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Danske Museer Leder

Ordskifte

Af Line Hjorth
Christensen

Samtalen fylder godt i dette årets sidste nummer af
Danske Museer. Så godt, at man kunne tro, at vi nu
lagde os i slipstrømmen på den del af museumsdidaktikken, der dyrker ”det dialogiske” eller ”dialog- og samtalebaseret undervisning”, og hvor man
vægter deltagelse i læreprocessen. Men det gør vi
ikke. Vi er ude i et andet ærinde. For nok er museerne eminente igangsættere for samtale, det ved
enhver, der selv har været på et museum og selv
har taget én og anden med derhen, et barn, en
mand, en studiekammerat; og det ved enhver, der
er taget alene på museum og ikke har kunnet se
værkerne for bare lyd – de andres samtaler og ordvekslinger om billederne og tingene og alt det, museer i øvrigt kan give anledning til at tale om, og
som ikke altid har noget med værkerne at gøre.
Et andet perspektiv på dialogen kunne være det,
man i mangel af bedre kunne kalde for et performativt perspektiv. Et, hvor man som læser, beskuer
eller lytter oplever en berigelse ved at stå uden for,
men aktivt ser, lytter eller læser sig ind i en samtale,
som føres af andre. I det perspektiv blotlægges dialogen som selvstændigt værk eller talende genstand. Som beskuere forbliver deltagelsen mental,
symbolsk, et indlæg i en egen indre monolog – noget der måske engang kan vendes ud mod og vendes med andre, så nye samtaler og ny forståelse tager fart. For al forståelse er ”svanger med et svar og
føder altid et svar, – lytteren bliver taler”, skal man
tro den russiske filosof og litteraturteoretiker Michael Bakhtin, som mange teoretiske ”dialogister”
netop trækker på.
Samtalemesteren Karl Bjarnhof gjorde radiointerviewet til en kunst med programmer som Sagt på
Tomandshånd, Aftenpassiar og Kaminpassiar. I dag
kan programmerne hentes som ipods og genhøres, de har for længst opnået klassikerstatus (hør
f.eks. Bjarnhofs interview med den mand, der

kaldte sig “Danmarks største vagabond…Mit navn
er ‘Haløjdikum-dadudadej’”…). I en anden boldgade, den arkitekturfaglige, mindst lige så berigende, finder man en filmet samtale mellem den
schweiziske stjernearkitekt Peter Zumthor og den
finske arkitekturteoretiker Juhani Pallasmaa. Filmen, skabt af Steen Møller Rasmussen, kunne ses
på Louisianas hyldestudstilling og æggende undersøgelse af ny nordisk arkitektur. Her udspillede der sig ikke kun en samtale mellem ligeværdige
parter, men en samtale, hvor svar og spørgsmål
balancerede og dirrede på linen, kastede omtrent
lige meget fylde af sig og fangede os i den form for
lyttende deltagelse, som pirrer og gør, at vi vil vide,
hvem der byder højere og skarpere ind på det
næste ordskifte og på den måde også begunstiger
den andens kommentarer. Som når teoretikeren
siger: ”På en måde bliver man mere og mere naiv,
jo ældre man bliver, sådan at forstå, at man tillader
sig alle mulige barnlige opfattelser…”. Og arkitekten fortsætter: ”…som er helt fri for forudfattede
meninger og fordomme og derfor er helt ægte. De
første indtryk, naive indtryk, de er virkelige ægte”.
(New Nordic. arkitektur & identitet, Louisiana Museum of Modern Art 2012)
Om samtalerne i dette nummer af Danske Museer
opleves lignende frydefulde, skarpe og berigende,
vil vi lade det være op til læserne selv at afgøre.
Men i al deres forskellighed vidner teksterne om,
at samtalens instrument er et af de mest effektive
og levende til at opnå indsigt i, glæde ved og viden om noget, der måske ellers var forblevet skjult,
overset eller glemt. Dermed bidrager de, sammen
med mange andre forfattere, der i løbet af året var
svangre med svar, til at fortsætte den museologiske
passiar og gøre nye læsere til bidragydere.
For det siger vi tak!
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Samtale I: Den nye museumshistorie

Museums-mand: en. Person, der er knyttet til et museum, kyndig
i herhen hørende forhold (Ordbog over det danske Sprog).

Museumsmænd
Af Annesofie Becker, kurator

Selvbevidsthed er et stærkt våben.
Når man vel at mærke har noget
at have den i. Det har de danske
museer. Mange husker, at Knud
W. Jensen en sen eftermiddag i
1954 kravlede over plankeværket
ind i parken til en forladt villa ved
navn Louisiana. Lige siden har det
museum, han her stiftede, talt så
indtrængende om stedets ånd, at
fortællingen om Louisiana er blevet en del af Danmarkshistorien.
Men hvad med ånden på de andre
museer? Hvem har tegnet den?

Alle fotos: Annesofie Becker.

Læs mere om Rosenborgs samlinger i
Jørgen Heins trebindsværk The Treasure
Collection at Rosenborg Castle I-III,
Museum Tusculanums Forlag, 2009
(www.mtp.dk)
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Tredive års tjeneste på Nationalmuseet
Danske Museer indleder i dette nummer
en række samtaler med museumsmænd,
der, som det fremgår ovenfor, også kan
være kvinder. Mennesker, der har været
med til at skabe afsættet for dagens museer. Hvordan har de haft det ? Hvordan
ser de på museernes aktuelle situation? Vi
begynder med Niels-Knud Liebgott, som
ved årsskiftet forlader posten som direktør
for De Danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg Slot og Amalienborg
efter 46 års virke her og på Nationalmuseet. Liebgott er kendt for sin høje faglighed, venlige saglighed, ordholdenhed og
præcise hukommelse. Under vores samtale leder han ikke en eneste gang efter et
navn, en dato eller en betegnelse. Han er
en mand, der kender alle de botaniske betegnelser på latin, fransk og engelsk. Da
Liebgott forlod Nationalmuseet hyldede
en kreds af kolleger ham med en bibliografi på 101 numre. Emnerne spænder
vidt, fra udgravningsberetninger til bøger
om kalendere, kister, våben, keramik, elfenben, emaljekunst og Dansk Middelalderarkæologi.1 Alsidigheden kendetegner
også hans virke som museumsmand, hvor
han systematisk og med stor nysgerrighed
har sat sig ind i alle områder af museet;
fagligt, teknisk og menneskeligt.
Fra opsyn og rengøring til Rosenborg
Slot
Karrieren blev indledt 1966 med et rengørings- og opsynsarbejde på Nationalmuseet. Fire år senere var han videnskabelig
medarbejder ved museets Middelalderog renæssancesamling, 1971 museumsinspektør med særligt ansvar for samlingerne, 1987 overinspektør, 1991 museumschef for den reorganiserede afdeling for
Oldtid og Middelalder og i 1995 konstitueret rigsantikvar efter Olaf Olsen, der til
alles overraskelse valgte at gå af efter Nationalmuseets ombygning. Liebgott fik ikke

Niels Knud Liebgott. Foto: Annesofie Becker.

stillingen som rigsantikvar. Landet havde
fået en kulturminister, der for første gang
i historien indsatte sig selv i bedømmelsesudvalget til denne øverste post i museumsverdenen. Det blev vejen til enden for det
i dag nedlagte embede.
Efter 30 års tjeneste og endnu med titel af
museumschef fik Liebgott anvist en plads
på gangen bag nogle arkivskabe. ”Så holdt
jeg op med at komme på museet”.
Der var ellers mange, der mente, at netop
Niels-Knud Liebgott var den mand Nationalmuseet havde brug for i 1990’erne,
hvor forkortede armslængder, indførelsen
af resultatkontrakter, nedskæringer og
flere omstruktureringer fik museet til at
bløde.
Liebgott er en mand der slås for sit sted.
Når hans afløser på Rosenborg inden
længe er fundet, vil denne kunne sætte
sig roligt i stolen på et af museumsverdenens mindst pralende kontorer. Men der
er udsigt til Kongens Have, bankbogen er
polstret, magasinerne i orden, store restaureringsarbejder fuldbragte, katalogerne
trimmede, forskningen i top og besøgstallet vokser i en grad, så man må bekymre
sig for, om slottet kan holde til det. ”Da
jeg tiltrådte her på Rosenborg indså jeg,
at jeg nok ikke ville få skrevet meget mere
end forord og taler. Jeg var indstillet på at
påtage mig administrationen, organisationen og repræsentationen af de to museer.
Derfor kan man jo godt ind imellem få en
idé – og her på stedet behøver man bare at
åbne sin dør og råbe ned ad gangen, så er
der nogen, der smøger ærmerne op og
tager fat”.

Hvad er det bedste ved at være museumsmand?
”Jeg elsker det internationale museumssamarbejde og de store udstillingsprojekter, hvor man spiller med alle muskler. Det
er vidunderligt at kunne hale de rigtige
lån i land. Og omvendt, bringe vores egne
genstande i spil uden for landets grænser.
I begyndelsen af 1980’erne var jeg med i
flere Europarådsudstillinger. Det skabte
ny luft i Nationalmuseet, hvor man på det
tidspunkt slet ikke opfattede det som meriterende for et kulturhistorisk museum at
lave udstillinger, men det ændrede sig. Vi
begyndte at interessere os for samlingerne
på en ny måde. Det var en af grundene til
Nationalmuseets ombygning, der kulminerer med åbningen af Egmonthallen i Prinsens Palæ 1992. Vi indså, at ville vi vise
særudstillinger med vigtige udenlandske
lån, så var sikkerheden i Brede, hvor man
jo viste de populære Bredeudstillinger, alt
for dårlig”.
Uden genstandene var
vi ingenting
Hvad er den ultrakorte historie om denne ombygning, der resulterede i Nationalmuseets ny forhal, Egmonthal, m.m.?
”Ombygningen kom i stand, fordi daværende rigsantikvar Olaf Olsen, som
havde fået godt styr på tingene – han skaffede mange forskningsmidler – fik en henvendelse fra Egmont Fonden, der spurgte,
om museet kunne bruge 100.000 kr. på
formidlingssiden, hvis fonden gav? Det
blev til en lille film om Egtvedpigen. Hvad
så, hvis vi fik et millionbeløb? Den historie
endte med, at museet i 1987 fik 150 mio.
fra Egmont og 500 mio. fra staten. Nationalmuseet fik meget ud af den ombygning,
især tiltrængte nyopstillinger. Kronologien
i udstillingerne blev bragt i orden, men det
var også en hård og overvældende proces,
mange blev slidt op, og bagefter kan man
godt se, at vi nok manglede en filosofi bag
det hele og til dels overblikket. For hvad
var det egentlig vi ville?”
Man kan også spørge, hvad du tror, at vi i det
hele taget vil med museerne?
”Jeg har aldrig været i tvivl om, at museernes berettigelse er genstandene. Uden
dem var vi ingenting. Her på Rosenborg
har vi et bundent mandat; det vi laver skal
jo være kongeligt i en eller anden forstand.
Rosenborg er på en måde så fisefornemt.
Men genstandene skal belyse sider af Danmarkshistorien fra Christian IV og frem.
Og det gør de. Museernes opgave er at fortælle om sine genstande.
Her på Rosenborg går vi så langt, vi kan i
vores måde at fortælle. Vi har ingen skole-

Mohrerpige og abe, Jan Iebsen. På Rosenborg før 1718.

tjeneste, fordi jeg helt principielt mener, at
det må være Undervisningsministeriets anliggende at betale for sådan en, men man
kan bruge sin smartphone til at søge oplysninger om genstandene og sammen med
Gefion Gymnasium har vi udviklet undervisningsplatformen Magtens Ansigt, der
bruger facebook i historieundervisningen.
Det er en form, vi i samarbejde med Arbejdermuseet forsøger at gøre landsdækkende, men altid med udgangspunkt i genstandene. De her tiltag må aldrig erstatte
museumsbesøget.
Man må vide, hvad man gør
Er det du siger, at man vil, hvad man skal? Du
har stået bag en række store udstillingsprojekter,
som i mine øjne både viste, hvad du kan og
hvad du ville. Hvordan ser du på dagens udstillingspraksis og hvad skal der til for, at få folk indenfor dørene?

Det vigtigste må være, at man er klar over,
hvad man gør. Jeg er ikke specielt god til
at analysere udstillinger i tiden, men jeg er
god til at forholde mig til dem. En udstilling bliver nemt fortænkt eller overscenograferet. Jeg er en dinosaur, når det drejer
sig om oplevelsesøkonomien, men som
udgangspunkt anser jeg ikke museerne for
at være i underholdningsbranchen, også
selvom underholdningsværdien kan være
høj. Forstår man bedre forholdene på
Christian IV’s tid ved at klæde sig ud i en
kopi af hans klædedragt? Jeg tror det ikke.
I det hele taget skal man i disse tider, der
jagter museumsoplevelser, som intet har
med museerne at gøre, huske at det frie
valg er opfundet. Da Danmark vandt EM
i fodbold i 1992 fik jeg udstillet pokalen i
Nationalmuseets nye forhal. Det skabte
alenlange køer, men det var en ren gimmick. Selv har jeg aldrig overværet en fodDANSKE MUSEER 6/12
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Frugtstykke med fajanceskål, 1794 fra
Christiansborg.

Frugtstykke med Rømerglas, sign. F.H. 1794 fra
Christiansborg.

boldkamp, og jeg er omvendt fuld af forståelse for folk , der ikke har lyst til at gå på
museum.

”Det var et sted, der myldrede af offentligt
kendte koryfæer. Interessen lå i det udadvendte. Kvaliteten var skyhøj. Man gjorde
sig umage. Ikke ét forkert sat komma forlod afdelingen. Selvbevidstheden fejlede
heller ikke noget. Inspektørerne var aristokrater og som sådanne fuldstændigt usnobbede, men også personer, hvis indsats
og skriftlige produktion endnu har central
betydning for fag som kunst- og arkitekturhistorie, historie og arkæologi.
Museet var dengang statens øverste rådgiver i stort set alle sager, der vedrørte kulturarven. En rigsantikvar (P.V.Glob i perioden 1960-81) og 21 autonome afdelingsledere på i alt 6 afdelinger og et antal laboratorier overkom, hvad indtil flere styrelser i
dag har i hænderne. Der var arkitekter,
kunsthistorikere, historikere og arkæologer med alle slags specialer. Den egentlige
oplæring foregik i museet, alle landets
museumsledere var opdraget her. Husk
på, at den eneste mulighed vi f.eks. havde
for at lære det arkæologiske håndværk, var
at tage ud med de gamle. Dengang lærte
man ikke at grave på universitetet.

Fra B&W til 2. afdeling
Hvordan kom du selv på museum?
”Ved et rent tilfælde. Jeg var arbejdsmand
på B&W. Samtidigt læste jeg dansk og
historie. Da min daværende kone skulle
føde, fik jeg arbejde som rengørings- og
opsynsbetjent på Nationalmuseet. Vi
havde brug for pengene. Jeg havde på det
tidspunkt, ligesom mine kammerater i Ballonparken på Amager - vi boede derude
for 12 kr. om måneden - en interesse for
arbejderbevægelses historie. Jeg opnåede
da også at blive delegeret til SF’s partikongres, men med dannelsen af VS gik det
hele op i hat og briller. Skuffelsen gjorde,
at jeg aldrig siden har været medlem af et
politisk parti.
Mit speciale, jeg er cand. art i historie og
materiel folkekultur, handlede om den
sociale sammensætning i danske brugsforeninger. Men da var jeg allerede solgt
til museumsarbejdet. Efter at jeg en dag
havde løst gåden om funktionen af en fingerring fra middelalderen, skaffede Museumsinspektør Fritze Lindahl mig studenterjob på museets Middelalder- og Renæssancesamlings læsesal, Antikvarisk-Topografiske Arkiv. Dengang tænkte man ikke
i studierelevant arbejde, men jeg blev alligevel fanget, da jeg begyndte at komme i
samlingerne og min første udgravning på
Gråbrødre torv i 1968 blev skelsættende”.
I 1971 fik du titel af museumsinspektør på Nationalmuseets 2. Afdeling, altså den danske samlings historiske del. Hvad var det for et sted?
8
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Jørgen Steen Jensen skriver i sin bog om 2 afdeling,2 at du var den der fik bugt med det store efterslæb i inventariseringen af museumsgenstande der var opstået fra begyndelsen af 1940’erne.
Ja, borgene og især kirkerne tog jo en frygtelig masse af afdelingens tid og kræfter, så
det stod vitterligt sløjt til med inventariseringerne, men genstandene interesserede
mig. Det skyldes uden tvivl Tage E Christiansen (1918- 84, mag.art. i historie), som
var en stor pædagog. Til forskel fra de andre inspektører kendte han alle genstandene. Han trak os gennem samlingerne.

Takket være ham fandt jeg ud af, at jeg var
god til at huske genstande, jeg havde fornemmelse for dem. På 1. Afdeling blev Jørgen Jensen (1936 – 2008, mag. art. i forhistorisk arkæologi, dr.phil.) opfattet som
lidt nørdet, fordi han tog sig af samlingerne. De andre inspektører skrev jo store
afhandlinger og forskede. Men Jørgen
havde fat i den lange ende. Han blev afdelingens ansigt udadtil. Senere skrev han
det vidunderlige værk, Danmarks Oldtid”.
Forskning og efterforskning
Du får det til at lyde som om forskning og
formidling befinder sig i hver sin verden?
”På Oldtidssamlingen har det altid været
sådan, at én ting er forskningen i fundene,
noget andet at formidle dem. Og det er
sandt nok: Formidling er ikke forskning.
Museumsforskning er øjensynligt en vanskelig størrelse. Den er jo både grundforskning og anvendt forskning. Måske
har museerne fordrejet hovedet på sig selv
i spørgsmålet om denne, lidt opreklamerede museumsforskning, som jo, når det
kommer til stykket, overvejende består i en
efterforskning. Man kontrollerer kilderne,
finder nye oplysninger, sammenligner beskrivelser af lignende fund og genstande,
ja, sørger simpelthen for, at der er orden
i arkiverne og samlingerne. Det er ikke
forskning, det er museumsarbejde, anvendelsen af forskningsbegrebet er i denne
sammenhæng absurd. Til gengæld er dette arbejde en forudsætning for, at der kan
bedrives forskning i museerne.
Rosenborg skal i dag som andre museer
kvalitetsvurderes af Kulturstyrelsen og blev
derfor bedt om at fremsende to eksemplarer af museets forskningspublikationer,

En Karpe. ”Diese Carpe ist gevangen im Junio 1710 in der Copenhagen - scher
Stadt Graben, Bei der Oster Thor. Wahr 1 Allen Lang und hadt gewogen 14
Pfund”. På Rosenborg før 1718.
Kat og fugl. 1794 fra
Christiansborg.

gerne noget ”teoridannende”. Det er
tunge sager, vi kan præstere, fortrinsvis forfattet af Jørgen Hein, som er kendt i hele
Europa for sine enestående fund af nyt kildemateriale, hvilket betyder, at vi kan anskue vores del af historien på nye måder.
Men der er sgu ikke meget Habermas og
Derrida i de publikationer! Da vi for nylig
viste Jørgen Heins trebindsværk om Skatkammersamlingen på Rosenborg til Kulturministeriets forskningsudvalg blev der
spurgt, om vi ikke kunne kalde det for et
”kommenteret” katalog? Det lyder lidt
mere af forskning. Retfærdigvis skal det siges, at vi efterfølgende har fået at vide, at
vores forskning er på et meget højt plan”.

bejdsmåden, fordi de enkelte museer har
bevaret deres status mens det, der er sket i
Vestjylland, er den rene massakre. Det har
aldrig været sundt for museerne at være i
klemme mellem stat og kommune”.

Lokalmuseernes identitetstab
Hvordan ser det politiske museumslandskab
ud i dag?
”Dagens museumslandskab er umådeligt
decentraliseret. Ikke et ondt ord om det.
Det der gav væksten i de danske museer
var, da kommunerne fik del i det arkæologiske ansvar. Med Peter Seeberg i Viborg
og Mogens Bencard i Ribe fik vi bærende
by-arkæologiske undersøgelser, der hurtigt
spredte sig ud over hele landet.
Med de igangværende fusioner risikerer fødekæden til lokalmuseerne, hvis eksistens
og identitet er baseret på den lokale forankring, at forsvinde. Lokalpolitikeren slås
nok ikke helt så ihærdigt for sit museum,
hvis fundene fra lokaliteten vises et helt andet sted, og det levende museumsarbejde i
øvrigt foregår 200 km væk. Helt ærligt, på
fusionen Østjyske Museer har man nu 75
akademiske medarbejdere. Det er flere
end på Nationalmuseet! Museum Sønderjylland ser ud til at lykkes, her virker samar-

Regin: system for systemets skyld
Ser du andre radikale tiltag i dagens museumslandskab?
”Ja, den øgede centralisering har også udmøntet sig i oprettelsen af det centrale register, hvor museerne ved lov er forpligtiget til at indberette samtlige genstande.
Her er der, på trods af alle de fine ord om
digitalisering, tale om et rent bestandskatalog, hvis reelle betydning det nok er
værd at diskutere. Der er ikke mange oplysningskalorier i Regin, men som kontrolredskab er det udmærket. Tænk bare,
hvad det kan føre med sig i form af krav
om kassationer. Fra politisk hold ønsker
man at jo at begrænse indsamlingerne på
museerne og ingen tvivl om, at det er tilrådeligt at skabe større bevidsthed om disse.
Staten vil vide, hvad vi har. Men registret er
ikke et system, der dækker museernes behov. Vi må hver især lave vores egne alternativer. Regin er et system for systemets
skyld.

På Rosenborg fik man allerede før min tid
lagt genstandene på edb med alle tilgængelige oplysninger, proveniens, placering
osv. Databasen er stadig vores primære
arbejdsredskab, men Kulturstyrelsen har
kun et system, og det passer ikke sammen
hverken med vores eller andre museer.
Det er de kolde overfor i Kulturstyrelsen”.
Heldige guldfisk
I dag er du Kammerherre, Kommandør af Dannebrog og af den svenske Nordstjerneordenen.
Du er også formand for både Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab og Det Kongelige Danske
selskab for Fædrelandets Historie, præsident for
Conseil Permanent i Chateau Gaillard og lidt
til. Hvad skal du nu? Skrive tykke bøger?
”Det er muligt, jeg ikke kan dy mig, men
jeg tror nu ikke, jeg får skrevet en hel masse efter dette. Der vil, som du forstår, stadig være en del officielle gøremål. Men i
princippet skal jeg passe mine guldfisk”.

1. Poul Grinder-Hansen, Jørgen Steen Jensen, Bodil
Bundgaard Rasmussen og Flemming Rieck: En hyldest til Niels-Knud Liebgott, 1997.
2. Jørgen Steen Jensen: Biografier, Danmarks Middelalder og Renæssance, Inspektører og redaktører
1838 – 2010, Nationalmuseet 2011.
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Meddelelser
Personalia

Forskning, arkæologi

HEART Herning Museum of Contemporary Art
Har ansat Michael Bank Christoffersen som ny museumsinspektør.
Michael Bank Christoffersen er uddannet kunsthistoriker fra
Goldsmiths College i England med særligt fokus på samtidskunst
og teori i det 20. århundrede. Han har bl.a. ansvaret for at videreudvikle og realisere udstillingsprogrammer og står for både samlingen og særudstillinger.

Ribes Vikinger, Sydvestjyske Museer
I år 2000 nedbrændte den bygning fra 1850, som oprindeligt havde
huset Christian Giørtz’ bomuldsvæveri. Den efterladte brandtomt
gav arkæologerne mulighed for at undersøge fortidsminderne nær
Ribe Domkirke. Museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen har
videodokumenteret arkæologernes arbejde, så der nu er mulighed
for at se nogle af de spektakulære fund i en ny kortfilm. Man kan
bl.a. opleve arbejdet med at fremgrave den væsentligste kilde til
kristendommens tidlige historie i Danmark, se opdagelsen af en runesten i Ribe og optagelsen af et barneskelet fra en velbevaret middelalderkiste til nærmere undersøgelse. Filmen kan fremover ses i
foredragssalen på Museet Ribes Vikinger.

Donationer
Dansk Jødisk Museum
For nylig modtog museet for første gang en særlig type donation.
Pr. 1. januar 2012 blev det muligt for danske jøder, der flygtede til
Sverige under den tyske besættelse, at søge erstatning fra Claims
Conference. Museet har modtaget en sådan erstatningssum fra en
anonym giver, der har et klart ønske om at støtte museets arbejde
med dansk jødisk kulturhistorie.
HEART Herning Museum of Contemporary Art
Har fra Det Obelske Familiefond modtaget donation på 3 mio.kr.
over de næste 3 år, der går til realiseringen af udstillingskonceptet
HEARTfuture
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og Købmand Herman
Salings Fond har tilsammen doneret 20 mio. kr. til modernisering
af KUNSTEN.
Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer
I august i år døde Kamma Aakjær, som var datter af Jeppe Aakjærs
bror Jens Kristian. De såkaldte Fynbomalere – Johannes Larsen,
Fritz Syberg og Peter Hansen – var nære venner med ’De Jyske Digtere’, og malerne arbejdede flere gange sammen med forfatterne
omkring bogudgivelser og andre projekter. På baggrund af kunstnerkollegernes venskab og samarbejde, har man på museet igennem årene været i nær kontakt med Kamma Aakjær og har i tide
sikret sig interviews med hende. På sine ældre dage testamenterede Kamma en større bogsamling til museet, og blandt bøgerne,
som museet nu har modtaget, er der adskillige med dedikation fra
Jeppe Aakjær til broderen, Jens Kristian og dennes kone. Disse dedikationer er i mange tilfælde små digte, og de er meget
”Aakjær’ske”.

Priser
Danh Vo vinder stor pris. Hvert andet år udvælger Solomon R.
Guggenheim Foundation en vinder af en stor pris på 100.000 dollars sponsoreret af Hugo Boss. Prisen går som oftest til en yngre
samtidskunstner. Guggenheim har udgivet et katalog, som præsenterer projekter af Danh Vo, og de finalister han var oppe imod.
Med prisen følger en soloudstilling på Guggenheim i New York i
begyndelsen af 2013. (Tidligere danske finalister er Olafur Eliasson i 2002 og Joachim Koester i 2008).

Roskilde Museum. ”Mannerupskatten”
Museet har nu afsluttet udgravningerne af fundstedet for det opsigtsvækkende sølvskattefund fra germansk jernalder, og kan derfor nu afsløre fundstedet samt det nye navn til sølvskatten – ”Mannerupskatten”. Sølvskatten er fundet på en mark nær Mannerupvej
i landsbyen Mannerup lidt syd for Osted i Lejre kommune.
Vesthimmerlands Museum, Aars
Storprojektet Skagerrak 4
Den langvarige forundersøgelse af Skagerrak 4-kabelføringer er nu
afsluttet. I alt har museet set nærmere på en strækning på 22 km ud
af et samlet tracé på 42 km. Det blev bekræftet at Vesthimmerland
er et ganske særligt område, hvad mængden af fortidsminder angår, men desværre også at nedslidningen af de arkæologiske levn
er omfattende. Der blev afdækket i alt 37 lokaliteter og fundet flere
enkeltliggende huse fra bronzealderen, store bopladser fra jernalderen og forskellige former for gravanlæg, overpløjede gravhøje og
stendyngegrave fra stenalderen, urnebegravelser fra bronzealderen og jordfæstegrave fra jernalderen.
Kulturarv, nyere tid
Nedrivning af ledvogterhus afsluttede banens tid i stationsbyen
Aars. Huset blev opført i 1900 som typehus til en ledvogter og familie. En udvidelse og ombygning i 1950 skabte modernisering og
bedre pladsforhold til beboerne. Museet har haft mulighed for at
gennemføre en grundig registrering af bygningen, som vil blive
fulgt op med kildestudier og interviews. Derudover har museet
hjemtaget enkelte bygningsdele.

VI LEVERER ALT TIL EFFEKTIV
OPMÅLING OG KORTLÆGNING

GEOTEAM A/S y tlf: 77332233,
77332233
www.geoteam.dk y e-mail: lm@geoteam.dk
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ÅRETS
FUND
blev godt modtaget!

INNOVATIVE
$-/+'"*',%0ɏ
LØSNINGER
DE DIGITALE MULIGHEDER ÅBNER OP FOR HELT NYE
$-/+'"*',%0$-/+#/ɔ)#,"#/'Ç-1#,1'*#/,#

REDIA FOLDER INDHOLDET UD
Hos Redia er vi eksperter i innovative formidlingsløsninger, der levendegør museernes mange fortællinger. Vi folder indhold ud i alle tænkelige former og
formater. På museet, i byrummet eller naturen. På
tværs af mobile enheder, skærme, digitale borde,
websites, tryksager og interaktive installationer.

FASTHOLD OPLEVELSEN
Vi hjælper jer med at skabe formidling dér, hvor bruDBOBK?BȵKABOPFDx?ķABC O RKABOLDBȹBO?BP DBQ 
Dermed fastholdes oplevelsen og giver mulighed for
at udforske indhold og kontekst når og hvor, der er tid
til fordybelse.

Tak for den store interesse for vores virksomhed i forbindelse med ODM´s arrangement på
Hotel Comwell Kolding 9. nov. 2012.
Vi fik mange positive kontakter med hjem, og
vi glæder os til at løse opgaver for de danske
museer. Kontakt en af vores afdelinger - de er
altid friske med et tilbud.
Reklame/marketing · illustration/tegning
kommunikation · skilte · web · it
Kontakt salgsafdelingen: salg@husetventure.dk
John Lindahl, salgschef: johnl@husetventure.dk
Henning Graabæk, projektleder: henningg@husetventure.dk
Kim Hansen, Art Director: kimh@husetventure.dk

RETHINKING DIGITAL DIALOGUE
+45 7020 1130 www.redia.dk

Huset Venture · Stavtrupvej 32 - 34 · 8260 Viby J. Tlf. 86 28 35 55
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Samtale II: Tingenes parlament

Rent skrot
Johannes Peter Kattrups far startede i 1923 det malerfirma, som sønnen stadig driver i en alder af 79.
I et anneks bag malerværkstedet i Helsingør har
han indrettet Museum for fundne fragmenter.

Af Søren Langager Høgh, ph.d.-stipendiat,
Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Malermester Johannes Peter Kattrup har sit eget museum i Helsingør, Museum for fundne fragmenter. Ud fra stædige principper
om vedholdende at samle på og
sortere i det vi andre smider ud, giver Kattrups museum bemærkelsesværdige bud på formidling
midt mellem materiel kultur, kunst
og litteratur.

”At du gider”, sagde en undrende mand
for nyligt til 79-årige Johannes Peter Kattrup. Men han gider godt, ja han insisterer
ligefrem på at gide. Kattrup bliver ved med
at arbejde som håndværker med pensionsalderen lagt bag sig i forrige årtusinde,
og Kattrup bliver ved med at samle ting op
fra gaden og tilrettelægge dem i collager,
assemblager og opstillede konstellationer
– også selvom han ad flere omgange har
fået et lodret forbud af sin kone. Den voluminøse ophobede mængde fragmenter,
som Kattrup kalder cigaretskodderne, pindene, avisstumperne, øldåserne, stenene
(småt brandbart affald ville de fleste andre
kalde det), er sirligt ordnet og udstillet på
det lille, men tætpakkede Museum for
fundne fragmenter, gemt af vejen i en baggård i Helsingørs centrum.
Når man hører Kattrup omtale fragmenterne, fortoner det umiddelbart påtræn-

gende gider-du-spørgsmål sig hurtigt. Med
et stykke skævvredet sort plastic - knapt 10
centimeter langt – i hænderne isætter han:
”Den var jeg glad ved at have fundet. Den
fandt jeg nede ved havnen, faktisk ved den
anden kinesiske restaurant, jeg kiggede
ikke efter skodder der, men jeg fandt den
og så tænkte jeg: Den er god. Der hvor
man veksler penge ved Forex. Den er god.
Du kan se mine tegninger dér, det er
mønsteret dér, og så kan du se dét der, rillerne, du kan se de der to tilsyneladende
næsten ens og dén der, som rager ud, og
så kan du se tendensen her går igen.”
Kattrup ser sådan en stump forvredet plastic i et helt andet lys, end vi har for vane
at gøre. I Kattrups hænder (og i hans talestrøm) er plasticstumpen ikke længere
griffbereit, som det hedder hos Martin Heidegger. Den er ikke længere overflødig, irriterende emballage, der hurtigst muligt

”Den er jeg glad ved at have fundet”. Et afrevet og skævvredet stykke plastic er i Johannes Peter Kattrups
øjne et æstetisk artefakt, der fortjener opmærksomhed.

Museum for fundne fragmenter
Inderste baggård, Bjergegade 15, Helsingør. Adgang efter aftale med Johannes Peter
Kattrup, Tlf. 2292 9933
Kattrups collager og konstellationer har
senest indgået i udstillingen ’Affald’ på
Københavns Museum 14.10.2011 –
31.07.2012. Kattrup har bl.a. bidraget
til bøgerne Guide. København (Brøndum
1999) og Af sted (Gyldendal 2009)
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skal af vejen, men geniscenesat som interessant artefakt i opmærksomhedens centrum. Kattrups fragmenter nægter at være
udtjent. Fragmenterne er ”Rent skrot”,
som der står med skrå sprittusch på et cirkelrundt metallåg i et hjørne af lokalet.
65.000 tegninger
Det er en tilsvarende omtippende fornemmelse af værdiløshed/værdifylde, ligegyldighed/interessevækkelse, man oplever på
Museum for fundne fragmenter. Malermesteren, der ”godt kan påtage sig kunstneriske opgaver, hvis det skal være”, trækker
ud i en hvid plastickasse, som er fyldt til
randen med A4-ark med tuschtegninger
på. Der er 1000 tegninger i sådan en kasse,
og dem er der 65 af, forklarer han. Tegninger produceret igennem de sidste 20 år, og
de hænger nøje sammen med de fundne
ting.
Ikke sådan forstået, at Kattrup aftegner
det, han finder. Han forklarer, at blikket
bag de malingsstrintede briller fæstner sig
ved formerne, brudfladerne, tekststumperne, når han finder en dims på gaden.
Disse formationer lagrer sig i Kattrups nethinde og kommer ud igen i tegningerne.
Han sammenligner det med håndværkerens malerarbejde og dets gentagne bevægelser, der ad åre lægger sig i håndens
muskler og nervebaner.
Tegningerne udpeger på den måde Kattrups materialitetssensitive indfaldsvinkel
til de fundne ting: De har form, farve,
struktur, fylde osv. og det er interessant
som æstetiske enheder i den forstand. Man
kommer til at tænke på det fundne objekt i
det 20. århundredes kunsthistorie, objet
trouvé, og på pionerer som Marcel Duchamp
og hans kloge readymades, Kurt Schwitters
og hans overfyldte Merzbau, Robert Rauschenberg og hans tilfældighedssøgende
combines - og i dansk kontekst Henry Heerup og hans naive skraldemodeller. Disse
avantgardens giganter peger fra hver deres
hold på det karakteristiske ved Kattrups
virke: Naivitet balanceres med refleksion,
streng systematik med vilkårligt rod.
Egentlig er det meget passende, at oceanet
af tegninger ligger stablet op og gemt af
vejen under en stor bordplade. De er ikke
udstillet, så man kan se, hvad de forestiller,
men stablet sammen i et arkiv, som gør, at
man erfarer tegningernes volumen, udstrækning og tyngde. Man ser materialet
og det kolossale arbejde, der er udført.
Kasserne med tegninger er en tydeliggjort
museal samling, og tydeligheden spejler
den monterende og arkivariske tilvirkning,
som er helt afgørende for Kattrups collager.

Cigaretskodder
Netop i kraft af disse formelle styringsparametre, som vil samle udelukkende fordi
man kan og arkivere udelukkende for arkiveringens egen skyld, bliver Museum for
fundne fragmenter et sted, hvor tingene
vrister sig fri af en ellers ubeskåren human
dominans i museumsverdenen.
Kattrup viser mig en stor skotøjsæske. ”Det
lugter,” siger han og vifter mig væk. Kassen
er fyldt med kinesiske cigaretpakker og
skodder opsamlet rundt omkring Kronborg, hvor Kattrup i perioder arbejder
med restaurering af de gamle bygninger.
Kattrup er ikke fortørnet over de asiatiske
turisters skødesløse omgang med deres affald, endsige deres usunde laster. Nej, det
virker som om, det er små gaver, der er blevet leveret til Kronborgs grusstier. ”Den er
typisk,” siger han og viser et mærkbart blåt
filter fra en cigaret frem mellem tommelog pegefinger. ”De kinesiske cigaretter er
blå med guldskrift og en kongekrone her.
Det er guld, guld, guld og sølv. Kineserne
har smukke cigaretter. De gør noget ud af
det, når de skal ryge.”
Skodderne og cigaretpakkerne, som går
igen på mange collager, er antropologiske
fragmenter af fremmed kinesisk kultur
midt i Holger Danskes Helsingør. Kinesisk
rygning og den turisme, som byen i stor
udstrækning er blevet eksponent for og afhængig af, løber sammen i disse skodder,
der på én gang er håndfast sedimentering
af en ellers stor og abstrakt globalisering,
men også genfortryllet reminiscens af en
helt konkret hverdag i Helsingør. På Kattrups collager bliver det tydeligt, at disse virkelige skodder ikke kun er turismens efterladenskaber, men at turismen tillige er
skoddernes efterladenskaber, så at sige. I
det perspektiv Museum for fundne fragmenter giver, er skodderne det apriorisk
givne, ikke turismen, ikke globaliseringen,
ikke kineserne og ikke Holger Danske.
Det er dobbeltbundede og hierarkinedbrydende historier af den slags, museet også
formidler, og Kattrups udstillingsvirke lader sig derfor placere i forlængelse af en
lignende tendens til tingsprioritering hos
samtidskunstnere som f.eks. Sophie Calle,
Simon Evans eller Taryn Simon. De er fælles om et kvantificerende arkæologisk og
forbindelsesbyggende sociologisk greb
med afsæt i ting. F.eks. præsenterer Taryn
Simon, i værket Contraband (2010), fotografier af 1075 effekter, som myndigheder
ikke tillod rejsende at indføre i USA.
Kunstneren dokumenterede over fire
døgn ALT, hvad der ikke kom igennem toldernes net i JFK-lufthavnen i New York.
Den enorme heterogene masse af afbil-

Johannes Peter Kattrup har lavet 65.000 tuschtegninger, og hver dag kommer der et par stykker til.

lede ting udgør disse fire novemberdages
globale drømme og mareridt, vel at mærke
sådan som tingene, tavse men langt fra udtrykstomme, foreviser os dem.
Hvad er værd at samle på?
I min samtale med Kattrup bruger han
hyppigt ordet træning, og det er helt tydeligt af stor vigtighed for ham, at besøgende
på museet opfatter stedet som en slags visuelt fitnesscenter. Han bygger sin museumsvision på en idé, som han kalder ”øjetrim”. Øjet skal trimmes til at se dele og
helheder i den zappende moderne verden, vi befinder os i. Det er angiveligt en
evne, som er gået tabt: ”Vores tidsalder er
den fragmenterede tidsalder. Alt er fragmentarisk,” bedyrer Kattrup kulturpessimistisk og afslutter bekymret: ”Hvordan skal
mine oldebørn kunne finde ud af, hvad
der er værd at samle på?”
Det skal de ved at gå på museum, lyder
det prompte, opløftende fra Museum for
fundne fragmenter, hvor verden genbesøges i nye helheder og andre sluttede ordener. På Kattrups museum fremhæves
den kværnende konsumkulturs glemte
rester som unikke enheder med en egen
værdighed. Collagerne viser betydningssammenhænge, som tingene er indskrevet
i, og som det er muligt at sortere efter. Svaret på, hvad der så skal ske med Kattrups
store samling, den dag han taber malerpenslen, savner et ligeså tydeligt svar.
Man kunne bruge den franske videnskabssociolog Bruno Latours begreb om et ”tingenes parlament”, et demokrati udvidet til
også at omfatte tingene, men i den dobbelte betydning af ordet ting: en ting [genstand] og et ting [sted for forhandling]
som samlende parentes her, ja måske er
Latours tågede vision realiseret i Helsingør? På Kattrups museum får tingene i hvert
fald for en stund lov til at deltage i diskusDANSKE MUSEER 6/12
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sionen om vision og indretning af vores
samfund. Stumperne af den moderne verdens virvar derude er provisorisk sat ind i
meningsgivende systemer herinde på museet, hvor samlingen træner den besøgende i at øjne, anerkende, til- og fravælge tingene.
Litteraturens ting
Når jeg sammenholder mit igangværende
forskningsprojekt ved Københavns Universitet (Litteraturens ting – repræsentation af ting
i dansk litteratur 1956-2010) med Kattrups
museum, er det slående i hvor høj grad litteratur og museum forbinder sig, eller rettere, hvordan litteraturen fungerer på Museum for fundne fragmenter’s betingelser.
Litteraturens ting tager udgangspunkt i den
iagttagelse at skønlitterær sprogliggørelse
og benævnelse af tingene, i nogle tilfælde
ikke distancerer os fra tingene, men tværtimod serverer dem for os ude af den menneskelige brug, de normalt er indlejret i. I
litteraturen får tingene lov til at være ting,
akkurat som på Kattrups collager. Litteraturen fungerer som et sted, hvor tingene
samles op og gives agentur. Ét eksempel på
det er Henrik Nordbrandts digt Ode til et
brugt søm fra 1980, hvori et rustent søm
kærtegnes:

At rette det ud og bruge det igen
føles næsten som en mishandling
af sømmet
og at sammenligne dets ensomhed
med sin egen
hvor fristende det end måtte synes
ville være en hån mod sømmets væsen
der fastholder, hvad man ønsker og er
trofast imod det.
”Det søm var jeg glad ved at have fundet”,
kan man næsten høre Nordbrandt sige.
Digtsekvensen optræder som en sømmets
delegerede; som den tavse og undseelige
tings forsvarer i en verden af højrøstede,
fremfusende egoer. Denne omsorg for det
nonhumanes nøgterne, kedelige, banale
fremtræden finder jeg eksplicit i dele af de
seneste 60 års danske litteratur – og altså
på Kattrups museum. Midt imellem det
kunstneriske og det sociologiske løsnes
fragmenterne her fra den antropocentrisme, som museer og udstillinger så ofte
søger. I stedet gives tingene et selvstændigt
rum med fri taletid.
Kuppet ved Kattrups museum ligger i en
skærpet opmærksomhed på dels den enkelte tings materielle egenart, dels på tingenes indbyrdes fællesskaber og forbindelseslinjer. Vi skal måske helt tilbage 1600tallets kuriøse raritetskabinetter for at

Det meste af gulvarealet i Museum for fundne fragmenter er optaget af ting. På loftet ovenfor en skrøbelig trappe finder man endnu flere.

finde en udstillingsform, der ligner Kattrups? Eller også skal vi – litterater såvel
som museumsfolk - blot lade bommen
mellem litteratur og museum svinge op?
Det er i hvert fald slående, hvordan sømmet hos Nordbrandt og plasticstumpen
hos Kattrup, ”den her spændende person
med det her spændende museum”, som
hans egen beskrivelse lyder, bades i det
samme anerkendende lys.
I Øresundstoget på vej hjem fra Helsingør
ligger der en rød kapsel til en halvliters
cola-flaske på sædet over for mig. Jeg tager
den op, mærker griberillerne hele vejen
rundt, kigger nøje på den overrevne plombering, der stritter ud i en fin kurve, og
putter den i lommen.

Tingenes parlament ligger i en baggård i Helsingørs centrum. Der er kun lige akkurat plads til at besøgende kan klemme sig rundt mellem nytårsraketter, handsker,
mursten, pinde, dåser og cigaretpakker.
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Samtale III: Dansk Jødisk Museum

Niemals vergessen
Af Jesper Beyer Nielsen,
museumsmedarbejder og
Anders Johannsen, ph.d. stipendiat

Artiklens forfattere har besøgt en
række museer i udlandet med det
til fælles, at de kalder sig jødiske.
Men hvad har disse museer til fælles, og hvad gør dem forskellige?
På baggrund af museumsbesøg
i Prag, Sydney, Berlin og Dansk
Jødisk Museum i København, giver
forfatterne deres bud på spørgsmålet.

E

nhver europæisk storby med respekt
for sig selv har et jødisk museum, og
det samme har adskillige storbyer i resten
af verden. Foruden København har vi besøgt jødiske museer i så forskellige byer
som Prag, Sydney og Berlin, og overalt er
indtrykket det samme. Her fremvises noget meget betydningsfuldt, noget, som
kræver stilhed og eftertanke. Holocaust er
helt centralt i jødernes nyere historie, og
det er denne tragiske begivenhed, som
museerne oftest formidler, og det gør de
med ro og værdighed. Generelt redegør
udstillingerne med forbløffende objektivitet og distance for de mange personlige
tragedier uden at lade følelserne løbe
løbsk, hvilket ellers, på en måde, ville være
på sin plads. Museerne fremstår beherskede og lødige, som om de var opført af
pligt snarere end af passion. De fortæller
historien, fordi den ikke må glemmes eller
overses. I deres hensigt deler disse museer
meget med den alvorsfulde formaning,
som på hundredvis af monumenter og
mindetavler i det gamle tyske rige, står
præget i sten: ”Niemals vergessen”.
Ankomst til Dansk Jødisk Museum.
Modsat alle andre steder i verden fremstiller Dansk Jødisk Museum, der har til huse
i Galejhuset ved Det Kongelige Bibliotek,
historien om landets jøder som overvejende positiv. Lige siden jøderne kom til
Danmark i 1684 på invitation fra kongen,
har forholdet mellem de herboende og de
nytilkomne været godt. Det er, hvad vi får
ud af en informationsfilm, der kører i
sløjfe i et rum tæt ved museets indgang.
Senere, i 1814, fik jøderne fulde borgerrettigheder i landet, mens deres situation i resten af Europa fortsat var presset. Norge
benyttede f.eks. deres nyvundne frihed fra
dansk overherredømme til at indføre totalt
indrejseforbud for jøderne samme år.
Først med en stor indvandring af østeuropæiske jøder i starten af det tyvende århun-

Foto fra Pinkas Synagogen i Prag: Det Jødiske
Museum i Prag, Dana Cabanova. Museet startede
allerede i 1906, men led i perioder under de dårlige
forhold i Tjekkiet, særligt under de nazistiske og
sovjetiske overherredømme. Museet er dag i dag en
samlebetegnelse for en række synagoger og besøgssteder i Prags jødiske bydel, der bl.a. tæller den jødiske
kirkegård, Klausen Synagogens udstilling om jødiske skikke og traditioner og Pinkas Synagogen, hvor
væggene er præget af navnene på de 77.297 holocaustofre, der kom fra Böhmen og Mähren (det nuværende Tjekkiet). Foto: Dana Cabanova/Jewish
Museum in Prague.

drede oplevede det jødiske mindretal i
Danmark fjendtlighed fra resten af befolkningen.
Jøderne fra øst var mindre villige til at give
køb på deres traditionelle livsførelse, og
deres tilstedeværelse var således mere synlig end de velintegrerede herboende jøder. Det trak fronterne op og tvang den
oprindelige jødiske befolkning ind i en ny
identitet: “Før de kom, var vi danskere af
DANSKE MUSEER 6/12

15

vises efter den historiske. “I love Copenhagen”, siger han med et stort og varmt smil,
“I love Denmark. They really did something to save the Jews”. Arkitekten lægger
stor vægt på, at bygningen og indretningen er med til at fortælle historien. Vi får
altså at vide, at vi skal slå antennerne ud og
lægge mærke til, hvad de fysiske omgivelser betyder for formidlingen.
Liebeskind stod også for forvandlingen
af Berlins tidligere bymuseum til et jødisk
museum, der åbnede i 2001. Her kan man
f.eks. gå en tur i betonhaven, ”der Garten
des Exils”, hvor træerne er skiftet ud med
uforsonlige betonsøjler. Den nye indretning i bygningen ved Det Kongelige Bibliotek har, ligesom museet i Berlin, Liebeskinds skæve linjer, og omgivelserne er i høj
grad med til at præge museumsoplevelsen:
Rummene i museet er sporadisk belyst, og
der er noget besynderligt ved gulvene, som
skaber et let fysisk ubehag – man kan ikke
gå lige og støder nemt ind i væggen. Hvis
man lægger en kuglepen på gulvet, ruller
den væk: gulvet hælder.
Genstandene vises i montrer, hvor glaspladerne nogle gange danner en skarp vinkel
ud mod den besøgende, ligesom et observationsvindue i en gammel ubåd. Andre
gange sidder vinduet meget højt eller meget lavt, men så godt som aldrig i øjenhøjde. Besøgende må bukke sig og strække
sig for at få et godt kig ind i de mørke kasser, der også er formgivet af Liebeskind.

Jüdisches Museum Berlin. Trappen her fører ned til kælderens beton, der danner rammerne om formidlingen
af holocaust i Liebeskinds tilbygning til den gamle bygning. Museets omfattende udstillinger behandler de tyske jøders forhold til resten af samfundet gennem mere end tusind år. De ildevarslende trin på billedet her er
med til at bestemme, hvilken sindsstemning man kommer i, og i de følgende udstillinger indgyder murenes
skæve vinkler et vist ubehag hos den besøgende. © Jüdisches Museum Berlin. Foto: Jens Ziehe.

mosaisk tro - nu er vi jøder.” Med dette tankevækkende udsagn minder informationsfilmen os om en integrationsproces, der
langt fra har været gnidningsfri, men også
om, at det at være jøde i lige så høj grad er
noget, der kommer udefra, fra omgivelserne, som noget der kommer indefra.
Museets år nul er 1684, året hvor jøderne
kommer til Danmark, for dansk kulturhistorie er det perspektiv, hvori jødernes fortælling skildres på museet i København.
Udstillingsgenstandene fortæller bl.a. om,
hvilke erhverv jøderne typisk bedrev og
giver også et indblik i, hvordan immigrationen er forløbet gennem tiderne. Efter
1814 er der mange fine eksempler på, hvil16
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ken stolthed borgerrettighederne indgød.
Beviset for at integrationen var vellykket leveres bl.a. og ganske overbevisende af malede emblemer fra datidens skytteforeninger med navne som Levin og Mayer. Den
positive fremstilling af integrationen gør
historien mere tilgængelig og vedkommende, end når man på holocaustmuseer
tvinges til at bøje nakken i andagt over for
det udstillede.
Arkitekturen: på gyngende grund
Ideen om, at jødernes danske integration
er en solstrålehistorie af de helt store, bliver gentaget og forstærket af museets arkitekt Daniel Liebeskind i en lille film, der

Forvirring
Efter besøget er vi forvirrede. For hvilken
historie fortæller den søsygeskabende arkitektur på Dansk Jødisk Museum egentlig?
Hvorfor skal vi være utilpasse, når vi træder ud af bygningen, som bl.a. skulle fortælle historien om den danske heltedåd
under anden verdenskrig, og er utilpasheden forskellig fra den fornemmelse af at
miste fodfæstet, som er karakteristisk for
Liebeskinds betonhave i Berlin?
Hvordan passer arkitekturen med historien? Og er det rimeligt, at Liebeskind er
så glad?
Opklaring
Med de mange spørgsmål som pressede sig
på, besluttede vi os for at kontakte Janne
Laursen, som siden 2001 har været direktør for Dansk Jødisk Museum, som åbnede
for offentligheden tre år senere.
Hvilken historie fortæller Dansk Jødisk Museum?
“Først må man forholde sig til, hvad der er
dansk, og hvad der er jødisk. Vi er et kulturhistorisk museum, der forvalter en del

fortæller dog om Theresienstadt, hvortil
de omkring 800 danske jøder, som ikke
nåede at flygte, blev deporteret. Selv om
det ikke var en udryddelseslejr, var forholdene ekstremt dårlige og det daglige liv en
prøvelse. Det forties ikke. Når Holocaust
ikke spiller en større rolle i udstillingen, er
det fordi perspektivet er dansk, og fordi
der, i modsætning til de fleste andre lande,
er et rigt materiale, som belyser mange andre sider af jøders liv og hvordan end et,
der omhandler Holocaust. Udstillingerne
tager derfor afsæt i det, der findes:
“Danmark har en unik stilling, hvad angår
genstande. Der er en ubrudt kulturarv ikke noget sort hul under krigen. Det danske socialvæsen passede på folks lejligheder, mens de var i Sverige. I et tilfælde var
der nogen, som dristede sig til at stjæle fra
de forladte lejligheder. De blev arresteret
og kom for retten. Og disse ting foregik
samtidig med at jøder andre steder i Europa med myndighedernes bifald fik
plyndret deres efterladte boliger og konfiskeret alle værdier”. I Danmark er der en
anden historie at fortælle.

Dansk Jødisk Museum, København. Daniel Liebeskinds indretning af museet med skæve vægge og ujævne
skibsdæk skaber et udfordrende rum i samspil med de rundede lofter i Galej-huset i Det Kongelige Bibliotek.
Dansk Jødisk Museum skiller sig ud fra de museer, vi ellers har været på, ved grundlæggende at fortælle en
positiv historie, som væggenes lyse, svenske birketræ understøtter. Foto: Bitter+ Bredt, Dansk Jødisk Museum.

af den danske kulturarv, som andre museer ikke har. Og hvad er så dansk, kunne
man spørge? Det er, hvad der ligger i kommodeskufferne rundt omkring i de danske
hjem. Så genstandene kan altså også
komme fra efterkommere, der ikke selv er
jøder.”
Janne Laursen fortæller videre, at udenlandske gæster netop har bidt mærke i, at
museet ikke kun fortæller om rent jødiske
familier, men også blandingsægteskaber:
“Vores genstande er også med til at skildre
en integrationsproces. Vi har bl.a. en
menu fra et jødisk bryllup, hvor der blev
serveret hummer i mayonnaise. Det er et
meget godt billede på, at det at være jøde

ikke er en entydig størrelse, og vi blander
os ikke i religiøse definitioner.”
Hummeren på bryllupsmenuen er lidt af
et særsyn, når jøder ifølge forskrifterne
ikke må spise skaldyr. Dermed er menuen
et udtryk for, at museets udstillinger gør en
dyd ud af ikke at være normative. I stedet
hylder de den jødiske diversitet, som holdes sammen af traditionerne.
På andre museer fylder Holocaust, som nærmest
udslettede folkeslaget, meget. Men ikke i København. Hvorfor?
“Dansk Jødisk Museum er et kulturhistorisk museum. Derfor finder man intet om
Auswitch.” Et lille hjørne af udstillingen

Svensk træ og skibsdæk
Man bliver først en smule søsyg af at gå rundt i
museet. Det er ligesom at befinde sig på en færge,
noget der er i konstant bevægelse. Hvad er formålet med at skabe denne oplevelse hos den besøgende?
“Bygningen er med til at fortælle den gode
historie, som vi fortæller på museet. De
skrå brædder skal give folk en oplevelse af
at stå på en af de både, der blev brugt til Jødeaktionen. Det lyse, svenske birketræ på
væggene er også med til at fortælle denne
historie om den gode gerning, ’Mitzvah’,
som det hedder på hebraisk. Libeskind har
tegnet museet med udgangspunkt i dette
ord, så man går rundt i bogstaverne i mitzvah. De fysiske omgivelser er dermed en
vigtig brik i museets formidling.”
Historien om Danmark som lyset i verden,
som nationen der stod sammen for at
hjælpe så mange jøder som muligt i forbindelse med jødeaktionen i 1943, er helt
gennemgående i museet. Det er tydeligt, at
der ligger en meget skarp prioritering bag
indholdet, der samtidig har den underliggende hensigt at skabe nysgerrighed hos
publikum. Denne kvalitet fremhævede
Janne Laursen, og der er ingen tvivl om, at
udstillingerne gør én sulten efter mere.
Museet har siden 2007 haft et forskningsog dokumentationsprojekt, der skal afdække danske jøders krigsoplevelser. I de
kommende år fortsætter museet sin indsamling af historier af samme karakter som
dem fra de danske jøder, der under anden
DANSKE MUSEER 6/12
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Jüdisches Museum Berlin. Jøderne har som gruppe en særlig status i verdenshistorien, fordi de stort set altid
har levet som minoritet, og forskellige jødiske grupperinger i Europa har haft svære kår. På Jüdisches Museum Berlin kan man bl.a. sætte sig ind i, hvordan befolkningen i byer som Mainz i det middelalderlige Tyskland forfulgte det jødiske mindretal, og et besøg på de jødiske museer fortæller lidt om, hvor åbensindede de
europæiske samfund har været gennem tiden. © Jüdisches Museum Berlin, Foto: Ernst Fesseler.

verdenskrig var i eksil i Sverige. Under indsamlingen fandt museets medarbejdere ud
af, at mange af vidnerne ikke tidligere
havde talt om deres oplevelser i det Sverige, der for en stor del var uberørt af krigen. Projektets første resultat blev bogen
Ikke noget at tale om. Danske Jøders Krigsoplevelser 1943 - 1945, skrevet af museumsinspektør Sofie Lene Bak.
Dansk Jødisk Museum er et sted der udfordrer publikum, og på flere måder bringer
os ud af fatning. At væggene var af svensk
birketræ, og at de skrånende gulve skulle
bringe tankerne i retning af skibsdæk, ved
vi nu. Da vi første gang gik ud af Galejhuset og stod og sundede os i solen, havde vi
begge en fornemmelse af, at det var meningen, at vi skulle have det dårligt. Men vi
var lidt i tvivl om, hvorfor vi skulle have det
på den måde, når nu udstillingen handlede om Mitzvah, den gode gerning. Først
18
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anden gang vi gik ud derfra, forstod vi, at
vores første indtryk var misforstået – i forhold til museets intention. Men det skyldtes især vores forventninger til, hvad et
jødisk museum er og kan være, og at disse
forventninger var så stærke, at de simpelthen stillede sig i vejen for oplevelsen af
den danske undtagelse. Måske var det,
fordi selve bygningen manglede en tekst,
der kunne belyse, hvordan arkitekturen relaterer sig til den historie museet fortæller
om de danske jøder. Det debatterer vi stadig.
Sydney Jewish Museum. Museets to øverste etager,
som åbner ud mod en lys aula, rummer jødernes
historie i det tyvende århundrede. Hver dag viser
såkaldte ”survivor guides” rundt i denne del af udstillingen, hvor det er helt simple genstande som en
slidt dragt fra en indsat i en kz-lejr, et lille håndlavet musikinstrument og aviser og udklip fra
30erne, der gør det største indtryk.

Det sociale museum

Beat Poverty
Af Sarah Smed Vestergaard,
museumsinspektør og Nils V. Jensen,
Museumsformidler, Forsorgsmuseet v.
Svendborg Museum

De seneste år har mange museer
forsøgt at besvare spørgsmålene
“Hvordan får vi flere unge besøgende, hvordan engagerer vi dem?”
I begyndelsen af 2012 gennemførte Forsorgsmuseet et projekt,
der skulle vise sig at rumme dele
af svaret: Tværinstitutionelt samarbejde og et ugelangt besøg af
42 unge fra lande i hele Europa.

Win-win
Forsorgsmuseet, som er en del af Svendborg Museum, har indgået en række partnerskaber for at nå ud til kommunens
unge. Et af de bedste eksempler herpå er
samarbejdet med Svendborg Ungdomsskole. Museets rammer står til rådighed
for skolen, og lærerne indtænker museet
og dets udstilllinger i deres arbejde. Ungdomsskolen har fra tidligere projekter stor
erfaring med én særlig form for uformel
læring: Youth Camps. EU-programmet
Youth in Action, som rummer midler til at
finansiere ungdomslejre, hvor unge europæere mødes og arbejder med kreative
projekter. Museum og ungdomsskole formulerede en fælles intention om en ungdomslejr, hvor deltagerne modtog pædagogisk støtte fra Ungdomsskolen og Forsorgsmuseet bidrog med historier, genstande og læringsaktiviteter.

Youth in action
Midlerne til rejser, kost og logi kom fra EU
på baggrund af en ansøgning, der lagde
vægt på aktiv deltagelse, europæisk medborgerskab og udviklingen af interkulturelle kompetencer. Dertil aktiviteter, som
skulle udvikle de unges kreativitet og ”spirit of initiative”. Temaet for ugen var ydmygt ”at bekæmpe fattigdom”. Ansøgningen understregede, at lejren ville tilgodese
socialt udsatte unge, som selv havde fattigdom inde på livet.
42 unge i alderen 15-17 år fra Danmark,
Tjekkiet, England, Italien, Portugal og
Sverige kom med en leder fra hvert lands
ungdomsorganisation. Samlet viste gruppen sig at være en blanding af både ressourcestærke og -svage unge. På lejren
skulle de bl.a. tilrettelægge en udstilling
med genstande, de hver især havde med
hjemmefra, genstande, der på hver deres

Gruppen af unge foran en del af deres street art-projekt. Foto: Fagfotografen.
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Street art
lavet til postkort. Teksten
understreger de
unges fællesskabsfølelse.
Foto: Fagfotografen.

social uerfarenhed, og hvor alle
har lyst til sjov og er langt hjemmefra, viste sig også krævende.

måde belyste temaerne: Ensomhed, Reglerne, Frihed, Indespærring,
Mad og Hjem. F.eks. medbragte de engelske unge en fodlænke til brug ved afsoning af straf i hjemmet i relation til temaet
Indespærring.
Temaerne var gennemgående for aktiviteterne og ramme omkring diskussioner om
fattigdommens konsekvenser. Der skulle
produceres film på iPads, skabes street art
på byens legale graffitivægge, som senere
blev omdannet til postkort og atter blev
udleveret mod donationer. Disse tog deltagerne imod ved en indsamlingsaktivitet i
Svendborgs bymidte en travl lørdag formiddag, og pengene valgte gruppen efterfølgende at give videre til den lokale varmestue.
Det var museets ønske at skabe et formidlingseksperiment med museet i centrum:
De unge skulle f.eks. diskutere, hvad et
20
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godt og et
dårligt museum var for
dem, og hvad et museum faktisk kan – når
det er godt. Derudover havde vi fundet historiske genstande frem fra magasinerne,
som illustrerede de nævnte temaer, og ved
en ”handlings-session” fik de unge hvide
handsker på og fik lov til at holde genstandene, mens de fik fortalt de stærke historier om dem. Specielt vakte beslaglagte
hjemmelavede våben og hashpiber stor interesse og undren, og faciliterede spændende samtaler mellem de unge, museet og
lederne.
Ideen med Beat Poverty var at undersøge,
om der kunne skabes et alternativt læringsmiljø, hvor en sammensat gruppe af unge
kunne arbejde sammen om uformelle
læringsaktiviteter. Dét lykkedes til fulde.
Men at tøjle et stort antal unge med sociale
udfordringer, adfærdsdiagnoser, manglende respekt for regler, egen fattigdom og

Historikere på ukendt territorium
42 teenagere med et engelsk, der varierer
fra gebrokkent til en utydelig nordengelsk
dialekt, var i sig selv en udfordring. Når
ambitionen derudover var at flytte opfattelserne af, hvad fattigdom er, og hvad et
museum kan være, var de manglende
sprogkundskaber en barriere, som fyldte
mere end berammet. Derudover var deltagerne som nævnt socialt meget sammensat: Unge svenske andengenerationsindvandrere. Økonomisk priviligerede og meget uskyldsrene studerende fra Italien.
Unge arbejdsløse fra England, hvor en del
havde ADHD-diagnoser at kæmpe med.
Sammensætningen skabte til tider gnister,
og der opstod grupperinger og konflikter.
En åbenlyst homoseksuel ung dansk mand
blev f.eks. udsat for mobning fra nogle af
de lidt ældre englændere. Maden blev
også kritiseret, og selvom det var god solid
kost for mange af de unge, ville de hellere
på McDonalds.

Logo til Beat Poverty kreeret af en af de
danske unge. Logoet blev brugt på
t-shirts, plakater, postkort mv. til at
skabe en fælles visuel identitet
for Campen. Foto: Mikkel
Hammersvang.

Klar til indsamling. Her er 5 nationaliteter samlet for at yde velgørenhed for én dansk varmestue.
Foto: Sarah Smed Vestergaard.

Teambuilding på Forsorgsmuseet var
både med til at ryste de unge sammen,
men også at gøre dem mere trygge i de
meget uvante rammer. Foto: Sarah
Smed Vestergaard.

Pædagogiske konflikter kræver pædagogiske løsninger, og rollefordelingen skal
være klarlagt, så museumspersonalet ikke
skulle stå for pædagogisk konflikthåndtering. Ansvarsfordelingen haltede, når vi
som museumsfolk blev inddraget i pædagogiske rådslagninger. Så står man som
faguddannet historiker pludselig kl. 2 om
natten over for dilemmaet om, hvordan
man bedst tackler en 16-årig svensk dreng,
der har forsøgt at snyde sig til at købe alkohol?
Indtryk og aftryk
Trods skønhedsfejl fik de unge meget ud
af Beat Poverty. For mange var det en rejse
med stærke positive og personlige oplevelser, som de ellers aldrig ville have haft økonomiske eller personlige ressourcer til.
F.eks. fik de engelske deltagere for første
gang eget pas, da de aldrig havde været
udenlands før, og de portugisiske unge,
som ellers var nogle af de yngste og mindst
erfarne, blev et socialt stærkt samlingspunkt for den øvrige gruppe.
Det mest markante resultat var dog, at
lejren var med til at udvide deltagernes

personlige og samfundsmæssige viden.
Mange blev berørte over museets historier
og læringsaktiviteter og gav udtryk for, at
de aldrig ville se på et museum på samme
måde igen. At se deres egne ting på museet havde stor effekt, og deltagerne gav
også udtryk for glæden ved at blive taget
alvorligt.
Campens aktiviteter rykkede ved forestillinger om fattigdom, og ved hjælp af egne
street art-kunstpostkort formåede holdet
at indsamle over 6000 kr. til den lokale varmestue. De gjorde simpelthen en konkret
forskel for en (anden) gruppe udsatte
mennesker, som lever på kanten af samfundet.
Én oplevelse, som gjorde særligt indtryk
både på ledere, unge og museum, var mødet mellem brugere af varmestuen og de
unge. Mødet var aftabuiserende og med til
at sætte ansigt på dem, der ønskede hjælp
og dem, der hjalp.
Efterklang
Selv om vi til tider, pædagogisk set, var på
gyngende grund, og også bekymrede os
for museumsfagligheden, gør vi det gerne

igen. Der er meget få andre projekter, som
har formået at skabe så stor forskel for deltagerne. Der var uforudsete konflikter og
klager, men der var også hjertevarme, venskaber og meningsfyldte diskussioner om
økonomisk og social fattigdom i fortid og
nutid. Det er med slet skjult stolthed, at
Forsorgsmuseet efterfølgende kunne læse
denne evaluering fra den engelske leder
Emily Pearson:
”Beat Poverty 2012 was a life changing experience for the young people involved
from England. Some of them had never
travelled before and many had never spent
time in a museum in their life! The interactive way they could get involved in exhibits and create their own piece of history
meant they learnt skills which they will use
throughout the rest of their lives. The museum put so much time into making the
project a valuable experience for all the
participants involved. Truely a forward
thinking organisation.”
DANSKE MUSEER 6/12
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Museum af sprog

Identity Laboratory
Af Helle Laustsen, cand.mag. og
Jesse-Lee Costa Dollerup, cand.mag.

Fotos: Pernille Klemp.

Kursisterne mødes på ”dramacatwalk”. Her skulle
de reflektere over, hvordan man skulle udtrykke sig
over for andre efter at have påtaget sig en ny ”identitet” ved hjælp af lab’ets kostumer og rekvisitter.
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Hvordan gøre en Rokokoudstilling interessant for unge, sprogkursister
og personer med ikke-vestlig kulturbaggrund? Nysgerrighed og oprigtig interesse i at nå et andet publikum drev dette undervisningstiltag på
Designmuseum Danmark frem. Initiativet var rettet mod gymnasieelever og voksne sprogkursister og tog form af et laboratorium og et eksperimenterende læringsrum.

Scenen er sat – undervisning i et
uformelt læringsmiljø
Et emne og en udstilling om en fjern stilperiode som rokoko kan let opfattes som
vanskeligt tilgængeligt stof, og noget, der
kræver forhåndsviden. Hvordan kan forholdet vendes, så den besøgende i stedet
kan genkende sig selv og sin egen tid, motiveret af udstillingen? Hvordan få publikum til at forholde sig aktivt til problem-

stillinger, som vedrører vores kulturarv?
Der blev forsøgt at skabe interesse gennem
præsentationer og øvelser, som tog afsæt i
dragter og hverdagsgenstande fra perioden og ved at forbinde genstandene til andre kulturelle fænomener i perioden.
Samtidig blev emnet relateret til nutidige
kulturelle og sociale koder.
En del af udstillingsarealet blev anvendt til
læringsrum som en fysisk afslutning på Ro-

Klædt i nogle af Identity lab’ets rokoko- og subkulturinspirerede kostumer, fik sprogkursisterne mulighed for at udfolde sig kreativt og udvikle sprogfærdigheder gennem rollespilsaktiviteter med fokus på
identitet og udseende.

kokoudstillingen, og en ny formidlingspraksis, kaldet ”ID LAB”, tog form. I lab’et
var der publikumsbænke med rokoko-puder, skabt af I tråd med verden, et projekt
hvor, design og kunsthåndværk er med til
at synliggøre indvandrer- og flygtningekvinders håndarbejdskompetencer udadtil.
Læringsrummet var indrettet som en
”twistet” rokokohave med tjørn og egetræer i pangfarver og fuglebure hængende fra
grene, hvor små fugle prøver at komme ud
og ind. En gade i tagpap og en bro inspireret af kineserier forbandt fortid og nutid
og fungerede som scene for ”dramacatwalk” – forstået som en konkret og centralt
placeret opfordring til at arbejde med dramatik, rollespil og aktivitet i rummet. Musik med rokokoreference og punk iblandet
fuglefløjt dannede lydkulissen.
For at sætte gang i identitetslegen og diskussionerne kunne de besøgende benytte
sig af et stort udvalg af rekvisitter og kostumer skabt af projektets scenograf og i samarbejde med to produktionsskoler. Indflydelser fra forskellige tidsperioder og subkulturer såsom reggae, hippiekultur, japansk gademode, hiphop og punk satte
præg på rekvisitterne, som fortalte hver deres historie om identitet og selviscenesættelse. Tilgangen levnede mulighed for fri
association og aktiv brug af deltagernes
egne idéer. Grafiske ”æblekort” med kom-

Voksne kursister fra forskellige sprogcentre deltog i
oplevelsesbaseret sprogundervisning i Identity
lab’ets inddragende rammer.

mentarer fra publikum, hang fra træerne
og var lige til at plukke. Så var scenen sat til
en undervisning, der kunne opleves med
krop og sjæl!
Identitet er overskriften – så kan alle
deltage!!
Rokokoperiodens maskespil og attituder i
samspil med det 20. århundredes efterkrigs-subkulturer gjorde det muligt at
sætte et centralt begreb som selviscenesættelse i fokus. Et nutidigt blik på efterkrigstidens subkulturer fungerede så som øjenåbner for rokokoens ellers lidt vanskelige
stof og gjorde det muligt for elever og deltagere at bringe egen viden og erfaringer i
spil. Derigennem blev der dannet bro til
”os andre” mellem de to århundreder. I
den fortælling om tilblivelsen af mode,
som begge stilperioder her repræsenterer,
illustreres de kontrapunktiske vilkår for en
tøjstils opkomst. Her har vi rokokoens
trickle down - adelens selviscensættelse, der
danner forbillede for borgerskabet, som
kigger op og efterligner samfundets højere
lag, så moden ”siver ned” til de øvrige lag over for den modsatte bevægelse, subkulturernes bubble up, hvor undergrunden leverer inspirationen til catwalken.
Vil man arbejde dialogisk med undervisning på museet, skal der naturligvis være
noget at gå i dialog omkring. At skabe en
pædagogik, der levner mulighed for, at

eleverne kan bruge deres egne erfaringer
og viden kan være udfordrende, men hvis
det lykkes, kan det munde ud i stor faglig
berigelse både for de besøgende og for
museumsunderviseren selv.
Erfaringspædagogik og dialogbaseret
undervisning
”At lære ved at gøre” og lab’ets sansestimulerende æstetik, legende og dramatiserende metoder, sikrede et fagligt udbytte.
Emnet mode og design blev levende, og
museets udstilling trådte ud af den traditionelle, lidt stivnede fysiske ramme. Her
må man gerne røre og lege!
Den næste generation skal udvikle et forhold til kunst og kultur. Dette udsagn kan
de fleste museumsfagfolk gå ind for. Men
for at det lykkes, kommer man ikke
udenom to grundlæggende spørgsmål:
Hvem er ”de unge”, og hvordan er de?
Hvordan kan det lykkes at få Mikkel i
2.g.til at gå i krig med et emne som rokoko? Man starter med punk! Eller rettere
sagt: Man tager udgangspunkt i Mikkel
selv og hans egne stilmæssige udsagn.
Hvad er vigtigt for ham?
Erfaringspædagogik, konstruktivistisk
læring, dialogbaseret undervisning og respekt for den enkeltes egen læring og dannelse udgjorde undervisningens didaktiske afsæt. Som museumsunderviser kræver
det, udover en forankring i kunstfaglig

”Æblekort” blev hængt fra træerne, så publikum og
elevers nedskrevne kommentarer og feedback var
lige til ”at plukke”. Æblekortene var tilgængelige i
lab’et under hele udstillingsperioden og bidrog til
lab’ets unikke ”rokoko møder nutid” æstetisk. Her
kunne der skrives ideer og kommentarer i forbindelse med et besøg eller skoleundervisning i lab’et.
F.eks. blev sprogkursisterne bedt om at skrive tre nye
ord, de havde lært undervejs.
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Lab’et var et tværfagligt og mangfoldigt mødested
for forskellige kreative kræfter. Her udfører sprogkursister en afsluttende skriftlig øvelse, mens de sidder
på rokoko-puder skabt af projektet I tråd med verden, hvor design og kunsthåndværk er med til at
synliggøre indvandrer- og flygtningekvinders håndarbejdskompetencer.

praksis, pædagogisk indsigt og nysgerrighed, hvis man vil opnå resultater. Som underviser skal man give tid til at udfordre sig
selv og anerkende sine styrker og svagheder, give slip på at være den, der sidder
inde med hele sandheden. På den måde
nedbrydes barrieren mellem underviser
og elever, og metoden viser, at elever ofte
er kompetente dialogpartnere. Der skal
holdes en balance mellem at være vidensformidler og så at være ydmyg over for det,
man som underviser ikke ved.
For at kunne varetage undervisningen i
lab’et skulle museets undervisere gennemgå tre workshops af forskellig faglig
karakter; én om ”dramacatwalk” og rollespil ledet af en skuespiller, én ledet af
sproglæringsspecialister og et pædagogisk/didaktisk forløb med museets undervisnings- og udviklingsansvarlige. At tilegne sig viden er en aktiv proces, som
kræver tryghed, trygge rammer og åbne
undervisere. Med inspiration fra cooperative
learning og med trygheden som drivkraft,
blev det både muligt at inddrage historiske
elementer og bevare relevansen for et yngre publikum. Til gymnasiet blev der udarbejdet skriftlige undervisningsmaterialer
om rokokoen og om de moderne subkulturelle bevægelser. (se Skoletjenestens
hjemmeside)
Rokoko og sproglæring
I forbindelse med projektet blev fagpersoner inden for inklusion, didaktik og andetsprog hentet ind med henblik på at udvikle og afvikle særskilte forløb for voksne
sprogkursister i dansk fra alle verdenshjørner. Med fokus på identitet, forestillinger
og subkulturer gav forløbene kursisterne
mulighed for at udvikle samtalefærdigheder og udvide deres ordforråd ved hjælp af
24
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en række oplevelsesbaserede sproglige
øvelser. Derudover blev der undervist i designbegrebet og i rokokoperioden gennem gruppearbejde, diskussion og kropslige erfaringer. Fagfolkenes kompetencer
og koblingen til Identity Lab åbnede for
samarbejde med flere sprogskoler, og museet fik både nye blik på egen praksis og
indblik i en ny brugergruppe.
I selve udstillingen var de sproglige øvelser
knyttet til historiske genstande fra den permanente samling og til nye designværker.
Her viste det sig, at designgenstande og rokokomode opfyldte en række værdifulde
didaktiske funktioner i forbindelse med
andetsprogsindlæring – f.eks. som en
måde til at øge kursisternes kendskab til
det danske samfund og danmarkshistorien. Desuden blev kursisterne forsynet
med konkrete visuelle og metaforiske referencerammer: F.eks. blev der foran Tranquebartæppet (et værk udført i malet og farvet bomuldsstof med scener fra det daglige
liv i kolonien ca.1740-46) sat ord på scener
fra livet i den danske Tranquebar-koloni;
en række moderne værker inspirerede til
en snak om brug af forskellige materialer
fra sugerør til pap og om deres brug i hverdagen og i kunsten. Endelig gav samspillet
mellem historiske genstande og moderne
værker anledning til samtaler om forbrug
og overforbrug, klasseskel og hierarki m.v..
Samtidsperspektivering og helhedslæring skaber relevans
At anvende et greb hvor en historisk periode griber ind i en nutidig og velkendt
kontekst åbner for dialog og perspektivering, sådan at den historiske viden fremstår aktuel og vedkommende.
Udbyttet af museumslæring på gymnasialt
niveau, hvor en sanselig og kropslig tilgang

er omdrejningspunktet for den dialogiske
læring, er tydelig. Eleverne oplever, at deres erfaringer og aktive medvirken i undervisningen er relevant og, at den bliver indlemmet i den viden museet leverer, sådan
at læringen opleves vedkommende og udviklende.
Hvorfor sprog på museet? Sprogindlæring
er en meget personlig og omfattende proces, som inddrager det sanselige, det intellektuelle, det følelsesmæssige og det kreative element i læringsprocessen. Denne
proces blev understøttet af den form for
fysisk inddragelse oplevede af sprogkursisterne under aktiviteterne i Identity lab.
Det at lære et sprog er ikke blot et spørgsmål om erhvervelse af ny lingvistiske viden,
men spiller en afgørende rolle i vores interkulturelle forståelse og selvidentitet. I
denne forbindelse kan museet, som en levende refleksion af historiske og kulturelle
værdier, agere som et mellemled mellem
klasseværelset og det øvrige samfund, hvor
kursisterne får lov at arbejde med deres
kommunikative kompetencer indenfor en
ægte sociokulturel kontekst.

Idéudvekslingen begyndte i foråret
2011. Museets undervisningsafdeling
ved Helle Laustsen var initiativtager
og projektleder, efter udkast fra bl.a.
Rikke Rosenberg. Projektets tværfaglige samarbejdspartnere var scenograf
Charlotte Calberg, projektet ”I tråd
med verden” under KEA og Dansk
Røde kors, skuespiller Lars Bom,
sproglæringsspecialister Jesse-Lee
Costa Dollerup og Stine Rømer, grafiker Anne-Sophie Helger samt afdelingens undervisere.

Museum af glas

Holmegaard Glasværks
Prøvesamling
Udfordringer og muligheder

Af Susanne Outzen, museumsinspektør,
Næstved Museum,

Næstved Museum modtog i 2010
en donation, der er langt ud over
det sædvanlige: En privat samling
på ca. 30.000 genstande. Den
store gave har givet det lille museum arbejdsmæssige udfordringer,
men betyder også at museet har
fornyet sit fokus på fremtidige
muligheder.

Ofte må glassene studeres nøje og sammenlignes
med billeder i kataloger og bøger, førend de kan
bestemmes helt nøjagtigt. Foto John Hansen.

Glassamlingen indeholder glas i alle afskygninger – design og fusk imellem hinanden.
Smag er forskelligt, men nogle designs er mere
specielle end andre. Herover et sneglehus
på fod af Michael Bang, unika fra 1976,
og til højre en lille flaske udført som fusk;
en kopi af venetiansk klovn.

Donation – og udfordring
Næstved Museum er et mindre statsanerkendt, kulturhistorisk museum med ansvarsområde for Næstved Kommune. Vi arbejder med lokale aspekter af Danmarks
kulturarv inden for alle perioder, og adskiller os på det punkt ikke fra så mange
andre danske provinsmuseer; til gengæld
er Næstved Museum indehaver af to meget
store kunsthåndværksamlinger fra lokalområdet, dels fra Kählers keramikværksted
i Næstved, dels fra Holmegaard Glasværk i

Fensmark. Kähler-samlingen har vi haft i
mange år, og museet huser desuden en
stor permanent udstilling med keramik.
Holmegaard Glasværks Prøvesamling har
vi kun haft i to år, og den har givet museet
helt nye udfordringer, men også spændende fremtidsmuligheder.
Holmegaard Glasværk, Danmarks første
og sidste glasværk, lukkede i 2009. Holmegaard-navnet har siden 2008 været ejet af
Rosendahl Design Group med produktion
af glas i udlandet. Med købet af HolmeDANSKE MUSEER 6/12
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Glassene i samlingen er ikke altid produceret på
glasværket i Fensmark, men på et af landets øvrige
glasværker eller i udlandet og er hjemtaget som
prøver og idémateriale. Det kræver derfor ofte tålmodighed og tid førend data til en korrekt registrering
er på plads. Et eksempel er denne lille krukke, som
heldigvis har en lille mærkat med ”Made in Israel”
under bunden. Foto: John Hansen.

Holmegaard blev kongelig leverandør i 1960’erne
og har som glasværk med anerkendte kunstnere og
dygtige glasmagere leveret glas til alverdens indenog udenlandske firmaer, hvoraf prøver er gemt i
glassamlingen. Herover et askebæger leveret til belgiske rederi Compagnie Maritime Belge i midten af
1900-årene. Tv. De kongeliges bryllupsglas er også
udført på Holmegaards Glasværk. Her er det et
glas fra vinservicet Ravnsborg med monogram udført til Kong Konstantin og prinsesse Anne Maries
bryllup i 1964. Foto: John Hansen.

En del glas er tilmed kundevarer til grossister eller
designprøver, der aldrig kom i katalog eller produktion. Andre gange går det hurtigt og nemt! Tv.:
Verner Panton lavede i 1981 nogle udkast til
glas, der dog aldrig kom i produktion. Herunder:
Michael Bang, der var fast designer på Holmegaard fra slutningen 1960’erne til ca. 2000, har
på et tidspunkt udtænkt denne spøjse champagneskål. Foto: John Hansen.

Den største udfordring er at identificere de glas i
samlingen, der IKKE er udført i Danmark, men
indkøbt i ind- og udland til inspiration for designerne. Denne kande har heldigvis en lille etiket under bunden, hvorpå der står, at den er engelsk og
købt i Magasin i 1966. Foto John Hansen.
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gaards varemærke fulgte også glasværkets
meget store prøvesamling, som Rosendahl
Design Group i 2010 valgte at forære til
Næstved Museum kvit og frit. Vi havde i
forvejen ca. 110 glas fra Holmegaard i samlingen, men nu står vi pludselig med en
samling, der sandsynligvis indeholder op
mod 30.000 uregistrerede glas samt arkivalier, fotos, malerier, kontorinventar og
glasredskaber dels fra Holmegaards egen
produktion siden 1825, men også af glas
fra især Kastrup Glasværk og Fyens Glasværk.
Det var en stor og flot gave, som allerede
nu er ved at blive et fyrtårn for museet, selv
om omfanget kan tage pusten fra én. Det
er en unik samling, som kan give god basis
for udstillinger og forskningsprojekter om
Holmegaard Glasværk og om dansk produktion af glas generelt og glasdesign i
Danmark siden 1825. Helt afgørende for
at kunne sætte videre undersøgelser og udstillinger i værk er imidlertid registreringen af de mange genstande.
Frivillige eksperter
Blandt museets personale havde ingen på
forhånd specialviden om Holmegaard, og
trods et stort og godt magasin var der ikke
plads til at modtage så stor en samling. En
projektmedarbejder blev ansat som tovholder for registreringsarbejdet, et passende magasin fremskaffet, kontorpladser
indrettet og samlingen pakket ned og kørt
til Næstved. En meget dyr fornøjelse. I
runde tal 300.000 kr., hvoraf størstedelen
glædeligvis blev dækket af Kulturstyrelsen.
Siden januar 2011 har vi arbejdet med at
pakke ud, registrere og fotografere glassene. Næstved Museum har desværre ikke
ressourcer til selv at løfte så stor en opgave, som derfor støttes af fondsmidler.
Arbejdet ville næppe heller være muligt,
var det ikke for en række frivillige medarbejdere samt medarbejdere i praktik og
løntilskudsjob. Flere af de frivillige har arbejdet på Holmegaard Glasværk gennem
mange år, og de kan derfor bidrage med
en fantastisk viden om glasværkets produktion, hvilket er helt uvurderligt i forbindelse med en korrekt registrering af
samlingen.
Det skaber en lokal forankring af projektet, udgør en stor gevinst for museet, men
betyder også meget for de frivillige selv,
der kommer hver uge. Det sociale aspekt
fylder betragteligt, men de frivillige medarbejdere kommer også, fordi de her kan
bidrage med en væsentlig faglig viden,
som de ved ellers risikerer at gå tabt. Vi var
ikke nået så langt i vores arbejde uden frivillig arbejdskraft.

I samlingen findes også en del farve- og lærlingeprøver. Her en ufærdig, rød MB vase. MB vaser er aldrig
blevet katalogført i denne farve. Foto: John Hansen.

Samlingen vokser
Selv om vi snart har pakket 9000 genstande ud, bliver det ved med at være
spændende at identificere glassene, og det
kan kræve mange opslag i tegninger, fotos,
kataloger, prislister og glaspublikationer,
førend det rigtige navn, designer og tidsangivelse er på plads. Vi forventede i efteråret 2010, at en registrering ville tage
cirka 3 år, men mere realistisk er 5, måske
6 år. Ting tager tid, og vi er nødt til at være
grundige. Tidligere registreringer rækker
ikke her, og vi håber blot, at fondsmidlerne slår til. Museet erhverver også fortsat
nye genstande til samlingen i kraft af en aftale med Rosendahl om at indlevere eksemplarer af nye glasprodukter til museet
som dokumentation. Selv om aftalen er
unik, forlænger de nye donationer arbejdsprocessen yderligere. Desuden har vi
hentet flere genstande hjem fra det nedlagte glasværk i Fensmark og forbereder
også en overtagelse af Holmegaards store
flaskesamling, der af uransagelige årsager
er kommet på private hænder. Samlingen
er enestående og rummer et ukendt antal
flasker fra Holmegaard, Kastrup og Hellerup Glasværkers produktion fra 1825 og
frem.
I verdensklasse
Fremtidsperspektiverne for samlingen er
mange og mulighederne langt fra udforskede – vi kender slet ikke samlingens omfang og indhold godt nok endnu. Men der
er næppe tvivl om, at museet med glassamlingen fremover vil nå ud til et langt større

publikum end tidligere. Besøgstallet på de
allerede afholdte særudstillinger om glas
ligger højere end normalt. Her kan nævnes udstillingerne Holmegaard Glas 18252000 og Jette Fröhlics juleflasker. Museet har
også lånt glas ud til andre museer og bliver
også af den grund mere eksponeret. Den
lokale presse og enkelte fagblade har vist
stor interesse i glassamlingen, og selv japansk TV har filmet glas fra samlingen til
en udsendelse om dansk glas.
For at følge op på den store interesse, der
er fulgt med Holmegaard Glasværks prøvesamling, har museet valgt at gøre det muligt at følge registreringsarbejdet af glassamlingen fra museets hjemmeside. Den
idé har vist sig at være til gavn og glæde for
rigtig mange mennesker, også for museet.
Vi får herigennem en del feedback på vores arbejde.
Lokaler til at indrette en stor permanent
udstilling om Holmegaard og glasværker i
Danmark mangler vi desværre. Vi håber, at
det vil lykkes, for Holmegaard Glasværks
Prøvesamling er så unik og rummer så
mange fantastiske genstande af både kulturhistorisk, æstetisk og industrihistorisk
værdi, at det vil være synd og skam, hvis de
forbliver i magasinerne. Med denne
enorme glassamling har museet fået en
enestående chance for at skærpe sin profil
som kulturhistorisk museum ude i verden
og blandt landets mange andre museer ved at være et museum, som belyser dansk
glasproduktion, design og kunsthåndværk
i fortid og nutid.
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Museet i syd

Et arkitektonisk udstillingsprogram
tager form på Sønderborg Slot

Af Peter Dragsbo, overinspektør,
Museum Sønderjylland

D

et gamle Sønderborg Slot er under
fornyelse. Siden 2005-06 har Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot, begyndt en stadigt accelererende fornyelse
af de faste udstillinger, som ikke var blevet
ændret siden den store restaurering og
nyindretning af Sønderborg Slot 1968-94.
De gamle udstillinger var smukke og tidløse, skabt af arkitekten Jørgen Bo, men
vi ville fortælle så meget mere, havde fået
ny viden og nye synsvinkler, og tiden efter
1920 var kun stedmoderligt behandlet.
I årene 2006-09 åbnede nye udstillinger
om Christian 2., om oldtidsfund og fortidsminder i Sønderjylland, om slesvig-holstensk kunsthåndværk og sidst, men ikke
mindst, om hertugdømmernes historie fra
1200-tallet til 1864. I 2010 fik vi så en millionbevilling fra A.P. Møller-fonden til at opbygge helt nye udstillinger om perioden
1864-1920: Tiden under tysk styre, Første
Verdenskrig og Genforeningen. Udstillingen ”Sønderjyderne i Første Verdenskrig”
åbnede i maj 2011, og nu sidst åbnede
”Folkeafstemninger og Genforening 191820” (22.3), mens den tredje udstilling,”Sønderjylland under tysk styre” åbner april
2013. Derefter fortsættes på Slottet i 2013
med en ny fast udstilling om grænselandet
fra 1945 til i dag og i 2015-16 med perioden 1920-1945 samt i 1915 en ny 1864-udstilling på Historiecenter Dybbøl Banke.
Et historisk-arkitektonisk program
For de tre ”A.P. Møller-udstillinger” har vi
stilet højt. Vi ville simpelthen have nogle af
landets bedste udstillingsarkitekter til at
udforme udstillingerne. Men vel at mærke
hverken som ”kunstværker”, hvor historien skulle finde sin plads eller som kunst,
der på et sent tidspunkt hænges på resten.
Nej, det skulle være kunstnere, der kunne
spille med på de historiske fortællinger og
forstærke dem. Ikke nogen diskret firkan-
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tet glaskassearkitektur og ikke nogen avanceret senmodernisme, der ikke ænsede
genius loci. Det skulle være en udstillingsarkitektur, der ikke var bange for de historiske citater, de stærke følelser og de usamtidige formsprog.
Valget faldt på kunstneren Ingvar Cronhammar til udstillingen om Første Verdenskrig og arkitekten Poul Ingemann
til de to øvrige udstillinger. Cronhammar,
fordi han er en kunstner, der både kan
udtrykke og tøjle dæmonerne, både egne
og andres; og Ingemann som den inkarnerede klassicist, der imidlertid altid også
forstår at gå i dialog med det specifikke
sted.
Første Verdenskrig – det mørke univers
Med ”Sønderjyderne i Første Verdenskrig”
fik Cronhammar skabt et lukket, mørkt
univers, et symbol på al civilisations ophør.
Alt er feltgråt og neddæmpet. Katastrofen
1914-18 var så ufattelig, at følelserne må
administreres, der kunne så let gå ”splatter” i det. Men de mange ens montrer minder os om massekrigen med de millioner
af døde, samtidig med at sorte kiler overalt
antyder en sprængt verden. Alt lys er også
indirekte, og alt dagslys er lukket ude.
Særlig stærkt er loftet, der har form af en
kæmpemæssig lys-oktagon. Herfra kigger
en stor menneskemængde ned på os med
alvorlige miner. Det er helt konkret den
store mængde af sønderjyder, der i november 1918 ved Tysklands sammenbrud på
”Folkehjem” i Aabenraa lyttede til den
danske fører H.P. Hanssens ord om, at nu
var chancen der for, at man kunne stemme
sig hjem til Danmark efter 54 år under
ufrivilligt tysk styre. Men alle havde de gennemlevet krigen, mistet brødre, sønner,
slægtninge og venner. Endelig står på en
kile i midten det maskingevær, som blev
symbolet på den industrialiserede død.

Udstillingen om Første Verdenskrig på Sønderborg Slot (design: Ingvar Cronhammar). Foto: Kim Holm.

Ingvar Cronhammar i samtale med
Sønderborg Kommunes borgmester,
Aase Nyegaard.
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Det var skabt til at holde de indfødte i
Afrika i skak, men blev brugt mod hvide
mennesker sammen med giftgas, granater
og pigtråd.
Genforeningsrummet – det lyse
forsamlingshus
Helt anderledes er det næste rum, som nu
vil fortælle om folkeafstemningerne og
det, vi danskere kalder Genforeningen
1920. Her vælder dagslyset ind gennem de
store palævinduer, og næsten alt er lyst og
hvidt. Hovedgrebet er, at der langs alle
væggene slynger sig en langbænk, der indbyder til at sætte sig ned og tale eller
tænke. Bænken er her et symbol på afstemningerne som den fredelige demokratiske
løsning på Slesvigs deling, der havde skabt
2-3 krige. Selv om dansk og tysk stod hårdt
over for hinanden, var det dog en fredelig
løsning, der har vist sin holdbarhed.
Grænsen blev aldrig siden flyttet, selv ikke i
1940 eller efter 1945. Over bænkene ses
museets store samling af danske, tyske og
andre afstemningsplakater, indsat i rammer udformet som klassicistiske dørindfatninger, mens der i midten af rummet er
opbygget en mangekantet oval bygning,
også den med klassicistiske gesimser og detaljer. Her er hvert andet felt optaget af
tekster og billeder, hvert andet felt en
rude, bag hvilken man ser genstande, papirer og figurer opsat på pulte, båret af drejede søjler. I det indre er opsat glas på grøn
baggrund, der spejler ”husets” indhold og
på den måde så at sige symboliserer historiens tvetydigheder og mønstre.
Den tredje ”A.P. Møller-udstilling” om tiden 1864-1920. Der ligger lige nu kun
vage skitser fra Poul Ingemanns side. Men
den bliver igen helt anderledes, formentlig mere tæt end genforeningsrummet og
med tidens farver: det brune og røde fra
huse og møbler, evt. blandet med de danske og tyske farver fra tiden. Vi får se! Under alle omstændigheder er det rullende
udstillingsprogram også udtryk for, at Sønderborg Slot har ønsket at bryde med den
ensartede design hele slottet igennem. De
nye faste udstillinger vil i langt højere grad
komme til at virke som særudstillinger,
som helheder man kan skelne og huske fra
hinanden. Af respekt for designprogrammet fra 1970’erne lader vi samtidig Jørgen
Bo’s design blive bevaret i udstillingerne
om borgerkrigen 1848-50 og 1864-krigen.

Historien i grænselandet har to eller flere sider. Her ses to opfattelser af Genforeningen: Skitse af Erik Henningsen: ”De der blev tilbage”, der viser det nye sydslesvigske danske mindretal, der står forladt tilbage på
kajen i Flensborg, overgivet til en usikker og tysk fremtid. Og underst tegningen ”Abreise der Speck-Armada”
fra det tyske tidsskrift ”Kladderadatsch”, der viser en ung slesvig-holstensk pige, der vifter farvel til de danske skibe, lastet med øltønder og flæsk – en hentydning til danske stemmekøb gennem fødevarer til det endnu
sultende Tyskland. Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Udstillingen om Folkeafstemninger og
Genforening 1920 på Sønderborg Slot
(design: Poul Ingemann).
Foto: Kim Holm.
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Nye bøger og andre publikationer
Beretning fra niogtyvende tværfaglige
vikingesymposium.
Archäologisches Landesmuseum Schleswig
2010
Red.: Peder Gammeltoft og Volker Hilberg
Claus Carnap-Bornheim: Vorwort
Thorsten Lemm: Burgen, Adel und Herrshaft in Nordelbien – Jüngste Erkenntnisse
zu den frühmittelalterlichen Ringwällen
im westlichen Holstein. Quellen. Literatur.
Sven Kalmring: Dorestad Hoogstraat. Ein
Diskurs gegen das Verschwinden des Hafens des ”vicus famosus”. Literatur.
Antje Wendt: Wikingerzeitlicher Goldringe. Eine Fundgruppe ohne Kontext?
Quellen. Literatur.
Joachim Schultze: Interessante Baubefunde aus dem frühen Schleswiger Hafen.
Literatur.
84 s., heftet, ill. s/h. Forlaget Wormianum,
Højbjerg 2012. (www.skalk.dk)
Beretning fra tredivte tværfaglige vikingesymposium.
Københavns Universitet 2011.
Red.: Peder Gammeltoft og Niels Lund
Niels Lund: Forord.
Niels Lund: Forholdet mellem Danmark og
Tyskland i det 10. århundrede. Litteratur.
Bent Jørgensen: Navnet Danmark og danerne. Litteratur.
Morten Søvsø: Tidligkristne begravelser
ved Ribe Domkirke – Ansgars kirkegård?
Litteratur.
Anne Pedersen: Nabo, fjende og forbillede
– Danernes forhold til Tyskland i det arkæologiske fundbillede. Litteratur.
Jens Christian Moesgaard: Hedeby og den
danske kongemagt i 900-tallet – mønternes
udsagn. Litteratur.
84 s., heftet, ill. s/h. Forlaget Wormianum,
Højbjerg 2012. (www.skalk.dk)
Aktivistministeren. Samtaler med Uffe
Elbæk
Af Barbara Læssøe Stephensen
Gennem 8 samtaler på 8 forskellige steder,
heriblandt Louisiana, Carlsberg og Nationalmuseet, danner der sig et billede af Uffe
Elbæk. Vi får svar på hvad der driver ham
som menneske og politiker, og hvad der er
hans visioner for kulturen og kunsten. Uffe
Elbæk kommer også ind på, hvilke værdier
han har med sig fra sin barndom på en højskole og fra sin tid som kollektivist, og han
fortæller om, hvorfor man godt kan være
minister, selvom man er vant til at stå foran
Christiansborg og demonstrere.
216 s., indb., ill. s/h. Gyldendal, København 2012.
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Neuengamme Koncentrationslejren
1938-1945
Af Peter Langwithz Smith
For første gang på dansk gives der en samlet fremstilling af lejrens historie og de vilkår, som fangerne måtte gennemleve i
dette nordtyske helvede. Forfatteren fortæller med udgangspunkt i både tyske og
danske kilder indgående om dagliglivet i
lejren med arbejde, sygdom, mishandling
og henrettelser, men også om de forsøg på
modstand og oprør, der var i løbet af lejrens levetid.
608 s.. Informations Forlag, København,
2012. Pris 399 kr.
Bomber over Danmark. Vestallierede luftangreb under 2. Verdenskrig
Af Henrik Skov Kristensen, Claus Kofoed
og Frank Weber (Nyrevideret af førstnævnte)
Bogen er en nyrevideret udgave af de tre
historiske tobindsværk ”Vestallierede luftangeb” fra 1988 om samtlige luftangreb i
Danmark 1939-1945, udført af vestallierede
fly (mest britiske plus enkelte amerikanske).
864 s. Nyt Nordisk Forlag, 2012. Pris
499,95 kr.
Aischylos’ Syv mod Theben
Af Christian Dahl og Marcel Lysgaard Lech
“Syv mod Theben” vandt førsteprisen ved
Den store Dionysosfest i 467 f.Kr. og er siden oldtiden blevet anset for Aischylos’
bedste skuespil. Det er den næstældste bevarede tragedie og en væsentlig inspiration
for både Sofoklos’ og Europides’ tragedier
om Ødipus-slægtens ulykker. ”Syv mod
Theben” er nyoversat og kommenteret af
forfatterne.
125 s., Museum Tusculanums Forlag, 2012
De romerske Cosmater. Middelalderens
familieværksteder og deres kirkeudsmykninger
Af Ib Lydholm
Kirkerne i Rom og Roms omegn blev i
højmiddelalderen i 1100- og 1200-tallet udsmykket af den gruppe sten- og billedhuggere, vi i dag kender som cosmaterne. Det
var en række familieværksteder, hvor håndværket og evnerne gik i arv fra far til søn.
Deres arbejder byggede i høj grad på den
romerske antik, både hvad angår formsproget og ikke mindst materialerne, som de
hentede i de mange ruiner fra byens storhedstid.
219 s., indb., rigt ill. Aarhus Universitetsforlag, 2012. www.unipress.dk

Danmark 900-1300. Kongemagt og samfund.
Af Erik Ulsig
Den ældre danske middelalder var en turbulent brydningstid mellem nordisk vikingekultur og nye strømninger fra Europa.
Religiøst, socialt og politisk var ændringerne så markante og dramatiske, at det var
her Danmark blev ”Danmark”.
151 s., paperback, ill. Aarhus Universitetsforlag, 2012. www.unipress.dk
Skjulte rum – glemte steder
Af Kurt Rodahl Hoppe og Anette Molbech
En fotokunst bog . Den handler om rum og
steder, der har særlige visuelle kvaliteter,
men som offentligheden sjældent ser eller
aldrig har adgang til. De findes på landets
herregårde, slotte, kirker, klostre, hospitaler etc.
Bygningsfrednings Foreningen (BYFO),
København 2012. Pris 300 kr.
Eriksholm. Et hus på landet
Af Mette Maria Ahlefeldt-Laurvig
Bog om herregården Eriksholm, beliggende ved Holbæk Fjord. Forfatteren er
gift med ejeren af herregården, og det er
første gang, historien om Eriksholm er blevet fortalt.
Teksten er ledsaget af fotograf Kurt Rodahl
Hoppes billeder.
Udgivet på eget forlag 2012. Pris 299 kr.
www.eriksholm-bog.dk
Det begynte med et piano. Ringve museum
60 år
Red.: Ivar Håkon Eikje, Sissel Guttormssen
og Hanna Mellemsether
Jubilæumsbog for Ringve Museum
(Norge). Museet har et nasjonalt ansvar for
musikk og musikinstrumenter. Museet åpnet i 1952, og siden da har instrumenter fra
hele verden funnet veien til Trondheim.
Ringve er en av åtte avdelinger i museumsfellesskapet Museene i Sør-Trøndelag.
Boken hyller Ringve som en levende og aktuell formidler av musikhistorie. Under rubrikkene museet – instrumenterne – musikken
har en rekke forfattere i tekst og bilder, reflektert rundt temaene musikk og museum
– og Ringves rolle i bevaringer og formidlingen av den klingende musikarven. Blant
bidragsyterne er representanter fra Ringves søstermuseer i Norden, Ringves egen
stab av fagansatte og tre av landets fremste
musikinstrumentforskere.
191 s., indb. akademika forlag,Trondheim.
Pris 400 Nkr. www.akademikaforlag.no

Årsskrifter
ROMU 2011 Årsskrift for Roskilde Museum
Red.: Jens Molter Ulriksen
Klavs Becker-Larsen: Rappendam – en offermose og dens funktion – kult og mentalhygiejne. Litteratur.
Ole Thirup Kasthold: Indhegnede romertidsgårde ved Jylllinge. Litteratur. Noter.
Michael Neiss: Fixeringsbilder från Vestervang. Försök till en motividentifiering för
vikingatida djurornamentik. Kataloger. Källor. Litteratur. Noter.
Emil Lauge Christensen: Grundlæggelsen
af Skt. Clara kloster i Roskilde. Litteratur.
Noter.
Vibeke Kaiser-Hansen: Mod et moderne
politi – ordensmagten i Roskilde frem til
ca. 1910. Litteratur. Noter.
Morten Lander Andersen: Da det psykedeliske lys kom til Danmark. Litteratur. Kilder. Noter.
Cille Krause. Kulturhistorisk rapport: Rishøj – en overpløjet gravhøj fra bronzealderen. Litteratur.
David Brink. Kulturhistorisk rapport: Marbjergvej – en gårdtomt fra førromersk jernalder. Litteratur. Noter.
Anna Severine Beck. Kulturhistorisk rapport: Gadeudgravning i Allehelgensgade,
Bredgade og Grønnegade i Roskilde. Litteratur. Noter.
Jens Molter Eriksen. Kulturhistorisk rapport: Domkirkestrædes middelalderlige
forgænger. Litteratur. Noter.
Jens Molter Eriksen. Kulturhistorisk rapport: Middelalderlige begravelser ved
Kirke Hyllinge Kirke. Litteratur.
Roskilde Museums afdelinger.
Museets årsberetning vil kunne læses på
www.roskildemuseum.dk
191 s., heftet, ill. farve og s/h. Roskilde
Museum, 2012-11-04
Bornholms Kunstmuseums samling, udgivet som årsskrift
Tekst: Lars Kærulf Møller
Bogen rummer gengivelser af og tekster
om 60 af museets værker, og fortæller om
billederne og deres historie – og om de historier og myter, der knytter sig til en række
af billederne.
128 s., ill. Bornholms Kunstmuseum, 2012.
Pris 145 kr.
Kataloger/Publikationer udgivet i forbindelse med udstillinger
Nils Erik Gjerdevik. Nye værker. Maleri,
skulptur og tegning
Til udstillingen med samme titel (til
27.1.2013) er udgivet katalog med tekst af
cand.mag.og billedkunstner Christian

Derudover er udstillingens værker repræsenteret enten med fotoillustrationer eller
filmklip.
Louisiana Magasin nr. 37 indeholder artiklen ”Musik som formgivning” af Sanne
Krogh Groth.
Louisiana, Humlebæk, 2012

Louisiana Contemporary – Anri Sala. 2. november
2012 - 3. februar 2013. 1395 Dage uden rødt,
2011 Film. I samarbejde med Liria Bégéja, fra et
projekt af Šejla Kameriæ og Anri Sala i samarbejde
med Ari Benjamin Meyers. Bestilt af Artangel.
Courtesy: Marian Goodman Gallery, New York;
Hauser Wirth, London, Zurich. © Anri Sala.

Foghmar og af Henrik Oxvig, forskningsleder ved Institut for Bygningskultur, Kunstakademiets Arkitektskole.
Kunsthallen Brandts, Odense, 2012
Bjørn Wiinblad – lyst og livsværk
Til udstillingen (til 24.2.2013) har museet
udgivet en billedrig publikation. Kataloget
er en antologi med en række artikler, der
fra forskellige vinkler kaster nyt lys over
kunstneren og hans imponerende livsværk.
Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus,
Middelfart, 2012
Tilværelsens Gårdhave af Jørgen Hansen
Til udstillingen (til 20.1.2013) er udgivet
Katalog med fotos af keramikeren Jørgen
Hansens udstillede værker og tekster om
arbejdet bag udstillingen.
Ord og Rum
Til udstillingen (til 20.1.2013) er udgivet
katalog med fotos af de udstillede værker
og tekster til værkerne.
Kunsthal Brænderigården, Viborg, 2012
Marc Quinn: All of Nature Flows Through
Us
I forbindelse med udstillingen (til
29.4.2013) er udgivet et rigt illustreret katalog med tekster af museumsdirektør Gitte
Ørskou og den norske kunsthistoriker
Nora Ceciliedatter Nerdrum.
KUNSTEN, Aalborg
Louisiana Contemporary – Anri Sala
Til udstillingen (til 3.2.2013) er produceret
en App til Iphone/Ipad. Den indeholder
introducerende tekst af Sanne Krogh
Groth, korte værktekster til udstillingens
otte værker samt reference-artikler af bl.a.
Michael Fried og Hans Ulrich Obrist, direktør for Serpentine Gallery, London.

Finn Have: Malerisk gensyn
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 29.12.) er udgivet en lille bog på
100 sider. Tekst af kunstneren og kunstkritikeren Erik Meistrup. Bogen beskriver og
viser eksempler på Finn Haves produktion.
100 s., ill. Odder Museum, 2012. Pris 50 kr.
Skud på Stammen
Til udstillingen (til 14.4.2013) er udgivet
katalog med fotografier til udstillingen og
PR af KTS’ fotografelever og mediegrafikerelever har designet katalog og udstillingsplaner.
Trapholt, Kolding, 2012

Tidsskrifter
SKALK nr. 5, 2012
Red.: Christian Adamsen
Liv Appel/Pernille Pantmann: Konk som
agn. Et heldigt fund peger på en hidtil
ukendt fangstmetode i bronzealderen.
Felix Riede/Charles Peter Egeland/Trine
Kellberg Nielsen: Nyt lys på gamle ben. Et
fund af dådyrknogler fra sidste mellemistid
ved Hollerup fra 1897 og som i 1950’erne
blev undersøgt. Da mente man at mærker
på knoglerne kunne være menneskeskabte, dvs. frembragt af neanderthalere.
Nye undersøgelser har imidlertid konkluderet af mærkerne ikke er menneskeskabte.
Anders Monrad Møller: Kongens salving. 5
danske enevoldskonger har oplevet et ganske særligt ritual.
Lars Krants Larsen: Tidligt kors. Korset taler sit eget sprog om en ny tros fremkomst.
Kronik: Annette Hoff: Godsfortællinger.
Keld Boysen: Havneskandalen, Køge Havn.
Bagsideartikel: Annette Hoff: Godsarkivets
kornliste. Hvordan godsets gæster blev protokolført.
Udkommer 6 gange om året. SKALK,
Højbjerg. www.skalk.dk Abonnement: 280
kr.
ICOM e-newsletter October 2012
Kan findes og bestilles på
http://archives.icom./e-newsletter/e-newsletter.html.
Abonnement kan bestilles på:
http://archives.icom.museum/enewsletter/unsubscribe.html.
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Meddelelser
Nyerhvervelser
Statens Museum for Kunst
Med en generøs donation fra Augustinus Fonden er det lykkedes museet at erhverve et maleri af Vilhelm Hammershøj
(1864-1916) – Interiør. Kunstigt lys (1909) hører til kunstnerens
foretrukne interiørbilleder.

Digitalt
Vesthimmerlands Museum Aars
Kulturarvs-app Vesthimmerland. Museet deltager, sammen
med andre museer i foreningen Kulturarv Nord, i udviklingen
af specifikke mobilapplikationer i Nordjylland. Udviklingen
gennemføres i to runder og i samarbejde med Danmarks Radio. Museet er kommet med i anden runde og udvikler på en
præsentation af udvalgte kulturhistoriske seværdigheder i Vesthimmerland. Det forventes at den nye app kan tages i brug ved
begyndelsen af turistsæsonen 2013.

Meddelelser
Kulturstyrelsen
Regeringen har opgivet sine planer om at opkræve entré på
Statens Museum for Kunst. Derudover er der fortsat tilskud til
Den Gamle By, Landbrugsmuseet Gl. Estrup, Arbejdermuseet
og Fregatten Jylland.
Statens Kunstfond
Vores Kunst
Det sejlende kunstværk – færgen M/F Ærøskøbing, som kunstnerduoen Randi & Katrine har forvandlet til ét stort kunstværk
er indviet. Dermed er det andet af de i alt tre kunstværker, der
blev resultatet af konkurrencen Vores Kunst som Statens
Kunstfond og DR stod bag i 2o11, realiseret.
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
Børn fra SFO Allingåbro deltager i et pilotprojekt Gå på Museum, der har til formål at styrke de unges interesse for kultur og
historie i deres fritid. 10 gange i løbet af efteråret og vinteren
gæster børnene museet. Museet håber med projektet at kunne
udbrede til andre SFO’er og fritidshjem, sådan at Gå på Museum bliver en ligeså naturlig del af ens fritidsinteresser som at
gå til fodbold eller spejder.
Museumsggården Karensminde, Billund Museum
Billund Kommune vil investere 9,5 millioner kr. i udbygning af
museumsfaciliteterne ved Museumsgården Karensminde ved
Grindsted.
Museum Lolland-Falster, Stiftsmuseet i Maribo
Henover vintersæsonen inviterer Museumsforeningen Lolland-Falster til tekstildage på Stiftsmuseet i Maribo. Her vil deltagerne kunne følge arbejdet med de tekstilprojekter museumsforeningen har i gang, f.eks. spinding af uld og hør, vævning, optegning af mønstre, broderi, knipling og syning af
dragter. Medlemmerne har i vintersæsonen travlt med at fremstille de dragter og tekstiler, der i sommerperioden bæres af
reenactment grupperne og ses i husene på Friland. Alle, der
har lyst kan deltage i arbejdet.
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Kunsthal Brænderigården, Viborg
Til 20.1.2013
Tilværelsens Gårdhave
I Østfløjen vises keramikeren Jørgen Hansens udstilling, hvor leret præsenteres i en lang sekvens af foranderlige stader, fra rålerets skrøbelige krop, gennem brændingens transformation til et hårdt, glaseret og evig holdbart materiale. Udstillingens fem mandshøje træer er opbygget og brændt udenfor
på gårdspladsen ved Brænderigården i sommer og har derfor særlig stedsspecifik betydning. Herudover omfatter udstillingen bl.a. elementer som fisk,
fugle, træer, krukker og fade i bløde organiske former med farver fra sart
rosa til dybe gule og grønne toner.

Ord og Rum
I Hovedfløjen kan man opleve hvordan ord, billeder og lyd smelter sammen
når fire af landets fremtrædende kunstnere og forfattere arbejder sammen –
Ursula Andkjær Olsen & Sophie Hjerl. René Jean Jensen & Katja Bjørn. Amalie
Smith & Steen Rasmussen. Theis Ørntoft & Andreas Schulenberg. Forfatterne
har skrevet tekster, som kunstnerne frit fortolker via installations- og videoværker.
Udstillingen består af fire rum, som hver især danner ramme om en tekst og
et værk skabt ud fra teksten.
I forbindelse med udstillingerne udgives to kataloger – se publikationer.

Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk
Til 16.12.
Fragile Welten –
Skrøbelige verdener
Kunstnerne kommer fra
kunstnerkollektivt ”Berlin Selected Artist” – BSA, og de
fleste af kunstnerne har boet
og arbejdet i kunstmetropolen Berlin, men kommer fra Island, Tyskland, England, Italien, Cuba, Spanien, Østrig og
Ungarn. Danmark er repræsenteret med to værker af Rene Holm.
Gruppen BSA er frem for alt karakteriseret af en åben udveksling og minder
mere om et kunstfilosofisk omvandrende cirkus end et galleri. Sådan skal
værkerne også opleves – ikke som enkelte værker, men i samspil med hinanden. Udstillingen omfatter malerier, skulpturer, maskiner og installationer.

Greve Museum og Forstadsmuseet
Efterår 2012
Køge Bugt på Banen
Findes der historie i de nyeste forstæder? I 2012 har Greve Museum og Forstadsmuseet sat fokus på de planlagte byer langs Køge Bugt og nu kan man
tage på opdagelse i byerne fra Avedøre Stationsby til Karslunde via smartphone og QR-koder og hjemmesiden www.kogebugtpaabanen.dk og se
hvordan natur og by flyder sammen i Karlslunde, byen er fortættet i Ishøj eller middelalderens præg på Avedøre Stationsby.
Greve Center er vokset
i flere omgange, og på
den måde vrides Køge
Bugt-banen, hvor
Hundige Center skulle
være sektorcenter.
Foto: Greve Museum.

Udstillinger
Køge Museum
Til 6.1.2013

Teatermuseet i Hofteatret, København
Til?

Jul på Køge Museum

Johanne Louise Heiberg og scenen

På museet kan man opleve julens historie ved juleudstilling i museets faste
udstillingsrum og ved familiedage og juleaktiviteter. I den 400 år gamle
købmandsgård er tidligere tiders jul rykket ind i stuerne. Her kan man opleve
forskellige juleskikke, som de har taget sig ud i mere end 300 år.
Udstillingerne: Borgerskabets juleaften i empiretiden i begyndelsen af 1800tallet – Juletræ i klunketidsstuen – Julemiddagen i første halvdel af 1800-tallet hos hedebobonden – På brændekomfuret omkring år 1900 bages store
æbleskiver samt en række småkager – Nisserne på loftet spiser grød.

Den 22. november var 200 året for skuespilleren og kulturpersonligheden
Johanne Louise Heibergs fødsel. I den anledning vises udstillingen (og premiere på en helt ny forestilling ”Guldfuglen”).
Udstillingen viser eksempler på hendes virke som kunstnerisk outstanding og
en kulturel personlighed i sin egen tid. Hun var på mange måder Danmarks
første teaterdiva. I en tid hvor både den kulturelle og den politiske offentlighed i København åbnede sig for folket og medierne mere end før.

Nikolaj Kunsthal, København
Til 27.1.2013
Tracey Rose: Waiting for God

Odder Museum
Til 29.12.
Finn Have: Malerisk gensyn
I anledning af billedkunstneren Finn Haves 60 års fødselsdag viser museet udstillingen med værker fra den anerkendte, lokale landskabsmaler.
Finn Have er som kunstner autodidakt, men har bl.a. uddannet sig på sommerakademiet i Salzburg hos Per Kirkeby. Hans omfattende udstillingsvirksomhed omfatter separatudstilling på Skive Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum og en gruppeudstilling på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.
Finn Haves intention med udstillingen er at skabe en udstilling, som på én og
samme tid er tilbageskuende og fremadrettet.
I forbindelse med udstillingen er udgivet en lille bog – se publikationer.

Udstillingen giver indsigt i 15 års arbejde og undersøger det komplekse billedsprog i kunstnerens performancebaserede praksis gennem centrale eksempler på video-og fotoværker i Tracey Roses produktion sammen med et
arkiv med dokumentation af alle hendes live performances.
Tracey Rose tilhører den
generation af sydafrikanske kunstnere, der har
etableret sig efter
apartheid. Med udgangspunkt i denne særlige politiske og historiske situation har hun udviklet og
defineret en provokerende og performativ visuel verden. Tracey Roses
referencer til teatrets og
karnevalets traditioner giver hendes værker en satirisk karakter, hvor kroppen og det dramatiske er
i centrum.
Tracey Rose: The Kiss, 2001.
Udstillingen er kurateret
af Khwezi Gule (Johannesburg) og Renaud Proch (New York) i samarbejde med Linda Givon (Johannesburg). Udstillingen er produceret af Johannesburg Art Gallery og Bildmuseet, Umeå Universitet.

Den Gamle By, Aarhus
Til 30.12.
Den danske juls historie 1625-1974
Overalt møder man den historiske jul i Den Gamle By. Fra julebordet hos den
rige købmand i 1625 over klunketidens overpyntede juletræ i 1895 og til
1974 med lanterner og plasticguirlander i gadebilledet. De tidligste tableauer
i Borgmestergården er fra Renæssancen, hvor julen ikke så ud af så meget. I
1850 lignede julen Peter Fabers jul i Højt fra træets grønne top. I Købmandsgården vises julen som den bliver beskrevet i ’Peters Jul’ fra 1863. Peters Jul
er for julen, hvad Emma Gad er for takt og tone! Peters Jul fungerede i en
årrække nærmest som en facitliste for, hvordan man holdt rigtig jul.
Årets julesærudstilling vises i Julehuset i Aalborggården. Her er der for første
gang sat fokus på nisselandskabet, en tradition der kan føres tilbage til midten
af 1920’erne. 14 skoleklasser fra bl.a. Nyborg, Valby, Viborg og Aarhus har
indvilliget i at give deres bud på, hvordan et nisselandskab anno 2012 skal se
ud. I Julehuset er der også en stor udstilling af de mange genstande, der hører
en god dansk jul til – gavepapir, julekataloger, lametta, fehår, papirsposer, servietter, stjernekastere, gavemærker, paptallerkner og meget mere.

Post & Tele Museum, København
Permanent
Telefonens Triumf
Udstillingen sætter fokus på dansk kommunikationshistorie fra 1920 og frem
til nu. I udstillingen er der rig mulighed for at mindes og fortælle om egne
kommunikationsminder og verden før mobiltelefoner og internet.
Udstillingen byder på sjældenheder som mobiltelefoner på 11,5 kg., partstelefoner, et visitkort fra Hermann Göring, da han søgte ind som pilot ved det
danske postvæsen, den sagnomspundne kodemaskine Enigma og en piratradio, der for en kort stund i 1960’erne brød DR’s monopol. Besøgende kan
stifte bekendtskab med det 13 meter lange centralbord fra Central Hellerup.
I kystradioen lyder det ”Mayday, mayday” ved en dramatisk redningsaktion,
og meget mere.
Igennem hele udstillingen er der mulighed for at lytte, se, trykke, prøve, tale,
føle, quizze og konkurrere.
DANSKE MUSEER 6/12

35

Udstillinger
Statens Museum for Kunst, København. X-rummet
Til 24.2.2013

Trapholt, Kolding
Til 14.4.2013

Willie Doherty

Skud på Stammen

Filmen Secretion af den nordirske kunstner Willie Doherty
blev vist på Documenta (13) i
Kassel i sommer. Nu præsenterer SMK og CPH:DOX installationen i x-rummet.
Mens kameraet glider henover
døde og svampeinficerede træer i en dyster skov og jordslåede tapeter i et
forladt hus, fortæller en nøgtern voice-over brudstykker af en historie om en
dødelig epidemi, der spredes langsomt men ukontrollabelt gennem mystiske
svampesporer. Doherty zoomer ind på et landskab – og en civilisation – i opløsning. De foruroligende smukke svampeformationer fastholdes i knivskarpe, men mennesketomme nærbilleder.
Willie Doherty er født i 1959 i Derry i Nordirland og er uddannet fra Ulster
Polytechnic i Belfast. Han arbejder med video og fotografi.

I år kan Skud på Stammen fejre sit
femårs jubilæum som rugekasse for
fremtidens designermøbler. Førende
Spejl ‘Homeless Bill’. Foto: Simon
danske møbeldesignere og snedkerBaungård.
lærlinge har i 2007, 2009, 2010 og
2011 sat hinanden stævne i et unikt samarbejde om at skabe prototyper på
nye snedkermøbler. Det er der kommet en lang række nyskabende og flotte
møbler ud af – designet med forkærlighed for nordisk design og stolte håndværkertraditioner. Danmark råder over en talentmasse, som kan bære traditionerne videre, og det er netop kernen i Skud på Stammen. At støtte udviklingen af nye talenter samt at sikre og styrke den høje kvalitet i dansk møbeldesign.
Årets tema er ’Recession’. Det var i skyggen af recessionen, der fulgte med
2. verdenskrig, at designerparret Eames udviklede nogle af den tids mest nytænkende stoledesign. Kan krisen som vi oplever i disse år, fremme nye epokegørende designs, der tager udgangspunkt i de vilkår vi lever under? Designerne har svaret igen på temaet med at designe med øje for enkelhed,
hygge, fællesskab og fleksibilitet.
Skud på Stammen er et tværfagligt forløb på KTS. Det er skolens fotografelever, der har taget billeder til udstilling og PR, og det er mediegrafikerelever,
der har designet katalog og udstillingsplancher – se publikationer.

Medicinsk Museion, Panuminstituttet,
Københavns Universitet
Til maj 2013
…også en slags mennesker: 9 læger 9 liv
Udstillingen skildrer, hvordan ni mennesker, præget af periode, miljø og personlighed har udfyldt og fortolket lægegerningen på hver deres måde. Alle
har de været igennem den samme lægeuddannelse, men selve udlevelsen af
faget kommer an på mennesket bag.
Udstillingens ni montrer udgør hver deres collage af private fotografier, personlige ejendele og genstande fra Medicinsk Museions samlinger.
Udstillingen viser det levende menneske bag nogle af de måder lægegerningen er blevet udfoldet på. Her vises nogle mennesker, hvis individuelle karaktertræk og personlige skæbner har bidraget til at gøre medicinens historie
lidt mindre formelagtig og lidt mere spændende. Den på en gang faglige og
intime vinkling understreger, at læger ikke bare er læger: de er også en slags
mennesker.

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Herning
Til 13.1.2013
Fugl Fønix
Carl-Henning Pedersens letgenkendelige billedunivers rummer en
række næsten arketypiske figurationer, der træder frem i hans billeder
allerede i 1930’erne og bliver der
hele livet igennem.
En af de væsentlige og fasttømrede
figurer er fuglen, der indtager forskelligartede betydninger i kunstnerens
eventyrverden. Fuglen blev meget tidligt synonym med ham som kunstner og
fremtræder gang på gang som udtryk for hans forskellige sindsstemninger.
Under Anden Verdenskrig bevarer Carl-Henning Pedersen sin frihed til at fantasere og fuglen bliver i disse år et billede på frihed, men optræder også som
angstens fugl. I efterkrigsårene sker der et markant skift i hans kunst. Farveholdningen bliver lysere og de klare blå og gule farver præger værkerne.
Også fuglen antager en anderledes karakter og rejser sig stolt i værkerne som
Fugl Fønix.

Kunsthallen Brandts, Odense
Til 27.1.2013
Nils Erik Gjerdevik
Nye værker. Maleri, skulptur og tegning
Nils Erik Gjerdevik er en ener i dansk kunst. Han arbejder med maleri, skulptur og tegning – medier som han til stadighed udfordrer. I snart tre årtier har
han stået for nyskabelser, der har givet ham en unik position bl.a. som inspirationskilde for mange samtidskunstnere.
Hans værk er både rigt og vidtfavnende.
I udstillingen præsenterer Nils Erik Gjerdevik en række nye værker, som han
har skabt specielt til de 800 m2. De udfolder sig som markante statements.
Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.
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Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus, Middelfart
Til 24.2.2013

Museet på Koldinghus
Permanent

Bjørn Wiinblad – lyst og livsværk

Jydernes Christian.
Christian 4. – Prins, konge og bygherre

Udstillingen er den hidtil største præsentation af
hele kunstnerens livsværk, som det udfolder sig i
både originaltegninger, skitser, brugsdesign og
tekstiler og i særdeleshed hans relativt ukendte
unikaværker i keramik.
Udstillingen rummer et fornemt opbud af fine
unika-arbejder, store smukke hånddekorerede
fade, lågkrukker og figurer side om side med eksempler fra kunstnerens mange internationale inspirationskilder blandt andet keramiske værker fra Østasien, Mellem- og Sydamerika og Balkan-området samt nogle af Danmarks mest anerkendte studiokeramikeres produkttyper, som man kender kunstneren for, ligesom hans
streg kan opleves i farvestrålende gobeliner, tapeter, tekstiler, kartoner og
meget mere.
De flere hundrede arbejder, der udstilles, kommer fra Bjørn Wiinblads hjem i
Kgs. Lyngby, som endnu står urørt her seks år efter hans død. Huset med dets
samlinger og indbo forvaltes af Bjørn Wiinblad Fonden, som undtagelsesvis
og generøst har udlånt det store materiale til udstillingen.
Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Medicinsk Museion, København
Indtil videre

Den nye permanente udstilling på
Koldinghus fortæller nogle af de
mere oversete historier om den farverige konge. Historierne om dengang,
kongen opholdt sig i Jylland og styrede riget fra kongeborgen Koldinghus. Udstillingen viser både originale
genstande og kunst fra Koldinghus’
og andre museers samlinger, men
også på specialfremstillede reproduktioner og moderne computerstyret
formidling. Et af de mest spektakulære indlån er den skrivebog, som
prins Christian skrev sine allerførste
bogstaver i 1583, som Rigsarkivet ekstraordinært har lånt ud til museet i
forbindelse med åbningen.
Christian 4.s slotskirke på
I forbindelse med udstillingen har
Koldinghus.
Museet på Koldinghus gjort det
umulige muligt: Museets gæster kan træde ind i en 360-graders model af
Christian 4.s slotskirke på Koldinghus, som blev knust under slottets brand i
1808, genskabt ved computerteknologi.

Fedme – hvad er problemet?
Dagligt bliver vi konfronteret med livstilsråd, der fortæller os, hvordan vi skal
bekæmpe overflødig kropsvægt med sund kost og daglig motion. Men overvægt kan ikke blot tilskrives det faktum, at man spiser for meget og bevæger
sig for lidt, og fedmens årsager forbliver på mange måder en gåde.
Udstillingen undersøger fedme – hvordan vi forstår og behandler den – inden
for tre forskellige områder: kirurgi, medicin og forskning.
Spørgsmålet i udstillingens overskrift er retorisk, og der forsøges ikke at give
et dækkende svar. Forvent ikke at få opskriften på en flad mave. Til gengæld
er der lejlighed til at nærstudere behandlingerne af svær overvægt og se de
dygtigste forskere over skulderen. Publikum inviteres helt tæt på medicinsk
apparatur og instrumenter fra museets samlinger og får desuden frit udsyn
til nyindsamlet materiale, der viser, hvordan den nyeste stofskifteforskning og
kirurgiske praksis er udført og oplevet.

Esbjerg Kunstmuseum
Til 6.1.2013
Kunst på Tapetet
Hvordan kan kunstværker, man har set mange gange før, antage nye betydninger? Og hvad sker der med museet samling, når den iscenesættes af en
samtidskunstner? Peter Nansen Scherfig har skabt en række unikke, ornamentale tapeter, som både er systematisk konstruerede og symbolsk fabulerende. På subtil vis tematiserer de det 20. århundredes kunstneriske strømninger og griber samtidig
tilbage til barokkens
formsprog. Med udstillingen installeres udvalgte
værker fra museets samling
i et rumligt forløb med
Nansen Scherfigs tapeter
som fortolkende baggrund.

Glasmuseet i Ebeltoft
Til 10.3.2013
Tre udstillinger i vintermørket
– Hyldest til Lyset Neon
Glassets forhold til lyset er helt specielt. Som intet andet materiale kan glas
reflektere eller bryde lyset, men det kan også lade lyset slippe uhindret igennem. Dette udnyttes af en lang række kunstnere, der arbejder med neon og
anvender de formbare glasrør til skulpturelle værker og installationer.
Én af de kunstnere, som gennem en længere periode har benyttet neon i sit
arbejde, er Erik A. Frandsen. Fra 1990’ernes lystegninger, ’Bodydrawings’
bøjet i neon og glas, til de seneste frit hængende skulpturelle værker i stor
skala. I udstillingen kan man se to neonskulpturer af Erik A. Frandsen.
En anden interessant kunstner der arbejder med neon er britiske Richard William Wheater. Han er repræsenteret med en lysende væginstallation skabt i
samarbejde med Julia Bickerstaff, samt de spektakulære, interaktive værk
’Burning Fat’.
Herudover deltager den britiske kunstner Keith Brocklehurst, den grafiske designer Peter Saville samt danske Rikke Stenholt, som bor og arbejder i Aarhus
og har lavet udsmykningsopgaver.

Lys i Mørket
Med udstillingen har museet været på jagt i samlingen efter værker, der lyser
op i mørket. Blandt værkerne er danske Lise Autogenas værk ’Spine 1’, en
rygsøjlelignende skulptur i støbt glas belyst nedefra, amerikanske Ian Michael
Giulas ’Uranium 238’ – et giftiggrønt lysende værk udformet som en skelettorso i støbt glas samt et helt nyt værk i samlingen, skabt af Sydney Cash fra
USA, som arbejder meget originalt med lys og skygge.
Contemporary Traditions. Study-udstilling
Udstilling med værker af den tyskfødte kunstner Anna Mlasowsky. I de værker som vises på udstillingen, har kunstneren i stedet for at kassere værker
med fejl, taget udgangspunkt i de tekniske fejl, der er opstået undervejs i arbejdsprocessen – skabt effekter ud af defekter.
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Udstillinger
Køge Museum
Til 31.3.2013

Louisiana Contemporary, Humlebæk
Til 3.2.2013

Konfirmationstøj og konfirmationstraditioner

Anri Sala

Konfirmationen blev indført i 1736,
som følge af de pietistiske strømninger. Men konfirmationens historie og
betydning som bekræftelse af dåben,
kan følges tilbage til de ældste dåbsritualer og videre op gennem tiden.
Og betydningsfuld blev konfirmationen også, idet man på mange måder
var udelukket fra samfundet, hvis
ikke man var konfirmeret. Konfirmationens indførelse fik også stor betydning for børns skolegang. For at
kunne tilegne sig den nødvendige religiøse viden, blev man nødt til at
kunne læse. Det satte skub i skoleThora Valborg Ellen Hansen fra
gang for alle i Danmark.
Kirke Skensved blev konfirmeret
I de første mange år var konfirmatii 1907 iført sort konfirmationsonstøjet mere modetøj end egentlig
kjole.
konfirmationstøj, Men det var kun de
velhavende der havde råd til det. De fattige måtte tage det bedste tøj på,
gammelt tøj blev syet om til dem eller de måtte låne eller leje konfirmationstøj. For mange kunne konfirmationstøjet – eller stof til samme – være en del
af lønnen, hvis man var ude at tjene.
De unge konfirmandpiger brugte i 1700 og 1800 tallet ofte kulørte kjoler
med forklæde og hovedtøj og først i slutningen af 1800-årene gik man over
til sorte kjoler. I begyndelsen af 1900-tallet blev konfirmationskjoler hvide og
efterhånden fulgte længden og snittet moden.
Drengenes konfirmationstøj fulgte samme mønster.

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 10.3.

Anri Sala er en af samtidskunstens fremmeste filmskabere. Hans emnefelter
er den politiske virkelighed og menneskelige relationer. Udover de levende
billeder i Salas film er det lydlige univers med til at skabe en særlig oplevelse.
Musikken er et centralt element i fortællingens dramaturgi.
Anri Sala er ligeledes bevidst om musikkens strukturdannende egenskaber,
ikke bare i musikken, men også i de elementer, der ikke omfatter lyd. Tempoet, takten, gentagelsen, rytmen, men også stilheden og pausen anslår musikalske elementer, som kunstneren er optaget af, og som har betydning for
hans værker både visuelt og lydligt. Brugen af musik åbner et forståelsesunivers løsrevet fra sproglige begrænsninger. Værkerne er knappe på ord, men
rige på fortællinger.
Følgende værker vises på udstillingen: Long Sorrow, 2005 (HD video, stereolyd), Eversion, 2009. (fotografi), Title Suspended, 2008 (kinetisk skulptur), After 3 Minutes, 2007 (video, uden lyd), 1395 Days without Red, 2011 (film,
lyd), The Breathing Line, 2012 (papir leporello), Doldrums, 2008 (installation),
Answer Me, 2008 (HD video projektion).
Katalog – se publikationer.

Svar mig, 2008.

KUNSTEN, Aalborg
21.1. til 29.4.2013

Imellem – Mette Stausland og Robert Wood
Udstillingsprojektet kortlægger en udvekslingsproces mellem to skabende
kunstnere, der arbejder inden for to forskellige, men dog ikke ubeslægtede
felter.
Med de to kunstneres parallelle interesser for tegning og landskab, arkitektur
og skulptur dannes et fællesskab værkerne imellem, der rækker udover det
fysiske rum og mod sindets. På udstillingen indgår både værker som de to
kunstnere har produceret uafhængigt af hinanden og en serie nye værker,
hvor de to kunstnere italesætter, problematiserer og fortolker hinandens
praksis – for endelig at nå kulminationen i ét fælles værk.
Mette Stausland (f.1956) er født og opvokset i Norge, men bor og arbejder i
Basel, Schweiz og Rubjerg i Nordjylland.
Robert Wood (f. 1957) bor og arbejder i Cornwall, England og i Hjørring.

Marc Quinn: All of Nature Flows Through Us
Marc Quinn (f. 1964) tilhører generationen af Young British Artists, der I
1990’erne brød igennem på kunstscenen. Gennembrudsværker var Self - en
afstøbning af kunstnerens eget hoved, fyldt med kunstnerens eget blod. Siden har Marc Quinn arbejdet med skulptur og maleri i et til tider voldsomt og
direkte formsprog.
All of Nature Flows Throug Us tager sit afsæt i en række nye værker, flere af
dem skabt under inspiration af en rejse til Indien.
Udstillingen der er skabt i samarbejde med Kistefos Museet i Norge, er den
første samlede præsentation af Marc Quinn i Danmark. Marc Quinn har udstillet verden over og er repræsenteret i en lang række private og offentlige
samlinger.
I forbindelse med udstilingen er udgivet katalog – se publikationer.

Søren Bjælde. Mundus Tintinabuli – Bjældes Verden
Udstillingen tilbyder en verden af farver og
fantasi. Grafikeren og tegneren Søren Bjældes legesyge og fabulerende univers handler om menneskelivets basale vilkår og tildragelser.
Søren Bjælde (f. 1952) bor og arbejder i Jelling. Udstillingen bliver i øvrigt vist på Vejle
Kunstmuseum, Faaborg Museum og Kastrupgårdsamlingen.
Omtalt i Danske Museer nr. 2, 2012.
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KUNSTEN, Utzon Center, Aalborg
Til 10.2.2013
Thilo Frank og
Eva Steen Christensen
Dialogudstilling. Thilo Franks værker og Eva
Steen Christensens værker arbejder på hver sin
måde med skulpturbegrebet, og dialogen imellem dem fremhæver både forskellige og ligheder.

Designmuseum Danmark, København
Til 6.1.2013

Skanderborg Museum
Til 13.1.2013

Auf Der Anderen Seite #2

Helga Exner: Smykkekunst
– Böhmen liegt am Meer

Mindre udstilling med tekstile fliser og forunderlige animationer designet af
biennaleprisvinder og væver Anne Mette Larsen.
Udstillingen er forankret i et projekt, hvor Anne Mette Larsen, i tre etaper,
cykler fra Berlin til Moskva og efterfølgende omsætter sine indtryk til tekstile
udtryk. Udstillingen viser anden etape, hvor rejsen gik tværs gennem Ukraine
til Kharkov nær den russiske grænse. Omdrejningspunktet er Østeuropa hvor
væven og computeren er hendes redskaber og udtrykket er dobbeltvævede
fliser og animationer. Udstillingen består af 4 værkdele, eller snarere 4 forskellige tekstile formationer. Hver værkdel fortæller sin egen tekstile historie.
Værkdelene relaterer sig til fx områder og bygninger i Ukraine og Kharkov,
og til hvad det vil sige at rejse i et land, hvor man ikke kender sproget, og
hvor muligheden for kommunikation er begrænset.

KØS museum for kunst i det offentlige rum, Køge
Indtil videre
Giv os i dag … Når kunsten går i kirke
Et landsdækkende udstillingsprojekt, som består af en udstilling på KØS og 6
nye værker skabt af førende samtidskunstnere til 6 danske (dom)kirker landet
over.
Deltagende kunstnere:
Tracey Emin (Vor Frue Kirke, København). Alexander Tovborg (Ribe Domkirke). Mads Gamdrup (Odense Domkirke). Lærke Lauta (Heldum kirke v.
Lemvig). Thilo Frank (Aalborg Domkirke). Kaspar Bonnén (Køge Kirke).
Kaspar Bonnén i Køge Kirke. Kurateret af KØS.
Skulptur som peger på skismaet mellem hvordan vi mennesker er tæt forbundet, men også langt fra hinanden.
Tracey Emin. Kurateret af KØS
I en niche i Vor Frue Kirke hænger en sætning i lysende neon med ordene ”I
Felt You And I Knew You loved Me”.
Mads Gamdrup i Odense Domkirke. Kurateret af Kunsthallen Brandts.
I kirkens stillerum og krypt er to malerier udskiftet med to fotografier, der
udelukkende består af cirkler i forskellige farver.
Alexander Tovborg i Ribe Domkirke. Præsentation af kirkeblad som kunstprojekt.
Thilo Frank i Aalborg Domkirke. Kurateret af KUNSTEN, Museum of Modern
Art, Aalborg. I 333 år har Aalborg Domkirkes store lysekrone hængt som et
markant element foran koret. Nu har den tyske billedkunstner Thilo Frank
udskiftet lysekronen med en ny og moderne version.
Lærke Lauta i Heldum Kirke. Kurateret af Museet for Religiøs Kunst, Lemvig.
Til venstre i kirkeskibet hænger to indbyggede skærme, der udgør Lærke
Lautas undersøgelse af det motiv som maleren Vilhelm Hammershøi ofte
brugte af en rygvendt kvinde i tomme stuer. Hos Lauta er kvinden ikke alene,
men holder et nyfødt spædbarn på skulderen.

Glasmuseet Ebeltoft
Permanent
I Nye Klæder
En ny præsentation af værker fra den permanente samling.
Bag de godt 1500 værker i museets permanente samling gemmer sig et væld
af spændende personlige historier, der tilsammen tegner et billede af glassets
udvikling fra materialeksperimenter til selvstændig kunstart.
Med udgangspunkt i disse historier præsenterer museet et stort og varieret
udvalg af værker fra samlingen i et helt nyt design, der på mere permanent
basis vil formidle en levende og vedkommende historie om moderne glas.

Helga Exner har ikke smykkehåndværket fra fremmede. Det kommer
fra familien og er gået i arv gennem
generationer.
Helga Exner er født i det daværende Böhmen, i dag en del af Tjekkiet, hvor
hendes slægt ernærede sig som guldsmede indtil slutningen af 2. verdenskrig, som betød flugt og opbrud for familien. Helga Exner fik en fremtid i
Danmark og har i mange år boet og arbejdet i Odder.
Bag titlen på udstillingen gemmer sig en fortælling om forandring og ny
identitet. Om at gøre det umulige muligt. Sætningen blev i sin tid formuleret
af Willliam Shakespeare og er siden benyttet af flere af 1900-tallets tyske
kunstnere med henvisning til periodens politiske kaos og opbrud – og ikke
mindst et nyt håb.
Udstillingen kan opleves som et åbent smykkeskrin med mere end 40 funklende granatsmykker. Helge Exner har udarbejdet en tema-udstilling med
hendes gamle familieportrætter og böhmiske granatsmykker, som tilsammen
giver én personlig fortolkning af hendes families og Böhmens historie – ved
at give de gamle, fine granatsmykker nye indfatninger og former.

Rundetaarn, København
19.1. til 10.3.2013
Skovene – i din lomme
’Skovene – i din lomme’ er først og fremmest en fotoudstilling, hvor vi kommer tæt på dyrelivet og menneskene i danske, polske, finske, combodjanske,
indonesiske og malaysiske skove. Orangutaner på Borneo og de truede tigre
på Sumatra, bisonoksen på Bornholm og vildsvinet i den polske urskov. Vi
kan opleve, at en skov er meget andet end birk og bøg.
Men man bliver også skubbet til og udfordret med spørgsmål: Hvad er egentlig en skov? Har vi urskov i Europa?
Skovene er storpolitik, men forbrugeren bestemmer i sidste ende. Vi ved
det godt! Det står skidt til med skovene, Den gode nyhed er, at både
politikere og NGO’er forsøger at
bremse den negative udvikling med
økonomisk støtte og lovindgreb. Den
dårlige er, at nogle lande medvirker
til illegal skovhugst og tager livet af dem, der står frem og kæmper imod.

Vejen Kunstmuseum
Til 12.5.2013
Keramiske prinsesser og forrevne kraterskove
en udstilling om Glasurglæder i keramikkens
skulpturelle verden
Til udstillingen er keramisk formgiver Jette Löwén Dall (f. 1979) inviteret til at
bidrage med årets ’julekalender’. I stedet for julehjerter og gran er omdrejningspunktet glasurens vilde stoflighed. Den vises og beskrives i hendes tableauer i kalenderens 24 montrer og perspektiveres i udstillingsalene med indlånte værker af fem kolleger – Anne Fabricius Christensen, Gurli Elbækgaard,
Morten Løbner Espersen, Bente Skjøttgaard og Asger Christensen.
Gennem udstillingens værker, omvisninger og skiltningen og hjemmesidens
ord og billeder får museets gæster – gennem en dialog mellem nutidig keramik og udvalgte værker af museets hovedperson, billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen Jacobsen – nye vinkler på de gamle stykker.
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