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Danske Museer Leder

Vores kunst
Af Line Hjorth
Christensen

I

en ølreklame fra 1990’erne stikker en hippie af
fra de andre i kollektivet med en kasse øl, ofrer
fællesskabet til fordel for egen tørst. Ironisk spiller
reklamen på, at vi på den ene side gerne vil dele,
på den anden side altid vil have det bedste for os
selv. Mens titlen var oplagt til ølkampagnen, var
den akilleshælen i forårets statsstøttede kunstprojekt Vores Kunst, hvor lokale ildsjæle kæmpede om
kunst til deres udvalgte steder. Ikke fordi der er noget i vejen med at kæmpe om kroner til kunst i sin
hjemegn. Det sker hele tiden hos de mange fonde,
der støtter kunsten; i det lys må Vores kunst vel især
ses som en reklame for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd, der initierede og finansierede projektet. Af den årsag kunne man derfor ønske sig, at
designere eller brugskunstnere var sat på sagen, vi
har mange dygtige af slagsen. For at kunstværkerne skulle ’bruges’ og helst ’virke’, gik nemlig
igen i udtalelser fra ildsjælene. Eller man kunne
have givet de involverede kunstnere et oplæg, der
netop kaldte en spade for en spade, ikke for kunst.
Når titlen Vores kunst også er problematisk, i et regi,
der umiddelbart var folkeligt, demokratisk, på fællesskabets præmisser (man stemte hele tiden om
kunsten), skyldes det selvfølgelig, at hvis der findes
noget sådant som vores kunst, findes der også noget,
som ikke er det. Da projektet gav sig ud for at
handle om kunsten i det offentlige rum, endda på
en måde, hvor den blev omtalt som noget, man har
personligt ejerskab til, ligesom man ejer sit parcel-

hus eller sin kødhakker, ligger det lige for, at den
kunst, som så ikke er vores, den anden kunst, de andres kunst, oplagt kunne være museernes kunst.
Snarere end at klandre projektet for at være kommercielt, amatør- eller turistagtigt, var det meget
værre. Mere grundlæggende udtrykker Vores Kunst
og projektets afsendere, i et sandt miskmask af begreber, en holdning til kunsten, som, selv om man
påstod det modsatte, hev den ud af et reelt fællesskab til fordel for en leflen for individuelle fagfjendske lyster. På alle måder modarbejdede det
den professionalisme og det reelle demokratiske
virke, som kendetegner vores kunstmuseer, og som
Staten på alle måder burde påskønne og har pligt
til at styrke – til vores fælles bedste.
Til forskel fra reklamekampagnen har billedet, der
pryder og rammer dette årets sidste nummer af
museernes eget magasin ind, ingen titel. Man må
lade blikket vandre gennem den lange bane og selv
flikke fortællinger sammen. Måske den om manden, der, med Fanden selv og Vores Kunst i hælene
flygter ind til en anden slags kunst, en fælles kunst,
som engang fandtes og var vigtig, i en tid, inden
kunsten blev reduceret til et stunt: en kinesisk
købmand, en gademusikant, en familie, en kirkegård, en fodboldspiller og en tyrefægter, og som på
sin vej passerer en lille ruinøs bygning – måske et
museum, der så længe det endnu står, i billedet
skal gøre det ud for kunstens sidste bastion?
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Mobile fortællinger i Roskilde by

Interaktiv video på Tøjhusmuseet

Vi sætter os grundigt ind i materiale til
formidling - bl.a. dinosaurer på Bornholm,
middelalder, industrialisering, Københavns
befæstninger og krigen i Afghanistan.
Fortællinger lavet til danske museer.

Tidsrejse biograf på Naturbornholm

www.noparking.dk

Foto: loftprojektion til "Den Fjerne Krig" på Tøjhusmuseet
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Levende 3D-holografisk præsentation...
Du tror ikke dine egne øjne - og det gør dine gæster eller kunder heller ikke. Det er
en publikums-stopper af de helt store. Dit emne eller produkt svæver fx rundt, bliver
skilt ad og samlet igen. Mulighederne er uendelige...
Se en video...
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UDSTILLING
Kvorning design & kommunikation designer og udvikler udstillinger, events, udstillingsprodukter og grafiske udstillingselementer
– men også interaktionsdesign, animation, storprojektioner, apps,
guides, skærmløsninger mv.
Vi tilbyder også projektudvikling, hjælp til fundraising, PR,
kommunikation, logoer, identitetsprogrammer, og websites
– alt, hvad der skal til for at brande jeres museum og udstillinger.
Fotos: Udstilling og interaktionsdesign for Danfoss A/S
– Danfoss Universe 2011.

KVORNING DESIGN & KOMMUNIKATION
WWW.KVORNING.DK · KVORNING@KVORNING.DK · +45 3393 9353
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Danske Museer Kommentar
●

Udredningen i et
bevarings (-center Øst)
perspektiv
Af Camilla Bastholm
og Simon Botfeldt,
Bevaringscenter Øst

Den endelige museumsudredning fra
Kulturarvsstyrelsen (KUAS) er kommet.
Afsnittet om bevaring er der blandt bevaringscentrene delte meninger om. I
Bevaringscenter Øst’s perspektiv er udredningens største problem, at den ikke
tager fat, der hvor problemet virkelig er:
De ulige vilkår, som museerne i Danmark
har for bevaring af kulturarven.

K
Foto: Simon Botfeldt.

Foto: Camilla Bastholm.

ulturarvsstyrelsen har d. 12. april 2011 afleveret sin ”Udredning om fremtidens museumslandskab” til daværende kulturminister Per Stig Møller.
Selvom rapporten er udarbejdet for at styrke museerne over for fremtidens udfordringer, er den, set i
et bevaringsperspektiv, tynd og useriøs. Således udgør afsnittet om bevaring én side ud af udredningens 53 sider til trods for, at ”pligt til bevaring” er
én af de 5 søjler i museumsloven. Set fra Bevaringscenter Øst nedtoner rapporten dog spørgsmål om
bevaring til udelukkende at omhandle en præventiv indsats med gode opbevaringsforhold i form af
fællesmagasiner. Den tager på ingen måder stilling
til de bevaringsmæssige udfordringer, museerne
står overfor, og som ikke kan løses ved at låse museumsgenstande inde på et magasin. Udredningens
største problem er dog, at den ikke tager fat, der
hvor problemet virkelig er: De ulige vilkår, som de
statsanerkendte kulturhistoriske museer har for
bevaring af den danske kulturarv.

Tilskud skaber ulige vilkår for museer
Frem for at ansætte egen konservator og drive et
dyrt konserveringsværksted, anvender mange
statsanerkendte kulturhistoriske museer et bevaringscenter til konservering og rådgivning om bevaring. I Danmark findes 6 bevaringscentre, der
servicerer statsanerkendte kulturhistoriske museer.
Bevaringscentrene udspringer alle af konserveringsværksteder, der blev etableret med støtte fra
de gamle amter. Danmarks første bevaringscenter,
6
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Museernes Bevaringscenter i Skive, så dagens lys i
1972, herefter fulgte Center for Bevaring af Kulturarv i Vejle (1975), Konserveringscenter Vest i Ølgod (1979), Bevaringscenter Nordjylland i Vodskov (1991), Bevaringscenter Øst i Køge (1997) og
Bevaringscenter Næstved (1998). Amternes økonomiske støtte til bevaringscentre var frivillig. Tilskuddene afhang af den førte kulturpolitik i amtet
og var meget ulige fordelt på landsplan. Nordjyllands Amt, Ribe Amt, Viborg Amt og Vejle Amt
støttede deres bevaringscentre med pæne midler
til bevaring. På Fyn og i Vestsjælland gav amterne
bevaringsmidler direkte til museerne. I Syd- og
Midtsjælland gav amterne et mindre driftstilskud
til bevaringscentre, mens man i Frederiksborg Amt
slet ikke gav driftsmidler til bevaringscentre. Bevaringscentrenes ulige tilskud skyldtes ikke kun amternes vilje til bevaring af kulturarv, men også centrenes tidspunkt for etablering. De sidst tilkomne
centre har således kun haft kort tid til at skabe et
godt økonomisk fundament, før amterne blev nedlagt i 2007. Fra 2007-2011 overtog staten udbetalingen af bevaringscentrenes driftstilskud i en overgangsordning, indtil museumsudredningen var
færdiggjort.
Bevaringscentrenes driftstilskud er upåagtet en
meget stor hjælp til de statsanerkendte kulturhistoriske museer, da de tilbydes en reduceret timepris
eller helt gratis ydelser. Museerne har derfor bedre
muligheder for at efterleve lovens krav om bevaring, hvis de er geografisk placeret i en egn, der
udløser et driftstilskud til et bevaringscenter. Ved
amternes nedlæggelse i 2007 bliver centrene stillet
i udsigt, at der med museumsudredningen i 2011,
vil ske en omfordeling eller opnormering af tilskuddene. Disse skal udlignes på landsbasis, så bevaringen af Danmarks kulturarv ikke længere afhænger af, hvor i landet den befinder sig. Bevaringscentrene arbejder for en decideret statsanerkendelse med et samlet nationalt bevaringsvæsen
for de statsanerkendte museer i Danmark. Dette vil
ikke kun ligestille museumslovens søjle ”Bevaring”
med de øvrige 4 søjler - ”Indsamling, registrering,
forskning og formidling”. Det vil også give de
statsanerkendte museer lige vilkår for bevaring af
deres samlinger uanset, hvor i landet de befinder

sig. På landsplan får bevaringscentre ca. 12,5 mio. i
tilskud, så det er jo i realiteten en meget billig ordning. Men tilskuddene er meget skævt fordelt. Østdanmark, repræsenteret ved Bevaringscenter
Næstved og Bevaringscenter Øst, får tilsammen ca.
800.000 kr. og servicerer 25 statsanerkendte kulturhistoriske museer på Sjælland. Heraf får Bevaringscenter Øst landets mindste tilskud på knap 250.000
kr., mens det har det største antal andelshavere
med 18 statsanerkendte kulturhistoriske museer.
De resterende 11,7 mio. kr. tilfalder 4 bevaringscentre i Jylland, der tilsammen servicerer ca. 35
statsanerkendte kulturhistoriske museer. De statsanerkendte kulturhistoriske museers størrelse og
behov for bevaring er naturligvis forskellig. Men
uanset om de kulturhistoriske museers samlinger
ikke kan sammenlignes direkte, så giver ovenstående tal et godt fingerpeg om den skævvridning, der
eksisterer på landsplan med hensyn til museernes
vilkår for bevaring.

Bevaringscentrene i Danmark har været fødselshjælpere for forbedring af
eksisterende museumsmagasiner eller opbygningen
af nye og bedre museumsmagasiner i Danmark,
som erstatning for de til tider dårlige forhold museumsgenstande har været
opbevaret under. Foto: Simon Botfeldt.

Intet nyt i udredningen – de ulige vilkår
mellem Øst og Vestdanmark fastfryses
Nu skriver vi 2011 - og museumsudredningen er
kommet. Den statsanerkendelse eller omfordeling
af statens tilskud, som bevaringscentrene var stillet
i udsigt, er desværre ikke længere på tale. I udredningen fastslås det, at ansvaret for bevaring ligger
hos det enkelte museum. KUAS foreslår, at bevaringscentrenes driftstilskud overflyttes til de museer, der var begunstigede af amtstilskudsordningen, også selvom staten nu betaler. De gamle amters tilskud til bevaring fastfryses og dermed også
de meget ulige vilkår for bevaring mellem Øst- og
Vestdanmark. Bevaringen af den del af vores nationale kulturarv, der befinder sig på de statsanerkendte kulturhistoriske museer, er således stadig

afhængig af, hvor i landet den befinder sig og ikke
hvilken historisk værdi, den har for Danmark.
Bevaringscenter Øst oplever situationen som helt
urimelig. Den ulige fordeling er ikke kun årsag til
konkurrenceforvridning bevaringscentrene imellem, men også en skævvridning af det enkelte museums mulighed for at opfylde museumslovens
krav om ”pligt til bevaring”. Mange af de sjællandske museer, f.eks. i det gamle Frederiksborg Amt,
har ikke haft opbakning fra deres amt til et bevaringscenter. Det betyder, at kun 3 ud af de 18 museer, der er tilknyttet Bevaringscenter Øst kan udløse et statsligt tilskud til bevaring, hvis udredningens anbefalinger iværksættes. De resterende 15
museer i ordningen får ikke andel i de tilskud, som
deres bevaringscenter får til drift, men må efterfølgende betale den fulde timepris. De 3 begunstigede museer (Roskilde Museum, Køge Museum og
Greve Museum) har pt. indvilget i, at det statslige
driftstilskud til Bevaringscenter Øst skal komme
alle museer til gode. Tilskuddet, der ellers har
været øremærket de 3 museer, går til at nedsætte timeprisen for alle 18 museer i ordningen. Om det
kan forsætte, hvis statstilskuddet fordeles direkte til
de museer, der var begunstigede af amtsmidler, vil
vise sig, når udredningens præmisser skal implementeres i den danske museumsverden.
Tilskud til bevaring – skal de
øremærkes eller ej?
Hvis bevaringscentrenes driftstilskud tilfalder museerne direkte uden en øremærkning til bevaring,
vil der være en risiko for, at niveauet for bevaring af
Danmarks kulturarv vil falde. Museerne er økonomisk trængte. De har derfor ikke mange midler til
at købe bevaringsydelser på et bevaringscenter
uden et driftstilskud. De fleste har heller ikke konserveringsuddannet personale, der kan vurdere
museumsgenstandenes bevaringstilstand mht. de
mange forskellige materialer, der indgår i samlingerne og de problemer, det skaber.
Om museet opfylder sin bevaringsforpligtelse er
ikke synligt på kort sigt. Her skriver KUAS godt
nok i museumsudredningen, at de løbende vil kontrollere museerne med kvalitetsvurderinger. Dette
er dog tvivlsomt, da der i KUAS ikke findes eksperter i museumslovens 5. søjle ”bevaring”, ej heller i
de udvalg KUAS har nedsat til at varetage kvalitetsvurderingerne. Det svarer til, at man lader en person, der ikke er uddannet arkæolog vurdere kvaliteten af de arkæologiske udgravninger.
Et andet problem ved at fjerne bevaringscentrenes
driftstilskud er, at hele grundlaget for bevaringscentrene er truet. Det smarte ved et bevaringscenter er, at det rummer mange bevaringsspecialer
med hver sine eksperter. Et bevaringscenter råder
over avanceret apparatur, som benyttes i forbindelse med konservering og rådgivning om museale
forhold. Personalet arbejder meget på tværs af faggrænser og sparrer med hinanden. Bevaringscentrene vidensdeler indbyrdes og kan ses som ”et
selvbestaltet nationalt bevaringsberedskab”.
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Bevaringscentrene i Danmark fungerer også som et
uofficielt bevaringsberedskab, der bruges af museerne i forbindelse med
f.eks. brand eller vandskader. På Bevaringscenter
Øst behandles mug inficeret skellet kopi, vandskadet under skybruddet d. 2.
juli 2011. Foto: Camilla
Bastholm.

For at kunne servicere de tilknyttede museer bedst
har bevaringscentrene i Danmark udviklet sig til effektive enheder, specialiseret specifikt i museumsbevaring. Dette lader sig ikke gøre på et enkelt
museum, men kun hvis staten bidrager, og der
samtidigt er mange brugermuseer om at løfte. Bevaringscentrene er derfor dybt afhængige af, at de
midler, der gives af staten til bevaring, øremærkes
til netop dette. Men med Museumsudredningen
vil det være op til museerne selv at vurdere, hvem
der skal løse deres bevaringsopgaver, og om midlerne skal anvendes på bevaring.
Hvad mener Bevaringscenter Øst
Bevaringscenter Øst er i realiteten fortaler for, at
museerne selv bør kunne vælge hos hvem, de vil
købe deres bevaringsydelser, da det er museerne
alene, der har bevaringsansvaret. Men det skal understreges, at Bevaringscenter Øst havde forventet,
at KUAS i udredningen ville vise sig stærkere og
tage skridtet til en statsanerkendelse af bevaringscentrene og dermed give dem lige vilkår. Dette

8
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ville kunne ligestille museumslovens søjle ”bevaring” med de øvrige 4 søjler i loven og udligne de
meget ulige vilkår, museerne har for bevaring på
landsplan. Det er få midler, der skal til for at løfte
de østdanske statsanerkendte kulturhistoriske museers muligheder for bevaring på samme niveau
som i Vestdanmark. Og det er helt urimeligt, at
jyske museer kan få bevaringsydelser til en timepris, der ligger under halvdelen af, hvad de østdanske museer betaler for en tilsvarende ydelse – eller
ydelser der er helt gratis – betalt via tilskud fra staten.
At de statsanerkendte kulturhistoriske museer får
lige vilkår for at bevare deres samlinger på landsplan, lægger KUAS med museumsudredningen
ikke op til. Men eftersom regeringsskiftet har sat
det videre arbejde med udredningen i venteposition, kan vi jo håbe, at KUAS vil revurdere sine anbefalinger, udligne bevaringscentrenes driftstilskud og dermed se bort fra de nedlagte amters
gamle kulturpolitik. Eller endnu bedre: Genoverveje muligheden for et nationalt bevaringsvæsen
for de statsanerkendte museer. Et samlet bevaringsvæsen til de statsanerkendte museer vil sikre
en bedre udnyttelse af de specialer, der findes på
de enkelte bevaringscentre og en langt større deling; ikke kun af viden, men også apparatur og
håndværksmæssige færdigheder. Adgang til et
sådant ”væsen” vil give museerne lige vilkår på
landsplan og langt bedre muligheder for at opfylde den lovbundne forpligtigelse om bevaring.
Dette vil sikre bevaringen af Danmarks kulturarv
på sigt.
På Bevaringscenter Øst er vi selvfølgelig urolige
over, at vi sandsynligvis mister vores driftstilskud. Vi
kan dog trøste os med, at vi kun har meget lidt at
miste, men potentielt meget at vinde. Vi har længe
været dybt afhængige af rekvirerede opgaver som
f.eks. arkæologiske bygherrebetalte konserveringsopgaver, private opgaver, forsikringssager og i år
vandskadesager. Vi er formentlig tættere på et marked, hvor vilkårene er baseret på en konkurrencesituation end flere af de øvrige bevaringscentre.
Det er et marked, der er meget konjunkturafhængigt, hvilket gør Bevaringscenter Øst mere økonomisk følsomt, da vi ikke er statsstøttet i samme grad
som vores ”konkurrenter”.
Det er i sidste ende statsanerkendte museer og den
østdanske kulturarv, der kommer til at bøde for, at
KUAS i udredningen ikke ønsker et nationalt bevaringsvæsen, men fastholder den skæve fordeling af
statstilskuddene til bevaring mellem Øst- og Vestdanmark. Økonomien følger på ingen måde hverken udbredelsen af museer i Danmark eller demografien og skatteydere for den sags skyld. Man kan
spørge sig selv, om det er rimeligt, at de østdanske
museers mulighed for bevaring af deres kulturarv
nedprioriteres på denne måde? Er kulturarven i
Vestdanmark således vigtigere at bevare end kulturarven i Østdanmark?
Forfatterne kan kontaktes på: info@bcoest.dk

Billedligt talt

Er digitale
billeder farlige?

Af Johan Møhlenfeldt Jensen,
museumsinspektør, Københavns Museum

K

øbenhavns Museums billedarkiv har
altid haft flere ansigter. På den ene
side billeder af ”Hvordan det var”. På den
anden side billeder, der viser den levede
kultur i byen, her og nu). Arkivet består af
mere end 300.000 enheder, hovedsagelig
ældre fotografier i sort/hvid.
Med den ”digitale vending” ser verden anderledes ud for billedarkivet. Set herfra
har digitaliseringen to sider. For det første
er der digitaliseringen af de mængder af
analoge billeder, vi allerede har i samlingerne. For det andet de digitalt-fødte billeder, der nu kommer til arkivet fra alle sider.
Det har været hævdet, at digitale billeder
er væsensforskellige fra analoge, bl.a. fordi
analoge billeder ikke kan reproduceres
præcist. Med tiden vil analoge kopier derfor blive ringere og ringere. I modsætning
hertil er digitale billeder eksakte, hver eneste kopi er præcis magen til originalen, og
billedet kan derfor bevares uændret til
evig tid.
Dette er i teorien korrekt, men som alle
andre forskelle mellem analoge og digitale
billeder overlejres det i praksis af en række
forhold, der modificerer og på visse punkter inverterer sagen.
Næsten alle ikke-professionelle digitale billeder er komprimerede. Det betyder, at billedet fortolkes, hver gang det bliver ændret, fordi komprimeringsalgoritmen genberegner hele billedet. Det kan sagtens
undgås; men det store flertal af almindelige brugere er ikke klar over hvordan, og
derfor er utallige digitale billeder med tiden blevet synligt forringede.
Et andet aspekt er, at hvis billedet skal for-

stås af vores hjerne, skal det omdannes til
en form, der kan påvirke vore øjne. Det
skal vises: På en skærm, som et print, i en
bog osv. Resultatet er, at det indtryk forskellige mennesker får fra den samme fil,
langt fra er det samme: I hvilket omfang er
det så relevant, at digitale filer er teoretisk
uforanderlige, og kan kopieres et uendeligt antal gange uden tab?
Det allestedsnærværende kamera
Selv om man således kan hævde, at analoge og digitale billeder ikke er grundlæggende forskellige, har det faktum, at
der nu er et kamera i enhver mobiltelefon
betydet, at nye aspekter af dagliglivet er
kommet inden for dokumentationens rækkevidde. Med et separat kamera tenderer
private billeder mod at blive optaget i
klumper, ved fødselsdage, ferier osv. Mobilkameraet derimod er altid til stede, og
derfor tenderer billederne mod større
kontinuitet. Hvis familiefotoets historie er
selvfremstillingens historie, betyder mobiltelefonens kamera, hvor vi får billeder, der
løbende dokumenterer nye områder af social praksis, dermed dokumentation af
flere aspekter af selvopfattelsen. I samme
takt som flere områder af dagliglivet bliver
genstand for fotografering, bliver vores
muligheder for at fastholde dem større.
Et vigtigt aspekt ved de digitalt fødte billeder er, at vi nu kan få billeder umiddelbart
i situationen. Det giver helt nye muligheder for at være en aktiv del af kulturen. De
digitale mediers umiddelbarhed giver os
mulighed for at interagere med publikum
på helt nye måder.
Dette, at vi nu kan digitalisere de analoge
billeder og gøre dem tilgængelige på helt
nye måder betyder, at store nye grupper af
brugere kan få adgang til materialet, og at
det dermed kan indgå i nutidens kultur på
en langt stærkere måde. Derfor bruger vi
mange kræfter på at digitalisere så meget
som muligt.

Et af en række billeder af Blikkenslagermester Mariboes hus: Han skriver selv på bagsiden af et af dem,
om rummet på billedet: ” Indenfor 1. Etages to vinduer findes en sal med en loftshøjde af 6 3/4 alen
hvis vægge, udført af mahogni og egetræ, danner
rammen om 236 malerier af interessante og karakteristiske københavnske gadepartier, huse og gårde,
m.m. fra tiden 1870-1900 alle malede af forskellige
anerkendte danske kunstnere.” Disse billeder var
malet på bestilling; flere efter fotografier, som Mariboe også samlede på. Museet har over 4000 billeder
fra hans samling, mange med hans personlige kommentarer. Hans samling er et godt eksempel på
kombinationen af fascination af det, der forsvinder
og det dagsaktuelle.
Mariboe samlede også aktuelle billeder. Her er det
fagforeningslederen Marie Christensen.
På dette billeder skriver han blandt andet: ”Sammenløb af byens absolut uhæderligste, og til den af
dem påtagne gerning umulige individer, overværende møde med ophidsende, og sindssygt sludder, serveres af denne den maskerede prostitutions
formand Marie Christensen…”

DANSKE MUSEER 6/11

9

”Amager boulevard”. Et eksempel på
et af de fine billeder af København,
der er lagt på væggen. http://vaeggen.copenhagen.dk/media/17992
Foto: Lui Brandt,VÆGGEN.

”outdoor heaters!?” Som det ses, får vi også ”manipulerede” billeder, der viser byen set i en bestemt
sindstilstand. http://vaeggen.copenhagen.dk/media/31682 Foto:black7kilt, VÆGGEN.
”Good times.” Vi får også festbilleder
som dette, men ikke mange.
http://vaeggen.copenhagen.dk/media/30747 Foto: Badtz, VÆGGEN.

VÆGGEN

Digitaliseringen som dagligdag

Ud over at være til gavn for museets sædvanlige brugere, har Københavns Museum
også udnyttet disse nye muligheder i den
interaktive installation i forbindelse med
Metroudgravningerne VÆGGEN. Her har
vi har lagt en mængde af billeder ud fra
museets samlinger, samtidigt med at brugerne kan uploade billeder, de selv har taget
og kommentere egne og andres billeder.
De billeder, der er kommet ind via VÆGGEN, er som ventet meget forskellige, om
end en større del end forventet er af traditionel ”turist”-karakter. Billeder, der viser
byen i forskellige, ofte visuelt spændende
vejrsituationer, er hyppige. Mere tankevækkende er den meget lille procentdel af,
hvad man kunne kalde private billeder, og
overraskende nok meget lidt ”støj” i form
af pjattede selvportrætter. Om det skyldes
en holdning til ”Museet” som et offentligt
sted, eller et ønske om at bidrage med billeder, der har mere end snapshotkarakter,
er for tidligt at sige; men det er interessant,
at en hel del af de mange kommentarer er
konkrete oplysninger om billederne. Et af
de spørgsmål vi lige nu arbejder med på
museet er, hvordan vi bedst udnytter alle
disse input fra brugerne: Hvilke billeder
skal på traditionel vis indlemmes i billedarkivet? – og hvordan kan vi nyttig- og synliggøre billederne i andre sammenhænge?

I en kort periode efter de digitale billeder
kom frem, håbede nogle, at man nu
kunne genoplive den gamle drøm om at
”gemme alt”; men virkeligheden har ikke
ændret sig med digitaliseringen: Som altid
er vi nødt til at beslutte os for, hvad vi vil
med vores materiale og acceptere, at vi
dermed i et vist omfang udelukker, at
fremtiden får svar på visse spørgsmål. Det
er nødvendigt, at vi én gang for alle accepterer den magtposition, arkiver og museer
har over for fortiden - fordi vi er selektive
instanser - at vi gennem vores aktiviteter
umuliggør visse fortolkninger af fortiden
og understøtter andre. Selv om det er
sandt, at et billede gengiver præcis, hvad
der var foran linsen i det øjeblik, billedet
blev taget og intet andet, så tier billedet på
samme måde om alt, der var udenfor eller
stod bagved. Selv de mest travle feriefotografer går et skridt til siden, så den romantiske middelalderkirke ikke har en kornsilo i baggrunden. På samme måde registrerer familiebilleder i altovervejende
grad glædelige begivenheder og harmoni,
og ikke sorg og konflikter.
Billedarkivets praksis har tidligere primært
opfattet billeder som øjebliksbilleder af virkeligheden: ”wie es eigentlich gewesen”.
Dette ses tydeligt i, at langt over hovedparten af vores billeder er ordnet topografisk.
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Denne registrering understreger, at for os
har billederne været dokumentation af en
”virkelighed” uden for billederne og ikke
mål i sig selv. Derfor har spørgsmålet om
ægthed været meget centralt, og der har
været en vis tøven over for digitale billeder
ud fra en opfattelse af, at de var manipulerbare i modsætning til analoge. Samtidig
har spørgsmålet om kvalitet været en vigtig
parameter.
Hvis vi vil dokumentere byens topografiske
udvikling, er den fotografiske kvalitet og
autenticiteten da også vigtige faktorer.
Hvis vi på den anden side vil dokumentere
dagliglivet og den sociale interaktion, er
den fotografiske kvalitet af underordnet
betydning, og eventuel manipulation af
billedet en del af den ønskede fortælling.
For os er idealet, at digitaliseringen reduceres til konkrete tekniske spørgsmål, underordnet det egentlige formål, at være
en levende del af den kultur, der omgiver
os.
Når Københavns Museum har lagt så stor
vægt på interaktionen med brugerne i
VÆGGEN, er det udtryk for, at vi gennem
brugerdeltagelse og involvering forhåbentlig kan skaffe os et korrektiv til et ensidigt
”musealt” blik på fortiden, samtidig med at
vi bringer vores store samling af billeder i
spil på nye måder.

Anmeldelse

Et virvar af skraldehistorier udfolder sig i en humoristisk og farverig iscenesættelse på Københavns Museum. De 10-12-årige og deres voksne er
målgruppen for udstillingen ”Skrald!”, der kan forveksles med en legeplads, men får point for at opmuntre publikum til at skralde i ny og næ.

Hop med på skraldevognen!
Af Ida Bennicke, cand.mag.
og formidlingskonsulent

D

et er blevet hipt at stå på hovedet i en
container. At være skralder eller
tingfinder er ikke længere ugleset, men et
ærefuldt hverv der bidrager til at mindske
miljøbelastningen. Det er en del af budskabet i Københavns Museums udstilling
”Skrald!”, der åbnede 14. oktober i bedste
genbrugsstil med studenterbrød og oplæsning af affaldspoesi for de fremmødte.
Gamle aviser, sammenkrøllede dåser, fladmaste papkasser, udtjente bildæk og snavsede opvaskebaljer er kommet på museum
for at fortælle hovedstadens skraldehistorie. Fra 1700-tallets klunsere og kræmmere, der levede deres liv på lossepladsen
af nød, til nutidens generation af unge,
der gør et politisk statement ud af at spise
supermarkedernes udsmidte mad og
blæse nyt liv i restprodukter af vores daglige overforbrug.

Skraldets egen orden
”Skrald!” er naturligvis opbygget scenografisk af klunsede byggematerialer, og det
eneste strukturerende princip er inddelingen i skraldets fire sfærer – lossepladsen,
gaden, baggården og hjemmet. Derudover
er udstillingen et kalejdoskopisk virvar af
brudstykker fra skraldets kulturhistorie:
skrald i alle tænkelige former, fortalt på
alle tænkelige måder af alle mulige mennesker. En almindelig families emballage
for en hel uge er dynget op i et rør af plexiglas (mængderne er skræmmende), et
komplet stueinteriør af storskraldsfund er
rekonstrueret, og flere kunstnere har givet
deres fortolkning af skraldetemaet. Johannes Kattrup – tingfindernes godfather i

Danmark – har selvfølgelig også fået tildelt
et hjørne til et udsnit af hans spektakulære
samling af efterladte dimser fra gader og
stræder. ”Skrald!” er således en encyklopædi over Københavns skraldehistorie.
Dog ikke med encyklopædiens orden,
men med skraldets egen; udstillingen er
en rodebutik, hvor man går på jagt efter
guldkorn uden mål og med.
Ligesom i udstillingen ”At blive københavner”, der åbnede på Københavns Museum
i 2010, er den personlige historie i centrum i ”Skrald!”. Man kan både møde den
ghanesiske flaskesamler Christana, klunseren Amerikaner Karl og 29-årige Lasse, der
drømmer om at bygge et hus af materialer,
han har fundet. Det er blevet Københavns
Museums varemærke at inddrage brugerne og lade alle komme til orde, og der
er da også interaktivitet og demokratisk
formidling for fuld udblæsning i ”Skrald”.
Man får ikke lov at døse hen bare et øjeblik, men bliver konstant bedt om at foretage sig noget aktivt: ”Sid ned”, ”Lugt
her!”, ”Løft mig!”, og udfordret på sin viden og holdninger til affald: ”Hvad synes
du?”, ”Fortæl om dit skybruds-skrald” etc.
Tempoet og underholdningsniveauet i udstillingen afspejler, at de 10-12-årige har
været i kikkerten som målgruppe. Man
kan samle et 3D-puslespil af ”lorteøen”
Amager, hvor den første københavnske
rensestation for latrinspande blev grundlagt, tegne grafitti på en væg eller gøre sine
første erfaringer som ”skralder” i en ægte
container. Men også fortælleformen viser,
at det er børnene, der tales til, det er lige
ud ad landevejen fra ende til anden.
Humor og hands-on
På Københavns Museum er man ikke
bange for at sige ”tis” og ”lort”. Den uhøjtidelighed, der per definition knytter sig til
skraldetemaet, gennemsyrer både sprog,
scenografi og grafik i ”Skrald!”, der giver

Sommerfuglene giver løfter om velduft, men linder
man på låget, stiger en ram lugt af stald op af kassen.

mindelser om popkunstens leg med forbrugskulturens æstetik og formsprog. Alle
skilte er i neonfarver, og nogle er som taget ud af et storcenter med takkede kanter
som blikfang og ultrakorte budskaber som
”Mal graffiti med laserpen!”. Her er ingen
dvælen ved nørdede detaljer, og den formelle tone, der ofte sniger sig ind i udstillingstekster, viger til fordel for hastige
meddelelser serveret i dagligdags vendinger:
”1700-tallets lossepladsaffald.Dette affald har
museets arkæologer fundet på byens lossepladser fra 1700-tallet. Affald blev ikke sorteret dengang, så alt affald fra både hjem
og erhverv samt lort og tis endte på samme
losseplads.”
Så enkel og ligetil kan en genstandstekst
være. Man behøver ikke mere information
for at forestille sig 1700-tallets losseplads;
den talesprogsnære tone bevirker, at man
DANSKE MUSEER 6/11
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”Skrald!” er scenograferet i temaets rette ånd
– med alt godt fra containere og lossepladser.

Tingfinder-trendens grand old man
Johannes Kattrup, der har sit eget
museum for fundne fragmenter i
Helsingør, er blevet tildelt sin egen
æresmontre.

12

DANSKE MUSEER 6/11

hurtigt kommer igennem teksterne og kan
lade blikket vandre videre til det vigtigste i
udstillingen – genstandene. Vil man absolut vide mere, kan man tage en guide med
sig rundt, der supplerer med ekstra information, eller kaste sig over hjemmesiden,
når man er kommet hjem. Men det er ganske enkelt befriende at slippe for alenlange plancher og i stedet få lov til at se,
føle, lugte, snakke og grine. Udstillingens
indbyggede humor og lettilgængelige formidling forhindrer den træthed og pligtfølelse, der ofte indtræffer undervejs i en udstilling.

Man får ikke en ærlig chance for at kede sig i
”Skrald!”. ”Lorteøen” Amager er genskabt i puslespilsformat, og man kan fange skrald med en
grab. eller gå på opdagelse i en ægte container.

Udstilling eller legeplads?
Den enkle formidlingsform og de mange
aktiviteter giver imidlertid også anledning
til at stille spørgsmålet: Har jeg været på
udstilling eller legeplads? ”Skrald!” zapper
fra den ene historie til den næste og efterlader ikke megen plads til eftertænksomhed og fordybelse. Det vil sandsynligvis
kræve en indsats fra den voksne at lede
barnets opmærksomhed hen på det faglige, idealistiske sigte i en udstilling, hvor
man kan gå på opdagelse i en container,
lave graffiti og fange affald med en grab.
Men omvendt er det også opløftende, når
man kommer fra museets søvndyssende,
støvfarvede udstillinger om Københavns
historie, at træde ind i dette bombardement af farvestrålende materialer og få lov
at slippe tøjlerne på den veldresserede
museumsgæst, vi alle er blevet opdraget til
at være.
Mange af os må nok gå til bekendelse og
indrømme, at udstillinger og aktiviteter
målrettet mod børn ofte har en dragende

effekt. Mens udstillinger til det voksne
publikum som regel er præget af en vis alvor og tyngde, åbner børnevinklen for de
sjove historier og fortæller i et humoristisk,
uhøjtideligt sprog. Alt sammen noget, der
i sagens natur ikke kun taler til børn, men i
høj grad også til voksne. Kontrasten mellem de to udstillingstyper på Københavns
Museum kan bruges som et fingerpeg om,
at vi måske skal begynde at tænke målgrupper på nye måder. ”Skrald!” er ifølge
museets hjemmeside en ”familieudstilling”. Men hvorfor skal børnene være en
”undskyldning” for, at vi som voksne kan få
lov til at lege, røre og grine, når vi går på
museum?
Alle kan blive tingfindere
Udstillingens særegne skraldeæstetik, den
bramfri sprogtone og mødet med byens
entusiastiske skraldemænd og -kvinder bevirker, at man går fra ”Skrald!” i godt humør. Idealismen blandt de mange bidragydere er smittende og efterlader en trang til
at være del af et fælles projekt, hvor skrald
ikke skal fortrænges, men forvandles til en
værdifuld ressource. Den politiske korrekthed lurer lige under overfladen, javist, og
man kunne savne lidt mere kritisk kant i
beskrivelsen af vores daglige miljøsvineri
og de konsekvenser, det medfører. Men
oven på de senere års alvorsfulde klimaudstillinger er det tiltrængt med en optimistisk indfaldsvinkel, der lægger vægt på at
opmuntre og inspirere publikum til at
hoppe med på den moderne skraldevogn.
Enhver kan blive tingfinder, bygge sit hus
af brugte materialer og spise mad fra en
container.

”Jeg ’fandt’ et bord fra Ikea, som skulle skraldes. Efter en gang rens fungerer det
fint”. En gæstebog inviterer publikum til at fortælle deres egne skraldehistorier fra
sommerens skybrud.

”Skrald!”
på Københavns
Museum
14. oktober 2011
– 31. juli 2012.
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Kritik

Museernes non-essense
En dialog med Robert R. Janes

Under indtryk af Kulturarvsstyrelsens museumsudredning har der i
det seneste år været en levende
debat omkring den danske museumssektors rolle og fremtid.
Netop museerne og deres rolle i
det moderne samfund er et tema,
som i årtier har været fokus for
den canadiske museumsmand
Robert R. Janes. I 2007 publicerede han den banebrydende artikel “Museums, Corporatism and
the Civil Society” (Curator, 50/2,
april, 2007); heri præsenterer
Janes helt nye måder at tænke
museum på i en tid med øget
kommercielt pres. I dette interview
diskuteres artiklen med henblik på
at sætte perspektiv på den igangværende diskussion i den danske
museumssektor.

Robert R. Janes (f.1948) er chefredaktør for det internationalt toneangivende tidsskrift Journal of Museum Management and Curatorship og samtidigt
en anerkendt museums- og kulturarvskonsulent. Han er desuden bestyrelsesformand for the Biosphere Institute of
the Bow Valley, en organisation, der arbejder med forskellige aspekter af
økologi samt tidligere leder af Glenbow
Museum, Art Gallery, Library and Archives i Calgary, Alberta, Canada (19892000).
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Af Morten Karnøe Søndergaard,
Professor (MSO), Aalborg Universitet

En dialog om museer og samfund
MKS: I din artikel understreger du behovet for, at museerne gør sig synlige i civilsamfundet, og du konfronterer læseren
med flere forslag til, hvordan dette kan
gøres; f.eks. ved at styrke forbindelserne til
lokalsamfundet igennem opgaver, der relaterer sig til et større fælles ansvar såsom
økologi. Hvis et sådant skifte i museernes
positionering skal gennemføres, hvem skal
så sikre museernes basale økonomi? Hvordan er det muligt for museerne at tjene
penge på at positionere sig i civilsamfundet?
RRJ: Jeg tror ikke, at dette kan ses som et
enten eller. Museerne vil være i stand til at
involvere sig i traditionelle aktiviteter (udstillinger, undervisning etc.) og direkte
omsætningsskabende aktiviteter (butikker,
madsalg), samtidigt med, at de gentænker
deres mission, mål og temaer, der berører
lokalsamfundet. Mange museer, i hvert
fald i Nordamerika, er i stigende grad optaget af materiel konsumption – sensationelle udstillinger, narcissistisk arkitektur,
butikssalg osv. Museerne bekender sig tilsyneladende til en opfattelse, der tilsiger, at
økonomisk vækst er essentielt for et sundt
samfund, og markedsideologien er blevet
den dominerende kraft for museerne.
Samtidigt er det tydeligt, at museerne har
bidraget til deres egen marginalisering ved
at overse den betydning, de har for fællesskabet i de omgivende lokalsamfund. Det
er på tide, at der ved museerne skabes en
forståelse, som bygger på en erkendelse af,
at et bredt og forskelligartet socialt netværk er fundamentet for succesfuld tilpasning i en kompleks verden. Karakteren af
disse netværk (og hvorvidt de genererer
penge) afhænger af det enkelte museum
og lokalsamfund. Der er ikke nogen enkelt
løsning eller basale formler, der kan sikre

Morten Karnøe Søndergaard er professor (mso) ved
Aalborg Universitet og har i en årrække arbejdet
med forskellige aspekter vedrørende kulturel kommercialisering. Foto: L. Karnøe.

museerne langsigtet finansiel stabilitet,
men der er grænseløse muligheder for at
eksperimentere, tage risici og innovere.
Jeg redigerede i 2005 en bog sammen med
Gerald Conaty (Looking Reality in the Eye:
Museums and Social Responsibility, University
of Calgary Press), som præsenterer ni forskellige casestudier på museer med succesfulde engagementer i civilsamfundet.
Disse casestudier kan assistere andre museer i at opnå langtidsholdbare og bæredygtige forhold med deres lokalsamfund.
Til at begynde med kunne museerne
spørge sig selv, om der er aktuelle emner
eller svagheder i det omgivende samfund,
som de kan være med til at adressere.
MKS: Social kapital er et centralt omdrejningspunkt i din artikel. Dit fokus er mest
på de sociale goder der kan opnås, men
når museerne i så høj grad ejer og repræsenterer social kapital, ville det så ikke være
et logisk skridt for museerne, at sælge
denne indsigt på markedet til f.eks. firmaer, der typisk besidder en mindre grad
af social kapital?
RRJ: Det er et meget interessant spørgsmål, fordi jeg tror, at museerne har meget
at tilbyde den private sektor, når det handler om at skabe social kapital. Det er en udbredt misforståelse i den vestlige verden, at
det er markedet, der skaber samfundet.
Det modsatte er tilfældet, fordi markedet
og dets aktiviteter faktisk nedbryder tillid

Meddelelser

Robert R. Janes (f. 1948) er en af den internationale museumsverdens ”grand-old men”. Han har
et stort indblik i museumsverdenen og er en kendt
debattør. Foto: R. Janes.

(jf. den amerikanske økonom og politiske
rådgiver Jeremy Rifkin i en offentlig tale,
Calgary, 13. november, 1997). Det er hverken regeringen eller erhvervslivet, der opbygger den tillid, omsorg og ægte relationer, den sociale kapital, som markedet er
baseret på. Det er derimod organisationerne i non-profit sektoren, herunder museerne. Når det er sagt, så er erhvervslivet
yderst sekterisk og viser ikke ’outsidere’
megen opmærksomhed. Jeg noterer mig
imidlertid, at Harvard Business Review for
nyligt publicerede en artikel med titlen
”Creating Shared Values” (januar-februar,
2011). Det centrale budskab i denne artikel er, at det kapitalistiske system er under
belejring, og at det i stigende grad bliver
opfattet som en væsentlig årsag til sociale,
økologiske og økonomiske problemer.
Kort sagt, så har erhvervslivet tabt samfundets respekt. Det er på høje tid, at erhvervsledere udviser kritisk selvrefleksion; den
kan bane vejen for samarbejde mellem
profit- og non-profit-organisationer, herunder muligheden for at hjælpe erhvervslivet med at opbygge social kapital.
MKS: I din artikel nævner du, at museerne
ikke er gode til at stille sig selv spørgsmål
med hensyn til deres formål. Kan det være
det potentielle svar, museets manglende
relevans, der afholder museumsfolk fra at
stille kvalificerede spørgsmål? Hvad vil, set
i dit perspektiv, være det mest relevante
spørgsmål?
RRJ: Jeg synes, der er flere fundamentale
spørgsmål, som bør stilles for at forberede
museerne på en fremtid med social og
samfundsmæssig relevans. For det første,
hvis museer ikke eksisterede, ville vi så genopfinde dem og hvordan ville de se ud?

For det andet, hvis museerne skulle genopfindes, hvilken rolle skulle det offentlige
da spille? Og endeligt må ethvert museum
spørge ”hvorfor” og ”for hvem”, det gør sit
arbejde, fordi det ikke længere er nok bare
at definere, ”hvad” museet gør. Kort sagt,
så indebærer det, at museerne må genvurdere deres mission med henblik på at få
mere indsigt i, hvad der sker i den omgivende verden.
MKS: I den sidste del af artiklen citerer du
Stephen Weil (S.E. Weil, Rethinking the museum: an emerging new paradigm, 2004, for
hans pointe om, at der ikke findes nogen
”museums-essens”, mao., at der ikke findes
èn fast og evig gyldig tilstand for hvad et
museum er. Museer skal ganske enkelt, i
vekselsvirkning, eksistere af og med det
omgivende samfund. Det betyder implicit
også branding og re-branding. Hvorfor
står museerne svagt på dette område?
RRJ: Museerne har ført en privilegeret eksistens som agenda-frie og respekterede
beskyttere af centrale kulturelle værdier –
og under ingen omstændigheder forpligtigede på de stigende krav fra den såkaldte
’virkelige verden’. Der er ingen tvivl om, at
museerne nyder stor tillid og respekt fra
samfundet som et hele, uagtet om det er
fortjent eller ej. Dette har, omvendt, skabt
en selvtilfredshed blandt museumsfolk,
som har givet dem anledning til at tro, at
traditionel tænkning og praksis er tilstrækkeligt. Dette bliver yderligere forværret af,
at mange museumsledere har mere end 20
års erfaring, men det er det samme år der
er blevet gentaget 20 gange. M.a.o. er der
en uvillighed eller manglende evne til at
lære og til at vokse, delvist på grund af intenst arbejdspres. Selvtilfredshed, en fornemmelse af ret, manglen på læring og
tyngden af traditioner bidrager alle til fejlslagen gentænkning af museernes rolle og
ansvar. Problemet med museernes branding er, at den, med få undtagelser, mere
eller mindre ukritisk bliver lånt fra den private sektor; de fleste museer brander ikke
deres værdier, ideer eller mission. De brander ”ting”, bruger markedets sprog og behandler besøgende og brugere som forbrugere og kunder. Det er på tide, at museerne flytter sig og skaber brands omkring
de ideer og værdier, som er svarene på deres kernespørgsmål. Disse spørgsmål
burde fokusere på, hvorfor museet eksisterer, hvilke forandringer det er med til at
påvirke og gennemføre, og hvilke løsninger det vil bidrage til at gennemføre. Det
at brande værdier og idéer er en vej til at
øge museernes bevidsthed og bevæge sig
væk fra den nuværende altoverskyggende
økonomiske modeltænkning.

Arrangementer
Fuglsang Kunstmuseum
10. og 11. december kulturelt julemarked.
Koncerter, kunst, børneteater, hestevognskørsel, foredrag, klippe-klistre, caféhygge,
fortælletæppe for børn samt juleboder.
Storstrøms Kammerensemble, Fuglsang
Kunstmuseum og Fuglsang Herregaard
(der alle har til huse på Fuglsang Gods)
skaber sammen det fælles univers af kulturel julehygge. www.fuglsangkunstmuseum.dk
Gammel Estrup
Jul på Gammel Estrup 19.11. til 23.12. Juleudstilling med pyntede juletræer og dækkede juleborde. I week-enderne er der desuden juleaktiviteter på herregården, samt
specielle juleomvisninger. www.gammelestrup.dk
Give-Egnens Museum
Udstillingen Julebørn og Legetøj til den
5.1.2012. Som de seneste 15 år kommer
museets store legetøjssamling frem fra magasinerne. Der vil også være julestuer, Peters Jul, spil og lege. I en afdeling sættes
der særligt fokus på julekort. Alle adventsweekenderne kan man deltage i det
store julekagekaffebord. www.gem.dk

Priser
Danmarks Borgcenter, Vordingborg
Har vundet Østdansk Turismes Innovationspris 2011. Prisen uddeles årligt til en institution i Region Sjælland som har udvist
nytænkning inden for turisme- og oplevelseserhvervet.
Juryens begrundelse: ”Danmarks Borgcenter arbejder med at gøre den usynlige kulturhistorie synlig. Middelalderen, borgene, konger og magt formidles gennem
nye og innovative koncepter og med ny
teknologi som omdrejningspunktet for
hele formidlingen. Danmarks Borgcenter
har udtænkt et unikt koncept med fornyelse og aktivering af det historiske Gåsetårn og ruinterrænet, hvor den nyeste teknologi inddrages og skaber aktiv læring på
alle niveauer. Projektet er endvidere tænkt
ind i byens liv og rum, bl.a. med istandsættelsen af en tidligere retsbygning som kommende velkomstcenter”.
Danmarks Borgcenter åbner officielt 15.
juni 2012 på Valdemars Dag. www.danmarksborgcenter.dk
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Museumsrejse

May I share a story
with you?
- om brugerinddragelse i mere end én forstand

Brugerinddragelse kan være mere end enkelte projekter, som vi retter
mod bestemte befolknings- eller aldersgrupper. I Washington arbejder
museerne efter en anden og større vision: Museer og brugere deler dagligt viden og historier, og museerne bliver til levende, voksende organismer med mange stemmer og fortællinger. En reportage fra verdens
største museums- og forskningskompleks The Smithsonian Institution.

Art al la Cart eller Interative Carts er små mobile vogne, man møder rundt omkring på museerne. De knytter
sig til udvalgte udstillinger, værker eller historiske perioder. Her er det en bemandet hands-on vogn, hvor en
guide fortæller om tilblivelse og materialer i forbindelse med Debora Butterfields broncehest, Monekana fra
2001; den ser ud til at være lavet af drivtømmer, men er støbt i bronze.
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Af Tine Seligmann, museumsinspektør,
Museet for Samtidskunst

“May I share a story with you?” En midaldrende mand med asiatiske træk bryder
ind og fortæller, hvordan han på grund af
sit udseende og hudfarve er blevet diskrimineret og afkrævet identitetspapirer på
trods af sit amerikanske statsborgerskab.
Vi er på National Museum of Natural History i Washington DC, midt i deres nye
udstilling RACE: Are We So Different? Folk
sidder tæt på små skamler rundt om professor Tom Guglielmo fra George Washington University, der i dag diskuterer
raceproblematikker gennem tiderne. Folk
deltager ivrigt, og flere besøgende stopper
op og lytter med. I dag kører programmet
The Scholar is in, en serie på museet, hvor
besøgende kan møde og tale med antropologer, forskere, historikere, sociologer
m.fl. om aktuelle emner, som de skiftende
og faste udstillinger tilbyder.
Senere på dagen møder jeg Helen på en
guidet tur; hun er Cherokee-indianer og
Cultural Interpreter på National Museum
of the American Indian. Museet har udstillinger om levestil, historie og kunst af
og om indfødte amerikanere på den vestlige halvkugle. Helen taler ud fra sin egen
baggrund og fortæller, at de i museets udstillinger ikke kaster et eksotisk blik på landets mange amerikanske indianere, men
fortæller historien gennem de oprindelige
folks egne stemmer. På National Museum
of American History er det Pat, en midaldrende kvinde, der står for dagens Highlight Tour om museets historiske begivenheder og epoker; igen hæfter jeg mig ved
den nære vedkommende historie om et vi
og et os.

Professor Tom Guglielmo fra George Washington University diskuterer raceproblematikker med gæster på
udstillingen RACE: Are We So Different?, The National History Museum. Bl.a. om der er forskel på blod af
sorte og hvide mennesker, og hvorfor sorte tidligere ikke har kunnet være bloddonorer, selv om det er videnskabentligt bevist, at der ikke er forskel i blodkvalitet.

Artiklens forfatter prøver at gribe verden i form af
en oppustet gummibold. Bolden bliver holdt oppe af
en neden fra kommende luftstrøm i stationen for
What Makes a Wing Work på Air and Space Museum. I afdelingen How Things Fly er det muligt
at eksperimentere med en række opsætninger af,
hvordan f.eks. et fly fungerer, og hvordan aerodynamiske kræfter kan holder et fly oppe.

Behind the scenes! Når man går rundt i udstillingerne, møder man f.x. konservatorer i arbejde, eller
en formidler, der viser, hvordan et jordbærs dnastrenge ser ud. På Luce Foundation Center kan
man følge konserveringen af rammer, papir, sten og
maleri bag glasruder og få indblik i deres arkiverings- og registreringsmetoder.

Helen er Cherokeeindianer og Cultural Interpreter
på National Museum of the American Indian.
Museet har udstillinger med levestil, historie og
kunst af og om indfødte amerikanere på den vestlige halvkugle. Helen fortæller, at de ikke kaster et
eksotisk blik på landets mange amerikanske indianere, men fortæller en nutidig historie gennem deres
stemme, som også er en del af hendes historie.
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En personlig tilgang

National Museum of National History åbnede i
1910 og var et af de første museer til at huse The
Smithsonians samlinger. Museets areal spænder
over 18 fodboldbaner og har 1000 ansatte til at
dække forskning, formidling og afvikling af de faste og skiftende udstillinger. Med et voksende netværk af hjemmesider er museet et samlingspunkt for
national og international uddannelse, tilgængeligt
for alle.

Jeg er på studietur i Washington DC for at
besøge The Smithsonian Institution, som
udgør 19 museer og 9 forskningscentre
samt en lang række filialer verden over
(ref. 1). Mit fokus er måden, hvorpå man i
USA arbejder med brugerinddragelse, og
hvordan det kan styrke museernes undervisningsafdelinger og samtidig have en positiv afsmittende effekt på den generelle
formidling af samlinger og forskning.
Jeg oplevede på museerne en meget dedikeret og personlig tilgang til stoffet, hvor
det enkeltes menneskes og Amerikas historie fortælles gennem landets topografi,
portræt- og landskabsmaleri, flyvningens
historie, eller gennem beskrivelsen af,
hvordan posten er blevet bragt ud gennem
tiderne og har skabt kommunikation på
tværs af lange distancer.
Det er tydeligt, når man kommer rundt på
museerne, som alle har gratis adgang til,
og følger guidede ture, at amerikanerne
føler sig som en meget ung nation med en
kort historie bag sig, og at de oplever et behov for at stadsfæste historien via et personligt nedslag.

Teens! Her ses en gruppe teenagere på Postal Museum, der er ved at udvælge frimærker, der skal repræsentere
en historie, som de efterfølgende skal arbejde videre med i grupper. ARTLAB+ A, design studio for teens på
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden er et andet spændende tiltag, hvor de har en Broadcast Club,
Artlabs, New Radio Station og Noise Factory se http://artlabplus.si.edu/artlabplus/#tp.

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden er et af
de senere skud på stammen af museer under the
Smithsonian. Museet åbnede 1974 og er bygget op
som en cylinder og har gennem tiden fået flere øgenavne som ´the bunker´, ´the gas tank´ eller the
Malls Doughnut´. The National Mall er et stort
grønt område, der spændes ud mellem Capitol Hill
og Washington monumentet, hvor mange af museerne ligger.

Du bestemmer næste udstillede værk
The Smithsonian arbejder med en strategisk og visionær plan for 2010-2015, som
de kalder The Four Grand Challenges: Unlocking the Mysteries of the Universe; Understanding and Sustaining a Biodiverse Planet;
Valuing World Cultures og Understanding the
American Experience (ref. 2).
Alle fire udfordringer kommer til udtryk i
udstillingerne; særligt i måden, hvorpå de
inddrager og gør forskning, indsamling,
bevaring og registrering forståelig over for
de besøgende. Desuden er det målet at
fremme og styrke det tværfaglige fokus og
samarbejde på tværs af museerne. Når
man går rundt i udstillingerne, møder
man konservatorer, der sidder og graver
en dinosaurtand ud af en sten eller en formidler, der viser, hvordan et jordbærs dnastrenge ser ud. På Luce Foundation Center (ref. 3) kan man følge konserveringen
af rammer, papir, sten og maleri bag glasruder.
Her er de arkiverede værker iscenesat i
store arkivreoler, bygget til at synliggøre og
formidle. Og man kan selv gå videre i arkiverings- og registreringsdatabaser med de
værker, man finder interessante, ligesom
de besøgende opfordres til at stemme om,
hvilket værk der næste gang skal udstilles
m.m.
Ud af huset-museum
Der findes ikke en god direkte dansk oversættelse af udtrykket ’to empower’, men
det handler om at sætte i stand til eller give
evnen til at gøre noget selv. En vigtig del af
The Smitsonians mission er formidling af
viden ved at yde faglige og professionelle
udviklingsprogrammer, også til undervi-
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sere. Lærerworkshops og materialetilbud
handler ikke kun om at informere om tilbud på museet, men om at give lærerne
værktøjer, så de i klasselokalet selv kan undervise på en tværfaglig, kreativ og innovativ måde.
Museerne når langt med deres viden, fordi
de anvender forskellige tiltag inden for Elearning, virtuelle klasseværelser og online-dialog. Mens jeg har et møde med
Emily og Tracie fra Smitsonian Center for
Education (ref. 4), er der for eksempel en
onlinevideokonference om ’Celebrate the
land’ i gang. Undervisere fra alle stater i
USA kan logge sig på online og sende
spørgsmål til forskere og kuratorer fra de
forskellige fagområder og museer. Videokonferencerne lægges ud på The Smitsonians’ hjemmeside (ref. 5).
Flere af museerne bruger videokonferencer, også direkte til eleverne i klasserne.
Som på American Art Museum, hvor elever og lærere uden at forlade klasselokalet
kan få en real timevideokonference om

museets omfattende samling af amerikansk kunst (ref. 6). Når skoler, elever og
lærere ikke kan komme til museet, må museet komme til dem.
Brugeren som kreativ tænker
Når Jeff fra Postal Museum taler om at
bruge museet som en ressource til at kommunikere og skabe netværk med verden
omkring sig, bliver det rigtig spændende.
Han leder et treårigt program, Mobile
Learning Institute (ref. 7), der ved hjælp
af nye teknologier og kreative færdigheder
giver undervisere nye muligheder i klasseundervisningen. Kort fortalt skal lærerne
på tværs af fag arbejde i grupper og løse en
opgave på museet, som de på kreativ vis efterfølgende skal dele og promovere for de
andre på kurset. Lærerne får en masse viden og erfaring i kreativ undervisning gennem mødet med museet samlinger, som
de efterfølgende kan tage med hjem i klassen og dele med deres elever.
Tværfaglighed, kreativitet og innovation

På National Portrait Galleri lånte jeg et Portrait discovery Kit. Jeg valgte tasken med George Washington, og
som en detektiv begav jeg mig på jagt efter portrætter af USA´s første præsident. Her blev jeg udfordret til at
finde ud af, hvordan et portræt kan analyseres ud fra positurer og forskellige symbolikker m.m.

står dermed i centrum for de professionelle udviklingsworkshops til undervisere
og elever. Men det gør det også i forhold til
den enkelte besøgende. Jeg kan nævne
Spark Lab på National Museum of American History, hvor børn alene eller sammen
med deres forældre kan udføre videnskabelige forsøg omkring f.eks. livscyklusser
og forsøge sig som kreative og opfindsomme tænkere (ref. 8).
Fortæl mig din historie
Identifikation, indsigt og medansvar skaber et godt udgangspunkt for læring og vidensdeling. Men brugerinddragelse er
ikke kun konkrete projekter rettet mod bestemte befolknings- eller aldersgrupper. På
min tur rundt på museerne oplevede jeg
en anden og større vision om at dele viden
og historier. Her ’empowerede’ museerne
og deres brugere gensidigt hinanden på
en kreativ og innovativ måde, så det man
oplevede i museet ikke bare blev udstillede
genstande, men brugbare og kommunikative redskaber til den pulserende verden
udenfor. Dette indblik har i høj grad inspireret mig til mit videre arbejde i og uden
for museumsverdenen. At opleve museer
som levende voksende organismer med
mange stemmer og fortællinger! Kort sagt:
Hvad er din historie - og vil du dele den
med mig?
Referencer:
1. Smithsonian: http://www.si.edu/ og
2. http://www.si.edu./ofg/GrandChallSOLAA.htm
3. http://americanart.si.edu/luce/
4. www.smithsonianEducation.org
5. http://www.smithsonianconference.org/shout/
6. http://americanart.si.edu/education/
video/
7. http://sparklab.si.edu/
8. http://npm.si.edu/edlab/index.html
Studieturen var på 12 dage i september 2011 og var støttet af KUAS, formidlingspulje 5: International erfaringsudveksling og kompetencegivende efteruddannelse. Forud for turen havde forfatteren kontakt med
The Smithsonian Center for Education and Museum Studies og fået en
række aftaler med undervisningsansvarlige på udvalgte museer. Fokus var,
hvordan man i USA arbejder med brugerinddragelse, og hvordan - og om det kan styrke museernes undervisningsafdelinger og samtidig have en
positiv effekt på den generelle formidling til museers gæster.
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Anmeldelse

Style Wars
– med postmodernismen på museum

Af Kristian Handberg, mag.art.
i kunsthistorie og ph.d. studerende ved
Københavns Universitet

Fotos: V & A Images.

Postmodernismen er kommet på
museum i Victoria and Albert
Museum i Londons stort anlagte
udstilling Postmodernism. Style
and Subversion 1970-1990. Reportage fra en udstilling, der
spænder fra filosofi til firserpop og
tager den nære fortid på museum.

Udstillingens velvalgte ikon: JeanPaul Goudes “Maternity Dress”
designet til Grace Jones i 1979.
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D

en nære fortid bruges til meget. Retromoden bliver stadig både mere almen og mere subtil. I film og tv er 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne ofte genstand
for drama, humor eller nostalgi, ligesom
museerne har taget fat i den nære fortid.
Den Gamle By i Aarhus har dedikeret en
afdeling til bylandskabet i 1970’erne, og i
et nyt museum som Koldkrigsmuseet
Stevnsfortet kan vi også træde ind i den
nære fortid. Næste års Golden Days Festival i København kommer til at handle om
1950’ernes ikke så fjerne fortid. I det lys er
en vægtig udstilling om postmodernismen
en vigtig brik at få spillet ud, hvilket nu er
sket på Victoria and Albert Museum.
”Of all movements in art and design history postmodernism is probably the most
controversial”. Efterfulgt af et neonskilt
med titlen introduceres udstillingen med
disse ord, dybt inde i den victorianske udstillingskolos grundlagt af Henry Cole i Imperiets storhedstid i 1852. Dedikeret til et
tidsrum, som kun ligger 20 - 40 år tilbage,
omhandler Postmodernism. Style and Subversion 1970-1990 den nyeste stil, man formodentlig vil se en kulturhistorisk udstilling
om. Derfor er den på flere planer bemærkelsesværdig og indfrier da også ambitionerne om at være tankevækkende og seværdig.
Udstillingen har en erklæret dobbelt intention: Ved sin blotte eksistens og angivelse af tidsrummet 1970 - 1990 erklærer
den postmodernismen som en definerbar
stil. Det er ellers ikke nogen selvfølge, da
begrebets betydning har været diskuteret
siden det opstod. Kunstkritikeren Hal Foster spørger i 1985:
”Postmodernism: does it exist at all, and if
so, what does it mean? Is it a concept or a
practice, a matter of local style or a whole
new period or economic phase? What are
its forms, effects, place?”.
For at reflektere denne usikkerhed anlægger udstillingen en pluralistisk vinkel, i
sig selv et af postmodernismens nøgleord.
Den vil både være tydeligt afgrænset og reflekteret, men ledsages ind i mellem af en

distanceret tone over for sit emne, som et
sted i kataloget til udstillingen endda beskrives som ”toxic”. Resultatet af den løftede pegefinger er et forbehold over for
genstandsfeltet og opgaven at formidle det
til nutiden. Udstillingen har ellers format
og nuancer nok til at ruste publikum til at
dømme selv, hvilket herværende reportage
skal være en opfordring til at gøre.
Tidsrejse i sort og neon
Udstillingen er formet som et langt forløb
gennem tre hovedafdelinger. En sort baggrundsfarve er grundtonen, tilsat glimt af
neonlys, tidstypiske mønstre og rå industrielle elementer. Det skaber et udstillingsdesign, der både sætter en stemning og giver
plads til de enkelte, meget forskellige genstande. Første del omhandler arkitekturen, den kunstform, hvor postmodernismen var mest synlig – og arkitekturens opgør med modernismen. Arkitekten og kritikeren Charles Jencks satte tid og sted på
modernismens fallit: 15. marts 1972 i St.
Louis. Her bortsprængte man det modernistiske beton-kompleks Pruitt-Igoe grundet massive sociale problemer, bare 16 år
efter dets færdiggørelse. (Arkitekten bag,
Yoru Yamasaki (1912-86) tegnede også
World Trade Center i New York, et andet
forsvundet modernistisk vartegn).
En anden symbolsk handling er den italienske designer Aldressano Mendinis rituelle afbrænding af sine tidligere, klart modernistiske design-arbejder; det var både
en nihilistisk destruktion og en mulighed
for at noget nyt kunne opstå. Dette gjaldt
også studierne af den nye verdens farverige og absolut ikke stilrene overflader i
Las Vegas, som lå til grund for arkitektparret Robert Venturi og Denise Scott Browns
berømte postmodernistiske manifest
Learning from Las Vegas (1972). På udstillingen ser vi deres originale videooptagelser
ved siden af en række kollager og skitser
fra tidens arkitekturdebat.
Postmoderne arkitektur gjorde demonstrativt brug af fortiden ved brug af søjleordener og andre stiltræk. Det ses i en rekonstruktion af østrigske Hans Holleins søjlefacade fra arkitektur-biennalen i Venedig
fra 1980, hvor skyskrabere og antikke ruiner mødes; et element, som i udstillingen
står noget trængt. Første del formår dog at
formidle, hvordan postmodernismen både
står for kritik og humor, selv om nogen sikkert vil glæde sig over, at mange af tidens
bygninger forblev i skitsebøgerne. Måske i
sig selv en pointe: Arkitektur var ikke primært noget man byggede, men et diskussionsforum og en ’krig på stil’, udkæmpet i
skitser og skrift frem for i mursten.

”Big Money is moving in”. Udstillingens sidste afdeling har en dyster og melodramatisk tone.
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Museumsrejse

Den festlige postmodernisme. Udstillingens fremvisning af musikvideoer og kostumer er et rent diskotek, der giver god kontrast til de mere tunge dele.

New Wave i design og pop
I udstillingens anden del, New Wave, kommer postmodernismen for alvor ud over
scenekanten, i kunsten, populærkulturen
og society-livet. Designerne i den italienske
gruppe Memphis blev i tidens magasiner
afbildet som noget nær popstjerner, et medie, der spillede en stor rolle for postmodernismens og New Wave’s exhibitionistiske
og selvbevidste miljø. Designobjekterne er
skingre og uanvendelige. Alligevel fandt
de vej både til markedet og museerne på
samme tid. Sammensætningen af design
og pop i denne udstillingsdel er original
og giver mening: ”Den nye bølge” er begge
steder en blanding af det kulørt underholdende og en vis nihilisme. ”Nothing Continues to Happend”, hedder således en grå
stol, der ligner halvt nedbrudt beton, skabt
af Howard Meister i 1980. Punkens provokative, rå æstetik er også til stede, f.eks. i
magasinet Natö (Narrative Architecture
Today, 1983-) eller Derek Jarmans sortsynede film ”The Last of England” (1987). I
filmen hedder det et sted: ”Even our protests were hopeless”; en replik, der danner
sort modstykke til den ubekymrede ”anything goes”- attitude, som postmodernismen ofte associeres med.
Den farverige postmodernisme får til
gengæld frit løb i udstillingens store rum
om popmusikkens udtryk og iscenesæt22
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telse. Vi træder nærmest ind på dansegulvet i den hedonistiske klubscene: I musikvideoer, performances og kostumer ser
man den intensive visuelle selvfremstillelse
i feltet mellem pop, mode og kunst, med
Devo og Klaus Nomi som ørehængende
eksempler.
Ikke for ingenting er natklubdronningen
Grace Jones og hendes spektakulære kostumer (designet af Jean-Paul Goude) ikon
for udstillingen og dens plakat. De overskrider simpelthen beklædningens territorium og bliver sammen med Grace Jones
selv til et levende kunstværk, hvor mode,
kunst og liv glider ud i et.
For musikentusiaster vil det næste rum
med pladecoverdesign dog være mindst ligeså fascinerende. I mere nøgtern montreform fremvises skarpe designs af coverdesignere som Barney Bubbles (skabte covers
til Ian Dury, The Damned, Elvis Costello)
og Peter Saville (for Joy Division og New
Order). Her blev der også citeret og genbrugt i en grad, så kritikeren Jon Savage et
sted kritiserede sin samtid for at være ”the
Age of Plunder” – en tid, hvor historien plyndres for billeder. Denne dels grafiske design er også interessant. I disse fleksible visuelle genrer opnåede postmodernismen
sandsynligvis sine bedste og mest stilskabende resultater; de peger ikke tilbage,
men ser friske og attraktive ud også i dag,

og det er et godt valg at præsentere dem i
den klassiske museumsæstetik.
De store penge og kunsten
Den positive tone skifter den markant i udstillingens sidste afdeling, ”Money”. Her
får den sorte baggrundsfarve en ekstra
tand, og man hører dyster musik af Philip
Glass. Andy Warhols dollartegn på pink
baggrund antyder, at det sidste kapitel i
den postmoderne saga handler om de
store penges indtog og stilens knæfald for
dem. I takt med Thatcher-Englands entreprise-kultur skød bygninger op, som blev
regnet for postmoderne; kunsten blev et
investeringsobjekt i hidtil uset grad, og
kunstnere som Jeff Koons spillede åbenlyst
med på dette. Design havde heller ikke
længere noget imod at være dyrt og eksklusivt.
Udstillingen fremstiller dette som postmodernismens forfald og ultimative kommercialisering. Der sættes dog lige lovligt
tykke streger under den ligning, og tonen i
udstillingsteksterne skifter fra at formidle
til at fordømme. Som om man vil
gravlægge begrebet ’det postmoderne’
som en stilart, der ’solgte ud’ og ikke længere findes. Selv om det fungerer som en
tråd i udstillingen til at fortælle om oprindelse, storhed og fald, er det en noget generel udlægning af et fænomen, der om-

fattede næsten alle afkroge af kulturen.
Det modsiger måske også, at udstillingen
fra start lagde op til at vise, hvordan perioden på alle måder var kompleks. Alliancen
mellem kunst og penge kommer til at
fremstå, som noget, der hører fortiden til.
Det er jo en sandhed med modifikationer,
særligt når vi ser på nutidens kunst; her er
der tværtimod rykket meget større penge
ind, og i det lys er den postmoderne tilstand mere tydelig end i fattig-firserne.
Museet tager sin samtid alvorligt
Det rykker dog ikke ved billedet af, at dette
er en museal begivenhed, der bør ses og
debatteres bredt og intensivt. Det er jo den
første musealisering af det nyeste alment
anerkendte stilbegreb. På V & A foregår
det både tankevækkende og underholdende. Min eneste indvending, ud over
den dystre og distancerede tone i den sidste afdeling, er et lidt forudsigeligt udvalg
af billedkunst, fra Robert Rauschenberg
og Andy Warhol til Cindy Sherman og Barbara Kruger. Her havde det pyntet med et
par overraskelser. Og hvor er det neoekspressive maleri, som under sine forskellige
navne som transavantgarde og die Neue
Wilde netop blev regnet som yderst postmodernistisk?
Med design og arkitektur i hovedrollen viser V&A dog vejen for, hvordan sådan en
udstilling kan laves i stort format, selv om
det nok aldrig en udstilling for det helt
brede publikum – der skal nok en mere
pittoresk fortid på bordet. Derfor går det
an, at tekster og citater er en stor mundfuld for de helt uindviede. Forvent heller
ikke behag eller klare svar: Postmodernisme er en stil, som skal vække ambiva-

lente følelser og usikkerhed. Udstillingen
leverer dette på en grundigt researchet og
fint iscenesat måde, der både er tankevækkende og dansabel.
Citat
Glenn Adamson, kurator og inspektør ved
Research Department, Victoria and Albert
Museum:
”Vi har haft besøg af mange af de celebrities, der
er med i udstillingen, fra Laurie Anderson og
David Byrne til Annie Lennox og Jean Paul Goude. Også af kunstnere og designere bag udstillingens værker – Charles Jencks, Jenny Holzer,
Peter Saville, April Greiman, Peter Shire, Alessandro Mendini og mange andre. Nogen af dem
har endda skrevet tekster til udstillingens katalog. At møde disse personligheder ansigt til ansigt, interviewe dem og gå gennem udstillingen
med dem, har været en særlig stor oplevelse, som
har givet en unik indsigt og viden i emnet.
Det er et bevis for vigtigheden af at lave historisk
research på nært hold, når man fortsat kan
snakke med de involverede personer”.

Pluralistisk arkitektur: Hans Hollein: ”Strada Novissima.
The Presence of the Past”, 1980.

Victoria and Albert Museum er grundlagt
i 1852, inspireret af den store Verdensudstilling i London i 1851, som dets
skaber og første direktør Henry Cole
havde været med til at arrangere. Det
er verdens største museum for kunsthåndværk og design med en fast samling på over 4,5 millioner genstande.
Siden år 2000 har museet i en række
store udstillinger fokuseret på det 20.
århundredes væsentlige stilarter som
Art Nouveau, Art Deco, modernisme
og nu, postmodernisme.

Postmodernisme var et begreb, der
blev sat på en række kulturelle fænomener, der på forskellig vis brød med
modernismen fra ca. 1970 og frem.
Samtidig talte man i filosofien om
postmodernitet som en ny intellektuel
tidsalder, karakteriseret af ”de store
fortællingers død” (Lyotard), det virkeliges ophør i en ny medieverden
gennem ”simulakra og simulation”
(Baudrillard) og det ”postindustrielle
samfund” (Bell).
Begreber som radical design, adhocism,
counter-design, transavantgarde, neoekspressionisme, radical eclecticism, critical regionalism og new wave blev også
anvendt omkring stilen.

Udstillingen kan ses frem til d. 15. januar 2012
Kurateret af Glenn Adamson og Jane
Pavitt
Der er udgivet et omfattende katalog
til udstillingen, samt til ’bonusudstillingen’ Signs of Struggle. Photography in
the wake of Postmodernism med et imponerende opbud af fotokunst fra
1970’erne til i dag. Hold ligeledes øje
med det intensive program af aktiviteter omkring udstillingen.
Se også kuratorernes blog om udstillingens tilblivelse, herunder også om
opbygningen af Hans Holleins søjlefacade: http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/postmodernism/po
stmodernism-creating-the-exhibition/

Udstillingens enkle og vellykkede fremvisning af pladecovers og grafisk design.
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Meddelelser

DU KAN IKKE ERSTATTE DET. BESKYT DET.

Som professionel ved du, at et kunstværk ikke kun har en finansiel værdi. Det er derfor,
du er ekstra omhyggelig med at sikre dig, at alle kunstværker som transporteres eller
henlægges på lager er blevet ordentligt sikret. Desværre er der ulemper ved mange typer
emballage: Papir rives nemt i stykker, Plastik er ikke åndbart – og andre er simpelthen
svære at arbejde med.
Nu er der et materiale, der overgår dem alle: DuPont™ Tyvek®.
Tyvek® type 1443R og 1622E giver den perfekte beskyttelse af kunst ved
opbevaring og transport.
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Mærk selv hvor holdbar og fleksibel Tyvek® er ved at røre den vedlagte prøve.
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Meddelelser
Middelfart i gennemsnit
Er en moderne 3D film om livet i nutidens Middelfart. Filmen,
der vises på CPH:DOX, er udviklet af Middelfart Museum og dokumentarist Michael Madsen med støtte fra Kulturarvsstyrelsen.
Historier om civil ulydighed, borgmesterens besøg hos en
spåkone og en serie 3-D fotos af Middelfart i 1880’erne. En mosaik af sande og fiktive fortællinger udfordrer det middelmådige.
Enkle scener, som refererer til montre på Middelfart Museum.
Projektet tager udgangspunkt i ”Saglig registrant for kulturhistoriske Museer”. Projektet har 12 kategorier i registranten, og det
er det gennemsnitlige inden for disse kategorier, der bliver undersøgt i 12 små film på 3-5 minutters varighed.
Ideen i projektet er at undersøge det typiske Middelfart.
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Sorø Kunstmuseum
Vestsjællands Kunstmuseum har gennemgået en omfattende
restaurering og tilbygning og har samtidig skiftet navn til Sorø
Kunstmuseum. Den gamle museumsbygning er blevet istandsat
og rummer nu en ny etage til museets enestående samling af
russiske ikoner.
Lundberg & Tranberg Arkitekter har tegnet museets nye tilbygning med nye udstillingssale og publikumsfaciliteter. En nutidig arkitektonisk tolkning af det arketypiske murede hus har
været udgangspunktet for den nye tilbygning samt at fastholde
motivet med passagen og haven. Tilbygningen føjer knap 1400
kvm til museet.
I takt med de store ændringer har museet fået ny grafisk identitet og hjemmeside – www.sorokunstmuseum.dk
Det nye Sorø Kunstmuseum fejres med en omfattende visning
af samlingen i alle udstillingsrum.
Kulturarvsstyrelsen
Danmarks oldtid i landskabet
Bautastenene ved Gryet på Bornholm og forsvarsværket Rammedige sydvest for Lemvig er nu blevet mere besøgsvenlige. I
efterårsferien indviedes de to steder, men også Fyrkat nær Hobro og Ravning Enge ved Vejle, var der arrangementer i anledning af forbedringer for de besøgende. Stederne er en del af
projektet ”Danmarks oldtid i landskabet”, som er blevet til i kraft
af en 15 mio. kr. stor donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Statens Kunstråd
Per Arnoldi har efter eget ønske valgt at fratræde som formand
for Statens Kunstråd med omgående virkning. Der vil snarest
muligt blive konstitueret en ny formand for Statens Kunstråd.

Billede på omslaget

D

er er god plads på 3x7 meter lærred.
Når man som Cai Ulrich von Platen
betragter selve maleprocessen som den
mest enkle og direkte måde at være skabende på, betyder det samtidigt meget tid
og rum til at være i ’orkanens øje’. Mindre
historier kan opstå uafhængigt af hinanden for til sidst at samle sig til én stor historie. Mange forskellige personlige og historiske referencer kan få lov at influere på
processen og enten ende med at forsvinde
igen eller sætte sig varige spor. Udgangspunktet for Cai Ulrich von Platens maleri
er nemlig, at intet er givet på forhånd.
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De Frivillige

Af hjertens lyst
Om museernes samarbejde med frivillige

Af Mette Ladegaard Thøgersen,
afdelingsleder for Vikingemuseet
Ladby/Landskab & Arkæologi ved
Østfyns Museer

2011 er af EU Kommissionen udpeget som Europæisk Frivillighedsår med det formål at sætte fokus
på ”frivillighed” og ”den frivillige
sektor”. Undersøgelser viser, at en
stadig stigende andel af befolkningen er med på frivilligholdet.
Det giver både muligheder, men
også udfordringer for museerne.
Frivillige fra Ladby Skibslaug arbejder på vikingejollen (kopi af den mindste Gokstadbåd) og kølen
til Ladbyskibet ved Vikingemuseet Ladby. Byggeleder Hanus Jensen ses med ryggen til i sort t-shirt.
(september 2011).

Alle fotos: Vikingemuseet Ladby.
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F

rivilligt arbejde kan defineres som et
stykke ulønnet arbejde udført i organisatorisk sammenhæng, dvs. udført for andre end personen selv og hans/hendes
nærmeste familie.1 Lysten til at være frivillig er for opadgående: I 1990 var under en
fjerdedel af befolkningen over 16 år engageret ved frivilligt arbejde, mens det i 2010
var hele 43 %. Det betyder, at der i dag er
omkring 1,9 mio. frivillige i Danmark.2 Alt
i alt en kæmpestor ressource, som også har
stor økonomisk betydning. I følge den
såkaldte Frivillighedsundersøgelse fra
2003-20063 udgør den frivillige sektor således samlet set 9,6 % af BNP, hvor den ulønnede indsats i sig selv tegner sig for 2,5 %
af BNP.4 En meget stor andel af det frivillige arbejde knytter sig til idræt og kultur,

nemlig hele 43 %.5 I det følgende skal vi se
lidt nærmere på den frivillige indsats, der
knytter sig til museumsbranchen, mere
specifikt på Vikingemuseet Ladby (Ladbyskibet), der er en del af Østfyns Museer.6
Som mange andre museer arbejder vi på
Vikingemuseet Ladby sammen med frivillige, og der er flere gode grunde til den
prioritering: 1. Frivillige kan medvirke til
at forankre museet i lokalområdet, hvilket
er vigtigt for et museum som Vikingemuseet Ladby, der i en lang årrække (19371994) var en afdeling under Nationalmuseet. 2. Museet får gode ambassadører; 3.
Museet får udført opgaver, som det er
svært at afse lønmidler til. 4. Frivillige medarbejdere har kompetencer, som supplerer
det faste personale og er ofte i øjenhøjde

En frivillig smed, Kurt Søegaard, fra Ladby
Skibslaug smeder mejsler til brug for byggeriet af
Ladbyskibet (august 2011).

En af museets flittige amatørarkæologer, Knud
Ballesgaard, vasker oldsager på Vikingemuseet
Ladby (oktober 2011).

med museumsgæsterne i højere grad end
de uddannede museumsformidlere, f.eks.
ved formidling af gamle håndværk mv.. 5.
Frivillige fungerer som en slags fokusgruppe for museets brugere. 6. Frivilligt arbejde har positive sidegevinster af mere
overordnet betydning for det, man kan
kalde ”sammenhængskraften” i det
civile samfund, f.eks. i form af sociale funktioner, demokratisering og integration.
Ladbyskibets og museets beliggenhed på
det autentiske sted, hvor en konge blev
stedt til hvile for mere end 1000 år siden,
gør Vikingemuseet Ladby til noget særligt.
Den lokale forankring er vigtig for os, og
noget vi prioriteter meget højt. Det hidtil
største frivillighedsprojekt i Ladby er det
igangværende byggeri af en kopi af Ladbyskibet i fuld størrelse. Forhistorien er, at
museet for ca. tre år siden blev kontaktet af
nogle folk fra lokalområdet, som gerne
ville bygge et Ladbyskib. Museet havde
også selv et sejlende Ladbyskib på ønskelisten, så vi sprang til, og heldigvis for det.
Det første interessentmøde blev en stor
succes, 67 dukkede op, og i 2009 stiftede
man støtteforeningen Ladby Skibslaug,
som nu har mere end 120 medlemmer,
hvoraf ca. en tredjedel er aktive i forbindelse med byggeriet. Det nye Ladbyskib finansieres af Augustinus Fonden. Byggeriet
ledes af en erfaren bådebygger fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde, men ellers skal
skibet bygges ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra Ladby Skibslaug. Det er ambitiøst,
men vi har nu også smugtrænet lidt. Hele
projektet er afprøvet i mindre skala ved at
bygge en kopi af den mindste Gokstadbåd
(primært finansieret af LAG-midler) – en
båd, der er fundet i Norge, og som kan dateres til omkring år 895 og ved at renovere
en gammel færøbåd. Og de er ikke pylrede, bådebyggerne. Hele sidste vinter
byggede de på vikingejollen og færøbåden
i sne og frost på den forblæste byggeplads
ved museet, og senest var der 25 frivillige
bådebyggere på pladsen i silende regn,
som knap havde tid til at spise deres medbragte mad eller drikke kaffe med museumsinspektøren!
Men hvem er de egentlig, de frivillige bådebyggere? De fleste er fra lokalområdet,
og så er det overvejende mænd på 50+ –
heraf mange, der på den ene eller anden
vis har praktisk håndelag. Interessant er
det også, at mange af dem tidligere har
bygget skibe på Lindøværftet, bare i andre
materialer og i helt en anden skala. Endelig er det karakteristisk, at mange af bådebyggerne arbejder væsentligt mere end de
17 timer om måneden, gennemsnittet for
danske frivillige.7

Hvad så med kvinderne? Der er en del
kvinder med i skibsprojektet; enkelte smeder, nogle arbejder med sejl og rig, et par
stykker gør rent i bådebyggernes skurvogn.
Men kvinderne er i undertal. Derfor tog
en af museets frivillige for nyligt initiativ til
en aktivitet målrettet kvinder, nemlig syning af et Ladbytapet, naturligvis med inspiration fra Bayeux-tapetet. Vores tapet
skal fortælle to historier om henholdsvis
det gamle og det nye Ladbyskib. Projektet
har været i gang i mindre end to måneder,
og der er allerede nu 20 brodøser, som tilbringer en eftermiddag om ugen på museet.
Og ikke nok med det: Herudover har museet et korps af frivillige omvisere, praktiske hjælpere, ”vikinger”, amatørarkæologer, bl.a. detektorfolk, som alle yder en
stor indsats i museets tjeneste. Efterårets
særudstilling på Vikingemuseet Ladby angår amatørarkæologien og specifikt amatørarkæologiforeningen HARJAs 40-årsjubilæum med titlen ”Arkæologi af hjertens
lyst”. Titlen siger, hvad det i virkeligheden
handler om: Lystbetonede aktiviteter, udført af folk, der brænder for det, de laver;
og så er der museumsforeningerne i Kerteminde og Nyborg, som støtter alle Østfyns
Museers afdelinger med henholdsvis godt
2440 og 600 medlemmer. Alt i alt rigtig
mange (ild)sjæle!
Der er ingen tvivl om, at den frivillige indsats er en stor ressource, som både er til
glæde og gavn for de frivillige selv, museet
og samfundet som helhed. Vores erfaringer er, at det er vigtigt at lytte interesseret
til de frivillige og tage deres behov og forslag alvorligt. Det kan eksempelvis være
ønsker, der kan forbedre deres arbejde ved
museet (bedre lys, nyt værktøj, andre lokaler etc.). Det er også vigtigt at lytte til de
mange idéer, der hele tiden kommer frem,
f.eks. til nye projekter. Omvendt er det
også nødvendigt at være realistisk. Der er
grænser for, hvor mange projekter vi kan
håndtere – og helt konkret hvor mange
skibe vi har brug for, om end det ikke skorter på opfordringer til at bygge flere. Og så
er det en kendsgerning, at samarbejdet
med frivillige, som med andre medarbejdere, selvfølgelig tager tid. Der skal afsættes lønnet arbejdskraft til at informere, afholde møder med, videreuddanne mv., så
de frivillige føler, at deres indsats bliver taget alvorligt. Det tager tid – også fra det faste personale. Ifølge Frivillighedsundersøgelsen kan de frivilliges indsats i denne
sektor omregnes til 110.000 ”fuldtids-frivillige” (årsværk), mens den lønnede arbejdskraft samme sted udgør 140.000 årsværk. Den lønnede arbejdskraft er altså
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Frivillige brodøser øver sig på at sy Ladbytapet. Initiativtageren, Inge Svensmark, ses i midten i grøn trøje
(september 2011).

større end den frivillige, og det er således
en væsentligt pointe, at den frivillige indsats ikke kan stå alene. Ud over projektet
og/eller aktiviteter skal der selvfølgelig
være nogle ”gulerødder” til den ulønnede
arbejdskraft f.eks. gratis adgang til museerne, rabat i museumsbutikken og arrangementer særlig rettet mod denne gruppe
– hos os en årlig udflugt. Men det er indlysende, at den frivillige ressource skal bruges med omtanke, også i forhold til de lønnede medarbejdere. De ansatte må på ingen måde føle, at deres stilling er truet.
Den frivillige indsats er på mange måde
det flødeskum, som får kagen til at smage
ekstra godt, men det er også præcis den ingrediens, der gør, at vi kan drive det museum, vi gerne vil. Et museum, der har en
bred lokal forankring, har gode ambassadører, får løst mange ekstraopgaver og kan
tilbyde kvalitetsformidling etc. Ydermere
har vi, som jeg ser det, som museum også
et samfundsansvar – og samarbejdet med
de frivillige er en af de måder, hvorpå vi
også kan bidrage til sociale fællesskaber,
demokratisering og integration. Men det
frivillige arbejde kan og bør aldrig indgå
som en kalkuleret forudsætning for, at en
institution eller for den sags skyld
(velfærds)samfundet kan fungere. I så fald
trues selve grundpræmissen for det frivillige arbejde – nemlig ”det frivillige” element og lysten til at være med.
1. Se mere om frivillighedsåret på www.frivillighed.dk
2. Inger Koch-Nielsen, Lars Skov Henriksen, Torben
Fridberg, David Rosdahl: Frivilligt arbejde Den frivillige indsats i Danmark. København 2005, s. 9.
3. Frivillighedsundersøgelsen var en del af det internationale forskningsprojekt Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, der siden 1990 har
kortlagt den frivillige sektor i mere end 40 lande.
Der er udarbejdet forskellige rapporter over undersøgelsen. Se f.eks. Bjarne Ibsen: Foreningerne på
Fyn. Frivillighedsundersøgelsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2004.
4. Bjarne Ibsen: Foreningerne på Fyn. Frivillighedsundersøgelsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed
og Civilsamfund, 2004. Se flere informationer om og
publikationer fra projektet på www.frivillighed.dk
5. Bjarne Ibsen: Foreningerne på Fyn. Frivillighedsundersøgelsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed
og Civilsamfund, 2004.
6. Se www.vikingemuseetladby.dk
7. Inger Koch-Nielsen, Lars Skov Henriksen, Torben
Fridberg, David Rosdahl: Frivilligt arbejde. Den frivillige indsats i Danmark. København 2005, s. 9.

Formidlingsprojektet ”sommerviking” for ferieramte
børn under ledelse af Jarnsaxa, alias Inge Svensmark, der er ”viking” og frivillig formidler på
Vikingemuseet Ladby (juli 2011).
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Kommunalt

Kommunedag
– vi gør det igen!
Af Anna-Elisabeth Jensen, souschef,
Museum Lolland-Falster

Sagsbehandlere fra Lolland og Guldborgsund kommuner sammen med museumsinspektører fra
Mueum Lolland-Falster. Foto: Ann-Lise Hass,
Museum Lolland-Falster.

Efter kommunesammenlægninger og museumsfusioner er der sket en
lang række opgaveomfordelinger hos kommuner og museer. På Museum Lolland-Falster er vi blevet flere medarbejdere med nye inspektører,
der arbejder sammen med lige så mange og ofte også nye medarbejdere
i de kommunale forvaltninger. Museet har derfor taget initiativ til en
gensidig informationsdag, så sagsbehandlerne på museet og i kommunerne en gang om året kan mødes ansigt til ansigt for at diskutere
fælles udfordringer og aftale smidigere sagsgange.
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Fra tretten kommuner og to museer - til
to kommuner og et museum på to år.

Sagsbehandlere fra Lolland og Guldborgsund kommuner sammen med museumsinspektører fra
Mueum Lolland-Falster. Foto: Ann-Lise Hass, Museum Lolland-Falster.

1. januar 2007 blev de 13 mindre kommuner på Lolland-Falster lagt sammen til to.
De tidligere Højreby, Ravnsborg, Nakskov,
Maribo, Holeby på Lolland blev til Lolland
Kommune. Nysted og Sakskøbing på Lolland blev lagt sammen med Nykøbing, Sydfalster, Nørre Alslev og Stubbekøbing på
Falster til Guldborgsund Kommune. Før
kommunesammenlægningen havde Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo det
antikvariske ansvar for de 9 Lollands kommuner i henhold til museumsloven og Falsters Minder i Nykøbing havde ansvaret for
de 4 Falster kommuner. Efter kommunesammenlægningen kom ansvarsområderne til at følge de nye kommunegrænser, så
Nysted og Sakskøbing overgik til Falsters
Minder, der i konsekvens af det ændrede
ansvarsområde skiftede navn til Guldborgsund Museum.
To år senere, den 1. januar 2009 fusionerede Lolland-Falsters Stiftsmuseum og

Museum Lolland-Falsters kulturhistoriske tur for motorcyklister er blevet en årlig tradition, der tiltrækker mange, der ellers ikke bruger museet. Foto: Henrik Elmer.
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Guldborgsund Museum til Museum Lolland-Falster med det antikvariske ansvar
for såvel Lolland som Guldborgsund Kommune, eller slet og ret for Lolland-Falster.
Samarbejde om kulturarven i den
fysiske planlægning - museumsloven
kapitel 8
Museum Lolland-Falsters arkæologer, historikere og etnologer arbejder bevidst på
tværs af faglige skel mellem arkæologi og
nyere tid i forbindelse med høring af kommuneplaner, rammeplaner og lokalplaner.
Det giver en langt mere smidig og helhedsorienteret sagsgang, som vi på museet sætter stor pris på. Desuden giver det mange
diskussioner om, hvornår og hvordan museet skal og kan forholde sig til indgreb i
kulturmiljøer, hvadenten det er i byerne
eller i det åbne land. For eksempel vil en
nedrivning af en ikke bevaringsværdig bygning inden for et af kulturarvsarealerne i
en af de 7 middelalderlige købstæder på
Lolland-Falster ikke i sig selv føre til ind-

vendinger fra nyere tids side, men i allerhøjeste grad fra museets middelalderarkæolog. På den anden side har arkæologerne ikke umiddelbart problemer med at
pumpestationer og andre elementer fra
1800-tallets inddæmningslandskaber forsvinder, mens det med nyere tids briller er
en landskabstype, der er uløseligt forbundet med Lolland-Falsters identitet og derfor i det mindste skal dokumenteres for eftertiden, før det forsvinder.
Såvel på museet som i de to kommuner
har der naturligvis været en næsten kontinuerlig opgaveomfordeling siden kommunesammenlægningen og museumsfusionen. Den personlige kontakt, der i mange
tilfælde var opbygget på sagsbehandlerniveau på tværs af de tretten gamle kommuner, de to gamle museer og det nu nedlagte amt er derfor nødvendigvis smuldret
hen i processen. Efter så omfattende fusioner vil der nødvendigvis være mange medarbejdere der blot kender hinanden som
en mailadresse eller en stemme i telefo-

nen. Museum Lolland-Falsters ledelse
spurgte derfor i efteråret 2010 de kommunale afdelingsledere på teknik- og miljø
området, som museet samarbejder med i
forbindelse med museumsloven, om forvaltningerne ville sætte tid af til at sagsbehandlerne kunne mødes til en gensidig informationsdag. På den måde kunne det
gode gensidige samarbejde blive endnu
bedre. Begge kommuner meldte positivt
tilbage.
Informationsdag og workshop
Museet indbød til 5 timers information og
workshop om sagsbehandling, kortlægning og forvaltning af kulturmiljøer og fortidsminder på Lolland og Falster den 16
marts 2011.
Målgruppen var primært alle kommunens
sagsbehandlere, der arbejder med fysisk
planlægning samt museets inspektører for
arkæologi og nyere tid.
Formålet var gensidig information og netværksdannelse med henblik på at gøre det
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gode samarbejde endnu bedre og måske
lidt lettere i dagligdagen.
Dagen startede med en præsentationsrunde af de 15 deltagere fra Teknik og Miljømyndighederne i Guldborgsund og Lolland Kommuner (natur, miljø, plan, byggesager, byfornyelse, GIS, Vej & projekt)
og 7 deltagere fra Museum Lolland-Falster
(arkæologi, etnologi, historie, kulturgeografi). Foruden museets inspektører deltog arkitekt M.A.A. Helene Bang Nielsen,
Institut for By og landskab på arkitektskolen i Århus, der som led i studier til en nordisk mastergrad i kulturarv var interesseret
i at få kontakt til Lolland Kommunes nedrivningsteam. Sidst på dagen deltog også
Allan Leth Frandsen, Den Gamle By i Århus; dels for at fortælle om købstadsmuseets moderne by “Nye tider 1927”, dels for
at efterlyse egnede bygningsemner fra Lolland og Falster.
Efter en kort præsentation af Museum Lolland-Falsters organisation og de to kommunale teknik- og miljømyndigheders organisation blev der afholdt en workshop
om sagsgang og sagshåndtering mellem
museet og de kommunale sagsbehandlere
med diskussion i mindre grupper. Her diskuterede man, om noget kunne gøres lettere og mere hensigtsmæssigt, bl.a. muligheden for, at museet i højere grad kunne
graduere og validere høringssvar og for at
inddrage museet så tidligt som muligt. Det
blev også diskuteret, hvilke tidsfrister og
flaskehalse det er vigtigt gensidigt at være
opmærksomme på hos hinanden. Både
kommuner og museet er opmærksomme
på, at en del af planlægningen i de kommende år skal tage hensyn til den kommende tunnel over Femern Bælt. Der er

Koncentrationen var stor hos de børn, der deltog i Museum Lolland-Falster daginstitutionsprojektet ”En
tidsrejse på Pederstrup”, uanset om de lyttede til de kulturhistoriske fortællinger, malede guldaldermalerier,
animerede små rokokofilm eller byggede traktorer. Foto: Anne Elmer, Museum Lolland-Falster.

også risiko for, at sagsbehandlingen af de
ganske mange nedrivningssager, der er initieret af de bevilligede nedrivningspuljemidler til både Lolland og Guldborgsund
Kommuner, kan genere flaskehalse.
Opsamling – evaluering – Det gør vi
igen
Museet havde som forberedelse til opsamling af dagens diskussioner spurgt, om der
også fremover vil være et behov for denne
slags gensidige informationsmøder, og om
de bør afholdes årligt, alternativt en eller
to gange i hver kommunal valgperiode?
Konklusionen på dagen var, fra såvel Teknik og plan myndighederne som fra museets sagsbehandlere, at det havde været rart
at mødes ansigt til ansigt, og vi vil tilstræbe

at gøre dette en gang om året med et konkret og vedkommende indhold eller tema
og gerne med oplæg og input udefra,
f.eks. fra Kulturarvsstyrelsen. Museum Lolland-Falster har inden udgangen af 2011
lovet at foreslå en dato i marts 2012.
Det blev også diskuteret, om det var relevant at etablere et egentligt netværk på
tværs af de to kommuners forvaltninger og
museet. Der var enighed om, at det i praksis ville være hensigtsmæssigt at få etableret relevante kontaktlister med e-mail
adresser og kernearbejdsgrupper, så der
efter behov og til hver en tid hurtigt kan
etableres ad hoc arbejdsgrupper om konkrete projekter, f.eks. nedrivninger forbindelsen over Femern Bælt.

Meddelelser
Digitalt
ARKEN Museum for Moderne Kunst,
Ishøj, København
På museets nye videokanal ARKEN CHANNEL kan man se videoer om udstillingsaktuelle kunstnere, komme med helt ind i
ateliererne i små kunstnerportrætter eller
se udvalgte talks og foredrag af ARKEN.
Findes via museets hjemmeside www.arken.dk under menuen KUNST eller på
http://channel.arken.dk

Herregårdenes kultur- og naturlandskab
er en vigtig del af vores fælles kulturarv.
Nu kan man selv komme rundt i landskabet og læse om herregårde og parkanlæg,
naturtyper, land- og skovbrug hjemme fra
stuen.
Hjemmesiden er blevet til i samarbejde
mellem de to østjyske museer Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet og Odder
Museum.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet,
Auning
Ny hjemmeside: www.herregaardslandskabet.dk

Museum Lolland-Falster
Falsters Egnshistoriske Arkiv har fejret Arkivernes Dag den 12.11. På denne dag blev
der sat fokus på hjemmesiden www.histo-
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riskatlas.dk der i fremtiden vil blive en
guldgrube af informationer. Museum Lolland-Falster begyndte at skrive og finde
materiale til siden i foråret 2011, og der er
allerede nu en del forskelligt materiale –
tekster og billeder – fra Lolland-Falster.
Kulturarvsstyrelsen
Til websitet ”1001 fortællinger om Danmark” er tilføjet et rutemodul, så man selv
kan tilrettelæge en tematur ud i landet.
www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/
da_DK/routes

Norske Museumspriser

Demokratiske værdier, kritisk
refleksion og kulturel tolerance
- indtryk fra en rejse til norske museer, august 2011

Norges Museumsforbund, norske
museers interesseorganisation, arbejder for et styrket strategisk
samarbejde mellem museer og turistbranchen. Samarbejdet, en
sag, nordmændene mener skal
have øget politisk bevågenhed, er
også et kendt emne i Danmark.
Derfor var det interessant at følge
diskussionen på det årlige museumsmøde i Oslo i august, hvor
man også kårede Årets Museum.
Et dansk jurymedlem beretter.

Af Lene Floris, Chef for Forsknings- og
Formidlingsafdelingen, Nationalmuseet

Statement om turisme og museer
På det nationale årsmøde blev vedtaget et
nyt statement, hvori det foreslås, at de norske museer skal være en del af regeringens
rejselivssatsning eller turismepolitik. Norsk
Museumsforbund mener, at museerne i
højere grad skal nyttiggøres som en ressource for turistbranchen, og man ser
gerne, at der udvikles projekter, der kan
styrke museerne i den retning. Statementet rummede en række gode, enkle formuleringer, som i høj grad også gælder danske forhold, og som vi, efter min mening,
med fordel kan lade os inspirere af og
bringe til debat.(Statementet kan læses i
sin helhed på www.museumsforbundet.no).

Fra Norge lyder det: ”Museer er ikke-kommercielle institutioner, der producerer, forvalter og
formidler kundskab om natur- og kulturarven i
fortid og nutid. Museer er vigtige mødepladser
for forskellige grupper i lokalsamfundet og arenaer, hvor gæster fra ind- og udland mødes med
vores historie, traditioner og samtidige udtryk”.
Det er en god og komprimeret sammenskrivning, der også dækker de danske museers opgaver i forhold til kunst, kultur- og
naturarven og museernes rolle som mødested og arena for mange brugergrupper –
og det med blik for både inden- og udenlandske gæster. Det kunne i en opdateret
dansk version være udgangspunktet for en
fornyet dialog mellem turistbranchen og
museerne. Behovet for dialog findes til stadighed og gælder også på andre områder.
Museernes værdier og samfundsrolle
Videre lød statementet: ”Museerne skal bidrage til at værne om vore demokratiske værdier,

Fra utstillingen Mind Gap på Norsk Teknisk Museum, åpnet april 2011. Design: Robert Wilson. Foto: Dag Andreassen.
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fremme kritisk refleksion og kulturel tolerance og
modvirke de kræfter, som vil bruge historien til at
retfærdiggøre ekstreme holdninger, voldshandlinger og historieforfalskninger”. Formuleringen
af de norske museers grundlæggende værdier er givetvis præget af tiden efter terrorangrebet den 22. juli 2011. Da årsmødet
fandt sted, var Oslo fortsat præget af den
forfærdelige begivenhed. Der lå blomster,
lys, fotos og breve mange steder i det offentlige rum, men samtidigt fornemmede
man, at der også var en stærk vilje til at
komme videre. Museumsdirektør Målfrid
Snørteland, formanden for Norges Museumsforbund udtalte: Etter 22. juli vil nok dei
fleste museum i Norge tenka endå grundigare
gjennom museet si samfunnsrolle og samfunnsansvar. Museumsmeldinga som kom i 2009 understreka at musea skal vera aktuelle, profilerte
og sjølvstendige samfunnsinstitusjonar, som
skal formidla kunnskap og opplevingar, og bidra til kritisk refleksjon og skapande innsikt.
Men sjeldan har det vel vore meir relevant å understreka at produksjon, forvaltning og formidling av kunnskap må knytast til verdiar….. Ei
viktig samfunnsoppgåve for musea er å skapa
dialog og møteplassar - der musea utgjer ein felles arena for personar og grupper med ulik sosial, politisk, kulturell og religiøs tilhøyrigheit.
Skapa ein “common ground” som vår nord-irsk
kollega Brian Turner, med erfaring frå eit delt
og konfliktfylt lokalsamfunn, uttrykte det då
han gjesta Museumsforbundet i 2002. Ikke
bare i Norge, men også i Danmark, er der
brug for, at museerne stiller viden til rådighed og skaber dialog om demokratiske
værdier; gennem forskning og formidling
af kulturarven kan de bidrage til at
fremme kritisk refleksion og kulturel tolerance.
Årets Museum i Norge
Det var der mange eksempler på ved uddelingen af prisen til ”Årets Museum”. Prisen
uddeles af Norges Museumsforbund og

består af æren med deraf følgende god
medieomtale og politisk opmærksomhed
samt en plakette. Følgende museer var nominerede i år:
Glomdalsmuseet,
www.glomdalsmuseet.no: Et traditionelt
frilandsmuseum, som har fornyet sig ved
målrettet at arbejde med etniske minoriteter, bl.a. i en permanent udstilling om Romanifolket/Taternes kultur og historie
samt et flerkulturelt kundskabs- og kompetencecenter i Hedmark, der p.t. arbejder
med vietnamesiske indvandrere i projektet
”Viet-mark”.
Lofotr Vikingmuseum, www.lofotr.no: Siden åbningen i 1995 har museet udviklet
sig til en af de vigtigste kulturbaserede attraktioner i Nordnorge; opbygget omkring
fund udgravet 1986-89, er museets formål
at ”skape interesse for og kjennskap til nordnorsk jernalder og middelalder, spesielt vikingtid”. En ny udstilling i en helt ny tilbygning
og mange aktiviteter, bl.a. en vikingefestival, har formået at mangedoble besøgstallet i forhold til den lokale befolkning.
Skimuseet i Holmenkollen, www.Holmenkollen.com: Museet ligger indbygget i fjeldet under skihopbakken; åbnet i 1923, er
museet verdens ældste af sin art og skildrer
4000 års skihistorie i samfundsmæssigt perspektiv. Skiftende udstillinger i en ny, arkitektonisk spændende tilbygning, tegner til
at blive en fin videre udvikling af museet.
Norsk Teknisk Museum
Årets vinder blev Norsk Teknisk Museum
(http://www.tekniskmuseum.no/), Norges største historiske og samtidshistoriske
museum for teknik og medicin med nationalt ansvar for disse områder. Museet er
kendt for sine utraditionelle udstillingskoncepter på et 12.000 m2 stort udstillingsområde. I forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsjubileum engagerede
museet den verdenskendte teaterregissør

og udstillingsdesigner Robert Wilson til at
arbejde med udstillingen “Mind gap” - om
hjernens virkemåde og betydning for menneskers personlighed. Museet har haft en
stærk vækst i publikumstallene, ikke
mindst fordi ”Vitensenteret” giver børn og
unge unik mulighed for eksperimenter og
kreativt virke. Museet er på denne måde
en vigtig aktør i det såkaldte ”Kunnskapsløftes målsætning” om at styrke realfagskompetencer i befolkningen.
Som jurymedlem rejser man rundt på besigtigelse og overvældes her af den begejstring, der strømmer en i møde overalt; bliver derefter eftertænksom og imponeret,
når udstillinger, publikationer, magasiner
og diverse projekter og aktiviteter vises
frem. I mange tilfælde har vi haft mulighed for at se museer, der har til huse i nye
og spektakulære bygninger, bl.a. Norsk
Luftfartsmuseum i Bodø samt planlagte
større og mindre museer i Oslo.
Der er ingen tvivl om, at der er grøde, debat og udvikling i den norske museumsverden, og uddelingen af priser, gør, ligesom
den danske museumspris herhjemme, museernes mangfoldige arbejdsmark synlig.
Museerne og deres mangfoldige projekter
har brug for synlighed. Det gælder museernes overordnede samfundsnytte som
arenaer for debat om demokratiske værdier, og som steder, hvor kritisk refleksion
og kulturel tolerance kan udvikles og understøttes. At synligheden kan styrkes gennem samarbejde med turistorganisationerne er der ingen tvivl om, og i Norge er
museerne og turistbranchen kommet et
godt stykke vej videre mod et forpligtende
samarbejde, som også har politisk bevågenhed. Blandt de forskellige aktører i
turist- og oplevelsesindustrien kan tolerance og dialog givetvis udvikles yderligere; et eksempel til efterfølgelse i Danmark?

Meddelelser
Nyerhvervelser
Holstebro Kunstmuseum
Har erhvervet et nyt Tal R maleri. Det nye
maleri har titlen ”Veranda”, og købet er
gjort muligt gennem en generøs donation
fra Ny Carlsbergfondet.
Kulturarvsstyrelsen
har doneret støtte til erhvervelse af videoværket Mis United af Lilibeth Cuenca
Rasmussen til HEART, Herning
Ligeledes er givet støtte til erhvervelse af et
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værk af Olof Olsson til Museet for Samtidskunst, Roskilde.
Ærø Museum
Har til udstillingsstedet Søbygaard modtaget 150.000 kr. fra Ny Carlsbergfondet til
erhvervelse af to ca. 120 cm høje unika
krukker af Per Arnoldi.

Forskning – arkæologi
Kulturarvsstyrelsen
”Affalds-arkæologer” fra Danmark, Eng-

land og Tyskland har netop gennemført en
undersøgelse af gammelt skidt fra ”køkken-service” i Åmosen på Vestsjælland. Undersøgelsen viser, at fortidsfolk havde masser af fisk, men også mælk på menuen. Resultaterne ændrer ved opfattelsen af, hvor
hurtigt overgangen fra jæger til agerbrug
forløb.
Mere om undersøgelsen i det videnskabelige tidsskrift ’Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States
of America, og se i øvrigt www.kulturarv.dk

Digitalt

Allestedsnærværende medier:
NODEM 2010 – ”From Place to Presence”
Af Martin Brandt Djupdræt
og Mikkel Thelle på vegne af
arbejdsgruppen bag Nodem 2010

N

ODEM er akronymet for Nordic Digital Excellence in Museums, og samtidig titlen på en række konferencer, der siden 2003 er blevet afholdt i de nordiske
lande. I november 2010 blev den femte i
rækken, NODEM 10, afholdt på Nationalmuseet og ITU i København under overskriften ”From Place to Presence”. Der
kom 200 deltagere fra 11 lande, dog med
hovedvægt på danske museums- og arkivfolk, alle ude efter digital inspiration. Nu
er der gået et år siden konferencen blev afholdt og flere af konferencens emner bliver stadig diskuteret eller implementeret
blandt museerne. Ikke nødvendigvis pga.
NODEM konferencen, men måske som
udtryk for, at der på konferencen blev behandlet digitale muligheder og problemstillinger, som flere gerne vil løse og videreudvikle. De sidste år er det blevet tydeligere, at en af de konsekvenser, som de digitale medier har for museerne er, at
museet udover at være et fysisk ”sted”, bundet af geografi og historie, grundlæggende
også skal opfatte sig som en digital ”tilstedeværelse”.
Brede brugerinddragende vidensopsamlingsprojekter som bl.a. Wikipedia ændrer
på synet på autoriteter, og store billedsamlinger som Flickr sætter spørgsmålstegn
ved, om det giver mening at eje store samlinger uden at ville dele dem. Billedmængden i Flickr er enorm, ligesom You Tubes
mængde af oploadede film; de er begge
kun så store, fordi det er systemer, der er
gode til at understøtte brugernes ønske
om at engagere sig og dele materiale og viden. Skal museets viden og materiale i
form at genstande, undersøgelser, billeder
m.v. frit deles før end, at de for alvor bliver
brugt, og vil museerne tillade andre at
bruge deres materiale?
Det var emner som disse, der blev sat under debat i tre dage i et novemberkoldt
København. En af konferencens gennemgående temaer var brugerinddragelse. To

af keynote-speakerne kom, fra hvert deres
ståsted, ind på dette emne. Den amerikanske forfatter og blogger Nina Simon talte
om ”the participatory museum”, hvor brugeren nemt kan deltage og bidrage til sin
egne og andres museumsoplevelse, og
hvor museet åbner op og lader publikum
blive en del af institutionen. Hendes vigtigste pointer var, at museerne skulle være reelt lydhøre over for deres publikum, når
de bad dem om at deltage. Ingen vil give et
ordentligt svar, hvis svaret ikke bliver taget
seriøst. Nina Simon understregede også
betydningen af designet omkring interaktionen, og at begrænsninger og regler for
brugernes udfoldelse gerne er med til at
gøre interaktionen nemmere for brugerne
og mere brugbar for institutionen. Michael Edson, Director of Web and New Media Strategy på Smithsonian Institute, fortalte hvordan dette verdens største museum havde brugt åbne wiki’er blandt museets ansatte til at udvikle Smithsonians
målsætninger. Det førte bl.a. til Smithsonian Commons, en åben platform, hvor
Smithsonian Institute deler sin viden ud
digitalt og lader interesserede brugere få
en egen profil og uploade egne empiriske
og videnskabelige resultater eller formidlingsprodukter, der havde gjort brug af
museets data og billeder. En pointe, Michael Edson havde, var den at: ”The smartest guy to work for you is the one you haven’t hired”. Med andre ord: Det er kun
ved at give materialet mere frit, også til
folk der ikke er ansat af institutionen, at
museets materiale for alvor kan blive
brugt, og nye anderledes resultater og andre typer formidlingsprodukter kan opstå.
En række oplæg og eksempler fra danske
og udenlandske museer viste brugerinddragelse i praksis; herhjemme bl.a., Randers Kulturhistoriske Museums (nu Museum Østjylland) Byens spor, Københavns
Museums VÆGGEN og Kulturarvsstyrelses
1001 fortællinger om Danmark. Udstillingen i
Randers indbød gæsterne til at engagere
sig i historierne ved, at de slår sig ned i udstillingen og nemt kan identificere sig med
dens historier. Den opfyldte gennem sin
brugerinddragelse målet om at lave en
vedkommende lokal udstilling. VÆGGEN

Nodem 2010 åbnes på Thorvaldsens Museum af
museets direktør Stig Miss. Foto: Rune Clausen.

er formidling af København både gennem
nettet og ved en digital interaktiv væg, der
står forskellige steder ved metrobyggeriet i
København. 1001 fortællinger formidler kulturhistorie på nettet og en mobil applikation. I forbindelse med begge eksempler
er brugerinddragelsen et vigtigt led i at generere nye historier eller perspektivere de
historier, der allerede er. Den digitale tilstedeværelse var et andet omdrejningspunkt. Kirsten Drotner, leder af forskningscentret DREAM på Syddansk Universitet, åbnede konferencen med nye resultater omkring børn og unges adfærd i
forbindelse med digitale medier og museer; de viste bl.a., hvordan unges kulturvaner, også de digitale, hviler på familiemønstre. Pranav Mistry fra MIT Media Lab i Silicon Valley holdt et oplæg om, hvordan
han og hans kollegaer i en årrække har arbejdet med at hæve teknologien ud af
computerens faste former og lade brugerne nemt interagere og bruge og skabe
data. Et eksempel på dette var Sixth Sence
teknologi; her kan brugerne, gennem et
kamera og en lille projekter, der kan
hænge om halsen, bruge deres hænder og
en hvilken som helt overflade som computer, kamera, scanner m.v.
Andre oplæg kom ind på, hvordan museer
og andre kulturinstitutioner kunne være
digitalt tilstede uden for museets rum.
Hein Wils fra Stedelijk Museum sluttede
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Meddelelser

Konferencer, møder,
seminarer

Per Stig Møller på Nodem – konferencen.
Foto: Rune Clausen.

konferencen af med eksempler på, hvordan det hollandske museum havde arbejdet med applikationer og augmented reality, dvs. et digitalt lag over virkeligheden,
der f.eks. kan ses på smartphonens skærm.
Et eksempel var hentet fra den hollandske
”Picnic festival”, hvor festivalgæsterne digitalt kunne låne værker fra museets samlinger og, virtuelt, placere dem i festivalens
rum. De danske museer er det sidste år for
alvor begyndt at lave applikationer til
smartphones, der fører museets historier
ud af museets rum. Der er også tendens til
øget digital tilgængelighed og kommunikation i sociale netværk. Flere museer taler
ikke kun om det, men er i praksis efterhånden ved at gå fra place til presence.
Værtskabet for NODEM 2010 blev delt
mellem Nationalmuseet og IT-universitetet. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra: Thorvaldsens Museum,
Moesgård Museum, Arbejdermuseet,
Vikingeskibsmuseet, Rosenborg, Statens Museum for Kunst, Furesø Museer,
Esrum Kloster og Biblioteksskolen (nu
Informationsvidenskabeligt Akademi).
Flere museer og kulturinstitutioner deltog som værter for ekskursioner oa., og
her skal særligt nævnes Odense Bys Museer og Mediemuseet på Brandt, der
modtog en gruppe af deltagerne på en
post-conference tour. NODEM 10 blev
støttet økonomisk af Kulturarvsstyrelsen. Martin Brandt Djupdræt, overinspektør i Den Gamle By, Mikkel Thelle,
museumsinspektør og ph.d. studerende
ved Nationalmuseet. Flere af indlæggene fra konferencen kan ses på
hjemmesiden www.nodem.dk. I det seneste nummer af Nordisk Museologi
(2011/1), som sætter fokus på den digitale museologi, er desuden optrykt fem
artikler fra konferencen, se også tidsskriftets hjemmeside www.nordiskmuseologi.org
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Nordisk Historikermøde, Tromsø 2011
Orientering v. museumsinspektør Flemming Petersen, Energimuseet
Nordiske historikermøder er møder for
historikere fra de nordiske lande. De bliver typisk afholdt hvert fjerde år. I forbindelse med møderne er der forskellige faglige foredrag og seminarer og
sædvanligvis udgives der en eller flere
rapporter i forbindelse med et møde. På
møderne diskuteres de nyeste strømninger inden for historieforskningen. Nordisk historie er i centrum, men der trækkes linier til tendenser inden for al moderne historieforskning.
Mødet i år fandt sted i uge 32. Flere af
mødets sessioner var yderste relevante
for en museumsansat, og jeg kan kun
opfordre flere fra danske museer til at
deltage i næste møde om fire år. Min fornemmelse er, at der er god mulighed for
at få godkendt sessioner med relation til
museernes forskning og didaktiske tiltag. At få afprøvet sin museumsforskning i en primær universitets sammenhæng er guld værd.
For halvandet år siden havde jeg i samarbejde med professor Mogens Rüdinger,
Historisk Institut, Aalborg Universitet
søgt om at få godkendt en session om
Nordisk Energihistorie, der fokuserede
på Energi-krisens betydning for udvikling af såvel energipolitik som energistruktur i de nordiske lande. Ansøgningen blev godkendt, og Mogens Rüdinger og jeg blev gjort ansvarlige for denne
session.
Mit eget indlæg handlede om den danske vindmøllehistorie set i forhold til
energipolitiken i Danmark efter 1973. I
dag fremstilles en femtedel af den danske elproduktion på vindmøller, og en
meget stor del af verdens vindmøller har
et dansk ophav.
Mit indlæg ligger i forlængelse af den
forskning, som vi i en årrække på museet har gennemført omkring det danske vindmølleeventyr og den danske
energipolitik. I den kommende tid er
det planen, at Energimuseet vil lave et
større forskningsprojekt omkring de
danske havvindmølleparker. Projektet
vil omfatte en energihistorisk beretning
om forløbet fra 1985 til i dag, en etnologisk undersøgelse af forskellige arbejdssituationer, der knytter sig til udbygningen og så en nutidsdokumentation af

det arbejde, der pågår nu og frem til
2012.
Danske Kulturdage i Holstebro
Danske Kulturdage i Holstebro afholdes
næste gang onsdag den 18. og torsdag
den 19.april 2012.
I lighed med tidligere konferencer sættes aktuelle emner om kunst og kultur til
debat.
Førende og aktuelle oplægsholdere vil
give ny viden, stof til eftertanke og ny inspiration. Kunstnere vil underholde,
sætte kulturdebatten i perspektiv og give
unikke oplevelser.
Orientering på www.holstebro.dk/
danskekulturdage. Invitation med program og tilmelding udsendes senere.
Evt. spørgsmål til: Holstebro Kommune,
Kultur og Fritid. Tlf. 96 11 69 12 eller
kultur@holstebro.dk

Forskning – arkæologi
Museum Sønderjylland, Arkæologi
Haderslev
Nordic Synergy Park, ved Seest: Stor
jern-alderboplads fra o. Kr. fødsel. Pladsen er særlig interessant og informativ,
fordi der er mange huse der er brændt,
meget keramik og kværnsten.
Bastrupminde, Vamdrup: Stor udgravning af bronzealder ca. 1000 f.Kr. 5 huse
på ca. 20 m i længden og en ceremoniel
festplads med gruber i jorden til at lave
mad i. Udgravningen er unik fordi der
er boplads og festplads på ét sted.
Stagebjerggård, v. Almind: Vikingetid,
middelalder og lidt bronzealder.
Smedje, alm. huse og grubehuse med
ildsteder. Hvæssesten fra Norge, keramik fra begge perioder, tenvægte,
glasperler og metalgenstande.
Kamp Syd v. Hellevad: Urnegravplads fra
o. Kr. fødsel. Mindst fem urnegrave.
Rehdesborg v. Rødekro: Otte huse fra
jernalderen ca. 200 e.Kr. Fund af mindst
en urne med en jernkniv fra samme periode.
Brønshøjgård, v. Rødekro: Boplads med
huse fra vikingetid og germansk jernalder, dvs. ca. 600-800 e.Kr. Store forventninger til udgravningen da der er lokaliseret mange stolpehuller.
Dyrgård, vest for Vamdrup: Vikingetid.
Ca. 6-7 huse op til 22 m lange. Lidt keramik. Jernalderhuse med udhuse, hegn
og staklader. Husofre i form af keramik i
stolpehuller.

Nye bøger og andre publikationer

Rasmus Christiansen. Tegner og maler
(1863-1940) – En sommergæst i Hjarbæk
Af Ole Utoft
Rasmus Christiansen grundlagde danske
avisers tradition for teatertegninger, men
han malede også Limfjordslandets kreaturer og hele landbrugets historie.
Rasmus Christiansen, kaldet Rasmus Kryds
(chris) fordi han i sine mange år som bladtegner brugte et stort X som signatur, blev i
årene 1917 til 1939 fast sommergæst på
Hjarbæk Kro, hvor han malede bondelandet og dyrene omkring Hjarbæk Fjord.
Hans virke var ikke totalt ukendt i den danske kunsthistorie, mange af hans værker
findes på danske museer. Et af hans andre
værker blev landskendt. Valdemar Villumsen, ejeren af Vordegaard øst for Hjarbæk,
fik i 1915 Rasmus Christiansen til at udsmykke to af gårdens længer med oliemalede friser af dyrenes og bøndernes liv.
Mange folk fra Hjarbækegnen købte flittigt
ind, og hans kendte malerier med sortbrogede køer, flittige bønder og landskabet
hænger i mange hjem. I dag har maleren
måske en sikrere plads i landbohistorien
end i kunsthistorien, for alle med en landbrugsuddannelse fra de seneste hundrede
år har noget af deres viden om dansk landbrugs udvikling fra hans illustrative tavler.
Kapitlet om malerens landbrugshistoriske
malerier og instruktionstavler er skrevet af
museumsinspektør Jens Aage Søndergaard
på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup.
I begyndelsen af det nye år vil udstillinger
af Rasmus Christiansens værker åbne på
såvel Dansk Landbrugsmuseum som på Viborg Museum.
160 s., rigt ill.. Foreningen Rasmus Christiansens Venner og Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, nr. 10 i skriftserie, 2011.
Pris 150 kr.
6.000 år i grøften – arkæologi langs motorvejen mellem Fløng og Roskilde
Red.: Ole Kastholm, Roskilde Museum og
Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet
Før gravemaskinerne i 2009 gik i gang med
udvidelsen af Holbækmotorvejen fik arkæologer fra Roskilde og Kroppedal Museum mulighed for at undersøge strækningen mellem Fløng og Roskilde. Dermed
har arkæologerne kunnet dokumentere,
hvordan talrige generationer før os har sat
deres mærker i landskabet, hvad enten det
er gravhøje rejst på bakketoppe som magtfulde monumenter eller gårde anlagt i forhold til områdets naturlige ressourcer. Undersøgelser er nu afsluttet og resultaterne
kan læse i bogen.
Indhold:
Forord af Tom Christensen
Andrew Crone-Langkjær, Ole Thirup Kast-

holm & Lotte Reedtz Sparrevohn: Fortidens spor under motorvejen.
Lotte Reedtz Sparrevohn: 3000 år ved
Nørreled.
Ole Thirup Kastholm: Hus under høj ved
Trekroner.
Ole Thirup Kastholm: Skvatbrinke – en
bronzealderhøj ved tilkørsel 14 Roskilde
Vest.
Lotte Reedtz Sparrevohn: Fløng – et godt
sted at bo.
Ole Thirup Kastholm: Gårde og grøfter.
1500 år ved Hyrdehøjskoven.
Sabine Karg: Korn og klinte – Plantefund
fra vikingegården.
Noter. Litteraturliste. Om forfatterne.
Roskilde Museum, 2011. Pris 50 kr. (bogen
kan downloades gratis fra www.roskildemuseum.dk).
Arkitekturoplevelser i Roskilde. En guide
til byens bygninger
Red.: Iben Bækkelund Jagd. Forfattere:
Iben Bækkelund Jagd, Bent Oslev og Flemming Østergaard
Bogen sætter fokus på kendte og mindre
kendte bygninger i Roskilde by, der alle
rummer en væsentlig kulturhistorisk og arkitektonisk historie. I alt er mere end 20
bygninger og pladser valgt, og bogen foreslår samtidig tematiske byvandringer, som
læsere selv kan begive sig ud på.
Guiden fører læseren gennem de sidste
1000 års byhistorie med fortællinger og betragtninger om nogle af de bygninger, som
man ser på sin færden gennem byen. Den
skal hjælpe læseren til at ’forstå’ bygningerne og genkende deres tidstypiske arkitektoniske træk.
95 s., heftet, ill. s/h. Roskilde Museum Forlag, 2011
Da færgen byggede bro – A/S LillebeltsOverfarten og færgeruten Assens-Aarøsund 1920-1072
Af Anne Dorthe Holm
I mere end 700 år var færgeruten mellem
Assens og Aarøsund af national betydning.
Ruten var en del af den vigtige postforbindelse mellem København og Hamborg, og
både kongelige, tiggere, handelsrejsende
og soldater har rejst via denne rute.
Bogen fortæller om færgerutens historie
med særlig vægt på perioden 1920-1972. I
disse år var det færgeselskabet A/S LillebeltsOverfarten, som sejlede tusindvis af passagerer, biler, levende svin og ikke mindst tonsvis af roer over Lillebælt. Den livlige handel
mellem Assens og Aarøsund udgjorde den
økonomiske rygrad for færgedriften.
Bogen er en fortælling om færgeselskabet
og det liv, som udspandt sig på og omkring
færgen gennem årene. Det er en historie

om en færgeforbindelse, som skabte vækst
og kontakter på Vestfyn og i Sønderjylland,
og som dermed byggede bro mellem de to
landsdele.
150 s., indb., rigt ill. Museerne på Vestfyn,
2011. Pris 200 kr. www.museernevestfyn.dk
Bag Brødet. Dansk brød og bagning gennem 6000 år
Af Bi Skaaarup
De første bønder. Forord.
Kornet.
Brødet og bagningen.
De vigtigste ingredienser til et godt brød.
Stenalderen. Emmerbrød med honning.
Bronzealderen, Egtvedpigens brød – speltbrød med æblesurdej og cider.
Jernalder. Agernbrød. Bygfladbrød med
hørfrø.
Vikingetid, Rugbrød med byg.
Middelalderen. Skonrogger.
Renæssancen. Vegger.
Barokken. Hollandsk hvedebrød. Barokkens theboller. Søsterkage. Syltet citronskal.
Oplysningstiden. Hollandske skorper.
Smørkringler. Skålbrød. Svensk sigtebrød
og skorper.
Guldalderen. Julekage. Fastelavnsboller.
Industrialismen. Hannoverkage. Brunsvigerkage. En stor kringle. Tekage. Rundstykker. Horn. Mørk maltet rugbrød. Sigtebrød. Sandwichbrød.
Det tyvende århundrede. Bløddej til rosenbrød og kanelbrød.
Litteratur og andre kilder. Brødtyper omtalt i kilderne. Register.
150 s., indb. ill. farve. Gyldendal, 2011.
Pris 249,95 kr.
Hugo Matthiessens Skælskør, Korsør og
Slagelse. Fotograferet 1913-1919
Red. og tekst af en række lokalt forankrede
forfattere
Hugo Matthiessen (1881-1957), der i over
en menneskealder var museumsinspektør
på Nationalmuseets middelalderafdeling,
skrev 16 bøger og en lang række artikler
om dansk kulturhistorie. Emnerne strakte
sig fra forholdene i middelalderens byer til
kulturlandskaber og dets udvikling i 1700og begyndelsen af 1800-årene. En del af
teksterne er ledsaget af hans egne ypperlige fotografier. Disse optog han i omfattende kampagner til de danske købsteder
(hovedsagelig mellem 1913 og 1922).
Dette store og kulturhistorisk betydningsfulde materiale udgives nu ved Forlaget
Hikuin, hver by eller egn for sig. Til nu er
udkommet 17 bind, bogrækken vil med tiden komme til at udgøre op mod et halvt
hundrede bind. Som introduktion til fotoDANSKE MUSEER 6/11
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bøgerne med deres særskilt skrevne indledninger, er udgivet en grundbog, der redegør for ikke blot fotokampagnerne, men
også for Hugo Matthiessens omfangsrige
forfatterskab. Denne bog - Hugo Matthiessens kulturhistorie - er skrevet af Anders
Linde-Laursen.
131 s., ill. med Hugo Matthiesens fotografier. Forlaget Hikuin, Højbjerg. www.hikuin.dk Pris 140 kr.
Klosterkirken i Øm. Vejledning til Danske
Kirker 8
Af Hans Krongaard Kristensen
Hefte nr. 8 en serie, der med korte oplysende tekster suppleret med mange farvefotografier vil bidrage til oplysning om historien i vore mange gamle og nyere kirker.
Serien er inspireret af de fremragende
overskuelige og ensartede kirkevejledninger, som i mange år har kunnet købes i tyske og engelske kirker. Serien udbygges når
tid og økonomi tillader det. De første 7 hefter i serien omhandler kirkerne i Mårslet,
Skivholmene, Kolt, Ormslev, Saksild, Tranbjerg og Gl. Rye.
24 s., ill. farve. Forlaget Hikuin, Højbjerg.
www.hikuin.dk Pris 30 kr.
Ressourcer og Kulturkontakter. Arkæologi
rundt om Skagerrak og Kattegat.
Red.: Liv Appel og Kjartan Langsted
Lige siden stenalderen har udveksling af
fødevarer, råmaterialer og genstande over
Kattegat og Skagerrak bragt kystsamfundene i kontakt med hinanden. Gennem en
række artikler giver norske, svenske og
danske arkæologer eksempler på forskellige typer kontakter, der har påvirket kystbefolkningen helt frem til vor tid. I bogen
finder man desuden en status over den nuværende viden om udviklingen fra sæsontil helårsfiskeri på Øresunds Fiskerlejer.
168 s., Kulturhistoriske skrifter fra Nordsjælland 1, Gilleleje Museum, 2011.
museum@hhkc.dk Pris 180 kr.
Bloodlands. Europa mellem Hitler og Stalin
Af Timothy Snyder
På kun 12 år lykkedes det Adolf Hitler og
Josef Stalin at tage livet af 14 millioner
mennesker i det nuværende Polen, Ukraine, Hviderusland og Baltikum. Timothy
Snyder kalder området for ”Bloodlands”.
Historikeren Timothy Snyder har fundet
nye kilder til sin afdækning af motiverne
bag Hitlers og Stalins forbryderiske fremfærd i det centrale Europa. Han viser, hvordan de to regimer var fælles om både jødehad og blodtørst.
562 s., Jyllands-Postens Forlag, 2011.
Pris 400 kr.
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Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk
politik 1848-1864
Af Hans Vammen
Perioden 1848-1864 var skelsættende i danmarkshistorien. Første slesvigske krig 18481850, overgangen fra enevældigt kongedømme til konstitutionelt monarki, Junigrundlovens indførelse i 1849 og ikke
mindst anden slesvigske krig i 1864 med
det efterfølgende smertefulde tab af Slesvig
og Holsten præger den forholdsvise korte
periode, der samtidig hører til de mest
komplicerede i Danmarks politiske historie
med hele 13 regeringer og fire forskellige
grundlove.
I bogen søger historikeren Hans Vammen
at forklare baggrunden for krigen i 1864
ved at skildre de mennesker, der havde ansvaret for det politiske forløb. Disse personer beskrives socialt, kulturelt og politisk
inden for fem netværk: Sorø-folkene, som
står bag tvangsfordanskningen af Slesvig,
Helstatsfolkene, som forgæves søger at gennemføre en realistisk politik, De Nationalliberale, hvis fantastpolitik fører til katastrofen i 1864, Bondevennerne, som kæmper
for at bevare Junigrundlovens demokrati,
og den socialt isolerede kreds omkring
Kong Frederik 7. og grevinde Danner.
Disse netværks indbyrdes med- og modspil
dominerede det politiske liv fra 1848 til
1866 med det resultat, at ansvaret for staten, som Grundloven 1849 flyttede fra kongen til regeringen, ikke kunne praktiseres.
Statsmagten befandt sig i et tomrum.
Bogen er en sammenfatning af Hans Vammens arbejde med 1800-tallets kultur og
politik gennem 40 år.
388 s., indb.. Museum Tusculanums Forlag, København, 2011. Pris 375 kr.
Fra metateori til kommunikation
Red.: Nina Blom Andersen og Pernille
Almlund, begge Institut for Kommunikation, RUC.
I bogen forklares forskellige teorier og begreber og forfatterne viser, hvordan teorierne hver især kan bruges i en analyse af
problemstillinger inden for kommunikation. Alle teorier og begreber bliver demonstreret i konkrete analyser, så læseren
kan se teorierne i brug i praksis. Bogen beskriver flere kendte teoretikere og deres
begreber. Pierre Bourdieus begreber bliver
forklaret i en analyse af kommunikation i
en krisesituation, Niklas Luhmanns begreber bliver demonstreret i en analyse af miljøkommunikation og Jürgen Habermas
bruges både i en analyse af miljøoffentligheden og i en analyse af mediernes rolle i
den offentlige debat.
Derudover beskrives en række teoretiske
retninger, så som dialogisk kommunika-

tion, praksisteori, aktionsforskning, feministisk teori og kompleksitet omkring forandringskommunikation. De bringes på forskellig vis i spil for at belyse kommunikation i organisationer, sundhedskampagner,
forståelser af køn mm.
Bogen giver et indblik i, hvor bredt det
kommunikationsvidenskabelige felt er og
hvordan man kan gå til og forstå kommunikation.
Hans Reitzels Forlag, 2011
Det interaktive Museum.
Red.: Kirsten Drotner, Berit Anne Larsen,
Anne Sophie Warberg Løssing og Christina
Papsø Weber
Museumsoplevelser har fået helt nye betydninger – betydninger der i høj grad er lagt
op til brugeren selv at definere. Digitaliseringen omformer og udvider således kontaktmulighederne mellem museer og brugere. I dag kan brugeren engagere sig,
skabe indhold, dele det med andre og
kommentere deres bidrag via Facebook,
Flick og You Tube.
Der er dog stor forskel på udnyttelsen og
udviklingen af den digitale tovejskommunikation blandt de danske museer. Det interaktive museum dokumenterer og diskuterer, hvordan museerne agerer i en konkurrencepræget verden. En verden hvor museerne konkurrerer både indbyrdes om
publikum og ressourcer og mod uendeligt
mange andre fritidstilbud. Bogen beskriver
således udvekslingen mellem museerne
som institution og det omgivende samfund. En interaktion hvis fysiske rum i
større grad udviskes til fordel for en virtuel
version.
Forfatterne er centrale udenlandske og
danske forskere og formidlere inden for
museumsområdet.
238 s. Samfundslitteratur, København,
2011. www.samfundslitteratur.dk
Pris 213 kr.
Antikkens Verden
Red.: Birte Poulsen og Ole Høiris
Med bogen afslutter Aarhus Universitetsforlag sin store serien om den europæiske
kultur- og idéhistorie. Antikkens kultur
havde sit udspring i Grækenland og Romerriget og påvirkede hele Middelhavsområdet og Mellemøsten. Men antikken dannede også grobund for de tre store idésystemer, der skulle komme til at bære den
europæiske historie i flere tusinde år.
Det ene idésystem havde som kerne, at verden skulle forstås verdsligt på baggrund af
observation og tænkning eller logik. De fleste af nutidens videnskaber fører deres rødder tilbage til græske filosofer som Herodot, Platon og Aristoteles.

Det andet store idésystem var mere praktisk, nemlig den romerske statsforvaltning,
som har dannet grundlag for statsret og generel lovgivning over store dele af verden.
Det tredje store idésystem, der udsprang af
den romerske verden, var kristendommen.
I middelalderen skulle den blive det dominerende verdensbillede, og selv i moderniteten har kristendommen fastholdt en
stærk indflydelse på den enkeltes forståelse
af tilværelsen.
I 29 artikler i bogen stiller forskere skarpt
på centrale aspekter af antikkens tænkning
og livsformer. Dermed giver bogen en solid
indsigt i grundlaget for hele den vestlige
verdens kultur – og en baggrund for at forstå hvorfor det netop blev de europæiske
magter, der efter 1500 blev globalt dominerende.
Ca. 500 s., rigt ill. Aarhus Universitetsforlag, 2011. www.unipress.dk Pris 498 kr.
Renæssancens befæstede byer
Red.: Søren Bitsch Christensen
Det danske rige var i perioder af renæssancen præget af en dyb by- og samfundskrise,
og invasioner, belejringer, sygdom og økonomisk nedgang var hverdagskost. Købstæderne var underlagt statsmagten og måtte
stille med soldater, penge, skibe og proviant til landets forsvar. Samtidig måtte forarmede byer selv udbygge deres befæstninger
og forsvare sig over for fjendtlige hære og
en ny tids ildvåben.
Bogen handler om militariseringen af det
danske samfund i perioden 1536-1660 og
stiller skarpt på et helt særligt historisk fænomen: de befæstede og militariserede byer.
Bogen er blevet til i et samarbejde mellem
historikere og arkæologer og præsenterer
arkæologiske undersøgelser af befæstningerne og byudviklingen i bl.a. København,
Aalborg, Nyborg og Fredericia ved siden af
artikler om borgervæbninger og deres militære værdi, krigskunst, soldaterudskrivning
og byplanlægning. Bogen formidler forskning og giver et samlet overblik over den
fundamentale betydning, statens militarisering fik for de befæstede byer.
Bogen indgår i skriftrækken Danske Bystudier. I serien er tidligere udkommet: Middelalderbyen (2004), Den klassiske købstad
(2005), Den moderne By (2007) og Danish
Towns during Absolutism (2008).
396 s., rigt ill. (Danske Bystudier 5), Aarhus
Universitetsforlag, 2011. www.unipress.dk
Things from the Town. Artefacts and Inhibitants in Viking-age Kaupang
Red.: Dagfinn Skre
In this third volume deriving from the excavations of the Viking town of Kaupang of
2000-2003, a range of artefacts is presented

along with a discussion of the town’s inhibitants: their origigins, activities and trading
connections. The main categories of artefact are metal jewellery and ornaments, gemstones, vessel glass, pottery, finds of soapstone, whetstones and textile-production
equipment. The artefacts are described and
dated, and their areas of origin discussed.
An exceptional wealth and diversity of artefacts distinguishes sites such as Kaupang
from all other types of site in the Viking
World. Above all, they reflect the fact that a
large population of some 400-600 people lived closely together in the town, engaged
in a comprehensive range of production
and trade. The stratigraphically distinct layers from the first half of the 9th century allow us to put precise dates to the finds, and
to the buildings and evidence of activities
associated with them.
Kaupang Excavation Project Publication
Series 3, Aarhus Universitetsforlag, 2011.
www.unipress.dk
The Archaeology of Medieval Europe,
Vol. 2. Twelfth to Sixteenth Century
Red.: Martin Carver & Jan Klápste
The two volumes of The Archaeology of
Medieval Europe together comprise the
first complete account of Medieval Archaeology across the continent. This groundbreaking set will enable readers to track the
development of different cultures and regions over the 800 years of Europeanisation,
within its shared intellectual and technical
inheritance, the complete work provides
an opportunity for demonstration the differences that were inevitably present across
the continent – from Iceland to Sicily and
Portugal to Finland.
Acta Jutlandica, Humanities Series 2011:9.
Aarhus Universitetsforlag, 2011.
www.unipress.dk
Narrating Peoplehood amidst Diversity Historical and Theoretical Perspectives
Red.: Michael Böss
Vi fortæller historier om os selv, for at andre skal forstå hvem vi er. Også folk har fortællinger om sig selv. I dag forskers der inden for flere discipliner i, hvad ”fortællinger om folket” betyder for et samfunds institutioner, værdier og selvforståelse. Men
kan man overhovedet bruge ordet folk i
dag? Og kan kulturelt mangfoldige samfund have fælles fortællinger?
364 s., Aarhus Universitetsforlag, 2011.
www.unipress.dk Pris 300 kr.

Årsskrifter
KUML 2011. Årbog for Jysk Arkæologisk
Selskab

Red.: Jesper Laursen & Ingrid Nielsen
Felix Riede, Steffen Terp Laursen & Ejvind
Hertz: Federmesserkulturen i Danmark.
Belyst med udgangspunkt i en amatørarkæologs flintsamling. The Federmesser
culture in Denmark in light of an amateur
archaeologist’s flint collection. Litteratur.
Claus Skriver: De dødes flækker. Slidsporsanalyse af flækker fra et megalitanlæg og en
boplads. Blades of dead. Use-wear analysis
of blades from a megalithic monument
and a settlement. Noter. Litteratur.
Peter Bye-Jensen: Eksperimenter med flækkepilespidser. Studier af pilespidser fra grubekeramisk kultur. Experiments with arrowheads of flint. An investigation of tanged points from the Pitted Ware culture.
Noter. Litteratur.
Michael Vinter: Kortlægning af marksystemer fra jernalderen. En kildekritisk vurdering af luftfotografiers anvendelighed.
Mapping Iron Age field systems. An assessment of the applicability of aerial photography. Noter. Litteratur.
Njal J. Geertz: Religionsskiftet i sen vikingetid. Belyst ud fra Harvey Whitehouses teori
om religiøse modaliteter. The religious
transition in the Late Viking Age examined
on the basis of Harvey Whitehouse’s theory
of religious modality. Noter. Litteratur.
Claus Feveile: Korsfibler af Råhedetypen.
En upåagtet fibeltype fra ældre vikingetid.
Crucical fibulas of Råhede type. An overlooked fibula type from the Early Viking
Age. Katalog. Noter. Litteratur.
Jens Ulriksen: Vikingetidens gravskik i
Danmark. Spor af begravelsesritualer i
jordfæstegrave. Viking Age burial practises
in Denmark. Traces of burial rituals in inhumation graves. Katalog. Noter. Litteraturliste.
Niels Bonde & Frans-Arne Stylegar: Roskilde 6 – et langskib fra Norge. Proviniens
og alder. Roskilde 6 – a long-ship from Viken. Provenance and date. Noter. Litteratur.
Mette Højmark Søvsø: Tro, håb og kærlighed. De middelalderlige ringspænders
symbolik. Belief, hope and love. The symbolism of medieval ring brooches. Noter.
Litteratur.
Forum
Jens Christian Moesgaard: Nyere fransk vikingeforskning. Noter. Litteratur.
Anmeldelser
Anmeldelser af en lang række arkæologiske og kulturhistoriske bøger samt et debatforum.
310 s., indb. rigt ill. s/h og farve. Jysk Arkæologisk Selskab. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag. Pris 200 kr.
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Nye bøger og andre publikationer
Kataloger/Publikationer udgivet i forbindelse med udstillinger
Den Åbne Have, Karen Blixen Museet,
Rungstedlund
Red.: Johan Zimsen Kristiansen
Katalog til efteråret og vinterens udstilling(18.11.2011 til marts 2012) - en
udendørs udstilling af foderbrætter i den
fredede park og fuglereservat.
Forord af Cathrine Lefebvre
Johan Zimsen Kristiansen, kurator: Den
åbne have.
Parallelt med udstillingen på Rungstedlund er foderbrætter opstillet i den forsænkede have ved kirken Aghias Aikaterinis i
Athen, i haven La Plaza Cultural i New York
og i haven på Karen Blixens farm nær Nairobi i Kenya.
Udstillingens deltagere er Cecilie Bendixen, Erik Møller Arkitekter, Annette Holdensen, Steen Høyer, Silas Inoue, Sophus
Ejler Jepsen, Saïd Ouarzaz & Abdelhaq Balhak, Vivian Rose, Aja Marie Skyum, Britt
Smelvær, Hannes Stephensen og Arlene &
William Whitehait.
Tekst på dansk og engelsk.
35 s., rigt ill. Karen Blixen Museet, Rungsted, 2011.
Aros og vikingernes verden – Syv vikingers
fortællinger og rejseberetninger
Bog udgivet i forbindelse med udstillingen
”Syv vikinger” (til 9.4.2012).
Moesgaard Museum, 2011.
Pris 148 kr.
Leonard Forslund 99-11
Bog udgivet i forbindelse med udstillingen
’Skog av Glas’ (til 6.11).
Tekster af Jacob Wamberg og Jörgen Gassilewski. Bogen samler en række af Leonard
Forslunds værker fra 1999 til 2011.

Kunsthal Brænderigården, Viborg.
Pris 150 kr.
Anders Bonnesen. Hvis du ikke ved hvor
du skal hen vil alle veje føre dig dertil.
Tekst: Jakob Vengberg Sevel i samråd med
kunstneren.
Katalog (pamflet) udgivet i forbindelse
med udstillingen med samme titel (til
15.1.2012) og i anledning af at kunstneren
har modtaget Astrid Noacks Legat.
12 s., heftet, gennemill. farve. Holstebro
Kunstmuseum, 2011-11-06
”Skal vi lege?”
Af Hanne Schaumburg Sørensen
I forbindelse med udstillingen med samme
titel er udgivet udstillingskatalog. Med udgangspunkt i museets legetøjssamling fortæller kataloget legetøjets kulturhistorie
gennem temaer som Dukkens historie,
Langtbortistan, Superhelte, Made in, Børnehjælpsdag, m.m.
64 s., ill. farver. Museums Østjylland, Randers, 2011.

Tidsskrifter
SKALK, Nr. 5, Oktober 2011
Red.:Christian Adamsen
Axel Degn Johansen: Sporløse hytter.
Jægerstenalderen efterlod sig masser af
uforgængeligt flint, men hvad med deres
boliger?
Nils Engberg/Jørgen Frandsen: Kongens
Sprogø. Valdemar den Stores centralt placerede teglstensfæstning er blevet undersøgt.
Morten Larsen: Påskesønnernes Gård.
Midt i Randers ligger et usædvanligt hus fra
1400-årene
Morten Larsen: Byggestop. Murværkets de-

taljer kan fortælle meget både om ændringer og opgivne planer. Skt. Mortens Kirke
og Helligåndshuset i Randers.
Helle Reinholdt: Samlermani. Mindet om
en midtjysk apotekers forbløffende samling
blev fastholdt for eftertiden i auktionsprotokollen fra 1859.
Christian Adamsen: Gådefulde lerhoveder.
Om en lille flok meget besynderlige fund
fra ældre jernalder i Danmark, Norge og
Holsten.
Bagsideartikel: Axel Degn Johansen:
GUML. To små klumper beg fra ældre stenalder.
Udkommer 6 gange om året. SKALK,
Højbjerg. www.skalk.dk Abonnement
pris 280 kr.
Museumsnytt, Nr. 4/2011. Årgang 59
Red.: Anne Eriksdatter Bye (fungerende)
Steinar Sund: Usikkert for Tegneseriemuseet.
Anne Eriksdatter Bye: Med Hurtigruten på
museumstur.
Per B. Rekdal: ”Til Valhall”. Anmeldelse af
udstillingen ”Til Valhall – Våpen og strid
gjennom 4000 år” på Arkeologisk Museum
i Stavanger.
Trine Thorbjørnsen: Museum på spareblus. Om Norsk veterinærmedisinsk museum.
Anne Eriksdatter Bye: Bergtatt. Afgående
og ny direktør på Næs Jernverksmuseum i
Tvedestrand.
Kjetil S. Grønnestad: Fotonettverk Rogaland. Museer og arkiv i Rogaland fælles om
digitalisering af billeder.
Museumsnytt.
Udkommer 5 gange om året. ABM-media
AS. Redaksjon og abonnement: Hegdehaugaveien 36 A, 0352 Oslo, Norge. Abonnement pris 200 Nkr.

Meddelelser
Roskilde Museum og Verdensarven
Roskilde Museum arbejder tæt sammen med Roskilde Domkirke
om formidlingen af kirkens historie og status som UNESCO-verdensarv. Som støtte til det arbejde har museet netop modtaget en
bevilling fra Kulturarvsstyrelsen på 212.000 kr. Bl.a. skal museet udvikle nyt undervisningsmateriale med fokus på verdensarv som
identitetsskaber.
Holstebro Museum. Strandingsmuseum St. George
og Marinarkæologisk Center
Strandingsmuseum St. George er et maritimt museum der er opstået på baggrund af de tusindvis af genstande, som er hævet fra
vraget af HMS St. George midt i 1980’erne og i 1996-97. Udstillingen kan beskrives som en tidskapsel med materielle levn fra et minisamfund der afspejler det engelske samfund omkring 1800, med
alt hvad det indebærer.
De to engelske linjeskibe St. George og Defence strandede og forliste på den jyske vestkyst ved Thorsminde juleaftensnat 1811. Mel40
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lem 1300 og 1400 mand omkom ved forliset, kun 17 overlevede.
Den dramatiske stranding og de mange omkomne har gjort, at historien har levet videre i myter og fortællinger langs kysten i generationer efter hændelsen.
Museets anden samling og satsningsområde drejer sig om søkrigen
i Nordsøen under 1. Verdenskrig. Det er en samling der stadig er
under opbygning. Jyllandsslaget 31. maj 1916 er et af verdens
største søslag, og dermed en central begivenhed under 1. Verdenskrig.
Kulturarvsstyrelsen har udpeget Strandingsmuseet til gruppen
Særlig seværdighed i Danmark. Strandingsmuseet St. George har
siden 2007 været en afdeling af Holstebro Museum. Indtil da, var
Strandingsmuseet en afdeling af Ringkøbing Museum, der også
har grundlagt og opbygget Strandingsmuseet.
Fredning ved Madsebakke på Bornholm
Fredning af Bornholms bronzealderlanskab ved Madsebakke med
de unikke helleristninger er nu en realitet.

Udstillinger
Gl Holtegaard, Holte og Sophienholm, Lyngby
Til 15.1.2012

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
-året ud

Danmark under Forvandling

I øjenhøjde – en sanseudstiling for børn

Hvordan ser Danmark ud? Og kan man overhovedet i dag repræsentere nationen som billede? Fjorten danske fotografer har taget udfordringen op: At
skildre det danske landskab med dets særlige præg, baghaver, kyster og monumenter, som det tager sig ud med deres øjne i dag. Sophienholm og Gl
Holtegaard viser nu i fællesskab resultatet – Danmark under forvandling.
De 14 fotografer blev sendt ud i landet i perioden 2008-2009. På udstillingerne følger vi i fotografernes fodspor på rejsen gennem deres Danmark,
gennem klit og hede, over byens pladser og ind mellem skovens træer, gennem forstæder og parcelhuskvarterer og ingenmandsland af indkøbscentre
og udkantsområder, gennem barndomslandets hjemlige tryghed, og langs
kysterne til det yderste af landets grænser. De deltagende fotografer er:
På Sophienholm: Jørgen Borg, Peter
Brandes, Nicolai Howalt, John Jedbo,
Astrid Kruse Jensen, Janne Klerk og
Henrik Saxgren.
På Gl Holtegaard: Christina Capetillo,
Krass Clement, Joakim Eskildsen,
Mads Gamdrup, Fie Johansen, Kirsten Klein og Trine Søndergaard.
Udstillingen er forankret og gennemTrine Søndergaard: Vestskoven 2009.
ført i samarbejde med Museet for Fotokunst, Brandts.

Udstillingen er skabt med udgangspunkt i hundredvis af børnetegninger, der
er blevet forstørret, skåret ud i pap og blæst op på væggen i forskellige rumlige installationer.
Den centrale tanke bag udstillingen er at tilbyde en fælles og involverende
kunstoplevelse for børn og voksne. Midt i udstillingsrummet står en kæmpestor ’kube’ – et rumligt element med labyrintiske gange i forskellig højde, således at børn og voksne har mulighed for at opleve udstillingens univers på
samme niveau – i ’Øjenhøjde’ med hinanden. Derudover byder udstillingen
både på lyd og filmiske oplevelser.
Udstillingen er tilrettelagt af arkitekt maa Lone Duus, der i en årrække har
beskæftiget sig med udstillingsprojekter til børn, bl.a. på Nordsøen Oceanarium.

Antikmuseet, Aarhus
Til 1.3.2012
Antikkens Verden. Videnskab, kunst, kultur,
myter og religion
Udstillingen udspringer af bogen (med samme titel). Den antikke verden har
haft en særlig status i den vestlige verdens selvforståelse. Både de græske bystater fra 700 fvt., de hellenistiske kongeriger fra Alexander den Stores magtovertagelse i 336 fvt. Og senere det romerske rige frem til kristendommens
udbredelse i århundrederne evt. har afsat spor i den moderne europæiske
kultur. Udstillingens små videoklip tager udgangspunkt i forskernes artikler i
bogen, knytter temaerne til nogle af Antikmuseets genstande og fører historien op til i dag. Forskning i antikkens verden styrker dermed vores forståelse
af det samfund, vi lever i i dag.
Bogen er udkommet på Aarhus Universitetsforlag – se publikationer

Tanghus på Læaø
Læsøs huse med tangtage kan ligne mammutter, men til forskel
fra de store dyr skal de unikke tanghuse nok overleve i kraft af en
redningsaktion fra lokale ildsjæle, Kulturarvsstyrelsen og Realdania. Tanghusene var i fare, da havet ikke længere skyllede ålegræs
ind på Læsøs strande. Da tangen forsvandt, forsvandt også erfaring og viden om det gamle håndværk ”tængning”. Få huse har
fået nyt tag ved tængning siden 1900-tallet. Tanken om igen at
tænge huse på Læsø opstod, da tanghus-eksperten Henning Johansen fra Læsø blev opmærksom på de store mængder tang på
strandengene på Møn og Bogø. Kulturarvsstyrelsen købte derefter
de 22 tons tang og fik dem sejlet til Læsø. Tangtagene behøver
næsten ingen miljøbelastende bearbejdning. Udover selve transporten af ålegræs, anvendes der kun ganske få maskiner i tængningen. Husets facader er sat i stand inden tængningen. Indvendig er den mest markante ændring et nyt badeværelse og et jordvarmeanlæg. Når istandsættelsen er afsluttet, sættes huset til salg.
Se www.tangtag.dk

Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, København
Til 30.12.
Lars Lerin. Akvareller
Den svenske kunstner Lars Lerin (f. 1954) er en af Nordens mest markante
akvarelmalere. Lars Lerin har udstillet i mange lande og selvfølgelig mange
steder i Sverige.
Mange af motiverne er landskaber fra Lars Lerins hjemegn Värmland i det
centrale Sverige og fra Lofoten i Norge, hvor han boede i en årrække i
1990’erne. Karakteristisk for hans landskaber er, at han skildrer monumentaliteten og det særegne lys i den nordiske natur.
Udover landskaberne er Lars Lerin optaget af byer og bygninger. Han har en
særlig følelse for forstædernes betonbyggerier, som ofte kan forekomme ret
ens og lidt triste. I hans hænder får de liv, og det menneskelige nærvær kommer til udtryk.
Der er en del akvareller fra Lars Lerins rejser med på udstillingen, bl.a. fra Indien, Iran og Sibirien. Ofte er to eller
flere akvareller sammenføjet til en
form for collager.
Udstillingen omfatter ca. 70 akvareller og en serie bemalede træsnit.
Lars Lerin har desuden et omfattende
forfatterskab bag sig. Han har udgivet omkring 40 bøger med egne tekster og billeder.
Uden titel, 2007. Akvarel.

Viborg Museum
Til 1.1.2012
Nissens venner og fjender
I årets juleudstilling kan man opleve nisser, alfer, lygtemænd, trolde og en
tudsegammel mosekone. De er ikke alle lige gode venner med nissen og man
kan forsøge at finde ud af hvem der er ven, og hvem der er fjende.
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Udstillinger
Roskilde Museum
Til 1.3. 2012

Holstebro Kunstmuseum
Til 15.1.2012

“Stemmer fra fortiden”.
Gadeudstilling

”Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, vil alle veje føre
dig dertil”

Nye beboere er flyttet ind i Roskilde
by. Museet har arrangeret en gadeudstilling, som består af en række historiske figurer placeret på udvalgte
steder i Roskilde by og omegn.
Formålet med figurerne er at sætte
fokus på de mange fine arkitektoniske og interessante bygninger i byen.
Ved at sætte figurerne ud i byrummet, formidles bygningerne der hvor
de er – og der hvor befolkningen er.
Roskilde by rummer med sine bygninger en kulturskat, som vidner om
de funktioner og den udvikling, som
byen har gennemlevet de sidste 1000
år. Fra middelalderlig storby med kirkelig dominans til købstad med hanJens Bisp.
del og købmandsgårde og senere industrielle bygninger. Byens bygninger
fortæller om, hvordan borgerne har levet, hvilke erhverv, der har været og er,
og hvordan den økonomiske og tekniske udvikling har formet byens fysiske
rammer.
Ved at placere den historiske formidling ude i byrummet, i tilknytning til de
formidlede bygninger og steder,skabes der en tæt relation mellem bygning,
historisk figur og moderne beskuer. Ved at knytte en mobil app til udstillingen, indeholdende fortællinger om de forskellige historiske personer, levendegøres bygningskulturen på en anderledes måde.
De historiske figurer er udført i 1:1 format som er tegnet af Tea Bendix. De er
opstillet foran historisk interessante bygninger i Roskilde og Lejre. Desuden
kan alle figurer ses på henholdsvis Lejre, Hvalsø, Trekroner og Roskilde Station. Fortællingerne aktiveres ved at indtaste figurernes koder i applikationen
”Stemmer fra fortiden”.

Udstilling med værker af billedhuggeren Anders Bonnesen. Udstillingen er arrangeret i forbindelse med, at Anders Bonnesen er modtager af Astrid Noack-legatet.
Anders Bonnesen har gjort det til sit projekt at reformulere hvad skulptur er,
og hvad den kan gøre. Til udstillingen har han samlet en række værker, der
tematisk kredser om veje og vildveje, og om bevægelse og stilstand.
For at komme til udstillingen skal man gennem en dør. På døren står udstillingstitlen. Titlen er umiddelbar svær at læse, fordi Anders Bonnesen leger
med bogstaverne og deres baggrunde. Døren er på samme tid indgangen til
udstillingen og udstillingens titel – både bogstaveligt og i overført betydning.
Allerede her, inden man kommer ind i selv udstillingen, begynder Anders
Bonnesen at lege med dobbelttydige betydninger.
I selve udstillingen har kunstneren lagt et gulv af farvede laminatplader.
Umiddelbart ligner det et mosaikgulv, men ved nærmere eftersyn viser det
sig, at gulvet er sammensat af det tegn, man normalt bruger til vejskilte, der
angiver en blind vej. Denne dobbelthed går igen i de fleste værker på udstillingen. Her er ting, vi genkender fra vores hverdag, men som i Anders Bonnesens bearbejdning får en helt ny og til tider overraskende betydning.
Udstillingen er Anders Bonnesens første soloudstilling på et kunstmuseum.
Anders Bonnesen er født i 1974, han har siden 2004 deltaget i flere udstillinger og var i 2007 med til at stifte skulpturgalleriet Skulpturi.dk Han er nr. 53 i
rækken af modtagere af Astrid Noack-legatet.
I forbindelse med udstillingen er der udgivet en lille pamflet – se publikationer.

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Til 25.3.2012
I pyramidernes skygge
Udstillingen handler om den britiske arkæolog og egyptolog Flinders Petries
udgravninger i Egypten. Petrie, der levede fra 1853 til 1942, var den første,
der tegnede og nedskrev detaljer om sine fund, og han kaldes derfor arkæologiens fader. Den excentriske Petrie boede bl.a. i en klippegrav og havde
Lawrence of Arabia som assistent.
Udstillingen viser en række gravfund, fragmenter af statuer og grav-og tempelvægge, som gennem Petrie kom til Glyptoteket. Ny viden og sammenhænge med andre af Petries fund på bl.a. British Museum og Museum of
Fine Arts i Boston præsenteres. Publikum vil komme tæt på Petrie og hans
opdagelser. Nu 100 år senere får Petries fund også ny betydning, når f.eks.
en krone med fjer og horn har vist sig at høre til en imponerende statue af
krokodilleguden Sobek.
Petries udgravninger blev støttet af fonde og museer fra især Europa og USA,
og i flere år var Ny Carlsbergfondet en af Petries største sponsorer. Efter hver
udgravning delte Petrie sine fund efter klare aftaler med den egyptiske stat.
Først fik Det Egyptiske Museum i Cairo de unikke fund. Herefter kunne Petrie
fordele de øvrige genstande mellem de forskellige sponsorer efter størrelsen
af deres bidrag. Fondet overdrog sin andel af fundene til Glyptoteket. I dag
rummer museet derfor over 200 af Petries fineste fund fra bl.a. oldtidsbyen
Memphis og gravpladserne Meydum og Hawara.
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Nationalmuseet, København
6.1. til 3.6.2012
Europa møder Verden
Udstillingen skildrer vekselvirkningen mellem Europa og den omgivende verden – på godt og ondt.
”In nomine domine” (I Herrens navn) er indskriften på klingen af et sværd,
som den besøgende vil møde på sin vej gennem udstillingen. Sværdet har
formentlig været skabt med korstogene for øje. Sværdet illustrerer meget
godt den tilgang, som europæerne i århundreder har haft i mødet med den
omgivende verden – ikke bare i tiden omkring korstogene, men også i tiden
der fulgte. De store ekspeditioner fra især Portugal og Spanien lagde for alvor
verden for Europas fødder. I mødet med fremmede kulturer i Sydamerika,
kunne europæerne også her fremvise en klippefast tro – krydret med stor kynisme og mangel på respekt i forhold til indianerne og deres kultur, hvorfor
det lykkedes europæerne at underlægge sig store riger.
Udstillingen er ikke blot historien om krig, konflikt og undertrykkelse. Mødet
med de fremmede kulturer bragte ny viden og livlig handel. Udstillingen tager sin begyndelse i det gamle Grækenland, der blev Europas port til Mellemøstens civilisationer. Fra det gamle Grækenland bevæger udstillingen sig til
Romerriget, der var den altdominerende magt i Europa i århundrederne efter
Kristus. De forskellige folkeslag i de romerske provinser skulle sværge kejseren troskab, men lokale særpræg blev ikke fortrængt. De første hundrede år
efter Kristus var kendetegnet af et stort handelsmæssigt opsving og en spirende globaliseringsproces. Der handledes på kryds og tværs inden for Romerriget. Men keramik og andre romerske varer nåede langt fjernere lande.
Fra Orienten bragte karavaner kostbarheder tilbage. Udstillingen bevæger
den besøgende frem mod dagens Europa, der er et resultat af den historie
kontinentet har gennemlevet.
På trods af udstillingens internationale tilsnit gøres der udelukkende brug af
museets egne genstande.

Holstebro Museum
Til 2.9.2012

Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus, Middelfart
Til 15.1.2012

Scener fra Nørre Vosborg. 700 års herregårdshistorie

Erindring og Erkendelse

Scenen er sat til en tidsrejse gennem Nørre Vosborgs store og mangfoldige
historie, der spænder over mere end 7 århundreder. 12 scener følger hinanden i kronologisk rækkefølge, og den røde tråd gennem fortællingen er rækken af ejere fra kong Erik Menved i 1299 til Realdania Byg A/S i 2011.
På rejsen gennem de mange hundrede års herregårdshistorie vil man møde
konger og riddere, bisper og fæstebønder, godssamlere og levemænd,
ærbare enker og ødsle hustruer, højaristokrati og studebønder, ansvarlighed
og laden-stå-til, opgivelse og håb. Gæsten kommer tæt på geologernes kortlægning af det landskab herregården ligger i, og på arkæologernes eftersøgning af det ældste Vosborg. Man kan følge historikernes studier i gamle dokumenter og bygningsarkæologernes undersøgelser af herregårdens bygninger. Tidsrejsen slutter med beretningen om restaureringen af Nørre Vosborg i
årene 2004-08.
Udstillingen er Holstebro Museums bidrag til formidlingen af det tværfaglige
forskningsprojekt ”Nørre Vosborg i tid og rum”. Projektet er et samarbejde
mellem Aarhus Universitet. Holstebro Museum, Dansk Center for Herregårdsforskning på Gammel Estrup og Arkitektskolen i Aarhus. Også forskere fra
Syddansk Universitet og Københavns Universitet er inddraget i projektet.
Omkring 30 fagfolk fra disciplinerne geologi, arkæologi, historie og arkitektur har gennem fem år samarbejdet
om at afdække herregårdens og dens
omgivelsers historie fra vikingetiden
til i dag. Det betyder at Nørre Vosborg i dag er Danmarks bedst udforskede herregård. Forskningsprojektet
afsluttes dels med et bogværk, der
udkommer i 2012, dels med denne
udstilling.

Facebook i ler. Hvordan formgiver man Internettets virtuelle struktur? På udstillingen præsenterer den internationalt anerkendte keramiker Barbro Åberg
nye, unikke værker, som sætter konkret form på den virtuelle kontakt. Med
titlen ’Erindring og Erkendelse’ fokuserer udstillingen på, hvordan sindets
ubevidste lag i løbet af en kunstnerisk proces forvandles og tager konkret fysisk form og skaber erkendelse.
Født og opvokset i det nordlige Sverige, rejste Barbro Åberg som ung rundt i
USA, før hun i 1986 blev optaget på Designskolen i Kolding og bosatte sig i
Danmark. Men via internettet – og især Facebook – har Barbro Åberg opsøgt
og genetableret kontakten til mennesker, hun havde mistet forbindelsen
med. Det gensyn har også resulteret i en række konkrete, men spinkle og elegante keramiske værker, der materialiserer de æterbårne mediers sociale
strukturer.

Rekonstruktion af Niels Bugges
Vosborg en højsommerdag i midten af 1300-tallet.

Vejle Kunstmuseum
Til 30.12.
Alberts land
Vejles højtskattede kunstner Albert Bertelsen har i november fejret sin 90 års
fødselsdag. Museet markerer den store dag med denne udstilling.
Albert Bertelsen har gennem mere end 60 år malet billeder af landskaber,
mennesker, låse, sten, træ, murværk m.m. og ”det rene maleri” uden titler
og egentligt motiv. Mange vejlensere har lært at se på hverdagens omgivelser
gennem Albert Bertelsens billedfremstillinger af dagligdagens nære og oftest
oversete genstande og naturens rigdomme. Den besindige og afholdte
kunstners fremstillinger af det store i det små har også fundet et stort og trofast publikum langt uden for Vejles grænser, såvel i Danmark som i udlandet,
ikke mindst i Tyskland og USA.
Bertelsen ældste malerier har motiver fra barndomsbyen Vejle og fra byens
omegn. Senere fulgte rejser til Norge og Færøerne. Landskabsmotiver går
som en rød tråd gennem hele Albert Bertelsens virke. På udstillingen kan Alberts landskab følges fra slutningen af 1950’erne over de prægtige grønne
færøske landskaber og de grå norske fjelde til vinterlandskaberne fra de seneste år og helt nye malerier udført i 2011.

Louisiana, Humlebæk
13.1. til 13.5. 2012
Andreas Gursky
Louisiana indleder udstillingsåret 2012 med en præsentation af omkring 40
gigantiske fotografier samt et antal mindre værker skabt af den verdensberømte, tyske fotograf Andreas Gursky (f. 1955 i Leipzig og bosat i Düsseldorf). I mere end tyve år har han arbejdet med fotografi i stort format, der
matcher kunstens store komponerede billeder og forfører betragteren til at
tro, at de med det teknisk perfekte foto er kommet tæt på det virkelige. Men
således forholder det sig ikke. De fleste af billederne, viser det sig, repræsenterer noget, der kan ses, men selv er de ikke et produkt af nogen, der har set.
Ikke engang kameraets ene øje. Selv kalder han sine værker ”visuelle strukturer eller systemer”. Gursky bygger sine billeder op i computeren af de fotografiske optagelser, han har skudt, gerne fra et højt tårn eller en helikopter –
han er kunstens svar på ekstremsport – men selve det færdige billede vokser
ud af timers arbejde med at flette de mange enkeltbilleder sammen til ét billede.
Gursky er billedkunstner, inden han er fotograf. Gurskys fotografier er billedkunst. Gursky billedkunst er fotografi, når det er mest besnærende og
næsten svimlende virkeligt, altså uvirkeligt virkeligt. Udstillingen spænder
over hele Gurskys produktion frem til de allernyeste værker – og den giver således beskueren mulighed for at følge billedernes forvandlinger og forvandlingskraft gennem mere end to årtier.

Kunstmuseet i Tønder,
Museum Sønderjylland
Til 29.1.2012
Tommi Toija: Skulpturer
Den finske billedhugger Tommi Tojia
(f. 1974) præsenteres med denne udstilling på et dansk kunstmuseum.
Han var i flere år assistent for Finlands
mest betydelige billedhugger Kain
Tapper, af hvem museet ejer flere hovedværker. Tommi Toija har en fremtrædende plads i finsk samtidskunst
og er bl.a. repræsenteret på KIASMA,
Museum of Contemporary Art, HelToija – Nej, 2008.
sinki. Tommi Toijas skulpturelle univers tager afsæt i skulpturen Pikkupelkuri (Lille Kujon) fra 2003. Skulpturen er
en 32 cm høj menneskefigur i bemalet ler. Dette lille væsen har han modelleret i talrige varianter og gjort til centrum for sit kunstneriske univers. Figuren
gennemspiller hele det menneskelige følelsesregister.
På udstillingen vises der et bredt udsnit af disse karakteristiske skulpturer
samt enkelte store trærelieffer.
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Udstillinger
Statens Museum for Kunst, København
-indtil videre

Karen Blixen Museet, Rungsted
Til 1.3.2012

Europæisk Kunst 1300-1800

Den Åbne Have

700 års kunst i tre etaper: ”Europæisk Kunst 1300-1800” udgør anden etape
af en gennemgribende revatilisering af samlingerne. I foråret åbnede første
etape med ”Dansk og Nordisk Kunst
1750-1900” og ”Fransk Kunst 19001930” og den 31.3. 2012 bliver samlingspræsentationerne komplette
med ”Dansk og International Kunst
efter 1900”.
Con amore – en samling med kongernes fingeraftryk. Den ældre europæiske kunst på Statens Museum for
Kunst udgør den ældste kunstsamling i Danmark og har rødder tilbage
til kongernes private samlinger. Fra
begyndelsen af 1500-tallet og frem
til enevældens ophør i 1848 var det
kongerne, som med vekslende lidenskab og til tider svingende sans for
kvalitet erhvervede kunsten og dermed satte deres personlige præg på
Ambrosius Bosschaerts (1573samlingen. En samling, der af den
1621): Blomsterbuket i stennigrund favner det mesterlige såvel
che. 1618. SMK Foto.
som det middelmådige, men som

Vintersæsonens udstilling på Rungstedlund. Udstillingen er et møde mellem
samtidskunsten og de fugle og den natur, som Karen Blixen holdt så meget
af.
I haven og parken på Rungstedlund præsenterer en række danske og udenlandske arkitekter, billedkunstnere og kunsthåndværkere i vinterfodringsæsonen deres bud på et originalt fuglefoderbræt.
Rungstedlunds have og park blev i 1958
oprettet som fuglereservat af Karen
Blixen selv med økonomisk hjælp fra
hendes læsere. Fuglereservatet skulle
foregå som et demokratisk eksempel:
uden hegn og grænser kunne folk frit
komme og gå og ansvarsfuldt varetage
stedet og naturen og høre fuglene
synge.
Parallelt med udstillingen på Rungstedlund er foderbrætter opstillet i den forsænkede arkæologiske have ved kirken
Aghias Aikaterinis i Athen, i haven La Plaza Cultural i New York og i haven på
Karen Blixens farm nær Nairobi i Kenya.
Udstillingen ledsages af et katalog – se publikationer

med sin enorme volumen og gennem
erhvervelser af nyere dato fremstår enestående repræsentativ på mange områder.
Overordnet set er ”Europæisk Kunst 1300-1800” tilrettelagt i kronologiske
og geografiske grupperinger, som giver overblik.
En ambition for samtlige de nye samlingsrepræsentationer er at gøre det historiske materiale stadig vedkommende for samtiden, bl.a. gennem digitale
og analoge formidlingstiltag

Museet for Samtidskunst, Roskilde
14.1. til 8.4.2012
Never Odd or Even – Ord og tekst skaber rum
En udstilling med en række internationalt kendte kunstnere, der er skabt i
samarbejde melem Grimmuseum i Berlin og Museet for Samtidskunst. Udstillingen er kurateret af den berlinbaserede roskildedenser og kurator Solvej
Helweg Ovesen. Den afspejler det internationale kunstmiljø, som blomstrer i
Berlin, og som også danske kunstnere og kuratorer tager stor del i.
Udstillingen præsenterer ord og tekstbaserede værker i form af tekstbilleder,
vægtekster, ord-skulpturer, ”skriv med”, animationsfilm og skulpturel 16mm
filmprojektion. Værkerne fokuserer på det skrevne ords evne til at aktivere en
indre forestillingsverden og indgår i et arkitektonisk samspil med udstillingsrummene. Titlen, som på dansk betyder ”hverken ulige eller lige”, antyder en
tvivlssituation, men også et ordspil – et anagram, som læses ens forfra og
bagfra. Ordlegen og publikums evne til mentalt – og flere steder helt konkret
– at udfylde og færdiggøre værkernes indhold er på spil. Never odd or even
tager afsæt i den berlinbaserede mexicanske kunstner Mariana Castillo Deballs kunstprojekt af samme navn, og titelværket indgår i udstillingen: Et omslag til den udskrevne bog Never odd or even omslutter 30 fiktive bogomslag
til uskrevne bøger, som forskellige inviterede kunstnere har skabt. Første udgave af bogen blev til i 2005, men til udstillingerne i Berlin og Roskilde udgives en helt ny version af værket. En række inviterede danske forfattere vil i
løbet af udstillingsperioden skrive et indhold til en eller flere bogomslag og
efterfølgende fremføre det i udstillingen.
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Trapholt, Kolding
30.1.2012 – året ud
Finn Juhl – jubilæumsudstilling 100 år
Udstillingen åbner den 30. januar 2012 på det der ville have været Finn Juhls
100 års dag.
Finn Juhl var både banebrydende inden for møbeldesign og en værdsat arkitekt med sans for samspillet mellem møbler og rum. I jubilæumsudstillingen
er fokus på Finn Juhls arbejde i 1940’erne. I perioden tegner der sig to tydelige spor i hans møbeldesign: De overpolstrede skulpturelle møbler og de lettere siddemøbler. Alle møblerne udføres i samarbejde med møbelsnedkeren
Niels Vodder.
Finn Juhls inspiration i denne periode kommer fra to forskellige kanter: Dansk
og international samtidskunst (Robert Jacobsen, Vilhelm Lundstrøm, Erik
Thommesen, Henry Moore, Jean Arp, Barbara Hepworth m.fl.) og fremmede
kulturer som Egypten og Afrika. I udstillingen illustreres disse inspirationer
bl.a. gennem værker af Thommesen, Lundstrøm og Robert Jacobsen og fotografiske illustrationer af hans internationale inspirationskilder.
Udstillingen fortæller om en vinkel på
dansk design som er kendetegnende
for dansk design set fra udlandet,
mens den danske selvopfattelse om
dansk design er præget af folk som
Børge Mogensen, der er mere funktionsorienteret og traditionsbårne.
Finn Juhls særegenhed i dansk design, hans internationale karriere og
orientering og kunstneriske inspirationskilder er udstillingens omdrejningspunkter.
Finn Juhl brød med den stramme,
geometriske møbeltradition anført af
bl.a. Kaare Klint og han introducerede en helt ny møbelæstetik. Finn
Juhls mål var at kombinere håndværkmæssig kvalitet, funktionalitet
og æstetisk nydelse.

Den Hirschsprungske Samling, København
Til 10.4.2012

Museum Østjylland,
Randers
Til 11.3.2012

Krøyer i Internationalt Lys
Udstilling i anledning af Den Hirschsprungske Samlings 100 års jubilæum.
Udstillingen viser de allerbedste af P.S. Krøyers (1851-1909) arbejder fra både
danske og udenlandske museer, og vil belyse hans rolle på den internationale
scene.
P.S. Krøyer har altid haft en central rolle i forhold til Den Hirschsprungske
Samling. Fra sin ungdom var Krøyer venner med Heinrich Hirschsprung og
hans familie, og det var Hirschsprung der sikrede Krøyers usædvanligt lange
uddannelsesrejse. Gennem årene stod Hirschsprung bag mange af Krøyers
bestillinger, og erhvervede selv løbende værker af ham, og museet huser i
dag den største samling af Krøyers værker.
Blandt lånerne til udstillingen er bl.a. Göteborg Konstmuseum; Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo; Nationalmuseum, Stockholm; Musée d’Orsay, Paris; Philadelphia Museum of Art og Statens Museum for Kunst.
Udstillingen er et samarbejde mellem Den Hirschsprungske Samling og Skagens Museum, hvor udstillingen vises 4.5. til 2.9.2012.

Skal vi lege?
Udstilling om leg og legetøj gennem
150 år.
Udstillingen er en anderledes, magisk
og interaktiv udstilling, der sætter fokus på leg og legetøj gennem de sidste 150 år. Gennem genstande, digitale medier og prøv-selv-aktiviteter
inddrages publikum i legens univers,
hvor kun fantasien sætter grænser.
Brandbil fra slutningen af 1800Med udgangspunkt i museets store
tallet i støbejern.
fine samling af legetøj kan man besøge Langtbortistan, Drømmeland eller superheltenes verden. Man kan tage
med til fødselsdagsfest, høre om favoritlegetøj på tværs af generationer eller
opleve det gamle maleri, der på magisk vis bliver levende.
Der er til udstillingen udgivet publikation – se publikationer.

Moesgård Museum, Højbjerg, Aarhus
(forlænget) til 9.4.2012
Syv Vikinger
Udstillingen, som giver en smagsprøve på, hvordan fortællingerne om mennesket i fortiden vil blive formidlet i det ny Moesgård Museum, har været en
stor succes og er derfor blevet forlænget.
Som supplement til udstillingen har museet netop udgivet katalog – se publikationer.

Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer
Til 12.2.2012
IDEAL (Ein Gespräch). Ingvar Cronhammar og Morten
Stræde
Vinhøst i Tyrol, 1901. Privateje.

Nikolaj Kunsthal, København
Til 27.1.2012
”Space Invaders”
Computerspil har ændret sig en del siden man spillede Space Invaders i arkadehallerne, og siden Pac-Man hoppede mekanisk hen over Commodore 64skærmen. I dag skaber computerspil stadig mere realistiske simulationer af
virkeligheden, og mange computerspil er trådt skridtet videre fra fladskærmen og ud i vores fysiske omgivelser.
I de seneste årtier har videospil vundet øget udbredelse på den kulturelle
scene, og elementer af videospil – såsom ikonografi, narration og interaktionsprincipper – optræder i stigende grad i billedkunst, film, musik, websites,
mobil-applikationer og events i byrummet. Med udgangspunkt i denne voksende kulturelle betydning fokuserer udstillingen på krydsninger mellem digitale og fysiske rum.
”Space Invaders” er en gruppeudstilling, der bringer kunstværker og nyskabende computerspil sammen og undersøger den udviskede grænse mellem
virtuelle rum og reelle rum, hvor der vil være mulighed for selv at prøve spil
og værker.

Det er første gang, at installationskunstneren Ingvar Cronhammar og billedhuggeren, professor Morten Stræde samarbejder om en udstilling. Det er
med velbegrundet hu, at de har givet deres fælles projekt en titel, der refererer til en klassicistisk tradition med alt, hvad det indebærer af ideale fordringer. For de to kunstnere stiler tilsvarende højt i deres arbejde.
Cronhammar og Stræde har skabt deres værker af moderne materiale som
henholdsvis stål og polyester kombineret med en videoinstallation. De har
begge opbygget deres store skulpturer af enkle geometriske og stereometriske former, som med deres mangfoldighed bidrager til kompleksiteten. Da alle
de glatte overflader er samlet med største præcision og derpå sprøjtelakeret,
fremstår de to værker som sluttede helheder med monumental karakter. Ved
nærmere øjesyn byder begge værker på overraskende detaljer, hvilket bidrager til deres mange betydningslag med referencer til såvel fortid som nutid.
Samhørigheden mellem Strædes vertikale blå Geist og Cromhammars horisontale røde We saw that didn’t we understreges af, at de er opstillet på et til
formålet specielt designet sort gulv, hvori spejlblanke flader er indlagt. Dette
bidrager sammen med værkernes
blanke overflader samt deres uhåndgribelige titler til udstillingens æteriske karakter.
Statens Kunstfonds Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg har
netop præmieret udstillingen.
IDEAL. Foto: Gunner Merrild.
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Udstillinger
Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum,
København
Indtil videre

Nordatlantens Brygge, København
Til 30.12.
Georg Gudni – Landskaber

De særeste ting
Ny udstilling, der byder på forunderlige genstande og tilhørende historier fra
Danmarks første museum: Museum Wormianum. Udstillingen er bygget op
om installationen One Room, som er den anerkendte amerikanske kunstner
Rosamond Purcells kunstneriske fortolkning af det gamle museum.
Udstillingen byder på originale genstande fra både Museum Wormianum og
Det Kongelige Kunstkammer og ikke mindst en række af de kuriøse historier,
teorier og tolkninger man i datiden knyttede til genstandene; at norske lemminger (mus, red.) blev avlet i skyer og faldt ned fra himlen, at paradisfugle
blev født uden fødder og levede hele deres liv svævende, og at narhvalens
snoede tand stammede fra en enhjørning. De særeste ting er dermed en udstilling, der ikke alene fremviser sære genstande, men som også illustrerer
menneskets forhold til og fascination af genstandene.
Udstillingen er først og fremmest en forunderlige rejse tilbage til renæssancens naturaliekabinetter, men tilbyder også et indblik i den tidlige videnskabelige fortolkning og kategorisering af verden.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 29.1.2012
The absence of sanity. Photos by Bettina Kristoffersen
Fotoudstilling med den hollandske fotograf Bettina Kristoffersen, der gennem sine billeder viser menneskets udtryk og følelser. Med titlen lægger Bettina Kristoffersen afstand til en stor del af det traditionelle fotografi. Hendes
billeder er fotograferet med gammeldags film, og glæden over at fotografere
tillægger hun så stor betydning, at hun af og til mister besindelsen og lever
gennem fotografiet. ”Jeg vil bevise overfor mig selv, at jeg stadig er levende,
og det gør jeg ved at tage billeder og senere se det resultat, som en gang
imellem ikke er det, jeg havde forestillet mig – men det er kun positivt, at der
kommer andre udtryksformer frem end tænkt. Jeg vil gerne vise hvordan
mennesker er fyldt med udtryk og fantastiske følelser. Om det er voksne eller
børn, der fotograferes, er fuldstændig ligegyldigt for mig”.
Bettina Kristoffersen kommer oprindeligt fra Herning. På en studietur til
Rusland så hun en fotoudstilling med den berømte tjekkiske fotograf Jan
Saudek, og han inspirerede og betog hende så meget, at hun besluttede at
gøre fotografiet til sin levevej. Under uddannelse til reklamefotograf debuterede Bettina Kristoffersen i 1994 med en fotoudstilling i Herning og efter et
personligt og inspirerende møde med Jan Saudek i 1995 følte hun trang til at
stå på egne ben og tog til Amsterdam, hvor hun i dag arbejder som fotograf.
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Inden sin alt for tidlige død i forsommeren i år, stræbte den islandske maler
Georg Gudni (1961-2011) igen og igen efter at indkredse og fortolke det islandske lys og landskab i sine billeder.
Med penselstrøg efter
penselstrøg fremmanede han dybe, ofte
melankolske og
næsten sfæriske landskabsskildringer, hvor
perspektiv og horisontlinjer er på grænsen til
opløsning, og hvor
himmel og jord undertiden bliver et.
Georg Gudnis største
inspirationskilde var
det islandske landskab
Uden titel, kultegning.
med dets bjerge, kløfter, dale, vulkaner og
ikke mindst de grænseløse lavamarker. Som søn af en geolog havde han gennem hele sin opvækst rejst på kryds og tværs af Island, og på nærmeste hold
oplevet landets natur i al sin storslåede mangfoldighed. Indtrykkene fra barndommen og de indre landskabsbilleder, der dengang blev skabt, øste han af
resten af livet. For selv når Georg Gudni i dagligdagen var tæt på dette landskab, malede han ud fra erindringen.

Designmuseum Danmark, København
Til 19.2.2012
DeSigned by Ando
Mindre udstilling af bøger om Tadao Ando med 40 små originaltegninger og
signaturer.
I årenes løb er der udgivet en stor mængde bøger om Andos værk både i Japan og mange andre lande. Med udstillingen ønsker Designmuseum Danmark at hylde arkitekten, der netop
er blevet 70, ved at sætte fokus på en
mere ukendt side af Ando og vise en
række af disse bøger. Det særlige ved
bøgerne er, at arkitekten i sjældne
tilfælde har gjort sig til vane ikke blot
Skitse af Ando: Komyo-ji. Et temat signere nogle af dem, men at
pel fra år 2000 på Shikoku.
tilføje originaltegninger både af bygFoto: Pernille Klemp.
ninger, han har opført og bygninger,
som stadig er på planlægningsstadiet. Med andre ord udgør de signerede
bøger en lille del af det totale oplag. Tegningerne er meget forskellige. Nogle
skitser har han hurtigt og summarisk nedfældet med en speedmarker, andre
er mere detaljerede tegninger udført med kul og farveblyant. I udstillingen vises ca. 40 eksempler på disse helt specielle dedikationer.
Enkelte af bøgerne har Ando selv designet omslaget til. Her kommer en
stramhed og materialesans til udtryk, som falder helt i tråd med den æstetik,
som præger japansk design.
Den japanske arkitekt Tadao Ando (f. 1941 i Osaka) er verdensberømt. Hans
tilgang til arkitektfaget er usædvanlig, fordi han er selvlært. Andos bygninger
er opført over hele verden.
Samlingen af de sjældne Ando bøger er venligst udlånt til museet af arkitekt
Svend M. Hvass, der gennem en menneskealder har interesseret sig levende
for japansk arkitektur og kultur.

Skive Kunstmuseum
Til 8.1.2012

Vejen Kunstmuseum
Til 15.4.2012

Deep Field – Odey Curbelo

Årets Julekalender – værker af billedhuggeren
Marianne Jørgensen

Den cubanske kunstner Odey Curbelo’s første udstilling I Danmark.
Kunstneren inviterer beskueren ind i et kontemplativt rum af mentale landskaber realiseret i det klassiske maleriske formsprog. Landskabsmaleriet som
tradition, med alle de referencer og konnotationer det umiddelbart vækker i
os, ligger som et bagtæppe som Curbelo maler på. Ved første øjekast virker
malerierne velkendte, men hvad er det der præcist er på spil i disse malerier?
Går man dybere ind i billederne, synes de at ophæve deres egen konkretisering af landskabet, på kanten mellem det genkendelige og uvirkelige virker
de pludselig fremmede.
Kunstnerens egen position er central i denne fremmedgørelse af det kendte.
Som cubansk kunstner der bor og arbejder i Danmark, står Curbelo ude og
kigger ind.

Værkstedsgalleriet, Kerteminde
Til 18.12.

Siden 1995 har udstillingen fra den første december årligt rummet en obligatorisk del: 24 montrer, der i julemåneden gradvist åbnes med de tilmeldte
hold – byens største julekalender.
I år er det den alsidige billedkunstner Marianne Jørgensen (f.1959), der har
taget imod invitationen. Hun er uddannet på Det Jyske Kunstakademi i årene
1981-85 og har arbejdet med skulptur, installationer, keramik, video, maleri,
syning, tegning og meget mere. Gang på gang markerer hun sig med værker
på uventede steder i uventede materialer.
En del af Marianne Jørgensens værker er båret af en politisk indignation, hvor
hun gennem kunstværker på sin egen facon påtaler eksempelvis kønsspørgsmål eller krigen i Irak.
Til Vejle kommune har kunstneren leveret et oplæg til syv forskellige landskabsprojekter, der dog endnu ikke er ført ud i livet. Men under designbiennalen i 2007 udførte hun et usædvanligt projekt i midtbyen - Grønvestergade
var en 1350 kvm væg-til-væg rullegræsbeklædning af det centrale handelsstrøg.

Moderne Broderi – afgang 2011
Udstillingen viser en meget alsidig tilgang til det at arbejde med nål og tråd
enten i hånden eller på maskine. En respekt for det gamle håndværk broderi,
som omsættes til nutidige udtryk.
Udstillingen viser værker af ti brodøser: Margit Jørgensen, Annelise Olsen,
Mona Lise Bundgaard, Annette Bork, Tina Vejlø Andersen, Mette Krogh
Jensen, Wendy Nielsen, Hanne Stummann, Vibe Munck og Lise Clemmensen.

Den Gamle By, Aarhus
Til 30.12.
Jul gennem 400 år
Jul i Den Gamle By består af udstillinger, Levende Museum, historiske butikker og særlige arrangementer, der sætter den danske jul i historisk sammenhæng. I en lang række interiører ser man tableauer. Fra julebordet hos den
rige købmand i 1625 over klunketidens overpyntede juletræ i 1895 til den
moderne jul med adventskrans og julegaver. I Købmandsgården vises julen
som den bliver beskrevet i bogen Peters Jul fra 1866. Den danske juleklassiker
over alle!
Årets julesærudstilling, Nu er det jul igen, er en mosaik af julens mest elskede
ingredienser. I årets udstilling fejres også, at den danske tegner Frederik
Bramming ville være fyldt 100 år. Han opfandt kravlenissen i 1947.
I Den Gamle Bys gadebillede fra 17-1800 årene får publikum en sjælden oplevelse af mørke. I 1927-kvarteret er der moderne gadelamper, og i 1974kvarteret er der både røde lanterner og plastikguirlander.

Dueholm Kloster, Morslands Historiske Museum
Til 30.12.
Julekrybber
Udstillingen af julekrybber i
Riddersalen på Dueholm
Kloster har museet lånt af
Lene Larsen, som i mange år
har samlet på julekrybber
fra hele Europa.
I forbindelse med udstillingen af julekrybber kan man
også se to ”Springerle-kager”. De er bagt i Warlitz
ved Hagenow og købt i byens lille rokoko-kirke. Kagerne bages efter traditionel opskrift af mel, sukker, æg og anis og formes i 500 år gamle forme skåret
i lindetræ. Indtægterne fra kagesalget blev i 2007 brugt til restaurering af kirkens alter.
Udover Lene Larsens samling kan man stadig se udstillingen Miraklernes Tid
om middelalderen på Mors.

Kunsthal Brænderigården, Viborg
Til 8.1.2012
Concrete/Light
Udstillingen giver et unikt indblik i en ung dansk designers kontinuerlige arbejde med at udvikle og skabe eksperimenterende møbel- og lys-design.
Christian Flindt (f.1972) har modtaget flere legater og designpriser, herunder
Dansk Designpris i 2008/09
Udstillingen præsenterer nogle af Christian Flindts nyskabende designs, især
med fokus på lys og beton. Kendetegnende for Christian Flindt er en udforskning af materialer, der ikke normalt bliver brugt i forbindelse med
møbelproduktion.
Udstillingen viser både færdige produkter og formidler processen og tilblivelsen af udvalgte arbejder. Et eksempel herpå er den nye lampe, som er udviklet i forbindelse med ustillingen. Her har Christian Flindt eksperimenteret
med blændfrit lys i LED. De indledende forskningsresultater indgår i udstillingen og den endelige lampe, produceret af Louis Poulsen A/S, vil herefter blive
permanent placeret i Brænderigårdens gårdhave.
DANSKE MUSEER 6/11

47

www.danskemuseer.com

