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ICOM
Af Lars Nørbach

Velkommen til Danske Museers temanummer 2017. Det første i en forhåbentlig lang række af
temanumre efter redaktionsudvalget sidste år besluttede at lave fire almindelige numre og et temanummer årligt. Hvad nyt er der i det, vil den vågne læser måske spørge, og til det vil vi svare,
at det nye er, at temanumrene er lagt i hænderne på en udefrakommende museal interesseorganisation eller lignende. Foruden at give spalteplads til museale organisationer, så er hensigten
med temanumrene desuden at gøre det muligt at komme godt rundt om emnet.
Valget til dette første temanummer faldt naturligt på ICOM Danmark, som siden 1946 har
holdt fanen højt og taget den vanskelige diskussion om etiske emner i relation til det museale
arbejde. Det kan måske til daglig synes overflødigt at stå fast på ICOM’s etiske principper, for de
synes jo så rigtige og lige til. Men i tider, hvor der sættes spørgsmålstegn ved, om vi som museer
nu virkelig også behøver at beskæftige os med alle fem søjler – hvor man åbenlyst og uden at
rødme begynder at tale om A- og B-museer – ja, så er det nok værd at stoppe op og studere dette
temanummer nærmere, måske folde plakaten med de otte etiske grundprincipper ud og huske
sig selv på grundpillerne i det museale arbejde.
Det er nok nemmere i et demokratisk land som Danmark, end i eksempelvis diktaturstater
andre steder i verden, at erklære sig enig i og efterkomme ICOM’s etiske regler. Her til lands
kommer vi sjældent ud i etiske dilemmaer eller berører emner, som er vanskelige. Eller gør vi?
Om det nu er med eller uden muhammedtegninger, så kan en udstilling fra tid til anden skabe
røre. ICOM’s etiske regler er den samlende faktor for museer overalt i verden. Reglerne er normgivende og skal efterleves af museerne og deres ansatte. Men kolleger overalt i verden oplever
jævnligt, at emner ikke kan udstilles eller optages i samlingerne – end ikke flere hundrede år
efter de har fundet sted.
ICOM er en kollegial organisation, der er grundlagt på faglighed, og blandt de ansatte i den
danske museumsbranche oplever vi vel nok den største opbakning i verden til ICOM. De fleste
herhjemme melder sig naturligt ind i ICOM, fordi man er enige i de etiske regler. Men reglerne glider måske i baggrunden med årene, og fordelene ved den gratis entré, som følger med
ICOM-kortet, bliver måske det væsentligste argument for medlemskab. Men ICOM er mere
end etiske regler og gratis entré. Det er også kollegialt samarbejde og netværk i de 30 forskellige internationale komitéer, hvor man mødes for at diskutere de specielle spørgsmål, som
knytter sig til netop den gren af museumsbranchen. Således blev der bl.a. i september afholdt
ICOM-CC-verdenskongres i København, der med ca. 2.800 medlemmer er den største af de
internationale komiteer. ICOM-CC’s mission er at fremme konservering af kulturarven samt
udgøre rammen for et tværfagligt og internationalt samarbejde om arbejdet med bevaring af
kultur- og naturgenstande. Derudover har ICOM Nord og ICOM Tyskland sammen netop afviklet konferencen Difficult Issues i Helsingborg og Helsingør. Læs mere om det her i bladet, og
bliv gerne inspireret til at bruge og deltage i en af ICOM’s mange internationale faglige komitéer. Ønsker du at følge med i kommende kongresser, de faglige komitéers arbejde eller arbejdet
i almindelighed i ICOM Danmark, så tjek www.icomdanmark.dk.
ICOM Danmark vil gerne takke Danske Museer for et godt samarbejde om temanummeret,
og fordi vi måtte bruge spalterne til vores sag.
På ICOM Danmarks vegne, bestyrelsesmedlem Lars Nørbach
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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.

INTRANET

Har du besøgt
ICOMMUNITY?
Alle medlemmer
har adgang!

ICOMMUNITY er ICOM’s intranet. Her
kan du finde publikationer, vejledninger og informationer om kommende
konferencer, udstillinger, workshops og
seminarer. Du har også mulighed for at
annoncere for dine egne arrangementer.
Du har adgang til de to tidsskrifter Museum International og ICOM News samt
en lang række dokumenter vedrørende
ICOM’s administrative arbejde, møder
og kommunikation. Alle medlemmer har
adgang. Hvis du endnu ikke har været
inde på ICOMMUNITY, så skal du blot
udfylde en formular på hjemmesiden for
at få et brugernavn og en adgangskode.
Klik member access på ICOM’s hjemmeside – så er du i gang.
http://icom.museum
http://icommunity.icom.museum/en/user/
forgotpassword

25.1
2018 vil kulturminister Mette Bock møde
den danske museumsverden og fremlægge fremkomne forslag og de videre
konklusioner i relation til museumsstøtten.

Skib ladet med ålegræs. Foto: Mette Odgaard

TA N G TA G E

Tang til Læsøs
kulturarv

Læsø Museum. Der er lige nu masser af
liv omkring de gamle tanghuse på Læsø,
som restaureres og får nyt tangtag efter
gamle teknikker. 170 tons tørret ålegræs
blev i 2016 lagt på taget af tre gamle huse.
Og i år løber mængden op i nærheden af
200 tons. Læsø var i gamle dage et meget fattigt øsamfund, der måtte bruge de
byggematerialer, der var for hånden. Det

var skibstømmer fra strandede skibe og
ålegræs, som skyllede op på strandene i
store mængder. Et materiale, der viste sig
at have en fantastisk isolereringsevne, og
som i dag anses for en bæredygtig løsning.
I dag anvendes ålegræs fra Bogø, som
høstes, tørres og presses i bigballer, før de
fragtes til Læsø. Et tangtag kan holde i helt
op til 300 år. Men i dag er hovedparten af
Læsøs i alt 36 tanghuse i så elendig forfatning, at en udskiftning er nødvendig, hvis
mange hundrede års tanghistorie ikke skal
gå tabt. ”Takket være midler fra A.P. Møller-Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen samt
Augustinus Fonden kan vi nu fremtidssikre
denne enestående byggeteknik,” fortæller
museumsleder Simon Kyhn-Madsen. Tanghusenes Dag bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor man kan se tanghusene og restaureringsarbejdet på nært
hold. Læs mere: www.tangtag.dk.
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Kulturpolitik
på museum
Teatret Masken, Nørregade Teatret,
Fuglsang Kunstmuseum, Ensemble Storstrøm og Museum Lolland-Falster har
afholdt to debataftener med repræsentanter fra de opstillingsberettigede
partier og borgerlister i henholdsvis
Guldborgsund og Lolland kommuner.
“Vi ønsker at give borgerne mulighed
for at stille politikerne i de to kommuner
direkte spørgsmål om kulturpolitikken
i netop deres kommune forud for det
kommende kommunalvalg og høre, hvad
de enkelte partier vil med den professionelle kultur,”fortæller gruppen bag de
to kulturpolitiske debataftener. Begge
aftener blev indledt med et kort oplæg
fra de forskellige politikere om deres
visioner for kulturen, hvorefter den
lokale, professionelle kultur blev debatteret, herunder emner som børne- og
ungdomskulturpolitik, kulturturisme
samt kulturel infrastruktur. Det er anden gang, at de fem kulturinstitutioner
holder kulturpolitiske debataftener i
forbindelse med et kommunalvalg.

Så længe Kunstmuseet
i Tønder er en del af
Museum Sønderjylland,
ønsker vi ikke længere
at fortsætte tegnestuens
moralske og økonomiske
støtte til stolegavesamlingen
i vandtårnet. Vi ønsker
ligeledes ikke at støtte
øvrige formidlingstiltag
omkring vores far
og hans virke som
møbelarkitekt i Museum
Sønderjyllands regi.

Eva & Marianne Wegner om fusionen
af Tønder Kunstmuseum med Museum
Sønderjylland. I Jyllandsposten d. 19.11.

ETIK

Forslag om
international
ICOM-etikkomité
for alle

En gruppe museumsfolk fra forskellige
lande foreslår en ny etikkomité, som skal
være et åbent debatforum for alle. ETHCOM har eksisteret i årtier, som en etisk
komité, der regulerer de etiske retningslinjer, rapporterer direkte til ICOM’s præsident og Executive Board og behandler

FINT SELSKAB

H. C. Andersen i
Asien-eventyr
Odense Bys Museer er blandt de to danske
medlemmer af den verdensomspændende
World Tourist Alliance, som består af 89
medlemmer, heraf 20 kinesiske. Formålet
med alliancen er at fremme verdensomspændende turisme, og at alliancens medlemmer kan udveksle ideer og erfaringer
inden for både turismefremme og turismepleje. Derfor er de 89 medlemmer alle
turistbrancheorganisationer og attraktioner, som er toneangivende inden for deres
felt. Odense Bys Museer er blevet inviteret
ind, som et grundlæggende medlem, af

etiske problemstillinger på kanten af loven.
Men ifølge forslagsgiverne mangler der et
forum for at diskutere hverdagsudfordringer med etik, udveksling af erfaringer og
diskussioner, som her og nu kan give museumsfolk større indsigt i, hvordan de kan
bruge etikken i deres arbejde. Især i relation til museernes øgede sociale ansvar og
engagement i lokalsamfundet ser forslagsgiverne et behov for et permanent forum
for refleksioner og overvejelser omkring
museernes relation til samfundet.
Etableringen af en ny international
komité kræver støtte fra minimum 50
ICOM-medlemmer fra ti lande på to kontinenter. Kontakt Søren la Cour, slc@indmus.dk, for mere info eller facebook.com/
newcommittee/

formanden for China National Tourism
Administration (CNTA) – som kan regnes
som Kinas turistminister. De er det eneste
museum i alliancen, og baggrunden for
deres medlemskab er H.C. Andersen.
”Odense Bys Museer har det sidste
årti arbejdet konsekvent med branding af
Odense og Andersen i Asien, og vi oplever
nu årlige stigninger i antallet af kinesiske
gæster i H.C. Andersens hus. I år alene har
vi set en stigning på 40% i forhold til sidste år. Så arbejdet med at koble Andersen
og Odense lykkedes – om end det er en
kontinuerlig indsats,” fortæller Niels Bjørn
Friis, der er inspektør ved Odense Bys
Museer og ansvarlig for koordineringen af
arbejdet med Kina, Japan og Korea.
Odense Museer Bys håber, at de gennem netværket kan styrke deres internationale position og sætte fokus på Danmark
– og naturligvis Odense.
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”ODM’s
orienteringsmøde
er et vigtigt forum
for faglighed og
fagpolitik”
”Det er vigtigt at få ny viden om, hvordan mine kollegaer arbejder rundt
omkring i landet. På ODM’s orienteringsmøde ser vi vores arbejde i et større
perspektiv. Det er både et vigtigt forum
for faglighed og fagpolitiske debatter,
” siger museumsinspektør Pernille
Pantmann, Museum Nordsjælland, og
opsummerer en af hovedårsagerne
til, at museumsfolk fra hele Danmark
hvert efterår mødes til ODM’s faglige
orienteringsmøde. I år deltog godt 400
arkæologer, kultur-, kunst- og naturhistorikere og andre fagpersoner i mødet,
som fandt sted på Munkebjerg Hotel
i Vejle. Med over 100 oplæg udvekslede de viden og erfaringer om alt fra
strontiumisotop-analyser og ’Rodin i
nye rammer’ over fondssamarbejde til
folketro og magi i Middelalderen. Orienteringsmødet blev åbnet med taler af
Folketingets kulturudvalgsformand, Orla
Hav (S), Nationalmuseets direktør, Rane
Willerslev, og ODM’s formand, Flemming
Just. Den aktuelle debat om statstilskudsfordeling til museerne var blandt
hovedtemaerne i formandens tale. Vi
har brug for et fagligt solidt og samlet
museumsvæsen i hele landet og for at
bevare alle museumslovens fem hovedopgaver, understregede han.

INDGANG

Porten til
Odenses vikingeborg er fundet

Tegning: Holger Schmidt

Gravering: Jost Amman, 1585.

UDSYN

CATS-konference
om handel af malerkunst
og kunstnerartikler
1550-1800

Der er call for papers og posters til en
todages konference om teknisk kunsthistorie på Nationalmuseet i København
den 21.-22. juni 2018.

Vikingeborgen Nonnebakken i Odenses
centrum har i mange år været omgærdet
af mystik. Borgen kan ikke ses i landskabet i dag, men tidligere undersøgelser
har vist, at der gemmer sig en cirkelrund
borg på stedet. Det centrale spørgsmål
har været, om borgen er en af Harald
Blåtands såkaldte trelleborge, der alle
blev opført omkring år 980 som værn mod
syd fra kommende fjender og som led
i samlingen af riget. Spørgsmålet har til
stadighed været diskuteret, også selvom
arkæologiske undersøgelser i 2015 gav
kraftige indikationer på, at det forholdt
sig sådan. Men et særligt træk, nemlig
portene i verdenshjørnerne, manglede.
For at finde nordporten har Odense Bys
Museer derfor gravet ved Nonnebakken

Konferencens fokus ligger på de spirende internationale markeder og deres konsekvenser for den kunstneriske produktion
i det præmoderne Europa (1550-1800),
især set i forhold til handel med malerier
og kunstnermaterialer.
Konferencen henvender sig til en række
forskellige fagområder, herunder teknisk
kunsthistorie, kunsthistorie, konservering
og naturvidenskaben. Deadline for
abstracts er 1. februar 2018. Alle bidrag
bliver fagfællebedømt og vil i 2019 blive
publiceret online og i bogform i serien
‘CATS Proceedings’, udgivet i samarbejde
med Archetype Publications ltd., London.
Konferencen foregår på engelsk. Info:
cats-cons.dk/conference-2018.

i efteråret. Borgens nordport blev fundet, og Nonnebakken kan derfor, ifølge
museet, med sikkerhed beskrives som en
af Harald Blåtands trelleborge. Det er en
vigtig milepæl i museets forsøg på at gøre
Nonnebakken til verdensarv sammen med
de andre trelleborge.
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Forestil dig at
vække historien til live...
Se Nyheder på
av-huset.dk

VI FLYTTER NU GRÆNSEN FOR, HVAD PUBLIKUM
KAN OPLEVE PÅ ET MUSEUM
Genskab ødelagte artefakter, rekonstruér byer fra oldtiden eller genopliv forhistoriske dyr. Ved at lægge et virtuelt lag oven på virkeligheden forvandler ny DeepFrame-skærm vores omgivelser og skaber
livagtige scenarier i hvilken som helst størrelse eller afstand, som publikum og omgivelserne kan se,
opleve og endda interagere med. Interesseret i en full-size demo? - kontakt os.
AV-HUSET A/S · TLF 5577 4030 · INFO@AV-HUSET.DK · WWW.AV-HUSET.DK
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FREMTIDENS MUSEUM

Per Clausens valgplakat
på museum

Medielaboratorium
på Fængselsmuseet

Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By i
Aarhus har anmodet Enhedslistens Per
Clausen, om de må indlemme hans valgplakat fra det ny-overståede kommunalvalg i deres samling. Plakaten afbilder en
tegnet udgave af Clausen, lavet af partikammeraten Johanne Schmidt-Nielsen.
”Jeg har altid syntes, det var lidt sjovt,
når hun tegnede mig. Og jeg synes også,
at tegningerne er ret gode. Tegningen
fremhæver nogle særtræk, i stedet
for at man kommer til at se så neutral
ud. Det er markant anderledes, og det
kunne jeg godt lide,” fortæller Clausen
til TV2 Nord. Han er meget stolt over, at
Plakatmuseet anser den for at være så
usædvanlig, at de gerne vil have den til
at indgå i deres samling.

RØDE LISTER

Irakiske kulturobjekter
i risikozonen
Kampen imod ulovlig handel med kulturgenstande kræver øget brug af lovlige og
praktiske værktøjer, der udbreder viden
og oplysninger om hvilke genstande,
der er i risikozonen. ICOM har derfor
en database med røde lister, som beskriver hvilke typer af genstande i hele
verden, der er i fare for at blive ulovligt
handlet som følge af krig, uroligheder
eller lignende. Den røde nødsituationsliste over irakiske kulturobjekter i fare er
et eksempel på en liste, der illustrerer
de kategorier eller typer af genstande,
der er størst sandsynlighed for, vil blive
ulovligt handlet. Listen hjælper fagfolk
inden for kunst- og museumsverdenen
med at identificere mulige genstande,
ligesom den hjælper efterforskere med
at beskytte irakisk kulturarv fra at forsvinde hjem til private samlere. Museer,
auktionshuse, kunsthandlere og samlere
opfordres til ikke at erhverve objekter,
der er beskrevet i de røde lister, medmindre man har undersøgt genstandens
baggrund nøje og sikret sig relevante legale dokumenter. Læs mere om ICOM’s
røde lister: icom.museum/resources/
red-lists-database

Der er jo i et samlet hele
tale om Københavns
kulturarv, og derfor er
det ikke noget, man bare
brænder af. Det er noget,
man sørger for at gemme og
få arkiveret på en ordentlig
måde ... Vi er enige om,
at vi sætter os sammen
nu og finder en løsning på
situationen. Men her og nu
er der i hvert fald udstedt en
ordre om, at der ikke bliver
destrueret mere materiale –
mere kulturarv, før vi
har fundet en fælles
permanent løsning.

Teknik- og miljøborgmester Morten
Kabell om Københavns kommunes afbrændinger af arkivalier efter digitalisering. Sagt i P1 Eftermiddag 6.11.17.

Insero mediaLab er Fængselsmuseets
nye store satsning. Et kreativt, teknologisk legeland indrettet til alle, som har
lyst til at prøve kræfter med medieproduktion og historiefortælling.
Fængselsmuseet vil gerne lave videns- og debatskabende udstillinger om
svære etiske emner, hvor de besøgende
på forskellig vis inviteres til at præge
udstillingen, og dermed også de andre
gæster. Derfor har museet udvidet med
Insero mediaLab, som består af fem
sammenhængende lokaler, og indrettet
med filmstudie, lydstudie, redigeringsrum, mini-biograf og møderum. Museet
ser medielaboratoriet som et skridt på
vejen mod at skabe fremtidens museum, som man ikke bare besøger, men
også medskaber, og derigennem også
præger den aktuelle samfundsdebat
igennem. Insero mediaLab er udstyret
til produktioner med bl.a. green screen,
animation, 3D og VR. En databank med
historier, billeder, genstande og lyde
fra Fængselsmuseet giver mulighed for,
at tanker og indtryk samlet på turen
gennem museet kan finde nye, kreative udtryk. De færdige produkter kan
uploades direkte til Fængselsmuseets
YouTube-kanal og til særlige områder
af Fængselsmuseets udstillinger. Når
de første brugererfaringer er høstet, vil
mediaLab også kunne bruges til andre
emner, og der vil blive udviklet tilbud om
workshops og forløb for uddannelser.
Grundlaget for Insero MediaLab er skabt
med en bevilling fra Insero Horsens og
udviklet og opbygget i samarbejde med
Pim Feijen og PARTNERS InC.

Foto: Maria Berg Briese

NYHEDER

SKJOLD
SKADEKONTROL

Stop den lille ulykke – før den bliver stor

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

Vær klar når
skaden sker!
Bestil en SKJOLDVOGN på
www.museumstjenesten.com
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Danske Museer 40 år
Solidt fagtidsskrift søger
holdninger
Af
Majken Astrup

Tidsskriftet Danske Museer fylder
40 år. Fra starten var det tænkt som
en platform for kommunikation
mellem museer. Museumsfolk har
ytret deres faglighed og delt deres
professionelle viden, men debat,
holdninger og kritik har til tider
været svær at få frem.

D

a Peter Seeberg fik idéen til et lille
blad til museerne, handlede det om
at orientere på tværs af museerne,
om at inspirere og tage ved lære af
hinanden. ”Tænk lige på, at man i tiden før bladet
nøjedes med at sende hinanden sine årbøger!”
kommenterer bladets tidligere redaktionssekretær Tove Borre, som var med til at starte bladet
op i 1977. Det fortalte hun i en artikel i Danske
Museers maj-nummer i 2016. Bladet gav pludselig
museerne mulighed for at følge løbende med i
hinandens projekter, overvejelser, samarbejder og

udfordringer. Noget, der før i tiden kun forekom
ved konferencer, sammenkomster og i årbøgerne.
Og skribenterne meldte sig på stribe til at skrive
om deres faglige opgaver og udfordringer. Men
tidsskriftet gav også mulighed for politisk debat,
kritik af hinandens udstillinger og anmeldelser af
fagfællers bøger. Og her var det langt vanskeligere
for de skiftende redaktører at få skribenter på
banen. Debatten og de kritiske vinkler har altid
været der, men måske ikke i det omfang, som
bladet giver mulighed for, og som læserne kunne
ønske sig. Bladets nyligt afgåede redaktør, Line
Hjorth Christensen (2008-2017), refererer til én
af Peter Seebergs første ledere i det daværende
’Museumsmagasinet’, hvor han omtalte problemet: ”Han mente at museernes folk er lidt som en
familie; de nøjes med at stå og diskutere problemerne i krogene, mens det er langt vanskeligere
at få debatten frem i lyset” fortæller hun.
Voksende faglig spændvidde
Da Peter Seeberg sendte de første udgaver af
Museumsmagasinet på gaden, var det med fokus
på den gode formidling. ”Mange museumsfolk
var gode til at skabe samlinger. Peter Seeberg var
den første, der forstod, hvor vigtig en ingrediens
fortællingen var. Han fastholdt, at vi som museumsfolk skal tænke anderledes,” forklarer tidligere ansvarshavende redaktør af Danske Museer
Frank Birkebæk. Han uddyber, at formidlingen
blot er én af flere fagligheder, som har vundet
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indpas i tidsskriftet og i museumsverdenen. Da
Birkebæk var med i relanceringen af tidsskriftet
i 1988, nu under navnet Danske Museer, var det
fundamentalt at skabe en platform for faglig debat imellem museumsfolk og en inddragelse af de
nye fagligheder, som vandt ind på museerne. ”Op
igennem 90’erne og 00’erne oplevede museerne,
at nye typer af medarbejdere blev essentielle for
museets fortsatte virke: It-medarbejdere, prfolk, formidlere, som ikke var klassisk uddannet,”
forklarer Birkebæk. Igennem sine tyve år på posten oplevede han en stigende interesse blandt
museumsfolk for at bidrage med artikler, der tog
udgangspunkt i deres egen faglighed. Men det
var svært at få de nye fagligheder ind. De klassisk
uddannede fyldte fortsat meget, men til gengæld
tog de virkelig fra i bladet.
Også Line Hjorth Christensen, der var ansvarshavende redaktør fra 2008, fokuserede hurtigt
på bredden i faglighederne og i museerne. ” For
mig var det vigtigt, at bladets redaktionelle linje
afspejlede en bred museumsfaglighed. Og jeg har
også forsøgt at få flere museer til at melde ind,
og ikke kun fra de store, etablerede institutioner.
Danske Museer kan også være en prøvebane og
en formidlingskanal for museumsfolk in spe og for
andre med en anden baggrund end de klassiske
museumsfaglige.” Igennem hendes ti år på posten
har bladet fået et stigende antal uopfordrede
henvendelser. De store museer har løbende budt
ind, men det er lykkedes at få mange mindre museer til at melde sig i spalterne – museumsansatte
og andre med faglig indsigt i museernes verden.
Der er blevet taget fat på de mange nye udfordringer, museerne står overfor, både museologisk
og politisk, bl.a. dem, der følger med den digitale

FAKTA OM TIDSSKRIF TE T DANSKE MUSEER
For fyrre år siden søsatte museumsmanden
og forfatteren Peter Seeberg tidsskriftet
Museumsmagasinet, som skulle orientere
og kommunikere om stort og småt internt i
museumsverdenen. Artiklerne blev skrevet
af museumsfolk, præcis som i dag. Tidsskriftet blev støttet af Statens Museumsnævn,
præcis som det i dag støttes af Slots- og
Kulturstyrelsen, der overtog Statens Museumsnævns opgaver i 2001. Tidsskriftet er
til alle tider blevet printet og distribueret af
Museumstjenesten, som for øvrigt også tæller Peter Seeberg blandt sine grundlæggere.
Fra Museumsmagasinet blev lanceret i
1977 og ti år frem, vedblev det at være et
mindre blad, selvom det med tiden blev
fyldigere end de ti sort-hvide sider, som
det bestod af i starten. Bladet ledtes af en

redaktion bestående af fire engagerede
museumsfolk, der alle havde fuldtidsjob ved
siden af. Artiklerne blev renskrevet på en
elektrisk skrivemaskine og meddelelser fra
de danske museer om udstillinger, publikationer mv. blev printet på lyserødt papir og
indlagt som løsark.
Museumsmagasinet var i 1987 ved at gå
nedenom og hjem pga. for få abonnenter.
Derfor tog Frank Birkebæk, efter aftale med
Peter Seeberg, initiativ til at redde og relancere tidsskriftet i 1988 som Danske Museer.
Først med en professionel redaktør og få år
senere med Frank Birkebæk i spidsen som
ansvarshavende redaktør. Igennem sit formandskab for Statens Museumsnævn havde
Birkebæk sikret økonomisk opbakning til
tidsskriftet.

I 2008 tiltrådte Line Hjorth Christensen,
lektor og ph.d. i museologi og kulturformidling ved Københavns Universitet, stillingen
som ansvarshavende redaktør. I sin tid som
redaktør har hun bl.a. skabt øget fokus på
forskningen, såvel museernes egen som
den museologiske forskning, der i øget grad
finder sted på universiteterne. Gennem
det seneste år har hun i samarbejde med
bladets øvrige redaktion været tovholder på
det grafiske re-design og den digitale lancering af Danske Museer.
I 2017 blev den tidligere digitale redaktør
og redaktionssekretær Ida Bennicke udnævnt til ansvarshavende redaktør.
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Museumsmanden og forfatteren
Peter Seeberg,
grundlæggeren af
Museumsmagasinet,
senere omdøbt til
Danske Museer.
Foto: Gyldendals
Billedbibliotek

udvikling. Christensen har oplevet, at det kunne
være vanskeligt at få forfatterne til at forholde
sig kritisk til deres emne: ”Der har altid været
en tendens til at opfatte Danske Museer som et
udstillingsvindue for egen indsats, frem for at se
det som et debatforum. At bruge bladet til at
synliggøre, hvad man har skabt eller ydet, er både
vigtigt og inspirerende, men det må ikke udelukke
kritik – både af ens eget og af andres virke.”
Kritisk, demokratisk organ
Både Birkebæk og Christensen ser Danske Museer
som et centralt forum for den frie, kritiske debat.
”Da vi genopstartede tidsskriftet, ville vi gerne
skabe et museumspolitisk engagerende blad med
debat og inddragelse af politikere og lobbyister.
Og vi ville ikke kun læses af museumsfolk, men
også af politikere, bestyrelsesmedlemmerne på
museerne og de interesserede borgere. Danske
Museer skulle ligge på lægeklinikkerne og bibliotekerne,” fortæller Frank Birkebæk. Han mener, at
der i stigende grad blev lagt mærke til Danske Museer uden for museumsverdenen. ”Vi blev citeret
af politikere, i medierne og i den interne debat.
Selv nytiltrådte ministre ytrede sig i bladet,”
fortæller han. Redaktionen bad kollegaer om at
anmelde nye udstillinger og publikationer. Det gav
vurderinger og kritik, som var konstruktiv, men til

tider også mere konfronterende. ”Vi var nødt til
at gå i clinch med os selv og lære af vores fejl som
museumsfolk. Selvkritik var vigtig for troværdigheden, men desværre var og er påholdenheden
blandt museumsfolk stor, så i det lange løb var
der mest kritik i lederne.”
Line Hjorth Christensen har savnet politikeres
og bestyrelsesmedlemmers stemme i bladet.
”Danske Museer er stedet, hvor vi kan diskutere
de politiske vogne, som museerne ofte spændes
for. Det er vigtigt at få indsigt i de diskussioner,
der foregår i museerne og deres bestyrelser.
Hvordan tackler man nye politiske tiltag og krav
som fusioner, lovændringer og medarbejderopkvalificering?” Christensen mener, det er en vigtig
pointe, at Slots- og Kulturstyrelsen støtter bladet.
At det politiske system værdsætter bladet som et
rum for formidling, diskussion og kritik, også når
kritikken nogle gange er rettet mod det politiske
system. ”Der har måske været perioder, hvor man
har talt om at omstrukturere støtten, men det
ville være uheldigt, hvis det skete. Den politiske
anerkendelse af tidsskriftet som et rum for synliggørelse og debat om museernes rolle i samfundet
er essentiel i et demokratisk system. Det er en
cadeau til det politiske system, men også en nødvendighed, at Slots- og Kulturstyrelsen er bevidst
om den mekanisme og udviser rummelighed.”
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ICOM’s etiske regler
Hvad skal vi med dem?

Af
Rikke Alsbjerg Schøning, cand. mag. i historie og kulturarvsformidling
Thor Bæch Pedersen, cand. mag. i historie og kulturarvsformidling. Arkivarassistent ved
Hjørring Kommunearkiv og formidler på Nordjylland Historiske Museum
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ICOM’s etiske regler er grundlæggende
for museer i hele verden, men de internationale regler er meget overordnede,
og danske museer forstår ikke altid at
bruge dem, når der formidles. Det kræver i stedet et sæt institutionelle regler,
som er tilpasset til det enkelte museum
for at løse de etiske udfordringer, samtidens museer står overfor.

D

en gode, vedkommende, relevante og
aktuelle formidling opstår, når museerne er bevidste om deres etiske udfordringer og det omgivende samfund,
hvilket betyder, at de skal tage højde for deres
publikum, interessehavere, tilhørsforhold og det
samfund, som de er en del af og beskæftiger sig
med. Museerne bør derfor i højere grad udvikle
deres egen museale diskursetik med udgangspunkt i egne værdier, erfaringer, tilhørsforhold,
fagområde og den samfundsmæssige kontekst,
end de gør nu. I dag formidler vi som museer
historier, begivenheder og emner, som de besøgende kan forholde sig til og reflektere over. Vi
vækker nysgerrighed, skaber debat og fremmer
interaktion – for at gøre udstillingerne vedkommende og relevante for de besøgende. Her er det
essentielt, at museerne forstår at formidle ud fra
deres egen etiske diskurs, hvilket ikke alle museer
formår.
At partere en sæl – eller ikke
Det øgede fokus giver nogle udfordringer, for i
takt med de voksende krav om mere vedkommenhed, aktualitet og relevans bevæger museernes
formidling sig ind på et område, hvor flere besøgende har holdninger til de formidlede emner
– og hvor der ofte er følelser på spil. For hvordan
udstiller/formidler man emner som pelsproduktion, begrebet ondskab eller døde menneskekroppe samtidig med at tage de rette hensyn? Det
stiller museerne over for flere etiske overvejelser
i deres arbejde. Overvejelserne ses især i forhold til formidlingen, hvor der i større grad stilles
spørgsmålstegn ved, både hvad og hvordan museerne formidler. Et eksempel på et etisk dilemma,
de stod overfor på Nationalmuseet i forbindelse
med udstillingen Pels – liv og død, var overvejelsen om at partere og pelse en sæl som et event,
der skulle fungere som et indspark i debatten
omkring brugen af pels. Nationalmuseet valgte
at droppe ideen, fordi debatten omkring giraffen
Marius, som i perioden op til udstillingsåbningen
var blevet parteret i Københavns Zoologiske have,

I Politimuseets
særudstilling ’Ondskab’ fra 2012 blev
den økse og vinkelsliber, som Peter Lundin
brugte til at dræbe og
partere tre personer
i år 2000, udstillet.
Udstillingen tog
begrebet ’ondskab’ op
til debat og forsøgte
at italesætte begrebet
gennem fortællinger
som f.eks. Peter
Lundins historie.
Foto: Politimuseet
Fra Nationalmuseets særudstilling
’Pels – liv og død’ fra
2014. Her faciliterede Nationalmuseet
debatten om pels i
et historisk og nutidigt perspektiv, som
tog udgangspunkt i
deres store arktiske
samling, men også
lagde op til debat om
brugen af pels i dag.
(Nationalmuseet.
Foto: Nationalmuseet

havde skabt stærke reaktioner på internationalt
plan. Her skal vi som museer ligesom Nationalmuseet identificere, hvad vi kan tillade os, hvilke
hensyn vi skal tage og til hvem. Vores formidling
skal altså finde den etiske balancegang mellem
vedkommenhed, provokation, nysgerrighed og
etisk korrekthed i et samfund, der er i konstant
udvikling. Museernes etiske valg og beslutninger
er i høj grad afhængigt af hvert enkelt museum
– deres selvopfattelse, formål og værdier. Det
etiske omdrejningspunkt vil ikke være det samme
i Nationalmuseets særudstilling Pels – liv og død
fra 2014 som i Medicinsk Museions udstilling Det
indsamlede menneske fra 2015 eller i Politimuseets særudstilling Ondskab fra 2012. Udstillingerne
har det til fælles, at de alle formidler materiale og
emner, som har potentiale til at støde og provokere de besøgende, men deres formidling, publikum og genstande vil være vidt forskellige. ICOM’s
etiske regler kan derfor have svært ved at dække
alle museers behov, da museerne træffer deres
etiske beslutninger ud fra egne værdier, selvopfattelse og tilhørsforhold, hvorfor et overordnet
etisk regelsæt som ICOM’s bliver for generelt.
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Etiske regelsæt på hvert enkelt museum
En nærliggende løsning på museernes udfordringer er at bruge ICOM’s etiske regler som et helt
grundlæggende retningsgivende værktøj – som
det er tiltænkt – og supplere dette med institutionelle etiske regelsæt udviklet inden for hver enkelt museumsinstitution. Institutionelle regelsæt
kan bedre målrettes de værdier, hensyn og udfordringer, som det enkelte museum står overfor.
Denne måde at arbejde med museumsetik på
er ikke en ny tanke inden for museumsverdenen. I
de seneste år har tendensen internationalt været,
at museerne arbejder med en museal diskursetik, hvilket endnu ikke har vundet noget særligt
indpas ude på de danske museer. Den museale
diskursetik er baseret på dialog og udvikling, hvor
man opfatter museal etik som værende i konstant
forandring i forhold til det samfund, som museerne er en del af. Derfor må den museale etik også
konstant kunne forandres og tilpasses det omgivende samfund med udgangspunkt i hvert enkelt

I 2015 åbnede
Medicinsk Museions
udstilling ’Det indsamlede menneske’.
Udstillingen formidlede lægevidenskabens
historie og udvikling
fra hele menneskekroppe til DNA-spor.
Børn i reagensglas,
deforme hoveder
og et skelet med
udstillingsteksten ’En
neger’ var nogle af
de genstande, som
indgår i museets udstilling, og er dermed
de genstande, som
museet har haft etiske
overvejelser omkring.
Foto: Morten Skovgaard

museum. De danske museer bør derfor udvikle
egne institutionelle etiske regelsæt i samarbejde
med ICOM. Her kan ICOM især gøre sin indflydelse
gældende ved at opfordre og vejlede museerne
til, at etiske retningslinjer bliver en mere bevidst
og direkte del af museumsarbejdet.

OM ICOM
International Council of museums (ICOM) blev
dannet i 1946 som en gren under UNESCO med
det formål at skabe rammerne for en professionalisering af museumssektoren. Det første etiske
regelsæt blev udgivet i 1974, er senest revideret
i 2004 og blev oversat til dansk i 2006. I dag har
ICOM mere end 30.000 medlemmer fordelt på
137 lande. De etiske regler beskriver normerne
for forholdet mellem museet og samfundet og
mellem museet og den enkelte museumsmedarbejder.
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Præsentation af præsidenten
for ICOM, Suay Aksoy

Præsidentielle mærkesager
De svære ting og
en kulturarv på flugt
Af Annesofie Becker
kurator

Suay Aksoy
Foto: Muhsin Akgun

H

ar man som jeg og tilsyneladende andre
danske museums- og udstillingsfolk*
et lidt fremmedgjort forhold til ICOM –
hvordan finde rundt i vildnisset af komitéer? – så skulle man måske have gjort sig den
ulejlighed at sejle over sundet til Helsingborg i
dagene 21.-23. september for at overvære ICOM’s
seneste internationale konference. Temaet var
her Difficult Issues og lå i lige forlængelse af overskriften på den internationale museumsdag 2017,
Museums and contested histories – saying the
unspeakable in museums.
Konferencen blev afholdt på Dunkers Kulturhus
og var smukt organiseret af ICOM Nord og ICOM
Germany. Deltager var også ICOM’s forholdsvis
nyvalgte præsident, Suay Aksoy.
Mine nordiske museumsvenner har advaret mig
imod at omtale Suay Aksoys skønhed, så lad mig
nøjes med at fremhæve hendes levende, tillidsvækkende og alvorsfulde udstråling. Al min skepsis
for ICOM forsvandt fra det øjeblik Aksoy fra taler-
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stolen reflekterede over konferencens tema og
senere uddybede i en kort, personlig samtale.
Mærkesag nummer ét:
De svære ting
Difficult Issues, svære ting, dækker over alt det,
museerne af politiske, etiske eller sikkerhedsmæssige grunde må behandle med stor forsigtighed. Det er svære og kontroversielle problemstillinger, følsomme ting museerne ikke tør vise,
kort sagt, alle de små og store dilemmaer, museumsarbejdet kan være fanget i.
Suay Aksoy sagde fra talerstolen:
”Jeg har talt om det her emne, på jeg ved ikke
hvor mange konferencer og møder i år, og jeg er

SUAY AKSOY
Suay Aksoy blev i 2016 valgt til præsident for
ICOM efter flere års arbejde i organisationen,
senest som medlem af ICOM’s advisory board
(2013-16) og som formand for CAMOC, Committee for the Collections and Activities of
Museums of Cities (2010-14).
Aksoy underviser i museumsledelse og kulturarv på Mimar Sinan University of fine Arts
og Bogazici University, begge Istanbul. Hun
har blandt meget andet stiftet Forum for
museumsprofessionelle i Tyrkiet, været vicepræsident i History Foundation of Turkey og
arbejdet i spidsen for afdelingen for kulturarv,
historie og museer under Istanbul Europæisk
Kulturhovedstad 2010.
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Bombesikret materiale indeholdende
50.000 manuskripter
fra House of Manuscripts i Bagdad,
reddet af ansatte og
lokale naboer
Foto: The Library of
Congress, Washington

overbevist om, at det fortsætter. I begyndelsen
troede jeg, at jeg blev bedt om at tale om de svære ting i min egenskab af præsident, men så indså
jeg, at det nok snarere handler om, hvor jeg kommer fra. Man har ganske enkelt ønsket at høre om
mine erfaringer med det dilemma, det er, at ikke
kunne tale om det, man ikke kan tale om”.
Så var det sagt. Suay Aksoy kommer fra Tyrkiet,
hvor formidlingen af kulturarven og fortællingen
om historien er til forhandling på måder, hvor
museerne risikerer at blive udsat for voldsomme sanktioner, såfremt de ikke følger en politisk
dikteret udlægning af den historiske fortid. Aksoy
giver af gode grunde ikke konkrete eksempler på
sådanne forfølgelser af museers forsøg på at problematisere det politiske diktat. I stedet bruger
hun sin erfaring til at stille visse spørgsmål til museet som institution:
”Når mange museer tier om det, de ved, og
kun sjældent responderer på aktuelle begivenheder, skyldes det ikke alle steder et brutalt politisk
regime. Måske handler det i lige så høj grad om en
indbygget, institutionel magt- og vidensstruktur i
museet selv; jeg taler ikke her om museets natur,
men om en struktur, der forhindrer det i at handle på en adækvat måde.”
”Er det ikke lidt af et paradoks, at kunstprojekter uden for museerne, typisk på biennaler
eller festivaler, evner at tale om det, som er
svært. Også det, der er så svært, at det risikerer
at traumatisere et helt samfund, en hel region,
en hel nation? Der er kunstværker, som kritisk
undersøger det, der sker omkring os. Hvorfor kan
museerne ikke gøre det samme? Hvorfor skal der
gå årtier, før et museum kan beskæftige sig med
både historiske og samtidige katastrofer? Ejer
museet ikke kunstens sensitivitet? Er det ikke
museets opgave at dokumentere og føre bevis for
tingenes tilstand; at vise og huske tingene, som
de er, og ikke først mange årtier senere? Er det, vi
kalder for svære spørgsmål, ikke relevante at stille, også i museerne?”
For Aksoy er der ingen tvivl. Museerne kan og
må fatte mod og finde metoder, hvormed de kan
gøre arbejdet med de svære spørgsmål til en del
af deres virke. Og jo før jo bedre:
”Hvorfor ikke tage ved lære af den kunst, som
berører os?”
Hun nævner også en række museer, der har sat
migrations- og flygtningespørgsmål på dagsordenen: ”Mit hjerte banker for museer, som beskæftiger sig med de svære ting, som sker lige nu. Så
det glæder mig voldsomt, at Danmark nu får et
museum for krigsflygtninge.” Hun henviser til det
kommende ’Danmarks Flygtninge Museum’ under
Vardemuseerne, som kommer til at ligge i den
tidligere flygtningelejr i Oksbøl, der mellem 194549 husede 36.000 tyske krigsflygtninge.

21

ICOM DANMARK

Mærkesag nummer to:
En verdenskulturarv på flugt
Et andet spørgsmål, som optager Suay Aksoy, er
arbejdet med at finde løsninger på verdenskulturarvens katastrofalt usikre situation. I december
2016 kommenterede hun 2. protokol af 1999 til
UNESCO-konventionen af 1954 om beskyttelse af
kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt, herunder behovet for at finde steder, hvortil man kan
flytte de truede værdier**:
”Opfattelsen af museerne som sikre steder,
beskyttet mod krig og ødelæggelse, er ikke længere gyldig. Ikke desto mindre er det min opfattelse, at man bør vente længst muligt med at
iværksætte en sådan flugt. Konventionen oplister
en række vigtige beskyttelsesforanstaltninger,
som vi naturligvis følger, men der mangler stadig
et vigtig forhold i protokollen, nemlig den rolle lokalbefolkningerne spiller i udsatte, krigstruede og
krigshærgede regioner. De fleste mennesker ødelægger ikke det, de mener, tilhører dem. Derfor
skal museerne række ud efter lokalbefolkningen.”

Foto: Annesofie
Becker

Men, siger hun: ”Museernes oplysende arbejde
er ikke kun vitalt i tider og på steder, som er truet
af krig og ødelæggelse. Mennesker overalt skal
have chancen for at identificere sig med deres
kulturarv. Lærer vi fra barnsben at ære og beundre, hvad museerne og arkiverne gemmer, vil vi
som voksne også gøre vores til at beskytte disse
genstande.”
Hun nævner den lokale støtte til House of Manuscripts i Bagdad***, hvor professionelle museums- og biblioteksarbejdere sammen med lokale
borgere, men uden myndighedernes tilladelse,
iværksatte en redningsaktion allerede fire måneder før Irakkrigens start. Bøger og manuskripter
blev pakket sammen i store, aflåste aluminiumskasser med fortegnelser over indholdet og låst
inde bag solide jerndøre. Der blev holdt vagt
døgnet rundt. Tre gange forsøgte indtrængende
soldater at forcere arkivet for at brænde materialet, men de lokale fik jaget brandstifterne væk og
endog sat ild til deres køretøjer.
”Den lokale befolkning sloges for deres historie
og fælles hukommelse. I et tilfælde som dette
giver det god mening at tale om reach-out, brugerinddragelse og brugerdreven innovation.”
ICOM selv
Hvis det står til Suay Aksoy, skal ICOM i fremtiden
ikke kun facilitere museerne, men også gentænke sin egen struktur for at sikre organisationens
fremtid: ”Vi må spørge os selv om organisationens
mange komitéer – som er nemme at fare vild i,
det erkender jeg – virkelig er i tråd med tiden?
Hvor er for eksempel komiteen for bæredygtighed eller for diversitet, for marinearkæologi eller
for den sags skyld for industriel arkæologi?
Men først og fremmest skal ICOM styrke og
fremelske det tværgående internationale museumsarbejde: ”Vi har al mulig grund til at glæde
os over, at ICOM fortsat er den organisation, der
fører den mest seriøse diskussion om museernes
arbejde med de svære ting.”

*Kun 15 ud af 200 deltagere var danske; se Ulla
Strømbergs kommentar ’Danske Museer og sensationerne’ på www.kulturkupeen.dk / http://www.
kulturkupeen.dk/danske-museer-sensationerne-kommentar/
**Danmark har endnu ikke tiltrådt protokollen,
men stillet den i lovforslag i oktober 2017
***Grundlagt 1962, del af det Irakiske Nationale
museum
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Når uheldet
er ude

Sikring og sikkerhed af vores
kultur- og naturarv
Af Anette Hansen
Sikrings- og bygningschef, ARKEN Museum for Moderne Kunst, og chairperson
for International Committee for Museums Security (ICMS)

23

ICOM DANMARK

Når ’vejledningen’ misforstås
En gæst på The Perez
Art Museum i Miami
løftede en malet
vase af den kinesiske
kunstner Ai Wei Wei.
Da en museumsvagt
bad ham stille den
på plads, kastede
gæsten vasen mod
gulvet, og den gik i
stykker. Vasens værdi
var mere end 1 mio.
dollars. Det er lidt
interessant, at kunstinstallationen indeholder et fotografi af
Ai Wei Wei selv, der
kaster en vase mod
jorden
Foto: Daniel Azoulay
/ Perez Art Museum
Miami

I

dag ser vi på mange museer en udvikling
mod større åbenhed, mere interaktivitet
og økonomiske behov for at afholde flere
og flere events – alt sammen forhold, hvor
der er brug for en aktiv stillingtagen til, hvordan
vi fortsat bedst kan sikre, at kultur- og naturarv
bevares.
De fleste af os, der har ansvaret for sikring og
sikkerhed på et museum, et bibliotek, et UNESCO-udnævnt område eller en institution, ved, at
det kan være en lidt ensom og en til tider ikke så
forstået post. Specielt i de situationer, hvor alle
involverede parter i en samling, en udstilling eller
en større begivenhed, skal drøfte tilgængelighed,
design og synlighed. Sikringschefen vil ofte være
den, der siger ”nej, det kan ikke lade sig gøre”,
”det skal i en montre eller bag glas”, ”der skal
afspærring op, så gæster ikke kan komme for
tæt på”, ”nej, der må ikke bruges selfie-stænger
i udstillingen”, ”det kan ikke lade sig gøre pga.
flugtveje, brandrisiko” etc.
ICMS – en netværksgruppe at vidensdele med
ICMS er en netværksgruppe, hvor medlemmerne
er specialister på mange forskellige områder inden for sikring og sikkerhed. Med mindst 150 fagspecialister er der ikke en hændelse, en opgave
eller et spørgsmål, man ikke kan få hjælp til – der
vil altid være én, der har den fornødne erfaring,

uanset om det er af teknisk, organisatorisk eller
konstruktionsmæssigt karakter.
At have en stærk netværksgruppe, hvor du kan
trække på erfaringer og viden, er uvurderligt. Det
er ofte nemmere at finde forståelse, når man kan
trække på eksempler på den type hændelser, vi
alle vil undgå.

#dettebilledeødelagdeheleudstillingen #selfiebommert #ups
En kvinde mister balancen under et besøg
på The 14th Factory
i Los Angeles, fordi
hun vil fotografere
med sin selfie-stang.
Den unavngivne
kvinde kommer til
at vælte flere hvide
kasser, der er en del
af den velrenommerede kunstner Simon
Birchs kunstudstilling.
I løbet af få sekunder
ødelægger hun kunst
for den nette sum af
200.000 dollars, og
ifølge flere medier
bliver udstillingen
”ødelagt permanent”.
Foto: Youtube
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AKTIVITE TER I ICMS
Formålet med de aktiviteter, der foregår i ICMS,
er at skabe et forum for kommunikation, samarbejde og vidensudveksling mellem museer,
fagarbejdere og andre, der beskæftiger sig med
museumssikkerhed ved:
→
→
→
→
→
→
→

Årlige konferencer
Workshops
Arbejdsgrupper med specielle opgaver
Netværk
Deling af viden og erfaring
Rådgivning, kurser og træning
At være behjælpelig ved konkrete hændelser

Hændelser og risici
Når vi i ICMS drøfter hændelser, deles de i to
forskellige typer:
De pludselige opståede hændelser: naturkatastrofer, vejret, egne eller andres fejl, brand, tekniske fejl samt kriminelle hændelser: terror, tyveri
og røveri
De langsomt opståede hændelser: Laissez-faire-holdning til tingene, ved for eksempel ikke at
få repareret den alarm, der ikke virker, ikke få
lappet hullet i taget, manglende økonomi, manglende kontrol, manglende uddannelse og træning
Kan disse hændelser helt undgås?
Nej, vi kan ikke undgå risikobaserede hændelser, der er pludseligt opståede, men vi kan forebygge og forberede os på dem og derved minimere de skadelige virkninger.
Hvordan kan vi så forebygge og forberede os:
→
Bevidsthed – anerkende, at det kan ske,
risikovurdering
→
Nødplan – tænke igennem, hvad der skal til
for at minimere disse risici
→
Sikre os en bygning, der er modstandsdygtig
→
Organisationens menneskelige ressourcer
trænes i nødplanen
→
Tilstrækkeligt fungerende elektronisk udstyr til en tidlig varsling, det kan være som
perimetersikring, intelligente røgdetektorer,
overvågning med bevægelsesfølere el. lign.

Terror
En enlig mand bærende på en kalashnikov-riffel
trådte ind på det jødiske museum i det centrale
Bruxelles og åbnede ild i indgangsområdet. Tre
personer døde og en fjerde, en museumsmedarbejder, blev kørt til et nærliggende sygehus,
hvor han senere døde af sine sår. Den mistænkte
flygtede, og seks dage senere meddelte de franske myndigheder, at de havde fanget en mistænkt
i Marseilles.
Han var en 29 år gammel franskmand af algerisk
afstamning. Han havde siddet fængslet i Frankrig og før hændelsen sluttet sig til ISIS i Syrien.
Riffelmanden havde et kamera fastgjort til sit tøj
under skyderiet og havde tilsyneladende håbet
at uploade videoen, men kameraet fungerede
dårligt.
Forhindrede vand under vingerne
Der findes også eksempler på, at det at være
beredt har vist sig at kunne redde kulturarv og
bygninger. En lokal flod oversvømmede et kæmpe
område i nærheden af et bil- og luftfartsmuseum i
England. Personalet havde forberedt sig på oversvømmelse, og da det så ud til, at floden på juledag var ved at løbe over sine bredder, mødte alt
personalet frivilligt op for at forberede bygningen
og flytte udstillingerne til en højere beliggende
etage. Samlingen var blevet beskyttet, og museet
kunne efter en oprydning genåbne for offentligheden kun et par dage senere.

Det er ikke et spørgsmål, om det sker, men et
spørgsmål om hvornår og om at være klar. Hvis
din institution ikke allerede har en repræsentant,
der er medlem af ICMS, kan det kun anbefales, at
I får det.
http://network.icom.museum/icms/
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Bare den var blevet stående
Bronzeskulpturen Stående figur af Henry
Moore blev stjålet fra Glenkiln skulptur-have i Skotland. Skulpturen er aldrig
blevet fundet. Skulpturen er angiveligt
25 mio. kroner værd.
Tyveri af udendørs skulpturer har været
en betydelig tendens i de seneste år.
Hundreder af genstande fremstillet af
bronze eller andre metaller er blevet
stjålet for råvareværdien, hvorefter de
smeltes ned.
I 2012 stjal to mænd et andet Henry
Moore-værk med titlen Sun-dial. De blev
arresteret, efter at de solgte værket til en
metalforhandler for kun 46 pund.
Foto: The Henry Moore Foundation
Tørlagte sprutter udsat for vandaler
Naturkatastrofer og vejrlig drøftes også
meget i ICMS, da de gennem tiden har
ødelagt megen uerstattelig kultur- og
naturarv. For eksempel da dårligt vejr og
store bølger forårsagede alvorlige skader
på Museum of the Giant Squid og dets
samling for 2 mio. euro. Museet havde
bl.a. den mest omfattende samling af
kæmpeblæksprutter.
Et par dage efter stormen kom vandaler
ind i bygningen og beskadigede og stjal
fra flere af de resterende udstillinger.
Foto: CasiLuarca

ICMS
ICMS; International Committee for Museums
Security er en af de 30 fagkomitéer i ICOM.
Komitéen blev stiftet i 1974 i København og har i
dag 260 medlemmer fra 50 forskellige lande.
ICMS har det formål at støtte ICOM’s mål og
målsætninger, især med henvisning til museets
sikring og sikkerhed.
ICMS’ bestyrelse består af seks medlemmer fra
meget forskellige institutioner og museer verden
over: Rijksmuseum (Amsterdam), V&A (London), Kulturministeriet i Polen, Henan Museum
(Zhengzhou), Harvard Art Museum (Boston) og
ARKEN, Museum for Moderne Kunst (Ishøj).
Bestyrelsens arbejde består af:
→ at formulere og gennemføre et program af
aktiviteter relateret til museumssikkerhed
→ at skabe et forum for kommunikation, samarbejde og udveksling af informationer mellem
museer, museumsmedarbejdere og andre, der
beskæftiger sig med museumssikkerhed
→ at rådgive ICOM om museumssikkerhed og
bistå med faglig ekspertise til gennemførelsen af ICOM’s program
→ at repræsentere museumssikkerhed inden for
ICOM
→ at samarbejde med ICOM’s nationale udvalg
og associerede organisationer i spørgsmål
vedrørende udvalgets specifikke mandat og
til ICOM’s bredere interesser
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Kulturarv i krig, katastrofe
og konflikt

Blue Shield
Af Søren la Cour Jensen
formand for ICOM Danmark og Blue Shield Danmark

Jordskælvet i Norditalien i 2016
ramte kulturarven særligt hårdt.
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Naturkatastrofer, krig og konflikt i et
område har enorme konsekvenser – også
for kulturarv og -genstande. Plyndring af
for eksempel udgravninger – ikke med
arkæologens professionalisme, men med
bulldozere, og den efterfølgende illegale
handel for at finansiere våben og terror.
Den internationale Blue Shield-organisation er en slags Røde Kors for kulturarv,
og i Danmark har arbejdet bl.a. fokus på,
at det danske forsvar aktivt skal deltage i
beskyttelse af kulturarv ved deltagelse i
internationale missioner.

B

illeder i nyhederne har vist, hvor store
skader enestående historiske bygningsværker har lidt under krigen i Syrien.
Krige og naturkatastrofer kan føre til
lovløshed og plyndring af museer og biblioteker,
og den illegale handel med kulturgenstande driver gerningerne. I krig og katastrofe prioriterer få
beskyttelsen af kulturarv, men gerningerne har
store konsekvenser. De ødelægger muligheden for
forskning i udgravningerne, de fjerner genstandene fra det lokalområde, hvor de skulle være med
til at fortælle historien, og så føder de det sorte
marked for illegal handel med kulturarv, som så
igen øger efterspørgslen.
Den internationale Blue Shield-organisation
er en fælles organisation på tværs af det kulturarvsbevarende område – en slags Røde Kors
for kulturarven. Formålet er, at Blue Shield skal
understøtte vidensdeling og koordinering af de
forskellige faggruppers indsatser før, under og
efter menneskeskabte kriser, naturkatastrofer og
væbnet konflikt, der kunne ramme, skade og måske helt ødelægge vores fælles kulturarv. ICOM er
en af de fire internationale organisationer, der var
med til at skabe Blue Shield.
Primær opgave: At understøtte
Haag-konventionen af 1954
Navnet Blue Shield stammer fra emblemet for
Haag-konventionen af 1954. Konventionen definerer, hvordan kulturarv skal beskyttes under og efter krigshandlinger, og emblemet er et blåt skjold
med to hvide trekanter. Emblemet er indskrevet
i konventionen og skal bruges til at markere de
steder, der er under særlig beskyttelse, og som
derfor skal skånes ved militære handlinger og
have særlig prioritet ved katastrofer. Blue Shields
primære arbejdsopgaver er netop at understøtte
Haag-konventionen af 1954 samt yde assistance,
dokumentere og rådgive ved konflikter og naturkatastrofer.

OM INTERNATIONAL COMMIT TEE
OF THE BLUE SHIELD
Den internationale Blue Shield-organisation: International Committee of the Blue Shield (ICBS)
blev stiftet i 1996 af:
→ The International Council of Museums
(ICOM)
→ The International Council on Monuments and
Sites (ICOMOS)
→ International Council on Archives (ICA)
→ The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Dermed er museer, den arkitektoniske kulturarv,
arkiverne og bibliotekerne samlet i én fælles
indsats.

OM BLUE SHIELD DANMARK
Blue Shield Danmark blev etableret i 2012 og
består af en bestyrelse med medlemmer, der
blandt andet repræsenterer de fire moderorganisationers ansvarsområder:
→ ICOM ved formanden for ICOM Danmark
→ ICOMOS ved Nationalmuseet
→ ICA ved Rigsarkivet
→ IFLA ved Det Kgl. Bibliotek
Med suppleanter er der ni medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen er den aktive enhed, der planlægger og varetager Blue Shields opgaver.
Både den internationale Blue Shield-organisation
og den danske nationalkomité Blue Shield Danmark er nonprofitorganisationer, der arbejder
uafhængigt af politiske partier og synspunkter
samt regering og statsapparat.

Hvad betyder det for Danmark?
Hver Blue Shield-nationalkomité arbejder med
de aspekter, der er mest aktuelle i deres land.
I Danmark, hvor nationalkomitéen hedder Blue
Shield Danmark, betyder det, at det militære fokus særligt retter sig mod forsvarets arbejde på
internationale missioner. Vi ønsker at skabe en
øget opmærksomhed på Haag-konventionen af
1954 og skubbe på for, at Danmark skal godkende
konventionens anden protokol: Det er af største
vigtighed, at det danske forsvar har en øget opmærksomhed på kulturgenstande, kulturmiljøer
og immateriel kultur ved deltagelse i internationale missioner under væbnede konflikter og andre
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krisesituationer. Ikke kun fordi vi har forpligtet os
til det gennem vores tilslutning til Haag-konventionen, men også fordi det har vist sig at gavne
den militære mission, hvis en styrke aktivt leverer
en indsats, som lokale i de konfliktramte områder
kan se, understøtter deres kultur og historie. Det
bliver en såkaldt ’force multiplier’, der øger militærets muligheder for at udføre og lykkes med
deres opgaver. Man vinder lokal opbakning og
sympati og nedbringer dermed også risikoen for
fjendtlige handlinger rettet mod soldaterne.
Samtidig med, og som en del af, arbejdet for
et større fokus på Haag-konventionen, ønsker
Blue Shield Danmark at bidrage til et tættere
samarbejde på tværs af fagligheder. Det er en
pointe, at Blue Shield er dannet af netop ICOM,
ICOMOS, ICA og IFLA, da disse burde dække hele
kulturarvsspektret, og dermed danne bindeled
mellem fagprofessionelle inden for områderne.
Dertil kommer inddragelse af forskningsinstitutioner, beredskabet, militæret samt relaterede
private brancher. Et tættere tværfagligt kendskab
og netværk mellem disse aktører vil lette samarbejdet og komme den kulturarvsbevarende og
beskyttende indsats til gode.
Kulturminister Mette Bock åbner årets Heritage
Fridays-arrangement i Harsdorff-salen på Rigsarkivet. Til
højre står Blue Shield-formand Søren la Cour Jensen.
Foto: Blue Shield Danmark

HERITAGE FRIDAYS
Blue Shield Danmark afholder
hvert år en endagskonference
under titlen Heritage Fridays.
Her ønsker vi at sikre tværfaglig
vidensdeling og sparring, således
at hele kulturområdet kan nyde
godt af nye metoder, praktiske
erfaringer og seneste viden. At
videreformidle best-practice-eksempler, informere om den
aktuelle situation, skabe debat
og dialog. Vi håber, at dette på
længere sigt vil være med til at
øge offentlighedens og mediernes engagement og interesse.
Arrangementet i Rigsarkivet d.
17. november var velbesøgt, og vi
glæder os til november 2018.

HAAG-KONVENTIONEN
AF 1954
Haag-konventionen af 1954 er
konventionen om beskyttelse af
kulturarv i væbnede konflikter, og
den definerer, hvordan kulturarv
skal beskyttes under og efter
krigshandlinger. Konventionen
blev vedtaget for at undgå en
gentagelse af de frygtelige ødelæggelser, som 2. verdenskrig
havde forvoldt på væsentlige
samlinger, historiske bygninger
og monumenter. Den friholder
særligt beskyttede bygninger og
samlinger fra al militær aktivitet
og sætter retningslinjer for, hvordan disse kan og skal beskyttes af
krigens parter.
Danmark var blandt de underskrivende lande, da UNESCO’s
Haag-konvention blev vedtaget i
1954, men godkendte først konventionen i 2003. Hermed forpligtede Danmark sig folkeretligt
i forhold til konventionen, blandt
andet til at tage de nødvendige
implementeringsskridt for at sikre
konventionens overholdelse.

Et mål for Blue Shield Danmark at begrænse
ulovlig handel med kulturarv ind i EU
Særligt ødelæggende for vores fælles kulturarv er
den omfattende illegale handel med kulturarvsgenstande. Blue Shield Danmark byder for tiden
ind i forhold til en pågående høring om et forslag
fra EU-kommissionen om større kontrol med importen af kulturgoder over en vis alder. Et tiltag,
der skal begrænse den ulovlige handel med kulturarv ind i EU, særligt fra steder, der er ramt af
krig, eller som oplever mere eller mindre lovløse
forhold. I dag er det f.eks. steder som Syrien, Irak
og Afghanistan.
Blue Shield har også fokus på kulturarvsbevaring, og her arbejder vi på to fronter. En forebyggelsesindsats for at minimere evt. skader, hvis
uheldet er ude, og en redningsindsats, når skaden
er sket. Blue Shield Danmark ønsker at understøtte koordinering af de forskellige faggruppers
bevaringsindsatser, sikre vidensdeling og yde akut
rådgivning ved pludseligt opståede kriser, katastrofer eller hændelser.
Gennem vores hjemmeside og Facebook søger
vi at videreformidle informationer relateret til
Blue Shields kerneområder, og vi ønsker dermed
at fungere som platform for den tværfaglige
vidensdeling. Vi arbejder også for at øge offentlighedens og mediernes bevågenhed, kendskab
og interesse for kulturgenstande, kulturmiljøer og
immateriel kultur.
Se mere om Blue Shield Danmark på Blueshield.
dk og følg os på Facebook/blueshielddanmark
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Konserveringskomitéen
Hvor nørder mødes
Af Kristiane Strætkvern
Chair, ICOM-CC. Konservator, FIIC, Nationalmuseet,
Bevaring og Naturvidenskab

Med nærmere 2800 medlemmer er
ICOM-CC den største af de internationale
komitéer i ICOM. ICOM-CC’s mission er
at fremme konservering af kulturarven,
konserveringsfaget og fagets formål samt
at udgøre en ramme for tværfagligt samarbejde inden for bevaring af kulturgenstande.

I

praksis udgør ICOM-CC-komitéen et forum,
hvor konservatorfaglige kolleger mødes, deler deres viden og udveksler erfaringer fra
deres daglige arbejde i alverdens museer og
samlinger. Mange steder er den konserveringsfaglige medarbejder en ”ensom ulv” i museumssammenhæng og mangler daglig faglig sparring om
alt fra modtagelse og håndtering af komplicerede
arkæologiske fund, reparation af brand- eller
vandskadet inventar, skadedyrsbekæmpelse i magasiner og udstillinger, besigtigelser af samlinger,
sikker pakning af genstande til udlån, udstillingsmontering, klimatisering af magasiner og montrer
og at besvare henvendelser fra private personer
såvel som kolleger. ICOM-CC giver konservatoren
det netværk og den faglige sparring, som ikke
findes andre steder.

Et stenalderfiskegærde fra Slivsø skal frysetørres som et led
i konserveringsprocessen. Konservatorerne har planlagt og udført det forudgående arbejde med udgravning, understøtning og
imprægnering og løfter her gærdet på plads, så det kan skubbes
ind i frysetørringsanlægget på Bevaringsafdelingen i Brede.
Foto: Nationalmuseets Bevaringsafdeling

ICOM-CC arbejdsgrupperne – hjerteblodet
Siden 1967 er nye arbejdsgrupper kommet til,
nogle er lagt ned, andre er lagt sammen, og nogle har ændret navn undervejs. Her i 2017 har vi
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21 arbejdsgrupper (Working Groups) (se tabel 1).
Fjorten grupper er baseret på genstands- og materialetype, de andre syv er af mere tværgående
og generel karakter som for eksempel præventiv
konservering, konserveringshistorie- og etik og
konserveringsdokumentation. Arbejdsgrupperne
er det dagligt pulserende hjerteblod i ICOM-CC.
De har deres egne koordinatorer, der sammen
med en kerne af assistenter udarbejder treårige arbejdsprogrammer, der redegør for særlige
indsatsområder for gruppen og deres planer for
workshops og møder. Nogle arbejdsgrupper har
projekter, der går igen år efter år. Dette skyldes gerne, at der inden for konserveringsfaget
stadig mangler viden og forskningsresultater,
der kan implementeres på værkstedsniveau. Et
eksempel kan være problemet med skadelige
salte i organiske materialer (som vi ser f.eks på
Vasaskibet i Stockholm), eller det kan være at
finde konserveringsmetoder og materialer, der er
energivenlige og ikke skader miljøet, eller afdækning af skadevirkninger fra behandlinger, der i god
tro blev udført på museumsgenstande, dengang
faget stadig var ungt og langtidsvirkninger ikke så
kendte som nu. Med deres arrangementer trækker arbejdsgrupperne et stort læs. Alene i 2016
holdt arbejdsgrupperne 14 møder med en samlet
deltagelse af 1600 personer fra 36 lande. Nogle arrangementer resulterer i fagfællebedømte
publikationer, der anses som den mest væsentlige
faglitteratur inden for området.

ICOM- CC
ICOM-CC er en af de ældste internationale
komitéer i ICOM; de første grundsten blev
lagt i september 1967, da de to grupper
the Commission for the Care of Paintings
and the International Subject Committee
for Museum Laboratories holdt deres
grundlæggende møde på Institut Royal du
Patrimoine Artistique i Bruxelles i Belgien.
ICOM-CC’s bestyrelse (fig. 1) har overblik
over gruppeaktiviteterne og sikrer sig,
at publikationer harmonerer med ICOM’s
overordnede politikker. I bestyrelsen udarbejdes en overordnet strategi for perioden,
som typisk indebærer promovering af konserveringsfaget, udvikling af tværfaglige
samarbejder og udbredelse af faglig viden.
Et aktuelt strategipunkt er for eksempel at
digitalisere og skabe ’open access’ til ICOMCC’s publikationer – gamle som nye – og
gøre vigtig viden tilgængelig for enhver, der
kan koble sig på internettet.

Den nye bestyrelse i ICOM-CC
fotograferet på konferencens sidste dag.
Fra venstre: kasserer
Tannar Ruuben (Finland), Kate Seymour
(Holland), vice chair
Renata Peters (Storbritannien), Johanna
Maria Theile (Chile),
chair Kristiane Strætkvern (Danmark), vice
chair Achal Pandya
(India), Yacy-Ara
Froner Gonçalves
(Brasilien). Nora
W. Kennedy (USA)
var ikke tilstede, da
billedet blev taget.
Foto: Mogens Bech,
Det Kgl. Bibliotek

Svale søger mage
Selv kom jeg ind i organisationen via arbejdsgruppen the Working Group for Wet Organic
Archaeological Materials. Faktisk var jeg medlem
af denne gruppe i mange år, inden den egentlige
organisatoriske sammenhæng gik op for mig. Og
når jeg nævner det her, er det, fordi denne måde
at blive inddraget i organisationen på, er meget
typisk for, hvordan ICOM-CC rekrutterer medlemmer. Det, der drager medlemmerne til ICOMCC, er det unikke faglige fællesskab og mulighed
for videndeling inden for et fagområde, hvor
mange til dagligt, i faglig forstand, er enlige svaler
inden for deres institution, og hvor inspiration
og viden inden for fagområdet skal søges uden
for de lokale og måske nationale grænser. Hvordan håndteres udgravning og bevaring af et stort
skibsfund, når tidsfristen er kort? Hvilke ugiftige
forholdsregler tages for at reducere mikroorganismer i konserveringskar? Hvilke langtidseffekter
er observeret på skibsfund, der er opstillet uden
for montre? I ICOM-CC-netværket kan næsten
enhver konserveringsfaglig ”nørd” finde en kollega
med udfordringer, der ligner ens egne, det være
sig sjældne korrosionsfænomener, komplicerede
materialesammensætninger, behandlingsforløb
med etiske aspekter, magasinindretning eller
vurdering af klimahistorikker og risici i forbindelse med udlån og udstillinger. Fagfællesskabet er
således den vigtigste motivation for, at vore medlemmer melder sig ind i ICOM-CC. Faktisk næsten
i en sådan grad at vejen via en national komité
og ICOM kan virke som en omvej ind til det, det
egentlig handler om.
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ICOM-CC-konferencen – vor hovedopgave
En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at forberede ICOM-CC-konferencen, der samler alle
arbejdsgrupper under et tag i én uge, afslutter
den treårige arbejdsperiode og indleder en ny. I
september blev denne konference afholdt i Tivolis
nye konferencecenter i København og tiltrak 1000
deltagere. Konferencen markerede ICOM-CC’s 50
års jubilæum og havde ‘Linking Past and Future’
som tema. De 150 præsentationer og cirka 90
posters var omhyggeligt udvalgt og er efterfølgende publiceret som fagfællereviderede artikler
i ”Triennial Conference Preprints”. Deltagerne
besøgte en række museer og konserveringsfaglige
virksomheder i og omkring Storkøbenhavn, der
gæstfrit slog dørene op for at fremvise magasiner,
udstillingsløsninger, konserveringsværksteder,
udgravninger mv. Hendes Majestæt Dronning
Margrethe den 2. var protektor for konferencen
og tilstede ved åbningen 4. september, ligesom
hendes mor Dronning Ingrid var protektor for
ICOM-CC-konferencen i København i 1974. Kongehuset har i mange år været flittige brugere af
professionel konservatorbistand i forbindelse
med varetagelsen af egne samlinger, så påskønnelsen af konservatorernes arbejde er ikke taget
ud af det blå. Blandt konferencens mange højdepunkter var keynoteforedragene, hvor blandt
andre Eske Willerslev favnede hele salen med sit
foredrag om arbejdet med ”Ancient DNA”, der i
den grad har et globalt perspektiv og er relevant
for enhver, der interesserer sig for kultur, migration og menneskehedens historie. Der var også
stor begejstring for Salvador Muños-Viñas, der
anskueliggjorde nogle af de udfordringer, vi står
med i dagens museumsverden, hvor algoritmer
og regnearkstænkning er afgørende i de politiske
beslutningsprocesser. Hvor kulturinstitutionerne
til daglig konkurrerer med myriader af nyheder,
billeder, ”fake news” og digitale verdener, opfordrede Muños-Viñas til at fremme en dagsorden,
der fokuserer på værdien af kvalitet i arbejdet
med kulturarven og på betydningen af at bevare,
formidle og fremhæve unikke, autentiske og umistelige genstande. Det blev en uge, hvor der summede af diskussioner i alle kroge, hvor der blev
udvekslet adresser, tips og meninger, og der blev
lagt i ovnen til fremtidige konserveringsfaglige
samarbejder og projekter.

Metalgruppens arbejdsgruppemøde i New Delhi i 2016. Fotoet
er fra en workshop, der omhandlede traditionelle metalteknikker
Foto: Claudia Chemello

LISTE OVER ARBEJDSGRUPPER (WORKING GROUPS)
I ICOM- CC (DANSK FORKLARING)
GRUPPER BASERET PÅ GENSTANDS-/MATERIALETYPE:
→ Glass and Ceramics (Glas og
keramik, arkæologisk og recent)
→ Graphic Documents (Papir,
bøger og andre dokumenter)
→ Leather and Related Materials
(Læder, pergament, hud, skind
og lignende materialer)
→ Metals (Metalgenstande, arkæologiske og recente)
→ Modern Materials and Contemporary Art (Moderne materialer, plast, kunstgenstande
med / af moderne/syntetiske
materialer)
→ Mural Paintings, Mosaics and
Rock Art (Kalkmalerier, mosaikker, runer og helleristninger)
→ Natural History Collections
(Naturhistoriske og medicinhistoriske samlinger)
→ Objects from Indigenous and
World Cultures (Genstande fra
oprindelige kulturer)
→ Paintings (Malerier)
→ Photographic Materials (Fotografiske materialer)
→ Sculpture, Polychromy and Architectural Decoration (Bemalet træ, dekorerede overflader)
→ Stone (Sten)

→ Textiles (Tekstiler, arkæologiske og recente)
→ Wet Organic Archaeological
Materials (Vanddrukkent arkæologisk træ, læder, tekstil etc.)
→ Wood, Furniture and Lacquer
(Trægenstande, møbler, lakerede træoverflader)
GRUPPER AF GENEREL
INTERESSE
→ Art Technological Source Research (Kunsthistoriske teknikker, forskning i kildemateriale)
→ Documentation (Konserveringsdokumentation og dokumentationsteknologi)
→ Education and Training in
Conservation (Uddannelse og
oplæring i konservering)
→ Legal Issues in Conservation
(Juridiske aspekter vedrørende
konservering)
→ Preventive Conservation (Forebyggende konservering; magasiner, museumsklima, lys etc.)
→ Scientific Research (Konserveringsforskning; materialeanalyser, nedbrydning, modellering
etc.)
→ Theory and History in Conservation (Konserveringsteori og
historie )
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Ny ICOM-komité om
museumsdefinitionen
og museernes
fremtidige muligheder
Af Jette Sandahl
formand for Committee for Museum Definition,
Prospects and Potentials (MDPP)

D

er har løbende, gennem de seneste år,
været en række uformelle diskussioner,
om hvorvidt tiden er inde til at revidere
ICOM’s museumsdefinition, som har
været forholdsvis uforandret gennem et halvt
århundrede.
Den seneste udgave fra 2007 lyder således:
A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires,
conserves, researches, communicates and
exhibits the tangible and intangible heritage of
humanity and its environment for the purposes
of education, study and enjoyment.
Kradser man bare lidt i overfladen af denne definition og begynder at tolke den fra det 21. århundredes perspektiver, træder rødderne i tidligere
perioders tænkning frem med stor tydelighed.
Definitionens præmisser og værdisæt er i bedste
fald utidssvarende, i værste fald utilstrækkelige og
kontraproduktive i forhold til de nye udfordringer
og de nye muligheder, som museer står overfor
i vores tidsalder. Der er behov for at historisere,
kontekstualisere, de-naturalisere og de-kolonialisere museumsbegrebet og museumsdefinitionen.
Komitéen om museumsdefinitionen og museernes fremtidige muligheder (MDPP) blev officielt
nedsat af ICOM’s Executive Board i februar 2017.
Komitéens formål og mandat beskrives således:

Komitéen vedr. museumsdefinitionen og museernes fremtidige muligheder undersøger og
afdækker de fælles, men også de grundlæggende forskellige vilkår, værdier og praksisser,
som museer har i forskelligartede og foranderlige samfund.
Komitéen kombinerer brede dialoger på
tværs af hele medlemskabet med målrettede
ekspertgrupper i sin kortlægning af de tvetydige og ofte modsætningsfyldte tendenser i
samfundet såvel som museernes modsvarende
nye vilkår, forpligtelser og muligheder. Komitéen rådgiver ICOM’s Executive Board og Advisory Council i disse spørgsmål.
På baggrund af den indsamlede information,
de beskrevne nye tendenser og de førte diskussioner i komitéens forskellige arbejdsgrupper vil komitéen op mod general conference
i 2019 rådgive Executive Board og Advisory
Council om museologiske og epistemologiske
problemområder i den eksisterende museumsdefinition. Komitéen vil give sine anbefalinger
vedrørende de potentielle fordele såvel som
komplikationer ved at ændre definitionen som
det fælles, internationale rammeværk, med
henblik på at kunne afspejle og rumme mere
nutidige betingelser, muligheder og prioriteringer for museerne.
MDPP har givet sig selv et første år til at udforske,
sondere, absorbere, lytte og analysere, før der
drages konklusioner vedrørende museumsdefinitionen. At afsøge og udvikle en fælles, global
definition af et museum indebærer at søge efter
nye videnskabelige, nye etiske og politiske konstruktioner og positioner. Analyseprocessen tager
i MDPP sit udgangspunkt ’udefra’, i bevægelserne
i samfundene omkring museerne, snarere end i
de traditionelle videnskabsinterne positioner eller
museumsbegrebet som sådan.
En grundlæggende udfordring for ICOM, som
for andre verdensomspændende organisationer,
er at bryde den europæiske og vestlige systemiske
dominans og sikre en global deltagelse i vigtige
strategiske diskussioner som denne. MDPP hævder derfor som et grundprincip, at alle kontinenter skal være repræsenterede i alle dens arbejdsgrupper, ligesom der søges en så forskelligartet
sammensætning som mulig i forhold til alder, køn,
kulturelt tilhørsforhold og professionel baggrund.
Den organisatoriske model for MDPP er en
central, styrende og koordinerende gruppe, hvorom cirkler en række arbejdsgrupper med forskellige temaer, former og arbejdsmetoder.
Med forskellige tilgangsvinkler og fokus vil disse arbejdsgrupper dokumentere nye tendenser
i museumslandskabet og innovative metoder,
hvormed museer møder, for eksempel, nutidens
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radikale demokratiske fordringer. Men de vil også
undersøge, for eksempel, hvorledes nedarvede
videnskabelige spaltningerne mellem natur og
kultur manifesterer sig og begrænser museernes
udsyn og gennemslagskraft i dag. De vil afdække,
for eksempel, hvorledes de konfliktfyldte konsekvenser af kolonialismen lever i understrømmene i
museerne og løbende bejaer indarbejdede blinde
pletter i forhold til magt og ulighed i disses lokale,
nationale og globale skikkelser. Rundbordssamtalerne inviterer så mange forskellige røster som
muligt til at besvare fire grundlæggende spørgsmål om museernes samfundsmæssige bidrag og
om de væsentligste udviklingstendenser i det
kommende årti.
ICOM’s museumsdefinition danner grundlag for
museernes selvforståelse verden over, for internationale partnerskabsaftaler og for nationale lovgivninger på området, og at ændre den er en alvorlig
sag. Mod slutningen af 2018 vil MDPP skulle sammenfatte sine analyser og dialoger i en anbefaling
til ICOM’s Executive Board, om hvorvidt definitionen bør forblive som hidtil, revideres eller ændres
grundlæggende, og i så fald i hvilken retning og
med hvilke nye beskrivelser og begrebsdannelser.

INTERESSERT I

MUSEUMSSTOFF
FRA NORGE?

NR. 1/2017

Fra museumsmagasinet: Den skjulte teaterkulissen Anmeldt: Krakket i Arendal Reportasje: Anatomisk
teater i Padova Portrettstafett: Johnny-Leo Jernsletten Kronikk: Den naive tidsånda i kulturlivet Vårt
prosjekt: Fargerikt fotosamarbeid Aktuell utstilling: Sola gratia – Kunst og kirke i 500 år

EKSPERIMENTERENDE MUSEUMSPROSJEKT

GIR TINGENE
MAKT
PORTRETTFUNN I USA
Et ganske tilfeldig loppis-funn har
bidratt til ny forståelse av Henrik Ibsens
klassetilhørighet.

MN_0117_MASTER.indd 1

TINGENES METODE
Ved å følge relasjonene
til gjenstanden oppstår nye
dimensjoner og ny kunnskap.

KRAKKET I ARENDAL
ANMELDT: Krakket i Arendal 1886,
Kuben. En finanskrise oppsto i regionen
da Arendal Privatbank gikk konkurs.

21.08.2017 12.00

Abonner på Museumsnytt nå,
og få årets siste utgave gratis //
www.museumsnytt.no
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Kulturen er under pres
– men det må høre op!
Af Lene Høst-Madsen
Museumsdirektør, Skanderborg Museum

K

ulturen er under pres. Det er der ikke

man befinder sig i landet, er der sjældent mere end

noget nyt i. Der er en lang tradition for at

20km til det nærmeste museum. Det betyder også,

betragte kultur som værende uden værdi

at museer har en stor samfundsmæssig betydning i

for samfundet i et økonomisk perspektiv.

hele landet: I tyndt befolkede områder, hvor museer

Det betyder også, at på trods af, at krisen er vendt

og biblioteker spiller en væsentlig rolle i lokalsam-

til økonomisk optur, skal der stadig spares på kultu-

fundet, her er de med til at løse myndighedsopgaver

ren. De seneste år har der været en generel ’to pro-

og bidrage i forhold til bosætningsstrategier, turis-

cent’-besparelse på statstilskuddene til statsaner-

me og kulturtilbud af høj kvalitet til alle, og i de tæt

kendte museer, og senest har kulturminister Mette
Bock nedsat to visionsgrupper, der skal komme med
visionære bud på, hvordan museumsvæsnet skal
finansieres i fremtiden. Der bliver næppe tale om

befolkede områder, hvor der ikke er helt så langt til
Lene
Høst-Madsen
Foto: Susan Kipp
Pedersen

publikum, her er potentialet bare tydeligere og mere
udtalt.
Tilskudsstrukturen, som den ser ud i dag, af-

øgede økonomiske ressourcer fra statens side. Yder-

spejler, at kommunerne anerkender den lokale

ligere nedskæringer kan have fatale konsekvenser,

betydning, idet kommunernes bidrag til museerne

for den måde museumslandskabet ser ud på.

er højere end statens. Staten bruger ca. 420 mio. kr.

I dag er danske museer kendetegnede ved at have

årligt på de statsanerkendte museer. Kommunerne

høj kvalitet og udgøre et finmasket net, der sikrer,

bidrager med omkring 580 mio. kr. og fonde med

at alle har let adgang til kulturarven. Uanset hvor

omkring 265 mio. kr. Museerne har dertil en egen
indtjening på ca. 960 mio. kr. (2014).
Besøgstallene på museerne er stigende i disse år.
En væsentlig årsag hertil er, at kvaliteten på museernes arbejde er høj. Derfor er det også helt essentielt,
at staten i det fremtidige arbejde vil stå på mål for at
sikre den fortsatte høje kvalitet af de danske statsanerkendte museer. Kommunerne skal nok have fokus

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

på besøgstal og formidling. Der er her, man ser den
direkte økonomiske fordel ved attraktionsudvikling,
turister og høje besøgstal.
Staten bør stå på mål for kvaliteten på museerne
så forskning, registrering og bevaring også fortsat
kommer til at spille en central rolle i fremtidens museumslandskab. Det sikrer, at museerne vedbliver
med at skabe værdi for samfundet i et socialt såvel
som et økonomisk perspektiv.

www.deffnerjohann.com

Conservation and Restoration Supplies – since 1880
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Færøsk natur
Foto: ICOM Danmark

ICOM Danmark,
Færøerne og
Grønland – og de
museumsetiske
regler
Af Søren la Cour Jensen
formand for ICOM Danmark

I

COM’s etiske regler er den samlende faktor for museer, uanset hvor i verden de
ligger, og hvad de rummer. Reglerne er
normgivende for museernes virke, og de
er vedtaget og bliver efterlevet af museer og
museumsansatte over hele verden. I ICOM Danmark har vi nu tre versioner af de museumsetiske
regler: en dansk, en grønlandsk og en færøsk.
Dette forår blev den færøske version præsenteret
ved et museumsmøde i Thorshavn. Den kommer i
forlængelse af den grønlandske, der blev udgivet
i 2015. Optakten til den var med til at rette et nyt
og vigtigt fokus mod de grønlandske og færøske kollegaer og museer og endte med at skrive
ICOM-historie.
Historien begynder på Grønland
Blandt grønlandske museumsfolk havde der i en
længere periode været tale om at etablere en
egen grønlandsk ICOM-nationalkomité. Dette
ønske blev præsenteret for ICOM Danmarks bestyrelse, og forespørgslen blev sendt videre til
ICOM’s sekretariat i Paris for en juridisk afklaring.
Reglerne for nationale komitéer viste sig dog
ganske entydige. ICOM følger UNESCO- og FN-sy-

37

ICOM DANMARK

stemet, og en nationalkomité defineres derfor ud
fra medlemsstatus i FN. I ICOM-regi er det derfor
det danske rigsfællesskab, der repræsenteres
gennem den danske nationalkomité. Dette forhold havde der tidligere ikke været nogen særlig
opmærksomhed omkring, og det var åbenbart, at
dette måtte ændres.
I 2012 var der lavet en færøsk oversættelse
af ICOM’s etiske regler, som var tilgængelig i en
digital udgave, og nu blev samme arbejde sat i
gang i forhold til en grønlandsk version. Dette
skete samtidig med, at ICOM Danmark stod til at
skulle forberede værtskabet for det årlige ICOM
Nord-møde i 2015. Ideen om en museumskonference i Nuuk blev født.
Udover hvad de nationale ICOM Nord-komitéer
selv kunne bidrage med, lykkedes det at skaffe
fondsstøtte fra Nordisk Kulturfond, Augustinusfonden og A.P. Møller Fonden samt støtte fra den
daværende Kulturstyrelse.
Ideen var at styrke det fælles netværk mellem
de færøske og grønlandske medlemmer og kollegaerne fra resten af ICOM Nord. Konferencen
Culture across Boundaries i Nuuk blev en stor
succes. Den blev holdt i efteråret 2015, og der var
samlet 65 museumsfolk fra Grønland, Færøerne,
Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Danmark. Her blev også forholdene for de grønlandske og færøske museer debatteret, og der blev
afholdt et vellykket seminar om museumsetik som
en del af konferencen. De fleste af de færøske og
grønlandske medlemmer deltog også i det efterfølgende ICOM Nord-møde, og dermed bidrog
konferencen og mødet til at skabe yderligere netværk inden for det internationale museumssamarbejde.

Foto: ICOM
Danmark

ICOM’s præsident Hans-Martin
Hinz var rejst med til
Nuuk og deltog aktivt
i konferencen.
Foto: ICOM Danmark

Dette var det første ICOM-arrangement i
Grønland nogensinde, og det indfriede alle deltagernes forventninger. På konferencen blev
den nye oversættelse af ICOM’s etiske regler på
grønlandsk også præsenteret. Naalakkersuisut,
det grønlandske selvstyre, der også var vært ved
en reception for konferencedeltagerne, sørgede
efterfølgende for at distribuere de etiske regler
ud til alle de grønlandske kommuner og museer.
Færøerne får museumsetiske regler på tryk
Efter konferencen i Nuuk blev der hurtigt enighed om, at den færøske oversættelse også skulle
trykkes og distribueres. Søvn Landsins, der er en
samlet enhed, der varetager Færøernes nationale
museer, arkiv og bibliotek, var drivende i processen på Færøerne sammen med ICOM Danmark.
Oversættelsen skulle præsenteres på et fælles
museumsmøde på nationalmuseet, Føroya Fornminnissavn, i Thorshavn den 23. marts 2017.
Undertegnede var, som ICOM Danmarks formand, inviteret til museumsmødet i Thorshavn
af flere grunde. Der skulle gives en grundig orientering om, hvad ICOM er, og hvilke muligheder
organisationen tilbyder dets medlemmer både
nationalt og internationalt. Samtidig var det vigtigt med en redegørelse for det kommende valg
af færøsk repræsentant til ICOM Danmarks bestyrelse. Mødet var yderst velbesøgt og blev åbnet
af den færøske kulturminister Rigmor Dam. Efter
introduktionen til ICOM blev der afviklet et seminar i museumsetik.
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De etiske regler samler museer i hele verden
Med udgivelsen af ICOM’s etiske regler på både
færøsk og grønlandsk får endnu flere museumskollegaer adgang til ICOM’s etiske regler i det
daglige museumsarbejde. Reglerne er normgivende for museernes virke. De er vedtaget og bliver
efterlevet af museer og museumsansatte over
hele verden. ICOM’s etiske regler er den samlende
faktor for museer, uanset hvor i verden de ligger,
og hvad de rummer.
De etiske udfordringer for museerne og de
ansatte kan tage mange former. Derfor er det vigtigt, at vi alle har kendskab til de disse helt grundlæggende museumsetiske regler og har mulighed
for at diskutere og tale om dem, ud fra de samme
forudsætninger.
Oversættelserne er søgt holdt så tæt på det
originale forlæg som muligt, men med de variationer, der naturligt ligger i de tre sprog. De to nye
versioner er sat op, så paragrafferne kan læses
side om side. Med henholdsvis færøsk og grønlandsk på den ene side, og dansk på den anden.
Dermed håber vi, at det bliver lettere at arbejde
med paragrafferne i bredere museale forsamlinger. Vi har derudover fulgt anbefalingen fra
ICOM’s etiske komité om at trykke den engelske
tekst sammen med oversættelsen. Det gør det
enkelt at konsultere de oprindelige formuleringer
i det officielle engelske regelsæt ved tvivlstilfælde.

65 museumsfok var samlet i Nuuk. Der
var deltagere fra alle de nordiske og flere
andre europæiske lande.
Foto: Eero Ehanti
Deltagere var fløjet ind til konferencen
fra hele Grønland og flere europæiske lande.
Foto: ICOM Danmark

Et nyt ICOM Danmark, Færøerne og Grønland
Allerede efter konferencen i Nuuk i 2015 blev det
klart, at der var et misforhold i den måde, ICOM
Danmarks bestyrelse var sammensat på, og det
geografiske ansvarsområde, vi dækker. Eftersom
der ikke kan oprettes nationale komitéer for de
to Nordatlantiske områder, måtte der findes en
anden vej. Muligheden for at udvide bestyrelsen
med et færøsk og et grønlandsk medlem blev
drøftet på konferencen og mødte stor velvilje fra
alle parter. Bestyrelsen indledte derfor en proces,
hvor målet var at få både Færøerne og Grønland
repræsenteret i bestyrelsen.
Efter drøftelser med både grønlandske og
færøske museumsrepræsentanter anbefalede
bestyrelsen endeligt, at generalforsamlingen vedtog en ændring af ICOM Danmarks vedtægter, der
omhandler valg til bestyrelsen.
Vedtægtsændringen kom på valg ved ICOM
Danmarks generalforsamling på Ragnarock i Roskilde i 2016. Den blev enstemmigt vedtaget, og
ændringen trådte i kraft ved den efterfølgende
generalforsamling i Aarhus 2017. Her blev bestyrelsen for første gang udvidet med et medlem fra
Færøerne og et fra Grønland, og bestyrelsen repræsenterer nu for første gang hele det område,
som ICOM Danmark dækker.
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Etik i
udvikling
Af Merete Ipsen
Museumsdirektør på Kvindemuseet og medlem
af Den danske UNESCO National kommission siden
2010. Formand for ICOM Danmark 2003-2009,
medlem af ICOM’s Executive Council og ICOM’s
etiske komité 2010-2016

Kvindemuseet ønskede at bringe autentiske beretninger fra
voldtægtsofre i en udstilling om temaet. Etisk skulle personerne
sikres anonymitet, og deres historier blev let omskrevet med
andet navn og anden lokalitet, som de hver især godkendte.
Herefter blev de indtalt af elever fra skuespilskolen- og publikum fik adgang til anonymiserede førstehåndsberetninger.
Foto: Kvindemuseet

ICOM’s etiske regler opfattes ofte som en
spændetrøje og fortolkes som noget, du
ikke må. Men fortolkningen er for snæver.
De etiske regler er ikke tænkt som begrænsning, men for at sikre beskyttelse og i
høj grad også udvikling af praksis og fælles
standarder på museer. ETHCOM, ICOM’s
etiske komité, rådgiver, debatterer og udvikler etik i museumsregi. Kun igennem
konstant debat og refleksion kan de etiske
principper forstås, udvikles og efterleves.

M

useers medlemskab af ICOM er frivilligt, og på denne måde er tilvalg
til de etiske regler også frivillig. Men
som medlem i ICOM forpligter man
sig på regelsættet.
Museers fortolkninger af de etiske regler som
forbudsregler er udbredt. Hvad er OK, og hvad er
ikke? Hvad er kommercielt, og hvad er non-profit?
Hvem har ejerskab til hvad? Der er mange gråzoner. Etiske regler er ikke jura, og dermed ikke
eksakte. Gråzone-spørgsmål kan være produktive
for diskussioner af modsætninger og paradokser
i museernes indsamlingspraksis, repræsentation,
økonomiske styring, relevans osv. Er det f.eks. i
orden, ud fra ønsket om at ufortalte fortællinger
formidles, at præsentere traumatiserede livshistorier? Kan det forsvares at udstille rester af
døde mennesker? Kan konfliktstof blandt forskellige kulturer blive en neutral fortælling på museet?
Kan et museum rent faktisk være neutralt? Når ét
spørgsmål er drøftet, opstår et nyt. Verden omkring museerne forandrer sig i rivende hast – og
har gjort det, siden ICOM blev dannet. De etiske
spørgsmål ligeså.
De etiske regler kan dateres tilbage til 1971.
Her var bevaring, sikkerhed og forebyggelse mod
handel med genstande i fokus. Hen over årene
blev publikum og brugere medtænkt som en aktiv
del af museernes virke og museerne som aktive
i samfundet. Således blev præciseringen af, at
museer arbejder ’i samfundets tjeneste’ vedtaget
i 1976 – rent faktisk ved ICOM’s generalkonference
i København. Hastig udvikling af markedskræfter
og verden omkring museerne, og ikke mindst
museernes brugere, var grundlag for revidering af
de etiske regler i 2004. De er ikke blevet revideret siden. Verden er mangfoldig. De etiske regler
fungerer som en fælles standard for overordnede
principper for alle i ICOM’s netværk, mens formuleringer af regionale, lokale og faglige supplementer til det fælles regelsæt har stor betydning for
udvikling af etisk refleksion og praksis og derfor
prioriteres.
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ETHCOM
Som medlem af den etiske komité i seks år fik jeg
mulighed for at følge og påvirke etikudviklingen
indefra. Komitéens medlemmer kommer stort set
fra alle verdenshjørner – og det er tydeligt, at de
problemstillinger, der presser sig på, er forskellige
fra kontinent til kontinent og fra fag til fag.
ICOM’s etiske komité blev oprindeligt dannet i
forlængelse af de første etiske regler i 1986. Oprindeligt behandlede komitéen konkrete enkeltsager, hvor der var tvivl eksempelvis om genstandes
legalitet og om human remains i samlinger. Også
emner som systematisk registrering for at sikre
viden og bevaring blev behandlet af den etiske
komité.
Den etiske komités dagsorden har ændret sig,
og de senere års arbejde i komitéen har rettet sig
mod overordnede principper, som f.eks. principper for postkoloniale tilbageleveringer af genstande eller guidelines for udskillelse fra forvoksede
samlinger. Sideløbende hermed har arbejdet i de
seneste seks år omhandlet initiativer til at udvikle
træningsmateriale i de etiske koders praktiske
implikationer i dagligdagen og at invitere de internationale og nationale komitéer til dialog om udformning af fagspecifikke og lokale regelsæt som
supplement til de fælles regler. At etikarbejdet er
blevet en del af de aktiviteter, der foregår rundt
om, er som konkrete og forskellige bud en stor
gevinst for de dynamiske elementer i ICOM.
Når vi rykker tæt på det nationale, er der vidt
forskellige forudsætninger for at holde den etiske
fane højt. At København var vært i 1976 for ICOM’s
generalkonference fik betydning for den status,
de etiske regler i mange år har haft her. Mange af
de etiske principper er skrevet ind i museumsloven – som eksempelvis principperne om faguddannet personale, økonomisk bæredygtighed,
rimelige bygninger, genstandsregistreringer, barrierer mod udskillelse mv. Museumsloven forpligter
således statslige og statsanerkendte museer i
Danmark på museumsetikken.
Relativt få lande har lovgivet på museumsområdet. Derfor tjener de museumsetiske regler i
mange lande som minimumsstandarder for museumsdrift og for registrering af genstande, professionalisering af personale, rimelige lokaleforhold
til bevaring og til formidling. Ligesom museer i
Danmark ofte er udsprunget af folkelige initiativer, er museer i tredjeverdenslande ofte baseret
på interessefællesskaber af forskellig art. Her kan
de etiske regler være en barriere mod personlig
vinding og en støtte til udvikling.
UNESCO og ICOM
Som nævnt var det UNESCO’s 1970-konvention,
som inspirerede til de første etiske regler. FN,
UNESCO og ICOM opstod i forlængelse af hinanden

En række mord
på unge kvinder i
Mexicos grænseby Juárez skete i
1990’erne, uden at
myndighederne
reagerede. For at
fortælle om de grusomme mord skabte
kunstneren Irene Simmons installationen
ReDressing Injustic af
kjoler fra de myrdede,
indleveret af pårørende. Kvindemuseet har
udstillet og indlemmet to af disse kjoler
på kors i samlingen.
Er det etisk OK?
Pigerne/kvinderne,
der bar dem, kender
vi konkret intet til.
Foto: Kvindemuseet

UDVIKLING AF ICOM’S E TISKE REGLER
→ 1970 UNESCO-konventionen mod illegal
handel med kulturværdier
→ 1971 ICOM-resolutioner om principper
for indsamling og bevaring (inspireret af
1970-konventionen)
→ 1973 UNESCO-konvention om truede
dyrearter
→ 1974 ICOM udvider museumsarbejdet til at
være ’i samfundets tjeneste’
→ 1986 ICOM’s etiske regler
→ 1992 UNESCO-konvention om biologisk
diversitet
→ 1995 Unidroit-konventionen om stjålne og
illegalt handlede kulturobjekter
→ 1999 UNESCO’s 2. protokol til
1954-konventionen om beskyttelse af
kulturarv under væbnede konflikter
→ 2001 UNESCO-konvention om undersøisk
kulturarv
→ 2003 UNESCO-konvention om immateriel
kulturarv
→ 2004 Revision af ICOM’s etiske regler
→ 2005 UNESCO-konvention om kulturel
mangfoldighed
→ 2015 UNESCO’s rekommandation vedrørende
museer og samlinger
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som fredsprojekter i 1946. Initiativtagerne ønskede gennem internationalt samarbejde at skabe
respekt på tværs af politiske og kulturelle forskelle. FN og UNESCO er regeringsanliggender, mens
ICOM er en NGO-organisation, hvor myndigheden
ligger i det frivillige fællesskab. ICOM er en af
verdens største medlemsorganisationer med godt
130.000 medlemmer og drives gennem medlemmernes personlige og institutionelle engagement
– hvor ICOM’s sekretariat er til for at betjene
medlemmerne. De etiske regler er vel nok det
vigtigste bindemiddel mellem medlemmerne.
Krigs- og miljøtrusler kræver ny opmærksomhed omkring sikring og bevaring. Det globale perspektiv presser sig på. De alvorlige konsekvenser
af at museer har unikke og uerstattelige genstande og værker, får direkte betydning i vor tid. Der
sker plyndringer og salg af kulturarv for at skaffe
penge til terrororganisationer. Det er alvorligt:
Illegal handel med kulturværdier er rykket fra
forfængelige rigmænd som en trussel til at blive
en human katastrofe.
Det bør modarbejdes. Her står ICOM ikke alene, men kan med fordel udvide sine samarbejder
ind i UNESCO. Her er ICOM den lille, men gennem
en ny rekommandation vedrørende museer og
samlinger, som UNESCO vedtog i 2015, anerkendes museernes betydning for kultur og fred,
erindring og identitet. Denne rekommandation,
som på regeringsniveau anerkender museerne,
har særdeles stor betydning i lande, hvor man
ikke har en museumslov eller et ’armslængdeprincip’, der afholder politiske strømninger fra
indblanding i museernes prioriteringer. Rekommandationen inkluderer museer i et globalt sæt
af værdier og prioriteter, som er andet og mere
end de mere indadrettede professionelle værdier
i ICOM’s etiske regler. ICOM’s forståelse af museernes samfundsnytte placeres herved også i en
større referenceramme af værdier som frihed og
fred, social integration og uddannelse, diversitet,
ytringsfrihed og bæredygtighed, udvikling mv.
UNESCO tiltror museerne en rolle som aktiv aktør
i forhold til menneskerettigheder, og ICOM er
med de etiske regler i hånden velforberedt til at
gå ind i rollen.

PICCOLO
Kombineret objektsikring og
klimaovervågning til museer

Piccolo er et af Europas førende
sikringssystemer til museer.
Ikke underligt.
Det kombinerer
PROFORT
brugervenlighed, fleksibilitet
og pris i en optimal løsning.
E N G I N E E R I N G

www.profort.com

Annoncør i
Danske Museer?
Danske Museer udgives i et oplag på 2.000
eksemplarer og har 1.900 faste abonnenter.
Tidsskriftet er til for både små og store museer og
henvender sig tilMuseumsnytt
alle, der arbejder på eller for et
museum eller interesserer sig for museernes virke.
Danske Museer er derfor en oplagt platform for
annoncører, der ønsker at komme bredt ud i den
danske museumsverden og til relevante læsere.
For information om formater og priser – hent
annonceinformation på danskemuseer.dk
Eller kontakt:
Rosendahls Mediaservice
Niels Hass
nh@rosendahls.dk
Tlf. 76 10 11 56
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ICOM’s
museumsetiske
regler i praksis
– et teamworkseminar på Museum
Sønderjylland
Af Vinnie Nørskov
arkæolog, leder af Antiksamlingen,
Aarhus Universitet

M

useumsetiske regler – hvad skal vi
med dem i Danmark? Vi har en museumslov og en kulturstyrelse, som
laver standarder og holder øje med,
at de danske museer lever op til lovens krav om
bevaring og formidling af landets kulturarv. Vi har
en meget aktiv museumsorganisation, der holder
politikerne oppe på, at det er et nationalt ansvar
at sikre samlinger og formidling, og som udbyder
kurser, som klæder de ansatte på til at håndtere
samlingerne, udvikle deres formidling og vidensdele mellem de mange museer. Vi har i Danmark
et meget veludviklet og yderst professionelt museumsfelt med stærke institutioner. Et professionelt arbejdsfelt.
Så har vi behov for et internationalt sæt etiske
museumsregler, der er udarbejdet, så det passer
på museer i hele verden? Hvis formål er at sikre
museers minimumseksistensniveau og medarbejdernes professionalisering? Hvorfor skal vi som
danske museumsansatte sætte os ind i det? Og
hvis vi skal, hvordan gør vi så det i praksis?
Som klassisk arkæolog og ansvarlig for en
samling med oldsager fra Middelhavslandene har
museumsetiske problemstillinger været en fast
del af mit arbejdsfelt, endnu inden jeg blev leder
af Antiksamlingen på Aarhus Universitet – og jeg
har set vigtigheden af at kunne forstå og arbejde

med de museumsetiske regler på et operationelt niveau. I januar 2016 blev jeg inviteret til at
holde en workshop på Museum Sønderjylland for
alle museets medarbejdere. Der var tale om et
årligt tilbagevendende medarbejdermøde, hvor
alle ansatte var inviterede, og hele dagen var til
rådighed. Der deltog 130 ansatte fra alle museets mange afdelinger og arbejdsområder. Jeg
har undervist i ICOM’s museumsetiske regler på
vores museologiske tilvalgsfag på Aarhus Universitet i mange år – men det var første gang jeg fik
muligheden for at sætte reglerne i spil i en hel
medarbejdergruppe. Det skabte muligheder for
at få diskussioner om alle museets arbejdsfelter
med alle de forskellige vinkler, som de forskellige
medarbejdere har.
At diskutere etiske dilemmaer
– ’ethics in action’
Erfaringer med at lave workshops tilpasset et
enkelt museums situation findes blandt andet i
Norge, hvor Eva Mæhre Lauritzen, tidligere formand for ICOM Norge, har udviklet en model for
sådanne seminarer, som hun har brugt i en lang
årrække. Jeg kendte til hendes model, fordi jeg
som formand for Dansk ICOM fra 2009-2015 har
deltaget i mange nordiske ICOM-møder, hvor
den er blevet diskuteret. Jeg har også deltaget i
workshops både i nordisk og internationalt regi,
hvor den er blevet brugt. ICOM Sverige har overtaget modellen og udgav for et par år siden en
publikation, der præsenterer forslag til, hvordan
man kan diskutere etiske dilemmaer på det enkelte museum. Desuden har ICOM Schweiz også
udarbejdet et meget godt informationsmateriale,
som kan bruges til at facilitere etiske dialogmøder
eller workshops på museer. Der er altså en lang
række erfaringer at trække på, når man skal sætte de etiske regler i spil for museumsansatte.
Dagen på Museum Sønderjylland blev åbnet
med en introduktion til, hvad ICOM er, og hvordan ICOM arbejder. Herefter var der to workshops, hvor medarbejderne var delt op i grupper
på tværs af afdelinger og arbejdsområder. Hver
gruppe fik en case at arbejde med, og herefter
blev diskussionen præsenteret for hele medarbejderstaben.
I alle former for museumsarbejde støder man
på dilemmaer, som kræver en ekstra overvejelse.
Skal taget på de gamle bygninger repareres, eller
skal pengene bruges på nye udstillingsmontrer?
Skal man tage imod en donation fra bestyrelsesformanden, selv om det ikke passer ind i samlingen? Hvordan reagerer man, hvis ledelsen ikke
tager kritik af museets sikkerhedsforhold alvorligt? Skal man redigere i kommentarer på museets
facebookside? Dagligdagen på de danske museer
er presset, og efterhånden er mange museer ble-
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vet så store, at personalet ikke ses jævnligt, hvis
overhovedet. At diskutere den slags dilemmaer er
der slet ikke plads til. Men diskussioner på tværs
af medarbejdergrupper i museet kan være med til
at åbne for de forskellige problemstillinger, der er
i det mangefacetterede arbejde, som et museum
indeholder.
Mit indtryk af dagen var, at de etiske regler
var et fantastisk redskab til at åbne op for mange
forskellige interessante diskussioner om museets
arbejde, hvor alle (!) ansatte havde mulighed for
at få en stemme. I grupperne var der en del diskussion af museets relationer til det omgivende
samfund og af arbejdsmiljøet, så indtrykket var,
at dagen bragte helt nye samtaler og diskussioner på tværs af medarbejdergrupperne med sig.
Åbenhed og viden om, hvad de forskellige medarbejdere har af udfordringer, er ikke bare godt for
arbejdsmiljøet, men det er også med til at professionalisere hele institutionen.

DE MUSEUMSE TISKE REGLER
– FRA 1976 TIL I DAG
Gennem de sidste to århundreder er klassiske
oldsager, indtil 1970’erne blevet erhvervet, uden
hensyntagen til om de var legalt udført og havde
en lovlig historie. Der er ingen klassiske arkæologiske samlinger, som ikke har genstande,
hvis proveniens kan problematiseres. Og det
gælder også mange andre samlinger, som for
eksempel etnografiske samlinger rundt omkring
i verden. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at de
første museumsetiske regler, som ICOM lavede
i 1976, handlede om, hvordan museer håndterer erhvervelser på et etisk grundlag. Siden er
reglerne blevet revideret i 1986 og 2001, og de
omhandler i dag hele museets virkefelt. Mange
af de etiske reglers paragraffer beskæftiger sig
med ting, som findes i den danske museumslov.
Det gælder for eksempel paragrafferne om, at
man skal have vedtægter, uddannet personale,
åbningstider, forsvarlige opbevaringsforhold og
lignende. Men mens den danske museumslov er
en støttelov, som sætter rammerne for institutionernes finansielle og administrative opgaver,
så har de etiske regler et andet udgangspunkt.
Her er det den enkelte museumsmedarbejder, fra
leder til kustode, fra faginspektør til konservator,
der er i fokus. Reglerne handler om, hvordan
man som ansat er med til at sikre institutionens
opgavevaretagelse på et etisk funderet grundlag.
Mange opfatter de etiske regler som forbudsregler. Men de skal forstås som en ramme til at
diskutere problemstillinger, der kalder på andet
end jura. Museumsarbejdet har været i konstant
forandring igennem de seneste årtier og har øget
vigtigheden af bevidstheden om dialog om etiske
problemstillinger.

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

Indretning med omtanke
Hjulmagervej 11 • DK-4300 Holbæk
Tlf. 59 18 63 63 • Fax 59 18 66 14
info@scan-flex.dk • www.scan-flex.dk
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Udstillinger
Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. Følg med på
danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

M U S E E T PÅ A D E LG A D E

Modeskaberen
Holger Blom
– bag kulisserne
7.10. - 31.12.18

Holger Blom blev født i 1905 i Skanderborg. Som søn af fabrikant Christian
Blom var han selvskrevet arving til byens
førende virksomhed, maskinfabrikken A.
Blom og Søn, som var grundlagt af farfar
Andreas Blom. Men Holger Bloms interesser gik andre veje. Allerede som barn
var det teatret, der trak. Som voksen fik
han opfyldt sine drømme om teatret ved
at lave kostumer til nogle af tidens største danske skuespillerinder med dronningen over dem alle - Bodil Kjær.
Og som om det ikke var nok, skabte han
også kjoler til ægte dronninger, dronning
Ingrid og dronning Anne-Marie. Museum
Skanderborg fortæller historien om de
prægtige kostumer på scenen, håndværket bag og manden, der sammen
med sine dygtige dameskræddere skabte dem.
Foto: Museet på Adelgade

Picasso på Madoura-værkstedet i Vallauris, 1953
Foto: Edward Quinn

LO U I S I A N A

Picasso
Keramik
1.2.18 – 27.5.18

Pablo Picassos (1881-1973) originale keramiske arbejder, et særskilt, og måske
knapt så kendt område i hans oeuvre, er
ikke tidligere præsenteret i Skandinavien i
stort udtræk. Udstillingen viser mere end
150 værker fra perioden 1947-1964. I sommeren 1946 opholder Picasso sig i Sydfrankrig, hvor han begynder at eksperimentere
med de forskellige keramiske materialer,

oxider og glasurer. I 1948 får Picasso en
fast plads i værkstedet Madoura og beslutter sig for at flytte permanent til Sydfrankrig. Den lysende, mediterrane natur,
som i disse år definerer hans kunst, afspejler sig ligeledes i de keramiske værker. Her
producerer han – sideløbende med sine
malerier, tegninger, skulpturer og grafiske
arbejder – ca. 4.000 keramiske objekter.
Nogle er bemalinger og bearbejdninger af
tallerkener, kander og fade, som allerede
var sat i produktion på Madoura-værkstedet, andre er mere skulpturelle figurer,
dyr, fauner og kvindefigurer, vokset ud af
Picassos fantasi, når det våde ler bliver
formet. Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden.

UDSTILLINGER

BRANDTS

SMK

Art In The Making

Det gode med det onde

8.2.17 – 10.6.18

10.11.17 – 29.7.18

Lars von Trier (f. 1956) har med hovedværker som Riget, Breaking the Waves,
Idioterne, Melancholia og Nymphomaniac
markeret sig som en hovedskikkelse i moderne filmkunst gennem de sidste tredive
år. Med sin kontroversielle fortællestil har
han fornyet den kunstneriske filmscene og
udvidet vores kendskab til eksistentielle
temaer som liv og død, seksualitet og undergang. Udstillingen giver et retrospektivt
overblik over Triers værk. I form af film-
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klip, interviews, dokumenter, effekter fra
filmene, manuskripter og meget mere får
publikum lejlighed til at kigge instruktøren
over skulderen og få indblik i hans særlige
og dybt originale greb om filmmediets
muligheder. Gennem tematiske snit i Triers
billedsprog stiller udstillingen skarpt på
værkernes udfordring af forholdet mellem
form og indhold, etik og æstetik og ikke
mindst på legen med genrer. I forbindelse
med udstillingen udgiver Brandts en rigt
illustreret bog om Lars von Trier redigeret
af Peter Schepelern med bidrag fra en lang
række internationale filmeksperter, medvirkende og samarbejdspartnere. Udstillingen er støttet af Nordea-fonden, Knud
Højgaards Fond og Beckett Fonden

Foto: Christian Geisnaes

Fra idé til mesterværk. En udstilling om
kunstværkets tilblivelse. Hvordan bliver
et kunstværk til? Hvordan kommer en
kunstner fra idé til færdigt mesterværk?
Det forsøger udstillingen Art In The Making at svare på. Publikum får mulighed
for at kigge kunstneren over skulderen
og følge den kunstneriske arbejdsproces
gennem en perlerække af hovedværker
og sjældent sete tegninger og skitser
fra Den Kongelige Kobberstiksamling.
Udstillingen punkterer idéen om, at et
kunstværk skabes ud af den blå luft, og
at udformningen af det færdige værk
ligger fast fra begyndelsen. Skitser,
forarbejder og de færdige værker sammenstilles og formidles med en detektivisk og detaljeorienteret tilgang. Det skal
være med til blotlægge de overvejelser,
som kunstneren har haft, mens værket
blev til. Art In The Making præsenterer
omkring 200 værker fra 1400-tallet og
frem til i dag.

Ung kvinde,
som betragter et
kranium. Alessandro Casolani,
før 1591. Olie på
lærred.
Maria Magdalene med et kranium i sin favn. Alessandro Casolani.
Sort og rødkridt.
Fotos: SMK

KO N G E R N E S J E L L I N G

Danefæudstilling
28.1.18 – 31.12.18

Hvert år indsender amatørarkæologer og
andre danskere en masse fund til Nationalmuseet, som bliver erklæret danefæ.
Danefæ er genstande fra fortiden, der
findes i jorden i Danmark. Hovedparten af
danefæ findes med metaldetektor af danske amatørarkæologer. I en ny udstilling

vises et udvalg af de mange unikke danefæ
som er fundet eller sagsbehandlet i 2017.
Blandt de udstillede genstande finder man
den store guldskat fra Fæsted i Sydjylland.
I sommeren 2016 fandt tre amatørarkæologer blandt andet syv armringe fra vikingetid på en mark ved Fæsted. Siden da er
der dukket flere genstande op. Udstillingen
åbnes i to tempi. Lørdag d. 27. januar er
kun for amatørarkæologer, som Nationalmuseet gerne vil takke for det gode
samarbejde. De mange nye fund fører til
forskningsmæssige og kulturhistoriske
landvindinger, der gør os klogere på fortiden. Søndag den 28. januar 2018 åbnes
dørene til den nye danefæudstilling for
alle, og der vil være spændende aktiviteter
samme dag.
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Bacon, Freud, and the
London Painters
14.10.17 – 4.2.18

I et nyt samarbejde med Tate, London
præsenterer AroS 90 centrale mesterværker af nogle af efterkrigstidens mest
visionære og kompromisløse malere – heriblandt Francis Bacon og Lucian Freud.
Særudstillingen viser værker af den britiske kunstnergruppe The School of London,
der opstår i årtierne efter 2. verdenskrig.
Gruppens kunstneriske udgangspunkt er
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efterkrigstidens sønderbombede Europa, og med afsæt i temaer som angst og
håbløshed portrætterer de mennesket
som et skrøbeligt, desperat og nøgent
individ. De skildrer deres venner, kærester
og nære omgivelser i dybt personlige og
påtrængende malerier, og denne måde at
afbillede mennesket på står i skarp kontrast til det klassiske kropsideal, der blev
dyrket i diktatoriske regimer i 1930’erne og
40’erne. Foruden Francis Bacon og Lucian
Freud vises værker af Michael Andrews,
Frank Auerbach, David Bomberg, William
Coldstream, R.B. Kitaj, Leon Kossoff, Paula
Rego og Euan Uglow.

Head of E.O.W.
Frank Auerbach, 1959-60.
Foto: TATE

MUSEET RIBES VIKINGER

13.000 års historie fra
Esbjerg Kommune
3.11.17 – 25.2.18

I forbindelse med Danmarks Radios
serie ”Historien om Danmark”, fortæller
en nye særudstilling lokalhistorien fra
Sjelborg og Grimstrup i nord til Hviding i syd. Udstillingen begynder med
en 13.000 år gammel spids af flint fra
Hviding og en mystisk forfædrekult fra
Sjelborg, hvor kulten indebar et tæt
samliv med de skeletterede forfædre. Særudstillingenen forsætter forbi
bronzealderfund fra Skallebæk, besøger
vikingehøvdingen fra Grimstrup, kigger
på vin og hekse i Ribe og på en forsvunden borg i Bramming. Rejsen går også
til Mandø-boerne, som købte deres ø
i 1741, forbi “Bramminge station” og en
tur ind mellem de vrede og med tiden
magtfulde arbejdere i Esbjerg. Efter et
besøg hos den rejsende Tjæreborgpræst
i 60’erne slutter udstillingen med glimt
fra en almindelig efterårsdag i 2017.

M U S E U M Ø S TJ Y L L A N D

Det er bår’ dæjlig!
The Julekalender på
Museum Østjylland
17.11.17 – 30.12.17.

Med stor stolthed og ærefrygt udstiller
Museums Østjylland de mange ikoniske
genstande fra tv-klassikeren ”The Julekalender”, som vakte stor opsigt som en
af de første voksenjulekalendere og blev
vanvittigt populær blandt danskerne i
julen 1991. De Nattergale tog julen under
kærlig sproglig behandling, og udtryk
som “It’s hard to be a nissemand!” blev
hverdagsjargon. På juleudstillingen kan
man genopleve Gertrud Sands fantastiske overpyntede julestue, se, hvor
kartoffelavler Oluf pustede grise op og
kigge ned i hulen, hvor nisserne Hansi,
Fritz og Günther kæmpede med både
propel-snitning og det dansk/engelske/
jyske sprog. De besøgende kan komme
helt tæt på julekalenderens originale
rekvisitter og kulisser, som skaber den
autentiske og hyggelige ”The Julekalender”-stemning. Man kan træde ind i kartoffelavlerne Sands julehjem, gå rundt i
den mørke, uhyggelige skov, synge med
på sangene og se nærmere på nåsåerens briller og hugtænder.
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N I VA A G A A R D S M A L E R I S A M L I N G

En duft af evighed
Blomstermaleren
J.L. Jensen
21.1.18 – 12.8.18

J.L. Jensen (1800-1856), også kaldet
Blomster-Jensen, var den førende
blomstermaler i guldalderen. Han viede
hele sit liv og sin karriere til at skildre
overdådige buketter i glødende farver
og opstillinger af sanselige frugter, skønt
blomstermaleriet traditionelt var en
nedvurderet genre, som især de kvindelige amatører syslede med. Jensen
arbejdede i den internationale nature
morte- eller stillebentradition, hvilket
betyder malerier af et stillestående motiv, en opstilling af livløse materialer, der
typisk kan være blomster, frugter, mad
og døde dyr. Han malede det hele, men
mest berømt er han for sine smukke
blomster i græske vaser, kurve og kranse, liggende på en karm eller voksende i
skovbunden. Hertil føjer sig hans frugtstykker og hans sjældnere køkken- og
jagtstykker og det indtil nu helt ukendte
porcelæn, som han i sin egenskab af
overmaler på Den Kongelige Porcelænsfabrik dekorerede til Frederik 6.s to
døtre. Jensen var optaget af både natur
og kunst, og hans værk udspiller sig mellem disse to poler. Inspirationen hentede han hos efterfølgere af 1600-tallets
hollandske barok, mens han fornyede
genren ved at blande den danske flora
med eksotiske blomster. Jensens værker
repræsenterer drømmen om uforgængelig skønhed og evigt liv. Til udstillingen
udgives en bog på dansk og engelsk.

No Life Lost II. De Bruyckeres, 2015.
Embalmed – Twins. De Bruyckeres, 2017.
Fotos: Mirjam Devriendt / Kunsthal Aarhus

KUNSTHAL AARHUS

Berlinde De Bruyckere:
Embalmed
10.11.17 – 21.1.18

Traditioner fra den hollandske og flamske
renæssancekunst fra det 16. århundrede
har en betydelig indflydelse på belgiske
Berlinde De Bruyckeres kunst. Hun trækker
på arven fra de gamle europæiske mestre,
kristen ikonografi, mytologi og folklore og
tilføjer nye lag af fortællinger inspireret af
nutidige verdenshændelser. Hun iscenesætter et psykologisk landskab af patos,

ømhed og afsky. De Bruyckere skaber
sine værker gennem en proces, hvor hun
støber og modellerer i hærdet voks og
dyreskind. Ved at anvende hår, tekstiler og
træ skaber hun foruroligende forvrængninger af organiske former. Udtrykket i De
Bruyckeres skulpturer har en dobbelthed
idet de repræsenterer såvel poesi, skønhed og elegance som forfald, rædsel og
skrøbelighed. I Kunsthal Aarhus tager De
Bruyckere tilskueren med på en rejse
gennem forstyrrende transformationer og
forstyrrende mutationer. Udstillingen er
realiseret i samarbejde med Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017 og er støttet
af Beckett-Fonden, Den Belgiske Ambassade i Danmark, Brussels Airlines og Hauser & Wirth.

Nature morte med grøntsager og vildt
på et køkkenbord. J.L. Jensen, 1835.
Foto: Ole Haupt / Nivaagaards Malerisamling
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram.

Kunst i tegnehøjde
Lille malebog for børn, unge og
ældre tager den populære malebogs-genre til et nyt niveau:
Den introducerer kunstens
største ismer, genrer og væsentligste kunstnere – og giver
mulighed for at man selv kan
sætte kulør på Peter Michael
Hornungs version af kendte
kunsthistoriske motiver fra
hulemalerierne til i dag. I bogen
møder man blandt andet egyptiske hieroglyffer, dekorerede
vaser skabt af de gamle grækere, Claude Monets åkander, Edvard Munchs Skriget, Leonardo
da Vincis berømte og mystiske
Mona Lisa, Pablo Picasso,
Warhols pop-art dåser og Jeff
Koons’ ballonagtige dyr. Lille
malebog indeholder 50 motiver
inspireret af kunsthistorien, og
på hvert opslag finder man en
lille figur, som forholder sig til
billedet overfor. Bogens tekster
er umiddelbart tilgængelige
– og fyldt med sjov og nyttig
viden. Peter Michael Hornung
er kunsthistoriker fra Københavns Universitet. Siden 1988
har han været kunstredaktør og
-kritiker på dagbladet Politiken.
Peter Michael Hornung
Lille Malebog
Strandberg Publishing

Bag pigtråd
For 70 år siden blev flygtningelejren på Hasselø lukket (194547). Den husede tyske flygtninge, mange på flugt fra Den røde
Hær og de tyske kerneområder
i Østpreussen, der sidenhen
blev delt mellem Polen og
Sovjetunionen. Klausulering
af materialerne fra den tid er
netop ophørt, og arkiverne
åbnet. Derfor har kulturminde-

1914’s Fond, Nordea-Fonden,
Lolland-Falsters og Langelands
Købstæders Brandsocietets
Fond, Guldborgsund Kommune, Damgaard samt Barlund og
Marger.

foreningen i Nykøbing Falster
valgt at fortælle denne historie
fra lokalsamfundet, hvor en
flygtningelejr til flere end 3000
mennesker blev oprettet på
Hasselø uden for Nykøbing.
Bogen er illustreret med billeder fra lejren og perioden
og er udarbejdet i samarbejde
med Kulturmindeforeningen og
Museum Lolland-Falster.
Bogen er støttet af De Lolland-Falsterske Venstreblade af

Arne Skafte Jensen
Bag pigtråd
Kulturmindeforeningen i Nykøbing

Det sidste billede
Døden berører os alle; alligevel
vil de fleste gerne undgå at
tale om den – den er privat.
Da fotografiet vandt indpas
for godt 150 år siden, blev det
muligt at tage et sidste billede
af de døde. Som en skjult del
af den danske mindekultur har

Det sidste billede. Prins Albert Victor, 1892. Foto: Kongers Samling

vi fotograferet vore afdøde
lige så længe, som teknologien
har tilladt det, og traditionen
er fortsat til i dag, hvor der
er kommet nye teknologiske
muligheder og nye medier. Det
har museumsinspektør ved
Vejlemuseerne, Jannie Uhre
Ejstrud skrevet en meget tankevækkende bog om. Bogen
er udgivet med støtte fra Den
Hielmstierne-Rosencroneske
Stiftelse, Statens Kunstfond,
Sydvestjyske Museer og VejleMuseerne.
Jannie Uhre Ejstrud
Det sidste billede. Fotografisk mindekultur og sorgarbejde i Danmark i
historisk og nutidig optik.
Sydvestjyske Museers forlag Liljebjerget
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P U B L I K AT I O N E R

Turen går til
vikingetiden
Turen går til vikingetiden er en
rejseguide til dem, som vil følge
i vikingernes fodspor. Den rummer en let tilgængelig introduktion til, hvem vikingerne var, og
hvad der er myte og virkelighed.
Den fortæller om vikingernes liv
og dagligdag, deres tro og tankegang, klæder, kunst og kultur,
konger og krigere samt skibe og
skatte, runer og rejser til fjerne
lande. Bogen fører til de mange
synlige spor af vikingerne, der
findes rundt omkring i Danmark
i form af monumenter, gravhøje
og runesten. De er beskrevet
efter regioner, og der er forslag
til ruter, man kan følge med en
afstikker til det gamle danske
vikingeland, der i dag ligger
uden for landets grænser. Desuden rummer den forslag til
overnatningssteder, gårdbutikker, spisesteder og begivenheder, der har vikinger som tema
eller er inspireret af vikingerne.
Sidst men ikke mindst er det en
guide til de mange museer og
oplevelsescentre, som udstiller og formidler vikingetiden.
Bogen er skrevet af historikere
og arkæologer, som til dagligt
formidler vikingerne og arbejder med historien. Udgivelsen
er støttet af Culture Plus-puljen
under kulturstyrelsen samt
Arbejdsmarkedets Feriefond
Hovedforf: Sanne Jakobsen.
Flere forf.
Turen går til vikingetiden
Politikens Forlag og Vikingebuen

Menneskefiguren i
islamisk kunst
Gengivelser af mennesker blev
fra et ortodokst, muslimsk
synspunkt betragtet som kritisable, da kun Gud måtte skabe
liv – mennesket skulle ikke gå
Gud i bedene. Man frygtede
nemlig, at der kunne opstå tilbedelse af afbildningerne eller
de afbildede personer, hvilket
var i modstrid med dogmet
om at kun Gud, Allah, som den
eneste skal tilbedes. En ny bog,
som udkommer samtidig med
en udstilling om samme emne
på Davids Samling, gennemgår
menneskefiguren i islamisk

Trap Danmark. Klinten ved Ertebølle Hoved. Foto: Tao Lytzen / Trap Danmark

kunst i mange af dens former,
og den skildrer nogle af de
kunsthistoriske forhold og teologiske diskussioner, der ligger
bag. Desuden bliver den gensidige påvirkning mellem islamisk
og europæisk kunst belyst.
Herefter følger en præsentation af de 75 værker af internationalt format, som Davids
Samling viser på udstillingen.
Bogen beskriver, at på trods
af modviljen mod afbildning af
mennesker har menneskefiguren alligevel spillet en vigtig
rolle i islamisk kunst. Malerierne i bogen skildrer i høj grad
fyrster, men også hellige mænd
og helt almindelige mennesker,
både i form af illustrationer til
fiktive fortællinger, skildringer
af virkelige begivenheder og
egentlige portrætter.
Kjeld von Folsach og Joachim Meyer
Menneskefiguren i islamisk kunst
Folk, fyrster og hellige mænd
Davids Samling i kommission hos
Strandberg Publishing

Reformationen i
Nordjylland
I 2017 er det 500 år siden, at
Martin Luther slog sine teser
mod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev
startskuddet til Reformationen

– en lang og kompliceret religiøs konflikt, der gav genlyd over
hele Europa, og som endnu den
dag i dag har stor betydning
for kultur og samfund. Også
lokalt kunne konsekvenserne
af Reformationen mærkes,
og i en ny bog præsenterer
seks forskellige fagfolk, med
udgangspunkt i arkæologi,
historie og teologi, en række
aspekter af denne betydende
religiøse konflikt – set fra et
nordjysk perspektiv. I Nordjylland blev Reformationen særligt bevægende med regulære
stridigheder, og hvor skikkelser
som Skipper Clement og Stygge Krumpen endnu den dag i
dag er levende i nordjydernes
erindring. Bogen er blevet til i
et samarbejde mellem Aalborg
Stift, Nordjyllands Historiske
Museum og Vendsyssel Historiske Museum.
Red. Morten Larsen, flere forf.
Reformationen i Nordjylland
Forlaget Nordjylland

Trap Danmark
Morsø,
Vesthimmerland,
Rebild, Mariagerfjord
Bliv klogere på den ca. 40km
lange Mariager Fjord, som er en
tærskelfjord med en dyb inderfjord og en lavvandet yderfjord.
Find information om Johannes
V. Jensen og historierne om
det Himmerland, der siden begyndelsen af 1600-tallet er blevet forbundet med kimbrerne.
Få viden om REGAN Vest, der
under den kolde krig og uden
offentlighedens vidende blev
bygget 60 m under jorden i en
kridtbakke i Rold Skov. Læs om
Rebild Bakker, udnyttelsen af
moleret, den store udvandring
til USA i midten af 1800-tallet
og Kulturmødet Mors. Trap
Danmark er en omfattende
samling af levende fortællinger,
dybdegående beskrivelser og
leksikale informationer om
Danmarks natur, historie og
kultur. De trykte udgivelser består af et 34-bindsbogværk på
ca. 10.000 sider og af enkeltstående kommunebøger – én
for hver kommune.
Flere forf.
Trap Danmark: 6. udgave, bind 6:
Morsø, Vesthimmerland, Rebild,
Mariagerfjord
Trap Danmark
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materiale og til, efter behov, at tilføje nyt billedmateriale.

Lars Christian Nørbach
International Council of Museums,
ICOM Danmark
Kathrine Storgaard Carlsen
Organisationen Danske Museer, ODM
Johan Adam Linneballe
SAMMUS Danske Museumsforeninger
Udgivelse og distribution
Museumstjenesten
Sjørupvej 1
Lysgård, 8800 Viborg
Tlf. 86 66 76 66
museumstjenesten.com
Annoncer
Rosendahls Mediaservice
Niels Hass
nh@rosendahls.dk
Tlf. 76 10 11 56
Produktion
Rosendahls
rosendahls@rosendahls.dk
Abonnement
Kr. 370,- årligt

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.
Annoncer
Danske Museers trykte blad udgives i et oplag på 2.000 og har 1.900 faste
abonnenter. Tidsskriftet er til for både små og store museer og henvender sig til alle, der arbejder på eller for et museum eller blot interesserer
sig for museernes virke. Danske Museer er derfor en oplagt platform for
annoncører, der ønsker at komme bredt ud i den danske museumsverden.
Dog tager vi ikke imod advertorials. Med dette menes annoncer, der i deres
tekst, indhold eller form søger at lægge sig op ad bladets redaktionelle
linje. Det er vigtigt for redaktionen, at læserne ikke er i tvivl om, hvad der
er betalt indhold, og hvad der er redaktionelt stof.
Artikler og billeder i Danske Museer må ikke benyttes kommercielt eller til
netudgivelse uden Museumstjenestens tilladelse.
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FRA PERGAMENT
– scanning og digitalisering
Har I fysisk materiale som I gerne vil
have bevaret og gjort tilgængeligt i
digitalt format?

Huset Venture tilbyder scanning, registrering og digitalisering af dokumenter, bøger og hele arkiver.
Vi løser opgaven professionelt, sikkert og til en skarp pris. Kontakt os for en uforpligtende snak!
Huset Venture Aarhus I Skanderborgvej 277 I 8620 Viby J I 8628 3555 I registrering@husetventure.dk I husetventure.dk

FOREG® – Museumsopbevaring
Vi har løsningen!
TLF.: 4390 9324
www.arkiv-technic.dk

I fald man gennemfører en sådan ændring,
hvilke videns- og kulturinstitutioner vil disse museer
så fremover udgøre? Vil de blot være bemandede
med formidlende inspektører, der bringer nyt fra
de fjerne storbyers forsknings- og videnshubs? Hvilken
form for lokal menneskelig kontakt og anerkendelse
vil fremtidens provinsmuseer dermed høste?
Om Kulturministeriets eventuelle beslutning om at
forskningsforpligtigelsen skal fratages de mindre og mellemstore
kulturhistoriske museer. Skrevet af en række nordjyske
museumsaktører i Altinget d. 31.10.17.

danskemuseer.dk

