. dramatiske skud af Frederikssundsjollen Marcus Noer med bølgerne skummende om forstævn og besætning, håndværkere med en imponerende
kunnen og ikke før viste billeder fra det
rekonstruerede langskib Havhingsten fra
Glendaloughs rejse til Dublin tur/retur.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

5.11.16-30.3.17

DANSK L ANDBRUGSMUSEUM

Konditorkunst i
verdensklasse

Han var manden bag verdens højeste
bryllupskage, der vejede 4,6 tons, og
han leverede ekstravagante kager til
de kendte og de kongelige, når der var
fest. Den danske konditor Gert Sørensen var en pioner i konditorverden. I
udstillingen kan man bl.a. opleve Gert
Sørensens originale sukkerdekorationer, som er blevet bevaret, og et kakaomaleri af Regentparret, som var en
del af kagen ved deres sølvbryllup 10.
juni 1992.
15.11.16-17.9.16
Foto: Scanpix

43

UDSTILLINGER

G L A S M U S E E T E B E LT O F T

Gemt – men ikke glemt
For 30 år siden kunne Glasmuseet
Ebeltoft første gang slå dørene op for
publikum. Museet kaster nu et blik
tilbage ved at vise de dele af samlingen, som ellers ikke får megen opmærksomhed, men som samtidig er
fundamentet for museet. Samlingen
rummer fine værker, der vidner om alle
de væsentligste traditioner. Men også
værker, som er kommet til på trods
af, at tilsvarende teknikker allerede
var repræsenteret. Disse værker er nu
fundet frem i et tilbageblik på de 30 år,
der er gået.
8.10.16-28.05.2017
Foto: Glasmuseet Ebeltoft

MOESGAARD MUSEUM

De første indvandrere

Foto: Kunstmuseum Basel - Martin P. Bühler

LO U I S I A N A

Louisiana on paper
Barnett Newman

Den amerikanske kunstner Barnett Newman (1905-1970) var en af de fremtrædende figurer på 1950’ernes kunstscene
i New York. Her arbejdede han på radikal
og revolutionerende vis med maleriet
i lighed med kunstnere som Willem de
Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko
m.fl.

Sammen brød de med den dominerende europæiske tradition og åbnede
med såkaldt ’abstrakt ekspressionisme’
og ’Color Field’-maleri for helt nye retninger inden for kunsten. Også når det
gælder andre medier end maleriet, var
Barnett Newman grænseoverskridende
og søgte nye veje til at udtrykke mentale
og eksistentielle grundvilkår. I udstillingen
vises et udvalg på 12 tegninger og 26 grafiske arbejder. Louisiana on Paper er en
serie med en række kunstneres arbejder
på papir. Det er ofte små, intense udstillinger, som kalder på fordybelse, fordi de
går tæt på kunstnerens skabelsesproces
eller idé-register.
6.1.-23.4.2017

I Moesgaards stenalderudstilling kan
man komme helt tæt på de mennesker,
der levede i en tid, der var langtfra så
primitiv, som mange måske forestiller
sig. Vi møder bl.a. de første stenalderjægere, der kom hertil på jagt
efter rensdyr; de dygtige fiskere, der
udviklede specialiserede redskaber og
stammebåde og tog for sig af havets
goder; og de første bønder, der dyrkede jorden.
Permanent udstilling

Foto: Moesgaard Museum
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

Det vestindiske
møblement
Det handler om møbler. 250
møbler, for at være helt præcis. De stammer alle sammen
fra guvernørernes huse på de
tidligere dansk-vestindiske
øer. Det var møbler, der blev
købt af folk, som fik dem fragtet til den anden side af jorden
uden skelen til, hvilke træsorter der egnede sig bedst til
det nye klima. Den måde, man
omgikkes møbler på, fortæller meget om, hvordan man i
øvrigt gebærdede sig, kulturelt og politisk. Om synet på
lokalbefolkningen og på kolonierne. For godt nok var man i
Vestindien, men centrum var i
virkeligheden København. Med
en ung Peter von Scholten
som guide bringer rejsen i Det
vestindiske møblement os ikke
bare forbi Skt. Thomas og Skt.
Croix og på ture over Atlanten.
Vi er også med på møblernes
sidste rejse i 1917 – hjem til
Danmark, pakket i 107 kasser
som rekvisitter i fortællingen
om de sidste 100 års danske
tilstedeværelse i Vestindien.
Nationalmuseet står næste
år bag en udstilling, der tager
afsæt i historierne i bogen.
Klaus Dahl
Gyldendal

50 fund. Højdepunkter i arkæologien. Foto fra bogen. Aarhus Universitetsforlag

50 fund
Højdepunkter i
arkæologien
Vikingeskibe, slangegudinder,
guldkar, stenblokke, mumier,
hulemalerier og hovedløse
skeletter. På verdens museer
bugner det med spektakulære
og prægtige skatte fra arkæologiske fund, der tegner et billede af menneskets udvikling
i de seneste to millioner år.
Bogen samler 50 af de største
fund, der har ført til nye fortolkninger af historiens gang
eller været med til at definere
nye kulturer. Mange af bogens
50 fortællinger kan måle sig
med Harrison Fords Indiana
Jones i guld og eventyr. Men

de gode historier er ikke kun
underholdende skattejagter.
Forfatterne fortæller om opdagelserne, udgravningerne og
fundenes historiske betydning,
og de hjælper os med at forstå
fortidens mennesker, dagligliv
og forhold til døden. Bogen er
fjerde bind i serien 50 højdepunkter, der er en forskningsbaseret coffee table-serie om
de væsentligste og mest markante højdepunkter inden for
en række fagområder.
Red.: Vinnie Nørskov og Peter Pentz
Aarhus Universitetsforlag

Bevar os vel!
Teatermuseet i Hofteatrets bustesamling
Teatermuseet i Hofteatret har
afsluttet et større konserverings- og formidlingsprojekt
med overskriften Bevar os vel!
Med konservatoren på arbejde. Bogen er en dokumentation og markering af afslutningen på projektet, som var et
åbent konserveringsværksted
på museet i perioden november 2015-juni 2016. Her blev
buster og relieffer restaureret,
så publikum havde mulighed
for at komme helt tæt på
konservatorens arbejde.
Red.: Mikael Kristian Hansen
Teatermuseet i Hofteatret
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Kampen om lokalhistorien.
Billede fra bogen. Erik Raadal:
Gadebillede med figur, Gjern, 1937

P U B L I K AT I O N E R

Kampen om
lokalhistorien
Danskerne er bjergtaget af
deres hjemstavn. Der læses
og skrives lokalhistorie som
aldrig før. Kampen om lokalhistorien er en kulturhistorisk
undersøgelse af vores kærlighed til lokalhistorie, men
den handler også generelt om
vores fascination af netop det
sted, hvor vi bor eller er født
og opvokset. Udgangspunktet
er den sønderjyske lokalhistorie, men i anden halvdel
af bogen breder perspektivet
sig ud til resten af landet. Kim
Furdal giver en forklaring på
det voksende engagement i
lokalhistorie og kærlighed til
hjemstavnen i en tid præget af
globalisering. Han påviser, at
der er en nøje sammenhæng
mellem den danske nationalstat og den måde, hvorpå
vi dyrker vores interesse for
lokalhistorien.
Kim Furdal
Museum Sønderjylland
ISL-Lokalhistorie

Gefjon
nyt tidsskrift
Der mangler en kanal,
hvor de kulturhistoriske
museers forskning kan
komme til orde, og hvor
museernes viden kan
deles på tværs. Det mener Museumskoncernen
ROMU og Museum Sydøstdanmark, som derfor
har taget initiativ til et
nyt tidsskrift med navnet Gefjon. Alle artikler
er fagfællebedømte, og
der bliver lagt vægt på,
at de er ”læsevenlige og
vedkommende uden for
meget akademisk spindelvæv”.
ROMU, Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitetsforlag
Udkommer en gang årligt

At bygga innehåll
med utställningar

Kulturarven – og dens
retlige beskyttelse

Hvordan kan man bedrive
forskning ved hjælp af udstillinger? Hvordan kan forskningsmæssigt indhold bygges i
og gennem udstillingsproduktion? Med udgangspunkt i sin
baggrund som idéhistoriker
og udstillingsproducent diskuterer Mattias Bäckström
disse spørgsmål og præsenterer et forslag til en ny type
forskningsvirksomhed: udstillingsspecifik forskning. Bogen
beskriver udstillingsproduktion
gennem 250 år, og hvordan
udstillinger kan bruges i udøvelsen af videnskab.

Interessen for vores fælles
kulturarv er stigende. Men
samtidig er krig, ødelæggelser,
tyverier og plyndringer daglige
udfordringer for kulturarven
verden over. Professor Ditlev
Tamm giver her den første
samlede fremstilling på dansk
af såvel de nationale som
internationale regler om kulturarvsbevaring. I bogen hører
vi om de grundlæggende begreber, om kultur i videste forstand og om de organisationer
med UNESCO i spidsen, som
søger at værne om, formidle
og tilgængeliggøre de mange
fortidsskatte, som vores fælles
kulturarv rummer.

Matthias Bäckström
Nordic Academic Press

Museums, Ethics and
Cultural Heritage
Etik er et evigt aktuelt emne
for museerne. Det gælder
samlinger, ejerskab, menneskerettigheder, kulturarv,
bæredygtighed og meget
andet. I denne udgivelse fra
ICOM (International Council
of Museums) udforsker en
række internationale museumsprofessionelle etik i den
museale praksis i fortid, nutid
og fremtid ud fra en bred vifte
af perspektiver. Det sker via
casestudier og kommentarer
med fokus på bl.a. udstillinger,
undervisning og nye teknologier. Bogen henvender sig til
både praktikere og akademikere, studerende og politiske
aktører.
Red.: Bernice L. Murphy
ICOM – Routledge

Ditlev Tamm
Djøf Forlag
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Eps-format. Tjek opløsningen, og kig alt billedmateriale grundigt igennem!
Screendumps modtages ikke. Billedtekster indsættes nederst i wordfilen.
Husk venligst at angive fotografens navn eller anden kreditering. Bemærk
venligst, at redaktionen forbeholder sig ret til at sortere i det indsendte
materiale og til, efter behov, at tilføje nyt billedmateriale.
Nyheder, udstillinger og publikationer
Nyt fra museerne bringes både i det trykte blad og på danskemuseer.dk.
Pressemeddelelser sendes til info@danskemuseer.dk. Vedhæft gerne billede i høj opløsning (min. 300 dpi), og angiv motiv og kreditering. Redaktionen modtager kun pressemateriale elektronisk.
Artikler og billeder i Danske Museer må ikke benyttes kommercielt eller til
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Gallerireol med netdøre
Effektiv opbevaring med op til 400 m2
ophængsplads på blot 50 m2 gulvareal.

National og international
kunsttransport
Små og store klimastyrede kunsttransportbiler
Søfragt, luftfragt og landevejstransport
Fremstilling af transport- og klimakasser
Team af specialiserede medarbejdere

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

DANISH ART TRANSPORT A/S

Oliefabriksvej 61
DK-2770 Kastrup· +45-70255100
www.datcph.com

DANISH ART
TRANSPORT

Vi gør teknik til gode oplevelser
Spektakulære audio-visuelle løsninger til museer, udstillinger og
oplevelsescentre over hele Danmark.
Brug ny teknologi til at formidle historien og giv jeres gæster en unik
oplevelse.
Kontakt os og hør, hvordan vi gør historien levende.
FÆNGSELSMUSEET I HORSENS

AV-HUSET A/S . 4700 NÆSTVED . TLF 5577 4030 . INFO@AV-HUSET.DK . WWW.AV-HUSET.DK

FOREG® – Fleksibilitet i opbevaringen!
Med FOREG®-reolsystemer opnås fleksible og innovative opbevaringsløsninger i ethvert museumsmagasin. Ligegyldigt
om det er kunst, kulturhistoriske, naturhistoriske eller tekniske samlinger – vi har løsningen!!
ARKIV-TECHNIC AS
Arnold Nielsens Boulevard 72 - 74 • 2650 Hvidovre • www.arkiv-technic.dk
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Det er tankevækkende, at de politiske
vinde pt. ikke blæser i retning af flere midler
til museerne. Dels fordi der er en heftig kritik
fra Rigsrevisionen af bevarings- og
magasinforhold på flere af landets museer.
Og dels fordi konservatorer kan være med til
at højne museets generelle standard og sikre,
at museumssøjlen ’bevaring’ også bidrager til
museets forskning og formidling.
Pernille Holm Mogensen
konservator, cand.scient
læs s. 16

danskemuseer.dk

