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kendt for sine – godt 5000 – karikaturtegninger af grådige, korrupte politikere og af den franske velstillede
middelklasse, en humoristisk kritik,
som jævnligt kunne ses i dagspressen.
Med udstillingen Visions of Paris viser Royal Academy i London frem til
den 26. januar, 2014, at Daumier
foruden sin kritiske grafik mestrede
maleri, akvarel og skulptur og i disse
medier lod en anden seriøsitet komme
til udtryk, bl.a. i stærk sympati med
arbejderklassen og republikanismen.
Mand i et reb (L’Homme á la corde),
c. 1858-60. Olie på lærred,
110,7 x 72,5 cm. Tilhører National
Gallery of Canada, Ottawa.
Bagside: Må man virkelig røre ved den, tænker Bertram. Fidi hva’ffornogetværkstedet blev et stort læringsprojekt på tværs af de fire Vadehavskommuner.
Foto: Søren Mangels Hansen.
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Danske Museer Leder

På falderebet

Af Line Hjorth
Christensen

Til næste år udkommer Danske Museer med fire
frem for de seks numre, der omtrent taktfast plejer
at falde med et par måneders mellemrum året
igennem. Det medfører ikke alene en ny redaktionel rytme, men skærper kravene yderligere til
artikler, som kan optages i bladet, fire er som bekendt færre end seks. Begrænsning kan være en
kunst; selvkritikken må støves af, inden man farer
i tastaturet, og bevidstheden om, at artiklerne skal
have relevans fortrinsvis for museernes egne folk
over en bred kam og andre med seriøs interesse
for danske museers arbejde, må skærpes.
Ud fra hvilke formål, kriterier og rammer, spørger
da den opvakte læser. For mens videnskabelige
tidsskrifter ofte har en afgrænset profil og heraf
afledte stramtandede guidelines til forfattere, skilter Danske Museer med fuldt overlæg med en redaktionel bredde, båret frem af sand oplysningslyst, rundet af kritisk sans, lyst til debat, refleksion
og tankevækkende kommentarer om museernes
vilkår og virke i al deres mangfoldighed. Dertil med
sporadiske temanumre, når chancen byder sig.
”Aims and Scopes” er det engelske udtryk for de
krav, der stilles til artikler i mangt et videnskabeligt
tidsskrift; gerne givet i en lang række punkter, som
skal opfyldes, før en tekst kan komme i betragtning. Mens det som forfatter til en videnskabelig
tekst i støbeskeen kan være en god idé at orientere
sig i sådanne ”mål og rammer”, udgør de for et kritisk blik et snærende korset af stive, usmidige krav.
I værste fald kan de tage luften ud af både forsker
og artikel, fordi den slags krav også opfordrer til
kalkulerende at tilpasse artiklens indhold tidsskriftets formål og formater. Teksterne bliver nok læsbare, men ikke nødvendigvis læsværdige.

Vi vil for alt i verden gøre vores til, at den slags
manøvrer og hang til stivbenet ensartethed ikke
indfinder sig i herværende museumsblad. Danske
Museer skal fortsat bæres frem af lysten til at ytre
sig for fællesskabets vel og må fortsat afspejle et
sammensat museumslandskab – med plads til de
særlige og sære tendenser, der i perioder måtte
presse sig på. Emnet digital formidling er gennem
de seneste år blevet stadigt mere populært, og vi
har i dette nummer kunne samle mere end en
håndfuld af slagsen. Spørgsmålet er så, om tekster
om og billeder af apps, læringsspil og andre skærmbundne medier også ligger lige til læsegenet og til
et illustreret fagblad som Danske Museer. Hvordan
er det at læse om spil og apps, som jo er skabt til, at
man selv prøver dem af? Hvordan virker såkaldte
’skærm dumps’, affotograferinger af et i reglen grafisk eller animeret billede fra et mobiltelefon-display, en Ipad eller anden skærm, i et tidsskrift, der
også taler til øjet? Det må læserne selv vurdere med
dette årets sidste og sidste sjette nummer af Danske
Museer. For mens længere reflekterede fagartikler,
hvasse debatindlæg og kløgtig information kalder
på en særlig kontemplativ læseradfærd, opfordrer
artiklerne om digital museumsformidling til noget
andet. Vores egen Kulturstyrelse kunne med fordel
gribe og støtte ideen om, at museernes trykte fagblad snarest muligt fik sig et interaktivt digitalt tillæg.
En museologisk spilleportal, hvor enhver abonnent
af Danske Museer kunne melde ud om nye aktiviteter og ideer til gavn og inspiration for andre. Og
vigtigere endnu: En platform, hvor man selv kunne
klikke sig ind og afprøve spil og apps, touche og
trykke den af, så det var en lyst. På falderebet, ind
mod et nyt år, er denne idé hermed givet videre.

DANSKE MUSEER 6/13

3

Meddelelser

Organisationen Danske Museer
Rigsrevisionen undersøger udvalgte museer: 26 af landets museer har fået tilsendt et spørgeskema fra Rigsrevisionen,
der er i gang med at undersøge de statsanerkendte museers bevaring af kulturarven. Undersøgelsen, der skal afleveres til
Statsrevisorerne i foråret 2014, er en opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse fra 2007 om forvaltningen af kulturarven. Der er tale om en revision, der
skal afklare om forholdene for kulturarven på de danske museer er blevet for-

bedret, eller om status stadig er på det
jævne. Det var nemlig hovedkonklusionen på den undersøgelse af museernes
magasinforhold, som ODM udarbejdede i 2006.
Greve Museum, Mosede Fort
Nordea Fonden har tildelt Greve Museum 4,2 mio. kr. som betyder at museet
nu kan sætte arbejdet i gang med markeringen af 100 års jubilæet for Første Verdenskrig. I august 2014 åbner udstillingen På kanten af krig – Neutralitet mel-

lem krig og velfærd i Mosede Forts nyrenoverede kasemat. Man allerede nu kan
man på en ny hjemmeside www.danmark1914-18.dk blive klogere på første
verdenskrigs indflydelse på Danmark.
Foruden Nordea-fondens bidrag på 4,2
mio. kr. støtter Arbejdsmarkedets Feriefond opbygningen af udstillingen og formidlingen med 3,9 mio. kr. og Bikubenfonden har givet tilsagn om 1,1 mio. kr.,
mens Region Sjællands kulturpulje medfinansierer sommersæsonens aktuelle
aktiviteter på Mosede Fort.

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

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

NÆSTVED TLF +45 5577 4030 · ODENSE TLF +45 6612 2730 · WWW.AV-HUSET.DK
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Den nye museumshistorie

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

Museumsmænd 5

Jette Christiansen
Af Annesofie Becker

Mag.art i klassisk arkæologi, overinspektør, siden 2006 forskningsinspektør, Jette Christiansen modtog i 2008 Bikubens Museumspris for
sit forbilledlige internationale samarbejde og for skabelsen af Ny Carlsberg Glyptoteks markante og nytænkende genopstilling af museets
etruskersamling. Den indgår i hendes mesterstykke af en udstilling, Middelhavshorisonten 6000 f.Kr. – 400 e.Kr. Det var også i 2008, at Jette
Christiansen blev offentligt kendt som den, der med brug af stille diplomati, personlig integritet og en viden der ikke er til at skyde igennem, leverede et stærkt bidrag til en løsning på Italiens krav om tilbagelevering af store dele af Glyptotekets etruskersamling. Dermed var
hun også med til at sætte en tidssvarende og etisk forsvarlig, international dagsorden for museernes indkøbspraksis på området. Hendes
hårrejsende fortælling om udenlandske kunsthandleres mangeårige salg
af genstande fra gravplyndringer og forfalskninger til Glyptoteket er en
kriminalroman værdig.1
Denne samtale drejer sig i hovedsagen om Jette Christiansens syn på arbejdet som klassisk arkæolog i det museum, der på flere måder blev
hendes skæbne.

Jette Christiansen. Foto: Per Bak Jensen, 2011.

Modet til at skabe helhedsbilleder
Der hersker i museumsverdenen overalt stor respekt for din både underfulde og fortryllende udstilling Middelhavshorisonten. Den åbnede i
2006, 40 år efter at du som nyansat havde været
med til at lægge sidste hånd på det, der dengang
var en nyopstilling af etruskersamlingen. Skal
din udstilling også blive stående i 40 år?
Sådan er den bestemt ikke tænkt. Men den
er lavet på en måde, så der er mulighed for
at ændre på indholdet inden for den overordnede struktur. Der er f.eks. ikke etiketter ved de enkelte genstande, men tekster i
op til tre forståelseslag i hver montre. Genstandene er nummererede, og ideelt set
burde man kunne slå dem op på en
6
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skærm. Det element valgte vi dog fra, fordi
erfaringen med brug af computere i udstillingerne ikke var de bedste. Vi foretrak at
vente indtil teknologien havde overstået
de værste børnesygdomme, men vi gjorde
plads til computerskærme. De kommer
forhåbentlig en dag.
En af udstillingens store forcer er, foruden dens
åbenbare æstetiske kvaliteter, at man som besøgende synes at træde ud af sin egen kulturs referenceramme og ind i en anden – og dog er det
hele fundamentet for vores egen kultur du viser
frem. Det vil jeg betegne som et kunststykke i betragtning af den i dag så udbredte forestilling,
at museernes udstillinger skal skabe genken-

Underverdenens gudinde, siddende på sin trone, bevogtet af sfinkser. Fra etruskisk kammergrav, ca. 450 f. Kr. I udstillingen Middelhavshorisonten Ny Carlsberg
Glyptotek. Foto: Ana Cecilia Gonzalez, 2006.

delse og ikke må fremkalde ærefrygt og forundring i mødet med det fremmede.
Nogle gange sammenligner jeg udstillingsarbejdet med de tegninger, børn laver, når
de tegner streger fra et nummereret punkt
til det næste og pludselig fremtryller en
elefant eller giraf.
Jeg synes det er så fantastisk at få lov og
mulighed for at lave sådan en gennemgående udstilling, men jeg ville nok heller
ikke have kunnet gøre det tidligere. Den
krævede et liv og en viden – måske også et
mod. Jeg har vovet at drage nogle konklusioner ud fra en overordnet tese, hvor det
ikke altid er sikkert, at der er en direkte,
beviselig forbindelse mellem de enkelte
punkter.
Det du siger er, at der skal alderen til for at lave
en udstilling, der i ordets bedste forstand virker
så selvbevidst som din?
Ja, for at turde skabe et helhedsbillede, og
det skal man, når man fortæller en historie. Det har været det vigtigste. Så er det
muligt, at syntesen har nogle bløde punkter undervejs.
Mennesker ved ikke, hvad de ikke ved
Det er måske derfor det er så personlig en oplevelse, at se Middelhavshorisonten. Den stiller
sig ikke belærende an, men lærer fra sig. Det
kunne være, at det netop er det, du kalder de

bløde punkter, der vækker de besøgendes nysgerrighed.
Det har i hvert fald været en vigtig intention at forsøge at delagtiggøre ubefæstede
sjæle i den del af vores historie, der udgør
fundamentet for, hvem vi er. Vi har forsøgt
at gøre udstillingen levende ved for eksempel at luge alle fagudtryk ud. Der står hverken ’arkaisk’, ’orientaliserende’ eller ’geometrisk’ noget sted. Jeg vil gerne delagtiggøre
publikum i det, jeg selv synes er fundamentalt spændende, og det er forsøgt gjort i et
sprog og med brug af begreber, jeg håber
nutidens beskuer forstår og ikke føler sig
fremmedgjort overfor. Som historiker synes man jo, det er synd for folk, der ikke
kender historien. Men det er ikke noget
man kan bebrejde dem, så entydigt er det
ikke. Jeg møder mange historieløse mennesker, der ikke savner noget i den retning. De ved ikke, hvad de ikke ved. Men
fordi jeg selv oplever det som sådan en rigdom, synes jeg, de snyder sig selv.
Tiden imellem det 9. og 7. årh.f.Kr., altså
tidlig jernalder, har altid interesseret mig.
Fønikerne, der er sådan et usynligt folk,
har været fantastiske vektorer for håndværk og åndsliv. Og bevægelsen fra øst
mod vest, som er foregået siden oldtiden
kulminerer jo med kristendommen Det er
svimlende at tænke på, at en bonde-hyrde
religion fra et lille bitte område i Mellem-

østen kommer til at præge hele vores del
af verden og bestemme, hvad vi skal tro
på. Jesus disciple har været gode spindoktorer. For hundrede år siden kendte folk i
Danmark mere til bibelhistorien og geografien i det hellige land end til nabosognet.
Opdraget i museet
Har du altid været historisk interesseret?
Ja, det må jeg have have været. Min far
abonnerede på Forenede Danske Motorejeres blad, hvor jeg som 15 årig faldt over
en artikel, som jeg blev så optaget af, at mit
værelse snart var klistret til med etruskerbilleder. Da min far så tog mig med ind på
Ny Carlsberg Glyptotek bestemte jeg mig
for gymnasiets klassisksproglig linje, hvor
man læste græsk og latin. Efter studentereksamen blev jeg au-pair pige i Rom og i
løbet af et halvt år kunne jeg sproget så
godt, at jeg kunne snige mig ind på de
bagerste rækker til de interessante forelæsninger. Da jeg kom hjem for at læse
klassisk arkæologi foregik det på Nationalmuseets Antik Samling, det der dengang
hed 5.afdeling, hos den legendariske professor P.J. Riis. Han var dygtig til at lære fra
sig. Det var før konservatorvældets tid, så
vi havde alt mellem hænderne. Riis kunne
brede hele kerneområdet i faget ud, og
han inddrog både etnografi og Danmarks
DANSKE MUSEER 6/13
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Middelhavshorisonten 6000 f.Kr. – 400 e.Kr. Udstillingsdesign: Ljungar og Bonde, Ny Carlsberg Glyptotek, København. Foto : Ana Cecilia Gonzalez, 2006.

oldtid i undervisningen, men han var ikke
ligefrem opmuntrende over for sine elever. F.eks. turde han ikke anbefale os til
sine udenlandske kolleger, så vi kom ikke
med på deres udgravninger og ekspeditioner. Men han lærte os noget andet, nemlig: ’Aldrig en weekend uden monumenter!’. Sideløbende med studiet var jeg studenterhjælper på Ny Carlsberg Glyptotek.
Så jeg er opdraget på museet. I dag ligger
uddannelsen på selve universitetet, og den
er ikke i nævneværdig grad orienteret mod
genstandene. Da jeg læste var det den lige
vej fremad, man kunne ikke stige af og
kombinere med andet undervejs. Jeg læste
det samme og ene fag i otte år, på normeret tid, og skrev konferens om gravskikke i
det geometriske Grækenland (900-700
f.Kr.). Direkte efter min eksamen i 1971
fik jeg arbejde på Glyptoteket, hvor jeg
fortsatte til jeg gik på pension for nogle år
siden. Det lyder lidt patetisk, ikke?
En historiker slipper aldrig sit fag
Overhovedet ikke. Det lyder som om du
elsker dit fag.
8
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Man slipper aldrig sit fag. Kombinationen
af klassiske arkæologi og Ny Carlsberg
Glyptotek er enestående. Man undgår at
blive en arkæologinørd, fordi en stor del
af samlingen består af den moderne kunst.
Alle døre åbnes, når man kommer fra
Glyptoteket. Jeg elsker det internationale
samarbejde og det livsvigtige netværk lige
så højt, som jeg elsker det mere usynlige
arbejde med samlingerne. Og så feltarbejdet! Tænk, at hver dag i seks uger stå op
ved en bjerghelligdom syd for Athen og se
solen stå op over templet på Ægina. Glyptoteket har været mit faste holdepunkt, en
stabil faktor i hele mit livsforløb. Det sted
har været en gave og et privilegium. Men
det er også lidt foruroligende at være del
af en generation, der har blokeret for den
næste, og som derfor må uddannes til andet end til de stillinger i museerne, der
måske aldrig bliver ledige.
I kølvandet på de glade 60’ere og økonomien, der muliggjorde en professionalisering af museumsvæsenet, har vi, som var
de første, siddet i stillingerne i mindst 30
år. I mellemtiden er de, der er opdraget i

den samme tradition måske faldet for aldersgrænsen, og i øvrigt været ude i anden
beskæftigelse. I dag dukker der så nye generationer med nye fagligheder op. De er
opdraget i den teoretiske verden, hvad de
historiske fag angår. Det er muligt, at deres
udsyn er stort, men det bekymrer mig, at
de ikke er genstandsorienterede, for så forsvinder museumshåndværket, det resulterer i en slags goldhed. På et tidspunkt trillede jeg derfor hver mandag en rullevogn
med genstande ind til de studerende, så de
fik mulighed for gøre sig fortrolige med
dem, sanse tingene. Den tradition har min
efterfølger i embedet taget op og med stor
succes.
Katalogarbejde kan inspirere
Middelhavshorisonten tog tre år at lave, men
næsten 40 år at nå frem til. Hvad er forskellen
på den udstilling du hjalp til med at åbne i
1966 og den du selv stod for i 2006?
Da jeg startede som studenterhjælper på
Ny Carlsberg Glyptotek i 1966 var man for
første gang siden Carl Jacobsens tid i færd
med at nyopstille etruskersamlingen.

Jeg var ganske rigtigt med til at få de sidste
skilte på plads i udstillingsrummene, som
var i ren1960’er stil med hessiantapeter,
egetræsmøbler, egetræsparket og montrer
indrammet i egetræ. Der var sjældent
mere end to ting på hver hylde i en montre og alle tredimensionale ting stod på
sokler. Genstandene blev udstillet som
kunstværker.
Både indretningsmæssigt og formidlingsmæssigt afspejlede udstillingen tidens
smag og holdning til etruskerne. Man forsøgte at gøre dem til et kunstfolk. Folk væltede ind i udstillingen; jeg syntes også dengang, at den var flot. Men som tiden gik så
jeg, hvordan de besøgende blot foretog en
vandring gennem salene uden rigtigt at
standse og forståeligt nok. Udstillingen var
fuld af begreber og referencer, som kun få
forstod.
Min egen tilgang til etruskerne og arkæologien har været mere kulturhistorisk orienteret end kunstarkæologisk. Jeg vil vide
af hvem, hvornår og til hvad tingene er lavet, hvor og hvornår de er fundet. Om de
er fra det ene eller det andet stil værksted
er ikke det afgørende for mig.
I begyndelsen af 1990’erne fik Glyptoteket
en kæmpe bevilling fra Ny Carlsbergfondet til at katalogisere alle museets samlinger. Arbejdet har strakt sig over mere end
tyve år, faktisk sidder jeg her efter min afgang fra museet og arbejder med det 39.
og sidste bind.
Katalogerne belyser successivt alle vore
samlinger. Efterhånden som de udkom fik
jeg den ide, at man måtte kunne lave en integreret samling af ting fra den romerske,
egyptiske, græske og nærorientalske kultur, hvor man i en udstilling forsøgte at beskrive en bevægelse i tid og sted. En udstilling, der kunne belyse baggrunden for vores egen kultur. Tænk, hvor mange elementer af det, fønikerne bragte med til
vesten, som vi benytter os af den dag i dag.
Jeg nævner bare alfabetet.
Middelhavet som kommunikationscentrum
Det gik op for mig, at Glyptoteket med sin
antiksamling i store træk kan vise, hvordan
kommunikationen mellem antikkens folk
over store afstande starter omkring 3000
f.Kr. og kulminerer med Romerriget.
Derfor foreslog jeg, at vi lavede en sammenhængende historie, altså et helt nyt
forløb, fortalt sådan som tingene blev stillet sammen, med Middelhavet som centrum. Jeg ville vise, hvordan Middelhavet
engang forbandt tre kontinenter i modsætning til i dag, hvor det skiller ad. Det
skulle være en udstilling, hvor hver ting

ikke blev vist frem som et kunstværk, men
som del af en kultur.
Dengang skete ændringerne i samfundet
over århundreder, for ikke at sige årtusinder. Det afgørende her er, at kanaanitterne
sejlede vestpå og inddrog hele det ægæiske
område og dele af Italien og Sardinien for
at hente især metaller til fremstilling af
våben og redskaber til de skiftende imperier i Mellemøsten. Det skete i den sene

del af bronzealderen. Så indtraf katastrofen, vulkanudbrud og en tsunami af en
slags, i hvert fald klimaændringer så radikale, at disse sene bronzealderkulturer
brød sammen. Folk flyttede sig, vandrede,
fandt nye steder at bo. Grækenland, som
jo er vor kulturs referenceramme, skiftede
fra at være en paladskultur til at bestå af
små, selvstyrende enheder. Efterhånden
tog fønikerne, som var kanaanitternes efDANSKE MUSEER 6/13
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terfølgere, så traditionen fra bronzealderen op. De organiserede sig i mindre byenheder langs det, som i dag er Syriens, Israels og Libanons kyst. Fønikerne som var
købmænd og sømænd, ville ikke eje land,
de sejlede kun ud for at handle.
Fønikerne betyder for øvrigt ’de purpurrøde’. Enten fordi de sejlede med røde sejl,
eller fordi de bragte purpurrøde stoffer
med sig over havet. Farven fremstillede de
af en særlig musling, som de udvandt en
bestemt kirtel af. Den blev, efter hvad vi
ved, udsat for sollys og urin, i hvert fald
stank det forfærdeligt fra de store kobberkar der stod på strandene. Sådan fremstillede fønikerne det kostbare, purpurfarvede klæde med hjælp af en hemmelig viden, der gik i arv fra generation til generation. Fra romertiden ved man, at purpurfarven havde en tre gange højere værdi
end guld, så der er god grund til, at purpur, der varierer fra lyserød til mørklilla,
blev kongers, fyrsters og præsters farve.
Purpurklæderne bragte fønikerne som
bytte- eller gaveobjekt til Grækenland og
Italien for at vinde fodfæste og finde metaller til specielt det assyriske rige, som
havde brug for det fønikerne kunne
bringe dem for at opretholde imperiets
styrke og grænser.
Alt dette genererede naturligvis handel
med andre ting. Fønikerne havde også
håndværkere med sig, der, hvor de end
kom frem, kunne tilbyde færdigheder
som var meget attraktive for en bondekultur som etruskernes. I hvert fald vokser
etruskernes velstand i løbet af det 8. og 7.
årh.f.Kr.
Der var og er så meget at fortælle! Overskriften på det alt sammen er den kommunikation over kæmpe afstande, der blev
mulig alene på grund af en velorganiseret
handel fra den ene ende af Middelhavet til
den anden; og som kulminerede med Romerrigets etablering, det første imperium
der beherskede Middelhavets kyster hele
vejen rundt.
Den omhyggelige tilrettelæggelse af
en udstilling
Var alt det en tankegang, der overraskede dine
fagfæller?
Indenfor de sidste 10 – 20 år er den opfattelse udstillingen står for, nemlig at man
må udbrede og udvide horisonten til alle
sider og på nye måder, blevet almindeligt
antaget. Men husk, at vores fag er opfundet efter Napoleonskrigene og derfor
stærkt nationalt forankret. Klassisk arkæologi har indtil for nyligt befundet sig inden
for nogle meget snævre, geografiske rammer, og hver nation har haft sine egne
10
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Kulturredaktør for Weekendavisen og medlem af juryen for Bikubens museumspris,
dr.phil. Henrik Wivel begrundede overrækkelsen af Bikubenfondens museumslegat
2008. Foto: Bikubenfonden.

forskningstraditioner. Efterhånden er faget vågnet, og for langt de fleste af os er
det civilisationshistorien mere end de enkelte ting, det handler om.
Som udstilling betragtet, tror jeg til gengæld Middelhavshorisonten overraskede.
Vil du fortælle, hvordan du greb den an?
Alt indhold var afklaret før visualiseringen
eller formgivningen. Synopsen, den overordnede historie, hver eneste montre og
genstand var på plads. Hvert afsnit havde
sin overskrift, hvert rum sin historie. Jeg
ville ikke have en etiket til hver lille dims,
derfor er der i dag en samlet tekst på et
glasbanner med henvisningsnumre til
genstandene i hver montre. Jeg henvendte mig derefter til to forskellige arkitekter, der fik et prøverum, faktisk det
mest komplicerede af alle rum, som forlæg til et forslag. Den arkitekt der fik opgaven, Dan Ljungar fra Bonde og Ljungar
Arkitekter, var stærkt optaget også af alt
det, der lå udenfor prøverummet. Vi ville
respektere den gamle arkitektur og pakke
rummene ud af egetræet og egeparketten.
Jeg havde et stærkt ønske om at komme
tilbage til de oprindelige gulve, granitsøjlerne og den lidt alkoveagtig opdeling
med gangen langs vinduerne, som man
kender den fra tidligere museumsarkitektur i for eksempel Faaborg Museum. Dan
Ljungars koncept, som han lavede på to
dage, var en ren øjenåbner og sammen
med blandt andre grafikeren Thora Fisker
og klassisk arkæolog Lone Leegaard,
fremtryllede han et prøveopslag, jeg kun

kunne sige JA til. Så kørte vi videre derfra. Det var et fantastisk forløb, der strakte
sig over tre år. Udstillingen indeholder
omkring 1600 genstande, så det er ikke så
galt. Jeg kalder det en fusionsarkæologisk
udstilling, fordi den ind i mellem bringer
ting ud af deres forventede omgivelser i
museet.
Når jeg i dag går ned i udstillingen bliver
jeg stadigvæk glad for dens klarhed og
skarphed, man befinder sig godt i rummet. Og når jeg viser rundt derinde, opdager jeg, at man kan bruge hele dagen.
Hvert rum har en historie der kan uddybes.
1600 genstande er flere end kulturhistoriske udstillinger sædvanligvis indeholder.
På grund af katalogerne kendte jeg jo dem
alle sammen. Jeg kunne finde hver og en
med mål og det hele. Det var en kolossal
hjælp. Der blev desuden lavet mock-up til
alle montrer, så tingene på forhånd kunne
prøveopstilles.
Oprettelse af museumsregistranter
kræver tankevirksomhed
Hvordan fungerer jeres egne kataloger i sammenligning med det overordnede registreringssystem, Regin?
Det er mit indtryk, at den registrant ikke
passer videre godt til vores antiksamling.
Fordi vores stof er så anderledes. Vi har for
eksempel ikke noget kunstnernavn, som
man har det i den moderne samling. Regin fungerer sikkert glimrende til malerier, der har en forud given identitet, men
det har genstande i antiksamlinger jo ikke.

Polaroidbillede fra begyndelsen af 1990'erne, taget på Jette Christiansens kontor
på Glyptoteket.

Her er det helt fritsvævende. Hvordan skal
vi identificere ’Græsk vase fundet i Spanien”, eller Grækenland, eller… I øvrigt er
en vase noget man stiller blomster i. Derfor eksisterer ordet vase heller ikke i Middelhavshorisonten, det giver en forkert association.
Det kræver stor, forudgående tankevirksomhed at sætte en museumsregistrant i
gang. Man må stille sig lidt på afstand og
spørge, hvad det hele handler om. Udgangspunktet må være, at finde de rigtige
søgekriterier – også i forhold til vores
udenlandske kolleger. Det har man fra
centralt hold ikke været særlig interesseret
i at spørge de danske museer om. Så jeg er
glad for Glyptotekets snart 39 kataloger.
Museerne definerer stederne
Hvordan ser du på det danske museumslandskab som det tager sig ud i dag?
Det ligger jo uden for mit område, at
skulle udtale mig om, selvom jeg selvfølgelig ikke kan undgå, at lægge mærke til de
store museers trang til at underlægge sig
de mindre som led i en voksende centralisering. Det er muligvis godt på et økonomisk plan, men fagligt er det en skam. Det
kræver en udstrakt grad af selvstyre, at bevare entusiasmen og motivationen på de
enkelte museer.
Museumsfusionstanken hænger måske
sammen med den mani, at alt er blevet
akademiseret på en måde, der slet ikke
kan bære. Når man nu stiller samme slags
krav til museerne, betyder det, at det mindre museum med halvanden medarbejder

skal levere forskning på niveau med Statens Museum for Kunst. Det er ikke et rimeligt forlangende. Næste spørgsmål er
naturligvis, hvad er museumsforskning?
Kan det for eksempel ikke være en gennemarbejdet udstilling med et lige så gennemarbejdet katalog, sådan som mange
små museer er dygtige til.
Hvad med, at man differentierede kravene? Ellers tvinger man jo netop museerne til at gå sammen i disse store enheder,
der uden tvivl skaber afstand til det lokalsamfund, de skal tjene.
Museerne ude i landet har givet den egn
de ligger i en egen stolthed. Det er trist at
se, hvordan alle autoriteter fjernes fra provinsen. Biblioteker, dommerkontorer, skoler, uddannelsesinstitutioner, alt falder.
Husene er ikke kun til salg, de er forladt.
Den udvikling er sket på en mere brutal
måde end hvad godt er for landet. Her
spiller museet en rolle. Stederne mister
deres identitet, fordi de ikke har nogen
til at formulere den for sig.

1.

Glyptoteket: Vi kaldte ham isenkræmmeren
i: Politiken 20. December 2008. Interview med Jette Christiansen
● Jette Christiansen: I mediernes søgelys
i: Ny Carlsbergfondets årsskrift, 2008
● Jette Christiansen: En røverhistorie
i: Gaveregn, Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek, 2002
● Jette Christiansen: Forloren Hare
i: Meddelelser om Ny Carlsberg
Glyptotek, 1982

●

Jette Christiansen (f.1941). mag.
art., Kbhs Univ.) 1971,
Museumsinspektør ved Ny Carlsberg Glyptotek 1971, ledende inspektør smst. 1978, overinspektør
1989-2003, inspektør for Den etruskiske samling/Middelhavshorisonten fra 2003, forskningsinspektør
fra 2008-11.
Medarbejder ved udstillinger: 1982,
Nationalmuseet, Brede, Etruskernes
verden i samarbejde med Thorvaldsens Museum og Nationalmuseet.
1996, Louisiana, Picasso og Middelhavet.
Udstillinger på Ny Carlsberg Glyptotek bl.a.: 2000, I lyset af Akropolis,
2002-06, koncept til og udførelse af
Ny Carlsberg Glyptotekets nye permanente opstilling af den etruskiske samling med titlen Middelhavshorisonten, en rejse gennem tiden
over havet, 6000 f.Kr. – 400 e.Kr. Arkæologiske udgravninger i Italien
og Grækenland. Censor i klassisk arkæologi ved Kbhs og Aarhus Univ.
1977-98. Korresponderende medlem af Deutsches Archäologische
Institut, formand for Nationalkomiteen for Corpus Vasorum Antiquorum under Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1990-2007.
Arrangør af 3rd. International Symposium on Ancient Greek & Related
Pottery (1987), medred. af: Proceedings (fra samme, 1988), medlem af bestyrelsen for Antikmuseet
ved Aarhus Univ. 2004.
Ny Carlsberg Glyptoteks katalogserie: Grækenland i geometrisk Tid
(1992, da/eng. udg.), bidrag bl.a. i:
Grækenland i Arkaisk Tid (1994),
Grækenland i Klassisk Tid (1995),
Etrurien I (2010, da/eng. udg.),
Kiapha Thiti III. 1, The Iron-Age
Peak Sanctuary (2000), I Lyset fra
Akropolis. Danmark og Grækenland i 1800-Tallet (2000 til udstilling
af samme navn) (Eng. udgave The
Rediscovery of Greece), artikler i
danske og udenl. tidsskrifter, bl.a.
om Grækenland og Italien 8.-6.
Årh. f. Kr. Tildelt Bikubens Museumslegat 2008.
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Forskning

Forbrug, kolonier og
genstande

Af Mikkel Venborg Pedersen, ph.d. et
dr.phil., Nationalmuseet

Udbredelsen af handel med fødevarer og råstoffer over verdenshavene er et af de vigtigste elementer i udviklingen af den (tidlige)
moderne verden og var forbundet
med etableringen af de europæiske koloniriger. Indflydelsen fra
kolonierne på almindelige menneskers liv sås dog måske mest i
øgede forbrugsmuligheder. Det
faldt også sammen med en hidtil
ukendt forfinelse af vaner og livsstil. En helt ny rigdom af genstande kom til, der nu fylder museernes samlinger og udstillinger. Det
er udgangspunktet for min disputats Luksus. Forbrug og kolonier
i Danmark i det 18. århundrede.

Elefantstødtand fra det 18. århundrede med
indridsede motiver der viser trekanthandelen: tilfangetagne slaver, øen Skt. Thomas, hollandsk
fæstning i Guinea, fort Christiansborg i Guinea,
danske slaveskibe og slavinde med planter.
Foto: Nationalmuseet.
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Den europæiske ekspansion
I dagens debat taler vi ofte om globalisering og verdenshandel og ser det som et
træk af vor tid. Men det er ældre, end debatten lader ane, ja det begyndte for alvor
med Christoffer Columbus og de andre
opdagelsesrejsende, der åbnede verdenshavene for en snart kun voksende handel
og lagde grund for den europæiske ekspansion og etablering af kolonirigerne.
Som bekendt besad også Danmark-Norge
kolonier og handelsstationer fra 1620 til
1917, fra afståelsen af Norge i 1814 var det
Danmark alene. Dertil kom de gamle bilande mod Nord.
For langt den største del af befolkningen
var kolonierne nok steder, man havde hørt
om, men ikke selv havde været. I forbrugsmulighederne, der opstod i samklang med
den koloniale handel, kom den nye, store
verden derimod tæt på. Det handler Luksus om; betydningen i det daglige liv belyses gennem fem familiers optik, igennem
det 18. århundrede, levet forskellige steder
i Danmark og kendetegnet ved forskellige
sociale og kulturelle profiler. Spørgsmålet
om forbrugets betydning eftersøges ikke
mindst i hjemmene, og altovervejende
med fokus på forbruget af luksus. Væsentlige kilder er Nationalmuseets samling og
interiører.

Luksus og forbrug
I sammenhæng med kolonialismen indledtes i det 17. århundrede en proces, som
ofte sammenfattes ”Den europæiske Forbrugsrevolution”, og som også er forbundet med en generel velstandsstigning. Hos
os blev det tydeligt i det 18. århundrede.
Det gik hånd i hånd med et ændret forbrugsmønster og en stadig stærkere forfinelse i af livsstil og vaner, først hos eliten,
senere hos den brede befolkning.
Forbrug kan dog betyde mange ting. Bogen følger den hollandske historiker Jan
de Vries, som uddyber det traditionelle
økonomiske synspunkt, at forbrug er et
svar på nytte og behov. De Vries deler forbruget op i to elementer, der begge indeholder varierende grader af nytte og behov, nemlig en stræben efter komfort og en
stræben efter nydelse. Stræben efter komfort
leder således til en efterspørgsel på særlige
varer og tjenesteydelser med det formål at
lindre ukomfortable forhold, hvilket blev
særligt tydeligt i hjemmene, og som særligt
kan ses i museets interiører. Stræben efter
nydelse leder derimod til en efterspørgsel
på særlige varer og oplevelser, hvilket mere
kommer til udtryk gennem genstande i
montreudstillinger. Datiden kendte dog
også til en anden form for efterspørgsel,
nemlig hvad jeg kalder for en stræben efter

sempler herfra, men på landet var der
også kolonialt forbrug. En indfaldsport
for de nye strømninger var landets herregårde, og et eksempel er en mindre, sådan på Fyn, der direkte kan sammenlignes
med en fynsk fæstegård fra samme tid, bogens tredje og fjerde eksempel. Det sidste
eksempel er fra Ejdersted helt mod sydvest
i Slesvig. Alle fem steder er i mere eller
mindre hel stand overlevet i Nationalmuseet og Frilandsmuseet, hvilket er et taktiltmetodisk kernepunkt i sig selv. Kilderne er
ikke mindst genstande, både fra museets
samlinger og i form af beskrivelser. De kombineres med en række både kvalitative og
kvantitative kilder til et helhedsbillede, der
altså både anvendes metodisk som analytisk vej i forskningen og formidlingsmæssigt i bogen som forfattet tekst.

En aalborgensisk bruds morgendragt fra 1778 i vatteret silke. Foto: Nationalmuseet.

social komfort. Datidens samfund var også et
rangsamfund, og social status vejede tungt.
Det ledte til, hvad ofte betegnes statuskonsumption, altså et forbrug, som netop
skal understrege ens status mere end opfylde komfort- og nydelseshensyn. Dette
kan bedst ses gennem brug af kvalitative
kilder.

Fem steder
Det 18. århundredes dominerende, økonomiske teori var merkantilismen, der
centrerede omkring byerne, handelen og
dens beskyttelse, adgang til billige råvarer,
kolonier osv. Centrum for det hele i Danmark-Norge med Hertugdømmerne var
København, og bogen fokuserer på to ek-

Varer, genstande og vaner fra
kolonierne
Det koloniale forbrug analyseres gennem tre aspekter. Det første er, hvad man
havde, dvs. der ses på, hvad de fem familier
ejede i det konkrete. Lejligheden fra Magstræde i København gennemgås på baggrund af den fallitbehandling, som porcelænshandler Johann Gjerløff i årene omkring 1770 var underkastet. Ikke mindst
mad og porcelæn, men også tekstiler er indikatorer på det nye koloniale forbrug i
dette hjem. Det andet hovedeksempel fra
byens sfære, storkøbmand Peter van Hemerts Brede i årene omkring 1800, analyseres på baggrund af det nøjagtige inventarium, som blev skabt ved hans fallit i 1805.
Det rigt udstyrede hus udviser ikke mindst
møbler med eksotiske træsorter, tekstiler
og servicer.
Handel forbinder byen med landet gennem købstadssystemer og markeder. Det
tredje eksempel er stuerne fra Lille Hesbjerg ved Odense, hvor den fraskilte grevinde Birgitte Eleonora Rantzau levede fra
1790’erne til 1809. Her indkøbtes sukker i
adskillige kvaliteter per kontrabog i Odense, og generelt udviser Lille Hesbjerg – og
moderens Kragsbjerg tæt ved – et rigt udbud
af koloniale varer. Tekstiler er her et helt
eget kapitel, men også bl.a. møbler, en papegøje, parasoller, porcelæn og tobakkens
genstande er til stede. Det er ikke så overraskende. Det er mere bemærkelsesværdigt,
at i fæstegården fra Lundager ved Assens,
hvor den unge nye fæster Rasmus Mouritsen og hans kone Anne i 1780’erne grundlægger et hushold, ejer det unge par en
peberkværn, kender til bomuld og silke
og kan prale med indigoblå striber i dynerne.
Gården fra Ejdersted udtrykker en anden
DANSKE MUSEER 6/13
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Kaffemølle, o. 1700. Foto: Nationalmuseet.

Sovekammeret, lejligheden fra Magstræde, midten af det 18. århundrede. Foto: Nationalmuseet.

Testel af kongeligt dansk porcelæn, 1780’erne.
Foto: Nationalmuseet.

Statuette af kinafarer, kaptajn Jacob Beckman,
1751-53. Foto: Nationalmuseet.
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social og kulturel profil af en bonde. Her
mellem den rige handel i Slesvigs østkystbyer og verdenshavet mod vest levede bondeeliten som studehandlende, kapitalistiske handelsmænd, der gjorde forretning
med og i Hamborg og Amsterdam. Hos
Johann Pauls i gården fra Ejdersted i årene
omkring 1800 er der et væld af koloniale
nydelsesgenstande, møbler med fine træsorter og porcelæn, ligesom der er en vis
savoir-faire over disse handelsbønder, hvis
datidens topografer står til troende.
Et er, hvad man har. Noget andet, hvad
man kan få. Som forbrugets andet valgte
aspekt studeres, hvilket forbrug der var
muligt for datidens mennesker i København, ude i landet og de fem steder, ligesom de væsentligste af de nye varer gennemgås i tilgift til den lange række af genstande, der blev opfundet for at omgås
dem. Det er ikke mindst disse ting, som i
dag fylder museernes montrer og interiører fra og om perioden.
Den nye tids mange varer, den omsiggribende stræben efter komfort, nydelse og
social status gjorde, at samfundstænkere
og filosoffer begyndte at overveje, hvad
der var ved at ske med samfundet i kølvandet på forbrugsrevolutionen; det tredje
valgte aspekt i historien om forbruget. I
denne overordnede ramme diskuterede
man i tiden også luksus, og gennem denne
debat ændrede opfattelsen af luksus og
forbrug sig fra en ældre forståelse af at
være en synd til at blive selve det, der satte
produktion i gang, gav også de voksende
skarer af fattige arbejde og i sidste ende

gennem den personlige stræben efter
lykke at bidrage til et godt samfund.
Forskning og samling
Bogen kredser således om sit emne på flere
måder og anvender en lang række kilder til
belysning af det. Markant er, at de fem interiører og deres genstande – og en hel del
ting og sager oveni – står centralt i bogen
som kilder, der sammenkobles med både
kvantitative og kvalitative, skriftlige kilder.
Bogen udgør således et eksempel på en
forskning, der, på den ene side, udspringer
af den internationale forskningsdebat om
forbrug, som er stor i disse år og, på den anden side, er direkte inspireret af museets
samlinger og udstillinger, ikke mindst interiører, hvor personer, genstande og tanker
indgår i en fortællende helhed. Denne kobling anvendes både metodisk og som formidling; det sidste både i teksten og jo (eksisterende) i museets udstillinger. Disputatsen
er dermed også, synes jeg da selv, et eksempel på en forskning, som fordrer et tæt kendskab til genstande og omstændigheder i
sammenhæng, hvilket ofte er et adelsmærke
for netop museernes forskere. I disse tider,
hvor vi så livligt diskuterer forskning og
museer, dens emner, afgrænsning og nytte,
er det mit håb, at Luksus også kan læses
som et eksempel herpå.
Mikkel Venborg Pedersens disputats Luksus.
Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede er udkommet i oktober måned på Museum
Tusculanums Forlag. Se yderligere information
om bogen på www.mtp.hum.ku.dk

Læring

Smag på ordene
Om børns nyfortolkning af ord og genstande

Af Søren Mangels Hansen,
museologistuderende og
Trine Wittorff Brander,
museumsformidler

Fidi hva’ffornoget startede som en
idé over en kop kaffe, men endte
som et stort læringsprojekt på
tværs af de fire Vadehavskommuner. Biblioteker, kulturinstitutioner
og kunstnere samarbejdede om at
give børnene en anderledes oplevelse af vores fælles kulturhistorie
ved hjælp af leg med og fortolkning af ord og navne på historiske
genstande. Artiklen beskriver et
forløb med afsæt i Esbjerg Hovedbibliotek og Sydvestjyske Museer,
hvor mere end 150 børn deltog i
de sproglige løjer.

Rap med ord
Forestil jer, at I er mellem 5 og 7 år gamle.
Luk øjnene og lyt til ordene: manglebræt,
spareheks, harretøj, åreladetøj, sparkstøtting og høtyv. Det er første gang, I hører
dem. Når I åbner øjnene igen, har I kun
ordet og lyden. Smag nu på ordet: Er det
sødt, surt eller salt? Mærkes det blødt eller
skarpt? Hvis man skulle danse det, hvordan ville dansen så være? Som en ballerina
på tåspidser eller som Shrek, der danser
brudevals med Fiona? Gemmer der sig en
stor eller en lille ting bag ordet? Hvis man
skulle sætte musik til ordet, hvordan ville
det så lyde? Kan man lave en rap med ordet, klippe det i stykker og stille bogstaverne oven på hinanden? Det, og meget
mere, eksperimenterede og legede førskolebørn og de yngste elever i indskolin-

gen sig til. Der var mange fantastiske bud
på, hvad de mente, ordene gemte på,
f.eks.:
●

●

●

●

●

Jeg tror åreladetøj er en ting, fordi det
starter med T ligesom tøj.
Et manglebræt er et bræt med ting, man
mangler.
En sparkstøtting lugter af natur og vingummi.
Spareheksen bliver sur, hvis hun ikke får
penge.
En høtyv er en der ikke kan få et arbejde
og må stjæle hø for at tjene penge.

Ordet tager form
Når børnene havde smagt, lyttet og danset
dagens ord, skulle det omsættes til en
kunstinstallation. Børnene fik her udfor-

Kan en høtyv spille på fløjte? Spørger Marie Louise Exner.
Alle fotos: Søren Mangels Hansen.
DANSKE MUSEER 6/13
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Sparkstøtting blev til byen Støtting, hvor man må sparke til tingene.

Drengene danser sparkstøtting-dans.

Børnene var dybt koncentrerede
under den kreative proces.
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En kunstnerisk proces
At samarbejde med andre på tværs af egne
fagområder har været utrolig givende for
alle parter. Alles fagligheder har været i
spil. Forløbet havde ikke været det samme,
hvis ikke kunstneren havde kørt den kreative proces. Marie Louise Exner overførte
hendes egne arbejdsmetoder som kunstner, i arbejdet sammen med børnene.
Hendes nysgerrige og sanselige tilgang
til omverdenen, gik igen i hendes arbejde
med Fidihva’ffornoget projektet. Hun stimulerede og pirrede det nysgerrige, legende og innovative barn. Gennem Marie
Louises brug af sanser, følelser, musik og
relationer, var barnets egen undersøgelse
i fokus. Hun lagde stor vægt på, at der
ikke fandtes noget rigtigt eller forkert svar.
Det uformelle læringsmiljø og kunstnerens tilgang til kulturhistorien skabte grobund for at tænke ud af boksen via nye og
skæve vinkler. For eksempel da børnene i
fællesskab fandt ud af, at sparkstøtting er
byen Støtting, hvor de kunne sparke til
ting, smurt ind i blæk, som på den måde
afsatte spor i deres egen fortolkning af kulturhistorien.

Louises første tur på en sparkstøtting.

dret deres kreative sider sammen med Marie Louise Exner, bosat på Fanø. Hun er
billedkunstner, tegner og grafiker og bruger sansningen af landskabet som udgangspunkt for sine egne værker. Derudover er hun koordinator og underviser på
Billedkunstnerisk Grundkursus på Esbjerg
Kulturskole. Fidi hva’ffornoget-værkstedet
på Hovedbiblioteket var forvandlet til en
”Shanes Verden” (tv-program for børn),
hvor børn gennem alverdens sjove ting og
sager kunne slippe fantasien løs.
Børnenes veludviklede forestillingsevne
fortolkede ordene, så f.eks. tre store årer
fik ”tøj” på og blev forbundet med ledninger, så de kunne lades op. Sparkstøtting
blev til byen ”Støtting”, hvor man sparkede
til tingene, og spareheksen blev helt konkret omsat til en sparebøsse med hår, næse
og vorte.
Højt til loftet
For projektets målgruppe, de 5-7 årige,
var der ekstra højt til loftet i denne uge,
for der var ingen facit. Når børnene ikke
havde den kulturhistoriske genstand i
hænderne, var det alene ordet og lydene,
der var i centrum. De blev således ikke låst
fast af genstanden i den kreative proces og
det eksterne læringsmiljø. Dét giver plads
til børnenes helt egne fortolkninger og

ideer. Og det gav bonus. Snakken, ideerne
og argumenterne gik livligt imellem børnene og de voksne. Men projektet gav også
plads til børn med mere nonverbale styrkesider. Gennem den sanselige og kreative
proces kunne denne gruppe børn udfolde
sig på et ligeværdigt niveau med deres
mere verbalt stærke kammerater. Uanset
kompetencer blev børnene og deres ideer
således taget seriøst.
Har de voksne altid ret?
Efter en velfortjent pause bar børnene deres kunstinstallation over på Esbjerg Museum. Det var nu tid til at prøve at finde de
virkelige museumsgenstande, som lå bag
de mange sære udtryk. I museets ene særudstillingslokale var otte forskellige kulturhistoriske objekter opstillet og børnene
fik lov at røre genstandene og få historien
bag ordet. Børnene undrede sig og mente
ikke, det kunne være rigtigt, at eksempelvis
manglebrættet var et gammelt strygebræt,
men at det og den tilhørende stok skulle
bruges til at slå katten af tønden med. Eller
at høtyven mere lignede et spyd til at fange
fisk med. Med demonstrationen af åreladetøj blev både elever og lærere nervøse
for, om alle kom hele hjem igen – specielt
den stakkels elev, der lige havde haft feber
en uge!

Kulturhistorie er for alle
En af Sydvestjyske Museers formidlingsmæssige visioner er at være en socialt inkluderende enhed for kommunens borgere på tværs af aldersgrupper og sociale
lag. Det var derfor vigtigt for projekt Fidi
hva’ffornoget, at institutioner fra hele
kommunen var repræsenteret. Vi havde
børn fra nord til syd og fra privatbørnehaver til ”ghetto-børnehaver”, og vi kunne slå
fast, at kulturhistorien er for alle og fællesskabsdannende. Det blev tydeligt, jo længere børnene kom ned i processen. Deres
egen fortolkning var i fokus, men også del
af et større produkt, som skabte et unikt
fortolkningsfællesskab.
Ordet, der gemte genstanden, sagde dem
ikke noget, det skulle nyopdages; gennem
børnenes egen beskrivelse og fortolkning
blev der etableret en forbindelse mellem
sprog og genstand. Fortiden blev på den
måde en del af deres samtid.
Efter projektets afslutning arbejdes der nu
på at gøre Fidi hva’ffornoget til et blivende
tilbud for alle Esbjerg kommunes børnehaver og indskolingsklasser, og projektgruppen har dertil et stort ønske om at udbrede det nationalt. For overalt i landet
gemmer der sig kulturhistoriske genstande
med sjove og mærkelige navne, som er ideelle til lignende projekter: Luk dine øjne.
Smag på ordet ”Fidi hva’ffornoget” – hvad
oplever DU på din indre tv-skærm?

DANSKE MUSEER 6/13
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Jernbanehistorie
– en applikation til jernbanernes kulturlandskab

Af Mads Thernøe og Henrik Harnow,
Danmarks Jernbanemuseum

Kastrup station var en del af Amagerbanen. Banen åbnede i 1907 og var i starten
en stor succes. I løbet af 20’erne begyndte
passagererne dog at svigte, og i 1938 ophørte persontransporten.

Holstebros første stationsbygning.
Opført i 1865-66 i forbindelse med
etableringen af den vestjyske længdebane. Billedet er fra århundredskiftet.

I takt med at den københavnske vestegn voksede, steg behovet for en ny
S-togslinje. Hvidovre station blev indviet i 1953 samtidig med Vestbanen.
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et danske landskab er gennem årtusinder blevet præget af menneskelig
aktivitet, og landskabet er i dag på mange
måder et menneskeskabt landskab. En af
de stærkeste kræfter, der nogensinde har
trukket sine spor gennem landskabet, er
jernbanen, som ikke blot fra midten af
1800-tallet strakte sine arme ud til de fjerneste afkroge, men opdelte marker, skar
gennem veje, krævede nye broer og påvirkede både de gamle byer og skabte vækst i
de mange nye stationsbyer. Stationerne er
blandt de mest genkendelige bygningstyper overhovedet og nogle af de smukkeste
bygninger i landet. Den historie er så
stærk, at Danmarks Jernbanemuseum ønsker at fortælle den og at give især nutidens togrejsende en nøgle til jernbanernes
kulturlandskab og historie.
Danmarks Jernbanemuseums samlinger
og udstillinger er mest fokuseret på store
genstande som vogne og lokomotiver og
på kulturhistoriske genstande knyttet til
det at rejse. Bygningerne er stadig derude
og får ikke samme museale interesse. Det
samme gælder for de mange andre kulturspor, som findes ude omkring i landskabet
– de egner sig ikke til at komme på museum, selv om de unægtelig er en vigtig del
af nyere tids danmarkshistorie.
I foråret 2013 påbegyndte en arbejdsgruppe på Danmarks Jernbanemuseum
udviklingen af det, der potentielt kunne
blive en enorm applikation med tusindvis
af punkter. Det var i første omgang hverken vores ambition eller en realistisk mulighed. Derimod ønskede vi at skabe en
nøgle til jernbanernes kulturlandskab for
togrejsende på de aktive hovedstrækninger. I den første version af applikationen
valgte vi at arbejde med 100 lokaliteter (realiseret som 104), der skulle spænde over
bygninger (stationer, pakhuse, signalhuse), anlæg og infrastruktur (broer, færgelejer etc.) og væsentlige jernbanerelaterede levn langs banen (industri mm.).
Desuden lod vi app’en rumme nogle kompakte, stikordsagtige introduktioner til
jernbanernes historie opdelt i få, overskuelige perioder – og at give korte introduktioner til nogle af de arkitekter, der har sat
deres præg på det danske jernbanelandskab. Indholdet og den grafiske udformning er således valgt med henblik på applikationsmediet, der bl.a. stiller krav til teksternes længde og brugernes situation.
Brugeren er i dette tilfælde en passager,
der befinder sig i et tog i bevægelse.
En del af idéen med Jernbanehistorie er
også at give de rejsende et indtryk af kontinuitet og forandring. Derfor rummer
app’en for alle lokaliteter både nye opta-
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gelser og flere historiske optagelser af
samme sted – hentet fra Danmarks Jernbanemuseums uhyre righoldige fotosamling. Det kan være slående at se, at der i
nogle tilfælde kun er meget få forandringer i det umiddelbare fysiske udtryk,, som
de rejsende gennem tiden har oplevet undervejs på togrejsen. Tilsvarende kan hele
miljøer være udraderet fuldstændig på få
år som eksempelvis bilfærgeanlægget på
Knudshoved og inden for få år den berømte Storstrømsbro, som 2021 vil blive
afløst af en anden bro.
Applikationen er gps-baseret og giver brugerne et varsel om, at de om kort tid vil
passere en interessant jernbanehistorisk
lokalitet. Den rejsende har derved tid til at
læse om lokaliteten, inden man suser forbi
og får et glimt af den gennem togets vinduer. Når togrejsen er til ende, samler applikationen automatisk alle de passerede
lokaliteter, så brugeren kan få et overblik
over de bygninger og jernbanehistoriske
spor, han eller hun har passeret sin tur.
Med app’en håber vi at vække nysgerrighed og at få jernbanernes allestedværende
kulturhistorie frem for en gruppe, der ser
disse levn hver dag, men måske ikke altid
tænker over det. For dem kan det blive en
øjenåbner og skabe ny indsigt og en historisk dybde i et landskab, der flyver forbi
dag efter dag. Næste fase i udviklingen af
app’en vil i højere grad bestå i at opretholde nyhedens interesse og i form af historier, der kan overraske og forundre
yderligere, vise jernbanehistoriens mangfoldighed og betydning i det danske kulturlandskab.
Den nye applikation bærer det regelrette
og dækkende navn ”Jernbanehistorie”.
Den er tilgængelig for både Android-telefoner og for iPhone. Alle oplysningerne
ligger i applikationen, når den er downloadet, så det er ikke nødvendigt at have en
netforbindelse for at kunne bruge app’en.
Det lægger dog begrænsninger på, hvor
meget data, applikationen kan indeholde,
og museet overvejer derfor, om app’ens
database i fremtiden skal gøres netbaseret.
Risikoen er naturligvis, at det kan gøre
app’en mindre stabil, specielt i toget, men
også på dette område arbejder tiden for
denne type medie og for en stærkere og
mere effektiv forbindelse.
App’en er gratis og kan downloades fra App
Store og Google Play.

Jeg er arkæolog
– et strategispil om arkæologi

Af Ann Bodilsen og Merete Essenbæk,
museumsinspektører hhv. Holstebro
Museum og Museum Sønderjylland/
Arkæologi Haderslev

Jeg er arkæolog er et læringsspil,
hvor arkæologi formidles som metode og flervidenskabeligt fag.
Spillet simulerer den arkæologiske
virkelighed, og spilleren er selv arkæologen, der skal tackle arbejdet
i felten, styre gravemaskiner og
budgetter og sørge for at håndtere fundene korrekt. Spillet er primært udviklet til en målgruppe
over 14 år. Undervejs kan man
indhente viden om arkæologi og
naturvidenskab og skal foretage
valg, som vil få betydning for spillets videre hændelsesforløb. Indhentes den viden ikke, fordi man
enten er for ung eller doven, kan
spillet fortsættes via ”trial and error”. På denne måde udvides målgruppen betragteligt, men det er
ikke hensigten med spillet, ligesom det så heller ikke er sikkert, at
man gennemfører.

Fra bar mark til museumsmontre
Spillet er bygget op over udgravninger,
der har fundet sted i virkeligheden, og
genstandene, som spilleren finder, er ægte
fund og kan ses på et af de to museer. Spillet bidrager til at forstå arkæologiens arbejdsvilkår, f.eks. den arkæologiske arbejdsplads i felten, indsigt i hvordan viden
frembringes, brug af naturvidenskabelige
metoder, formidling af resultater osv.
Spilmæssigt læner det sig op ad strategigenren, og et afgørende element var, at
det skulle have et lækkert grafisk design
og udseende. En afgørende faktor i spillet
er penge – akkurat som i virkelighedens
verden. Dette parameter kan hele tiden
følges på skærmen.
Spillet er bygget op om fire lokationer:
Kontoret, udgravningen, laboratoriet og
rekonstruktionen.
Kontoret er der, hvor spillet begynder. Her
ligger de seks tilgængelige udgravninger af
forskellig sværhedsgrad parat på et touchskrivebord. Hver udgravning introduceres
med en kort tekst. I reolerne findes information om arkæologiske eller naturvidenskabeligt arbejdsmetoder i håndbøgerne
”Arkæologens ABC” og ”Naturvidenskabelige discipliner”, begge kombinationer af
korte film og tekster; i reolen findes også
informationer om de udgravninger, man
har gennemført, og på en opslagstavle formidles udgravningerne i form af avisartikler og billeder.
Næste lokation, Udgravningen, nås ved at
vælge en af de seks udgravninger på skrivebordet. Alle udgravninger begynder fra en
bar græsmark, hvor forhøjninger eller
mørke pletter som et luftfoto antyder, hvor
man med fordel kan grave. Fra et enkelt
ikonbaseret menusystem vælger spilleren
at bruge gravemaskine, skovl, ske eller metaldetektor. Funktionerne har forskellig
pris pr. arealenhed, og øverst på skærmen
kan man følge med i, hvor mange midler
man har tilbage, og hvor mange fund man
har gjort. Har man lokaliseret et fund, advares man først om at bruge et mindre redskab, så fundet ikke ødelægges – det kan
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nemlig ske, hvis det udgraves med gravemaskine eller skovl. Når fundet er fremkommet, markeres stedet med et flag og
en besked om, at fundet tages med til laboratoriet til nærmere undersøgelse eller
analyse.
Når alt er fundet, eller pengene er brugt,
går man i Laboratoriet. Her kan man foretage typologiske undersøgelser, analysere
pollenprøver, foretage C-14 analyser og
lave dendrokronologiske dateringer. Undersøgelserne, pollenanalysen og dendrodateringen, er en slags match-spil, mens
C-14-analysen er en form for afværgespil.
Når analyserne er foretaget, belønnes man
med en Rekonstruktion af sin udgravning,
f.eks. gravhøjen, som den så ud den dag,
den blev opført, huset som det så ud i
bronzealderen osv. Man får også alle informationer om sine fund og de analyser,
man har foretaget, informationer, som

også kan læses ude i kontoret, hvor endnu
en udgravning kan påbegyndes.
Og i virkeligheden
En af de væsentligste præmisser for Jeg er
arkæolog er, at det bygger på virkelige
hændelser; seks udgravninger, som kan
findes enten på Holstebro Museum eller
Arkæologi Haderslev. Begge museer har i
forbindelse med lanceringen arrangeret
relaterede aktiviteter som prøv-selv-udgravning, besøg af konservatoren, antropologen eller zoologen. Det er hensigten, at
der skal etableres en form for kontor/ studerekammer, som indgår i begge museers
udstillinger. Her kan museumsgæsten fordybe sig i arkæologiske håndbøger eller
spille Jeg er arkæolog, inden han fortsætter
sit besøg i museets udstillinger for at finde
og se de genstande, han lige har fundet i
den virtuelle verden. Der er tale om et

læringsspil frem for et adventurespil, og
meningen er, at det skal bruges som en
introduktion til arkæologi og til de genstande, man ser i de arkæologiske udstillinger; dertil kan det anvendes som en del af
et undervisningsforløb før, under eller efter et museumsbesøg.
Whats new?
Formålet med spillet er at sætte fokus på
arkæologi som et plus for samfundet og
ikke blot som en samfundsopgave, der koster penge, uden at man får noget igen.
Samtidig vil vi vise, at arkæologi er en arbejdsmetode, der samarbejder med flere
naturvidenskabelige discipliner, og at museets udstillinger kun er et slutprodukt og
en lille del af en meget lang proces. Netop
computerspil tiltaler mange i aldersgruppen 14-29 år, som ellers ikke er kernebrugere på de to museer. Computerspil er

Spillets splash-screen. I spillet møder man alle figurerne. Der er gravmaskinen, arkæologer med skovle, skeer og metaldetektor. Opmåleren, der med gps måler det
fundne ind, og laboratoriemedarbejderne, der hjælper med at analysere både pollenprøver og genstande.
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Lanceringen af JEG ER ARKÆOLOG foregik den 4. oktober 2013 på Holstebro Museum. Samme dag
åbnede en udstilling, som går bagom spillet og de arkæologiske udgravninger, som computerspillet indeholder. Unge og lidt ældre kastede sig ikke blot i de til lanceringen indkøbte Fatboys, men også over spillet med
stor entusiasme. I baggrunden ses folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Vestjyllands storkreds Mogens
Jensen og direktør Orla Madsen for Museum Sønderjylland.

kendt for at kunne fremme motivationen
hos brugeren, bl.a. fordi de har en anerkendt position hos børn og unge og iværksætter forskellige læringsstile. Ved at anvende computerspil som en del af museets
formidling, giver man brugeren mulighed
for at interagere med handlingen i spillet
frem for alene at være beskuer. Endelig
kan computerspil være en del af den faglige dannelse til et arbejdsmarked, som efterspørger fleksibilitet, omstillingsparathed, kreativitet osv. (Foldberg, J.). Computerspil kan inddeles i forskellige genrer;

edutainment, action, simulation, adventure, strategi og fantasi. Med Jeg er arkæolog har vi lagt os tæt op ad strategigenren,
der i sin metode er stærk inden for ressourcehåndtering, systemforståelse og prioritering – alle faktorer der også er vigtige
i en arkæologisk arbejdsproces.
Litteratur: Foldberg, Jesper (2009): Computer spil i undervisning – leg eller læring?
http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_downloadfile.do%3Fmat%3D
12422438%26id%3D1

Udviklingen af spillet: foråret 2010 til efteråret 2013.
Lanceret 4. oktober 2013.
● Idéskaber og udvikler: Ann Bodilsen, Holstebro Museum og Merete Boel
Essenbæk, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev samt spiludviklerfirmaet Picaro.
● Samarbejdspartnere: naturvidenskabelige fagpersoner, brugergrupper
samt en styregruppe.
● Pris: 1,78 mill. kr. Økonomisk støttet af KUAS’s formidlingspulje;
800.000 kr., Region Syddanmarks Kulturpulje; 362.000 kr. og Bikubenfonden; 250.000 kr. og Max og Jensine Schaumanns Fond, 20.000 kr.
● Ca. 80% af indholdet i spillet er generel viden. Dermed kan spillet for forholdsvis få midler tilføjes nye udgravninger og dermed benyttes af andre
museer også.
● Downloades gratis til iPad og PC.
●
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Jagten er gået ind på
Experimentarium

Af Poul Kattler, udstillingsudvikler på
Experimentarium og Celia Simonsen,
Ph.d. stipendiat, Dream,
Syddansk Universitet

I august 2011 indledte Experimentarium og forskningsgruppen
Dream et udviklings- og forskningssamarbejde centreret om en
mobilapplikation målrettet et skoleværksted og den faste udstilling
”Energi” på Experimentarium.
Målet med applikationen er at
styrke sammenhængen mellem
værkstedet og udstillingen, bidrage til elevernes brug af opstillingerne i udstillingen samt til deres refleksioner over de fordele og
ulemper, som er knyttet til produktion af grøn energi. Applikationen blev taget i brug i juni 2012.
Her følger erfaringer og refleksioner fra det halvandet år, der nu er
gået.

M

obilapplikationen hedder Jagten på
den grønne energi. Den er udviklet
over en periode på ni måneder i et samarbejde mellem udstillingsudviklere på Experimentarium og en ph.d. stipendiat fra
Dream. Stipendiaten bidrog med viden fra
brugerstudier i skoleværkstedet til konceptog designfasen, og har dertil fuldt en række værkstedsforløb efterfølgende for at undersøge, hvordan et digitalt medie kan indgå i unges semiformelle læring. Det er vigtigt for Experimentarium, at app’en er en
integreret del af science centrets samlede
kommunikation til de besøgende. Den skal
være let og hurtig tilgængelig for de besøgende og er derfor indlejret i app’en ”Experimentarium”. Det er således kun nødvendigt at hente én enkelt app for at få adgang
til både praktisk information fra Experimentariums mobsite, samt et overblik og
direkte adgang til aktuelle udstillingsapps.

Jagten på den grønne energi
I praksis har ’Jagten på den grønne energi’
i skoleværkstedet, erstattet de traditionelle
opgaveark, som skoleleverne hidtil har anvendt i udstillingen. Vi ser tre overordnede
fordele ved at gå fra opgaveark til app. i
den aktuelle kontekst:
1) Styrke sammenhæng
App’en bærer narrativet, hvori eleverne er
’energi-agenter’, med ud i udstillingsområdet. Elevernes mission skal løse Elektricitaniens energikrise ved at undersøge fordele og ulemper ved produktion af grøn
energi. I den periode eleverne arbejder i
udstillingen, modtager de opkald fra Energiminister Else Elstrøm, som instruerer
dem i, hvad de skal gøre ved de givne opstillinger, og så sender hun eleverne videre
på deres mission.
2) Fastholde eleverne
Da opgaveark blev brugt i værkstedet
skyndte eleverne sig rundt imellem opstil-
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Jagten på den grønne energi.
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Skoleværkstedet åbnede i 2009.
App’en Experimentarium er tilgængelig på Google Play og i
App Store.
App’en kan bruges af alle, men er
særligt målrettet 5.-7.
klassetrin.
Alle brugere får en personlig
hjemmeside.
Lærere opretter fælles
klasse tjek-in: www.experimentarium.dk/agent
Udstillingen ENERGI har sidste
åbningsdag 22.1.2014.

lingerne. De ledte efter svar på spørgsmålene ved at skimme plancherne, trykke på
knapper og hive i håndtag og skynde sig videre til den næste opstilling. Denne trykken-på-knapper ageren ses ofte på science
centre. Åbne udstillingsmiljøer gør det
simpelthen svært at styre elevernes besøg i
udstillingen eller blot at sikre at fokus fastholdes.1 Efterfølgende havde eleverne i
værkstedet ofte svært ved at italesætte,
hvad de havde beskæftiget sig med i udstillingen.
Observationer i udstillingen har vist, at eleverne nu har sat farten ned ved opstillingerne. De taler sammen om opgaverne og
beslutter i fællesskab, hvad de vil gøre.
3) Vise deres arbejde frem
Under den følgende opsamling i værkstedet vises elevernes besvarelser og fotogra-

fier fra udstillingen på en skærm, og det
tager piloten afsæt i. Det sker, ud fra den
betragtning, at det vil støtte eleverne i at
fortælle om de produktionsformer, de har
stiftet bekendtskab med i udstillingen.
Observationerne har vist, at så snart listen
med grupper kommer frem på skærmen,
skaber dynamikker i klassen en livlig og
glad atmosfære, der gør, at hele klassen
vågner. Fotografierne støtter eleverne i at
genkalde sig arbejdet i udstillingen og giver dem noget konkret at tale ud fra, men
det er pilotens opgave at sørge for at opsamlingen ikke mister sit fokus.

piloterne oplever at arbejdet i udstillingen
er blevet mere meningsgivende, og eleverne kommer mere på banen under opsamlingen. Det er vigtigt at understrege, at
både observationer og Experimentariums
egne erfaringer har vist, at app’en ikke kan
betragtes som en substitut for piloten, men
som et redskab, der kan noget andet end
de traditionelle opgaveark. Pilotens opgave i udstillingen har snarere ændret karakter fra at styre til at hjælpe, hvilket i høj
grad knytter an til Experimentariums princip om, at man skal lege sig til læring.

Stilladseret leg til læring
Overordnet kan man sige, at app’en har levet op til de ønsker og forventninger Experimentarium har haft. App’en har bidraget
til et mere sammenhængende skoleforløb,

1. Hein, G. (1995) Evaluating Teaching and Learning
in Museums. In: Hooper-Greenhill, E. (Ed)
Museum: Media: Message. London: Routledge

Energiagent for en dag.’ Fotograf: Poul Kattler.
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Hemmelige loger og mysterier
på Designmuseum Danmark
Af Mette Kleinert, projektudvikler,
cand. comm. og MA i visuel kultur

Hvorfor bruge fiktion i museumsformidling? Hvad kan fiktion, som mere
objektiv faglig formidling ikke kan? Designmuseum Danmark har fået
to nye læringsspil: Designlogen og Mysteriet på Designmuseet. De skal
få elever i 5.- 6. klasse til at reflektere over, hvad godt design er.

Elever, som efterforsker ”Mysteriet på Designmuseet” blandt museets stole, diskuterer om Wegners
”Jakkens Hvile” passer til Designlogens værdier om godt design. Foto: Jarl Axel Hansen.
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H

vad er det lige, der kan gøre design
i Designmuseets samlinger vedrørende for børn i 10-12-års alderen? Og
hvordan skaber man en fælles platform for
faglighed, børns interesser og skolernes
virkelighed? Ved at undersøge det har Designmuseet udviklet et nyt undervisningstilbud, der anvender fiktion som centralt
virkemiddel, baseret på socialkonstruktivistisk læringsteori og cooperative learning.
Fiktionen muliggør, at museet kan skabe et
alternativt læringsrum, hvor eleverne bliver hovedpersoner i formidlingen.
Om læringsspillene
Designmuseet har i kraft af de nye spil fået
en hemmelig ”designloge”, men den er så
diskret, at den skal entreres med en hemmelig kode fra www.designlogen.dk. Lo-

gen optager eleverne som nye medlemmer, hvis de vil hjælpe med at udbrede logens værdier om godt design på verdensplan. I Designlogen opererer eleverne
hjemme fra klassen, hvor opgaverne løses.
Når de har udført deres mission i Designlogen, kan klassen hjælpe med at opklare
Mysteriet på Designmuseet, som er en frivillig,
ekstra afslutning på spillet. Her skal klassen i forbindelse med et konkret besøg på
museet efterforske et designfagligt mysterium: Hvorfor forsvinder ting, så museet
ikke kan afslutte sin kommende udstilling
om godt design? Hvad er det ved Designlogens værdier om godt design, der trænger
til at blive revurderet? I Mysteriet på Designmuseet udstyres eleverne med iPads,
og når de skanner QR-koder, kan de få
genstandene ”i tale”. Det er nemlig gen-

standene selv, der vidner om de mystiske
hændelser på museet.
Fiktionens potentiale
Designmuseet har med disse læringsspil taget et drastisk skridt i retning af at anvende
fiktion som formidlingsgreb. Det giver en
frihed til at udvide museets læringsrum
uden at reducere dets videnskabelige integritet. Med rammefortællingen Designlogen træder eleverne ind i et parallelunivers, hvor de i løbet af spillet selv kommer
til at vurdere og kreere design. Samtidigt
får de mulighed for at arbejde med design
i en problemorienteret kontekst, der forenkler og konkretiserer komplekse sammenhænge. Når eleverne skal hjælpe Designlogen med at få spillets værdier om
godt design gennemført på det næste ”ver-

En anden gruppe elever, som efterforsker ”Mysteriet på Designmuseet” blandt museets skåle og vaser, er i færd med at skitsere Alvar Aaltos
”Sayoy-vase”, så den kan se sig selv oppe fra. Det er nemlig genstandene selv, der stiller eleverne opgaver. Foto: Jarl Axel Hansen.
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fleksion omkring design og ønskede en
læringsressource, der kunne bidrage med
det. Resultatet er blevet en fleksibel og skalerbar læringsressource, som lærerne selv
kan justere og plukke i.

En gruppe elever er i gang med at lave et re-design af Arne Jacobsens ”Myren”,
som gerne vil designes med en anden form. Foto: Pernille Klemp.

En gruppe elever lytter til stolenes egne designfaglige fortællinger. I ”Mysteriet på
Designmuseet” er det genstandene, der formidler fortællingen og viden om, hvordan
de mener, at mysteriet hænger sammen på museet. Foto: Pernille Klemp.

densomspændende designtopmøde”, er
der meget på spil: Eleverne skal nemlig,
med deres egne designudkast, konkurrere
mod logens værste fjende, der ikke tager
stilling til godt design. I Mysteriet på Designmuseet drives de frem i handlingen
af deres iver efter at opklare mysteriet og
kommer undervejs til at stille spørgsmål
og diskutere forskellige løsninger. I spillet
fortæller genstandene selv deres designfaglige historier som var det personlige beretninger og bekymringer, hvilket gør formidlingen nærværende. Genstandenes
forskellige personligheder og indbyrdes
intriger medvirker til at skabe et dynamisk
alternativ til de typer af mere traditionel
faglig formidling, der i mindre grad engagerer målgruppen følelsesmæssigt.
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Læringsspillenes tilblivelse
For Designmuseet var kravet, at et læringsspil skulle være genstandsnært og afspejle
museets fysiske rammer og samling, så
brugerne ville opleve genkendelighed. Et
læringsspil om design skulle understøtte
museets strategi om at formidle design relevant, levende og i dialog med samtiden.
Brugerinddragelse af lærere og elever
viste mere modsatrettede behov: Nogle
ønskede en kort introduktion, andre et
tværfagligt projektforløb; nogle ville på
ekskursion til Designmuseet, mens andre
ville afslutte forløbet i klassen, og endelig
var der nogle, der mente, at den stærkeste
motivation var elevernes egen hverdag og
ting, andre at det var mysteriegenren. De
fleste lærere ville gerne styrke elevernes re-

Et læringsspil om designværdier
Når der er meget få overlap mellem den
gennemsnitlige 10-12-åriges personlige design, som i hovedreglen er sko, tøj, tasker
og mobiltelefoner, og museets samlinger,
hvordan så gøre disse relevante ? Løsningen er blevet, at læringsspillene er kommet til at handle om forskellige designværdier. Designlogen starter med en logequiz,
der fordeler eleverne ud fra deres personlige værdier i tre underloger: Logen for
Form og Funktion, Logen for Bæredygtighed og Logen for Skønhed. Quizzen stiller
spørgsmål, der tager afsæt i situationer fra
elevernes hverdag og sluser dem derved
ind i Designlogens verden via deres personlige præferencer og værdier, som de
videre udforsker og udfordrer. Efter endt
forløb har flere elever udtalt, at de har fået
et helt andet og mere nuanceret syn på design; spillet giver på den måde mulighed
for at tage stilling til design på et kvalificeret og bredt grundlag.
Fiktion fremmer budskabet
Designlogen eksisterer som en fiktiv parallelverden på Designmuseum Danmark.
Men logen er ikke et tilfældigt valg, for
den mimer museets visioner og praksis. På
Designmuseum Danmark indsamler man
godt design og diskuterer, hvad det indebærer. Fiktionen fremmer budskabet om,
at museet griber ud over sine fysiske samlinger. Fiktionen knytter højaktuelle problemstillinger om klimaforandringer og
forbrugsmønstre til museets samlinger og
bygger bro til elevernes hverdag. På den
måde er Designlogen en interessant platform for Designmuseet at møde sine 10-12årige brugere. Den tilbyder sine medlemmer et lærerigt, spændingsfyldt udviklingsforløb, der på én gang er konkret, udøvende og har en flerspektret tilgang til
designfeltet.
Projektudvikler Mette Kleinert,
Projektleder Kirsten Hegner,
Producent GameTools

Digitalt

Vikinger online
– fra markedsføring til formidling

Af Ida Nordentoft Gustav, webansvarlig og
Linea Hansen, sociale medier

I juni 2013 åbnede Nationalmuseets store særudstilling om vikinger.
Samme dag blev det muligt at læse moderne tekster og se en masse
web-tv om vikinger på natmus.dk. I det, for en kulturhistorisk særudstilling, usædvanligt store budget på i alt 32 mio. kr., var der også afsat
midler til online formidling. Ofte er der forventninger til, at der udvikles
et website i forbindelse med en ny særudstilling; vi mente dog, at det var
fråds at skabe noget midlertidigt, når vi havde chancen for at lave god,
solid og permanent formidling om vikingerne på vores eksisterende
hjemmeside.

Processen
Arbejdet begyndte med en brugerundersøgelse, hvor vi fik afdækket potentielle
læseres ønsker til et webområde om vikinger. Det stod klart, at ønsket var sagligt indhold med en klar oversigt over perioden
og tekster om den nyeste forskning, suppleret med fotos og video.
Undersøgelsen sammenlignede vi med en
analyse af statistikken på hjemmesiden natmus.dk og med en generel søgemaskineanalyse af, hvad folk søger på om vikinger
på nettet. På den baggrund besluttede vi at
ansætte en arkæolog til at skrive webtekster, en VJ til at producere web-tv og en engelsk oversætter. I alt har vi fået etableret
over 50 nye sider på natmus.dk og 37 webfilm, som alle også er tilgængelige på Nationalmuseets youtube-kanal.
De nye sider handler bl.a. om vikingernes
dagligliv, togter og tro. Det er en strategisk
beslutning, at siderne ikke er relateret til
genstande, men omhandler vikingernes
dagligliv. Hvor det er passende, underbygges teksterne så af illustrationer af relevante genstande. I dag er ”vikingetiden” på
en 31. plads over søgeord generelt, som
bringer videnssøgende brugere til nat-

Hovedattraktionen i VIKING – verdens længste vikingeskib med store projektioner, så de
besøgende kunne forestille sig rejsen med krigsskibet. Foto: Nationalmuseet.
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mus.dk. Vi ser også en betydelig interesse
for at søge efter viden om vikinger på
Google, da der er ca. 10.000 månedlige
søgninger på termer som ”vikingetid” og
”vikinger i Danmark”. Med de nye sider er
vi klædt langt bedre på til at møde denne
interesse med en side præget af kvalitativ
formidling.
Web-tv – det nye dokument
Hvorfor 37 webfilm om vikinger? Der hersker ikke nogen tvivl om, at netbrugere i
dag orienterer sig meget visuelt. Webfilm
er det ’nye dokument’, og hvis vi vil formidle bredt, er web-tv et must. Vores strategi for webfilm er ikke at skabe smarte reklameproduktioner, men at levere virkelig
god kulturarvsformidling til så mange som
muligt. Derfor er vores film meget enkle
og indholdet det bærende. Den mest sete
video på museets kanal er i forvejen vores
5 år gamle film ”Vikingetiden – vikingerne
og deres verden”, som er set mere end
31.000 gange. Især videouniverset som tematisk helhed bliver interessant, for ca. 27
% af visningerne foregår på YouTube. Det
vil sige, at filmene er blevet vist gennem
søgninger på YouTube – ikke på vores hjemmeside. På den måde møder vi vikingeinteressen, der hvor den findes i forvejen.
Viking på sociale medier
Museet har i over to år også haft en facebookside om vikinger, som fortsætter, da
emnet “vikinger” ligger indenfor museets
arbejds- og fagområde. Siden har over
6.000 ‘likes’, og vi deler både eget indhold
og andre vikingenyheder fra den store verden. Det er en stor ressource for os at have
en ’krog’ i en målgruppe, der i så høj grad
er interesserede i den faglighed, museet
kan tilbyde. Siden er uden sammenligning
den af museets facebooksider, der har
mest aktive brugere, og den vokser støt.
Hvad vi gør fremadrettet
Fremadrettet vil vi følge ovenstående eksempel for digital formidling i forbindelse
med særudstillinger. Der går nok lang tid,
før vi kan lave indhold af samme omfang
som dette, men det er heller ikke nødvendigt. Når der fx åbner en mindre særudstilling om indianere, kan eksisterende tekstmateriale udvides, måske med 5-10 nye
tekstsider og et par film. Fremgangsmåden
er god, fordi den digitale formidling overskrider særudstillingens begrænsede
åbningsperiode, da den når ud til hele verden. Heldigvis har vi mange kloge forskere
med spændende viden og noget på hjertet
– så vi kan lave mere digital formidling lige
så længe vi orker!
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Forskning – arkæologi

Den Hirschsprungske Samling,
København Ø
Den 1. november 2013 påbegyndte Samlingens museumsinspektør Anna Schram
Vejlby en Ph.d. om C.W. Eckersbergs portrætter. I hendes sted tiltræder cand.mag.
Emilie Bierlich Durholm.

Museum Vestsjælland, Holbæk
Arkæologerne fra museet har i forbindelse
med udgravningen til Holbæk Arena fundet en stor sten fyldt med tydelige indhuggede, runde fordybninger. Der er tale om
helleristninger – skålgruber, som sjældent
findes ved arkæologiske undersøgelser,
normalt er de tilfældigt blevet erkendt på
sten eller klipper i naturen. Skåltegnene er
omgærdet med en del mystik. De er blevet
udlagt som magiske tegn, frugtbarhedssymboler, stjerne-og soltegn, men det ser
ud til at de i hvert fald har spillet en rolle i
forbindelse med begravelsesritualer. Skålgrubetegn kendes tilbage fra Bondestenalderen, men tilskrives især bronzealderen,
og fundet fra Holbæk hører efter al sandsynlighed til denne periode. Museet afventer endelig datering med assistance fra Nationalmuseet.

Museet på Koldinghus
får ny direktør pr. 1. december 2013.
Bestyrelsen for Museet på Koldinghus har
valgt den 43-årige kunsthistoriker og økonom Thomas C. Thulstrup som ny direktør på Koldinghus. Thomas C. Thulstrup
kommer fra en stilling som direktør for Esrum Kloster & Møllegård i Nordsjælland.
Thomas C. Thulstrup afløser Poul Dedenroth-Schou, der har valgt at gå på pension
efter 37 år som direktør for Museet på Koldinghus.
Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Færgegården
Museet har ansat Naomi Hainau Pinholt
som museumsinspektør i museets forsknings-og formidlingsafdeling. Naomi Pinholt vil være særlig tilknyttet museets besøgssted Frederikssund Museum, Færgegården.
Ny Carlsbergfondet
Direktøren for Statens Museum for Kunst
Karsten Ohrt er udnævnt til formand for
Ny Carlsbergfondet fra 1.1.2014 efter Hans
Edvard Nørgård-Nielsen

Museum Østjylland, Randers
Fra 1. juli til 30. august besøgte 3600
gæster fra mange forskellige nationaliteter
udgravningen ved Agri på Mols. Formidlingsprojektet var et samarbejde mellem
Museum Østjylland og Nationalpark Mols
Bjerge. Udgravningen viste sig at give nogle meget spændende arkæologiske fund.
Omkring Kristi fødsel har der på stedet, i
den periode der kaldes romersk jernalder,
ligget en landsby med en meget smuk udsigt over Kalø Vig. På museets hjemmeside
kan man nu læse en beretning/rapport
om Åben udgravning, fortællingen om
husene og fundene fra landsbyen.

Nyerhvervelser
Dansk Jødisk Museum, København
Har i løbet af sommeren fået overdraget
82 mindeplader fra Frihedsmuseet samt
en samling børnebreve og –tegninger
sendt til Dronning Margrethe II i anledning af 40 året for redningen af de danske
jøder. De kan nu ses i udstillingen ”Hjem”.
Overdragelsen af de nye genstande kom i
stand i forbindelse med planlægningen af
særudstillingen ”Hjem”, som viser ca. 20 af
de nyerhvervede mindeplader og udvalgte
børnebreve. Mindepladerne blev oprindeligt skænket af jødiske organisationer primært fra USA, Canada og Israel i taknemlighed for redningen af de danske jøder.
Frihedsmuseet modtog genstandene før
etableringen af Dansk Jødisk Museum i
2004, men i gensidig konsensus er mindeplader og børnebreve nu overført til museets samling, hvor de kan indgå i en mere
relevant kontekst omkring jødisk erindringskultur.

Fondsbevilling
Naturhistorisk Museum Aarhus
Fondsbevilling til projekt om nye dyrearter
i Danmark. Den danske natur er i stadig
forandring. Arter er forsvundet i hundredvis, mens nye indvandrer – herunder
ulven. Hidtil har ingen indsamlet alle informationerne om de ændringer, der er
sket i vores fauna. Hvor mange nye arter er
kommet hertil, hvor hurtigt spreder de sig,
og hvad betyder de for den øvrige fauna?
Et nyt projekt støttet af 15. Juni Fonden
skal rette op på den manglende viden. Bevillingen på 2,15 mio. kr. er givet til Naturhistorisk Museum i Aarhus og Institut for
Bioscience, Kalø, Aarhus Universitet. Hermed er vejen banet for begyndelsen til en
etablering af et videncenter for nye arter i
Danmark. Videncentret skal i første omgang indsamle informationer om ulve og
andre nytilkomne dyrearter samt afholde
en konference om emnet.

mer informationerne på hjemmesiden
www.godadgang.dk Det er en stor fordel
for personer med handicap på forhånd at
kunne se de faktiske forhold.
Museerne kan tilslutte sig det ledsagekort,
som fagrelevante ministerier har udviklet i
samarbejde med handicaporganisationerne. Det går ud på, at en person med
handicap betaler det samme som andre
gæster, men samtidig får mulighed for at
tage en nødvendig ledsager med på museet gratis.
Når et museum har tilsluttet sig ledsageordningen, opfordres man til at informere om det på museets hjemmeside, ligesom at lade det fremgå på hjemmesiden
www.ledsagekort.dk Det er gratis at tilmelde sig ordningen og få museet nævnt
på hjemmesiden. Se i øvrigt www.handicap.dk
Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Meddelelser
Danske Handicaporganisationer
Alle er velkomne på museerne, men der er
af og til forhindringer i form af manglende
tilgængelighed, der gør det svært eller
umuligt for personer med handicap at
komme ind. Derfor kan museumsgæster
med handicap være afhængige af at blive
ledsaget af et familiemedlem, en ven eller
en handicaphjælper, når de besøger et
museum.
Det forudsætter en planlægning og investering med et længere perspektiv at gøre
alle museer tilgængelige for mennesker
med handicap. Kulturministeriet har afsat
2,9 mio. kr. til forbedring af tilgængeligheden på statsinstitutionerne under Kulturministeriet. Museerne kan søge om midler
ved at sende ansøgning til ministeriet med
oplysninger om forbedringsarbejdet samt
budget og ansøgt beløb. Ministeriet har
samtidig sat midler af til en kortlægning af
tilgængeligheden på landets statslige og
statsanerkendte museer. En registrering af
tilgængeligheden kan tilbyde museumsbesøgende med handicap detaljeret og relevant information. Det giver den enkelte
person mulighed for selv at undersøge forholdene inden et evt. besøg.
Kulturministeriet har i god forståelse med
handicaporganisationerne, indgået en aftale med foreningen God Adgang om gennemgang og mærkning af statslige og
statsanerkendte museer. Gennemgangen
kræver medlemskab af foreningen God
Adgang og Kulturministeriet betaler det
første års medlemskab og grundregistreringen af museets tilgængelighed. Når et
museum er medlem af God Adgang kom-

Tidsskriftet Kulturstudier
Indkalder artikelforslag til temanummer
om naturressourcer i efteråret 2014 med
titlen Naturlige goder? Forarbejdning af
råvarer i globale tider.
Temanummeret vil via tætte etnografiske
og/eller kulturhistoriske analyser af udvalgte råvarer undersøge, hvordan folk i
forskellige situationer og historiske omstændigheder forarbejder og har forarbejdet naturressourcerne. Ideen er, at
sådanne analyser til sammen kan vise os
nogle uventede, paradoksale og måske
problematiske relationer mellem forskellige dele af verden og forskellige tider. Temanummeret er således drevet af en interesse for at udforske, hvordan naturens produkter rummer og skaber politik, globale
hierarkier, historiske omstændigheder og
modstridende værdisætninger. Redaktionen er interesseret i artikler, der via et
klart fokus på en udvalgt råvare behandler
natur kulturanalytisk.
Artikelforslagene kan have et nutidigt eller
historisk fokus og kan adressere dele af
verden, blot forarbejdninger af udvalgte
råvarer er i centrum for kulturanalysen.
Deadline for indsendelse af forslag (1-2 sider) er 6. januar 2014. Endelig aflevering
for de valgte bidrag er 1. april 2014. Forslag sendes til Frida Hastrup på
hastrup@hum.ku.dk
Temaredaktion: Nathalia Brichet, Frida
Hastrup, Martin Nicolaisen, Etnologi,
Saxo (KU).
Se i øvrigt www.tidsskriftetkulturstudier.dk
Bygningsfredningsforeningen – BYFO
NYT
Nyhedsbrev med oplysninger om møde
med Kulturministeren om forslag til en ny
arkitekturpolitik. Om Landsplanrede-

gørelse, om bygningsfredninger, om samarbejdet med Det Særlige Bygningssyn og
meget mere. Mere kan ses på www.byfo.dk
Nyt fra Kulturstyrelsen
14.10.: Danmarks dybeste hemmelighed
fredes – Den underjordiske bunker i Rold
Skov, der skulle beskytte regeringen og
dronningen i tilfælde af en atomkrig, er
nu indstillet til fredning.
22.10.: Danske arkitekter i Sydney. Kulturstyrelsen har sammen med City of Sydney, Australian Institute of Architects og
Operahuset i Sydney arrangeret et særligt
arkitektursymposium i forbindelse med
40-års fejringen af Operahuset i Sydney.
Dansk-australsk dialog fortsætter i udvekslingsprogram MADE by the Opera House,
som sikrer at 100 studerende i de kommende 10 år får mulighed for at deltage i
dansk-australsk udvekslingsaftale.
30.10.: Væltede træer kan være en trussel
for fortidsminderne. Kulturstyrelsen opfordrer skovejerne til at være særlig opmærksomme, når der skal ryddes op omkring fortidsminderne. Vejledning om
pleje af fortidsminderne – www.altomfortidsminder.dk. Kontakt: Lars Bjarke Christensen, lbc@kulturstyrelsen.dk
12.11.: Dansk design hitter i Australien.
Udstillingen Danish Design at the House i
Operahuset i Sydney er blevet et publikumshit og udstillingen blev derfor forlænget til 24.11.
12.11.: Brugertilfredshed. Kulturstyrelsen
har fået resultaterne af sin første brugerog interessentanalyse. Generelt er der stor
tilfredshed med styrelsens arbejde.
15.11.: K.B. Hallen skal affredes. Kulturstyrelsen har besluttet, at K.B. Hallen mister
sin status som fredet. Branden i 2011 gav
så store skader på byggeriet, at det ikke er
forsvarligt at genopbygge hallen.
Statens Kunstfond
tvKUNST er skabt til tv- og webmediet på
initiativ af DR, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Formålet er at formidle
samtidskunst og de kunstneriske processer, der ligger bag den, til den brede befolkning, der ikke normalt besøger kunstmuseer og gallerier. De 14 medvirkende
kunstnere er udpeget af Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige
Rum.
RETTELSE Danske Museer nr. 5, 2013
Illustrationer til artiklen “Glimt fra redaktionens historie”. Billederne er optaget af
Jens Vellev. Jens Vellev har senere videregivet fotografierne til Viborg Museum.
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Nationalmuseet – Danmarks Oldtid.
Udstillingskatalog
Tekst: Poul Otto Nielsen med bidrag af
Lisbeth Imer om runesten
Stenalder, bronzealder, jernalder.
Stenalder (indtil 1700 f.Kr.). Jægerstenalder. Bondestenalder.
Bronzealder (1700-500 f.Kr.)
Jernalder (500 f.Kr. – 800 e.Kr.)
Keltisk jernalder. Romersk jernalder. Germansk jernalder.
Vikingetid (900-1050 e.Kr.)
Runesten. Lisbeth Imer.
Litteratur.
Fund i andre museer.
280 s., heftet, gennemill. farve. Nationalmuseet, København 2013
Godsejerens ret. Adelens retshåndhævelse i 1700-tallet – lov og praksis ved
Clausholm birkeret
Af Dorte Kook Lyngholm
I 1700-tallet spillede godsejeren en meget
central rolle i det lokale retsvæsen på landet. Bogen retter fokus mod den dobbeltrolle, som de adelige godsejere spillede i
enevældens lokale retsvæsen, som både ’offentlig’ juridisk myndighed og privat part i
retstvister på landet. Bogen viser blandt andet, hvorfor godsejernes retsudøvelse ikke
udelukkende skal forstås som et udslag af
vilkårlig magtanvendelse, men derimod
som et centralt integreret led i det danske
retsvæsen i 1700-tallet.
Bogen er baseret på Dorte Kook Lyngholms ph.d.-afhandling, der er den første
systematiske danske fremstilling af emnet.
Udgivelsen går endvidere tæt på den daglige lokale retspleje på et udvalgt gods med
casestudier af kildematerialet fra Clausholm birkeret i 1770’erne.
Gammel Estrup Herregårdsmuseet, Auning i samarbejde med Danske Center
for Herregårdsforskning og Landbohistorisk Selskab, 2013
Historisk Kogebog. Kogekunst i Danmark 1616-1910
Af Else-Marie Boyhus
Madkulturen i Danmark er emnet for
denne bog, som tager udgangspunkt i samtidens trykte kogebøger – fra Anna
Weckers kogebog 1616 og helt frem til det
sidste oplag af Madam Mangors kogebog
fra 1910. Forfatteren er historiker og regnes blandt pionererne i studiet af historisk
mad i Danmark. I 1975-79 udgav hun en serie på fem små bøger under fællestitlen
’Historisk kogebog’, som med ét slag
gjorde maden til en selvfølgelig del af kulturhistorien. Det er denne udgivelse, som
nu er skrevet igennem, omredigeret og udvidet til en ny étbinds udgave. Afsnit om kogebøgerne og om historisk mad i det mo30
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derne køkken er tilføjet, ligesom flere registre.
Historisk Kogebog gennemgår kogekunstens udvikling helt fra det åbne ildsted og
frem, den omtaler de praktiske forudsætninger og har mange udblik til samfundsudviklingen. Adskillige opskrifter, gengivet
ordret – men i moderniseret stavning og
med moderne angivelser af mål og vægt –
supplerer skildringen.
251 s., indb., ill. med samtidige stik og
malerier. Forlaget Wormianum 2013
(Tidsskriftet Skalks forlag).
Kunsten at lære sprog – Inspirationsmateriale om sproglæring for voksne sprogkursister på kunstmuseer.
Tekst og Red.: Tanya Lindkvist og JesseLee Costa Dollerup
Inspirationsmateriale.
Sorø Kunstmuseum har i samarbejde med
Museet for Samtidskunst udgivet inspirationsmaterialet ’Kunsten at lære sprog’, som
er målrettet museer og museumsundervisere landet over, som ønsker at arbejde
med og inddrage voksne sprogkursister.
Udgivelsen indeholder en række metoder,
forslag, råd og anbefalinger i forbindelse
med arbejdet med voksne sprogkursister.
27 s., heftet, Grafisk design: i Bureauet.
Udgivelsen er støttet af Kulturstyrelsen.
Materialet kan downloades fra museets
hjemmeside
http://www.sorokunstmuseum.dk/undervisning/undervisningsmaterialer/ku
nsten-at-laere-sprog/view

blev skrevet under pseudonymet Pierre
Andrézel. Længe ville Karen Blixen ikke
vedkende sig, at hun havde skrevet den.
Den udkommer nu i en ny tekstkritisk udgave. Det er den fjerde i række af kommenterede Blixenudgivelser, som Det Danske
Sprog – og Litteraturselskab udgiver for
Gyldendal.
Kaptajn Dinesen. Ild og blod
Af Tom Buk-Swienty
Biografien handler om Karen Blixens fars,
Wilhelm Dinesens liv. Wilhelm Dinesen var
dansk officer, forfatter, eventyrer og politiker. Biografien er samtidig en dramatisk
rejse gennem væsentlige dele af det 19.
århundredes europæiske historie.
Begge bøger er udgivet på Gyldendal og
præsenteret på Karen Blixen Museet,
Rungsted Kyst 30.oktober 2013.
Plakatbevægelsen, En britisk designfront
i mellemkrigsårene
Af Line Hjorth Christensen
I mellemkrigstiden blev reklameplakaten
en af de mest populære, spektakulære og
eksponerede billedmedier i byrummet.
Plakaten gjorde både centrale og oversete
steder i byen til sine foretrukne scener.
De britiske reklameplakater fra perioden
har en nærmest primitiv evne til at fange
opmærksomheden, men billedsprogligt
var de avancerede. Forfatterens eftersporing af plakatbevægelsen koncentrerer sig
derfor om et nyt grafisk billedsprog. Plakaterne udtrykte budskabet gennem et
formsprog præget af abstraktion, flertydighed og symbolik. Motiverne tilhørte moderniteten: flyvemaskiner, tog, biler, glober,
grafer og storbymiljøer eller variationer
over mere traditionsbundne temaer som
landskaber, dyr og kendte symboler.
Den britiske designfront, der er bogens fokus, og som valgte plakaten og anden hverdagsgrafik som sit foretrukne medie har
ikke tidligere været belyst som et samlet
kultur- og designhistorisk fænomen.
304 s., indb., rigt ill., Museum Tusculanums Forlag, København 2013. Pris 348 kr.

Skolen i virkeligheden – omgivelserne
som læremiddel
Red. Trine Hyllested, ph.d. og Connie
Stendal Rasmussen, lektor, cand.pæd.
Bogen udfordrer skolerammerne og visualiserer det omgivende samfund som læremiddel. Bogen giver idéer til brug af de
nære omgivelser som læremidler for dagtilbud, grundskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Bogen giver konkrete
og digitale eksempler på læreres og elevers
brug af virksomheder, nærnatur og nærmiljø, byrum, foreninger, museer og andre
kulturtilbud. Anderledes læremiljøer og
læremidler kan støtte elevernes læring og
dannelse på en anden måde end klasserummet og lærebogen gør. De tilbyder noget som skolens miljø ikke tilbyder, men de
kan ikke stå alene. Skolen er en nødvendig
ramme, hvis man vil bruge omgivelserne
som læremiddel.
288 s., ill. Forlaget UP – Unge pædagoger. (www.u-p.dk) Pris 288 kr.

Rom – I Vilhelm Bergsøes fodspor fra
Piazza del Popolo
Af Ellen Agerskov og Flemming Larsen
Oplev Rom i forfatteren Vilhelm Bergsøes
fodspor. Med udgangspunkt i Bergsøes roman ”Fra Piazza del Popolo” guider bogen
rundt i den evige stad. Bogen fortæller om
det Rom, der var engang, nutidens italienske hovedstad og turistmål på Bergsøes tid
og i dag.
254 s., Frydenlund, 2013. Pris 299 kr.

Gengældelsens Veje
Af Karen Blixen
Bogen, som er Karen Blixens eneste roman

Herremanden – Historien om en adelig
families storhed og fald
Af Jesper Laursen og Eva Schmidt

Beretningen om Emil von Holstein-Rathlou og hans familie er historien om en
adelsfamilies storhed og fald. I bogen følger vi Emil i opvæksten og på rejserne ud i
verden. Vi følger ham som yngre mand,
der bliver gift med kunstnerdatteren Sofy,
får børn og overtager stamhuset efter sin
far og dermed ansvaret for slægten og dens
besiddelser. Emil von Holstein-Rathlou levede fra 1849-1919, da adelens sidste privilegier faldt bort. Hans livsforløb spænder
dermed over den danske adels sidste storhedstid.
200 s., Gads Forlag, 2013.
Pris 299 kr.
Eremitageslottet
Af Claus M. Smidt m.fl.
I 2013 afsluttes en omfattende restaurering
af slottet, og de smukke rum føres tilbage
til det udseende de havde, da jagtslottet
stod færdigt i 1738. Bogen fortæller historien om det charmerende Eremitageslot:
Om bygningens historie, om udsmykningen og det kongelige liv, der har udfoldet
sig på stedet – og om den fascinerende restaureringsproces. Det var arkitekten Laurids de Thurah, som stod for opførelsen af
det kongelige jagtslot til Christian 6., og
han blev dengang kritiseret for den overdådige udsmykning, han gav Eremitageslottet.
280 s., Gads Forlag, 2013.
Pris 349 kr.
Dynastiet Glücksborg – En Danmarkshistorie
Af Jes Fabricius Møller
Da den ret ukendte tyske prins Christian af
Glücksborg i 1863 overtog den danske
trone efter den barnløse Frederik 7., var
hans opgave klar: Han skulle være samlingspunkt i en statsdannelse, som bestod
af både kongeriget Danmark og hertugdømmerne. Kun få dage efter sin tiltræden
måtte kongen underskrive en ny forfatning, der med usvigelig sikkerhed ville føre
til krig. Det glückborgske kongehus har
gradvis tilpasset sig den rolle, som i dag gør
monarken til den måske mest respekterede
statsinstitution i landet.
320 s., Gads Forlag, 2013.
Pris 349 kr.
Cultural Encounters during the Crusades
Red.: Kurt Villads Jensen, Kirsi Salonen
og Helle Vogt
The book is an attempt to cover two distinct research areas that are both well-developed internationally, but seldom combined. Cultural studies of encounters and
Crusade history. Cultural studies on encounters have often been concentrated on
how societies have been able to overcome

differences, continue a kind of Convivencia and, as far as possible, reduce the potential for conflict. Studies on Crusade history, on the other hand, have often focused on the violent side of encounters. In
this volume, the authors aim to bring together these two very different approaches to
understanding encounters in order to broaden both areas and to create a discussion
among researchers from different disciplines.
329 s., Syddansk Universitetsforlag, 2013.
Pris 260 kr.
Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakten af 1661 og 1662 underskrevet
og beseglet af stænderne i Danmark,
Norge, Island og Færøerne
Red.: Allan Tønnesen med bidrag af Jørgen Elsøe Jensen, Steen Thomsen, Audun
Lem, Hans Cappelen, Ditlev Tamm, Allan Tønnesen og Kaare Seeberg Sidselrud.
Enevoldsregeringsakten er uden sidestykke
i statsrettens historie. En lignende kontrakt
er ikke set i andre lande, som Danmark
kunne sammenligne sig med på den tid.
Selvom det var kongen, der havde ført landet i krig, var der stemning hos borgerskabet og gejstligheden for at gøre kongen
enevældig. En stemning der blev fremmet
af ønsket om at få adelen, der nægtede at
betale skat, sat ud af spillet. Adelen var generelt foragtet for dens griskhed og manglende vilje til at bidrage økonomisk til genopretningen, og det blev til kongens fordel.
I dag opbevares den norske udgave af Enevoldsregeringsakten i Norges rigsarkiv,
mens de danske, islandske og færøske udgaver befinder sig i det danske rigsarkiv.
583 s., Heraldisk Selskab og Syddansk
Universitetsforlag, 2013.
Kunst og religion fra Byzans til
Per Kirkeby
Af Hans Jørgen Frederiksen
I bogen nyfortolker lektor i kunsthistorie
Hans Jørgen Frederiksen billedets historie
fra de byzantinske ikoner til det 20. århundredes avantgarde og billedsammenbrud.
Mens han med den ene hånd udfolder et
filosofisk billedsyn med inddragelse af bl.a.
Biblen, Luther, Heidegger og Greenberg,
leverer han med den anden detaljerede
analyser af næsten 100 velkendte kunstværker – og fejer med overraskende fortolkninger vanetænkning om god og dårlig
kunst af bordet. Fremstillingen giver desuden et bud på betydningen af universelle
symboler som bjerget, klippehulen, træet
og cirklen og krydses med udsyn til nutidig
dansk kunst og kunstteori.
152 s., Aarhus Universitetsforlag, 2013.
Pris 249,95 kr.

Dansk Skolehistorie, bind 2
Red.: Dr.phil. Charlotte Appel og dr.phil.
Ning de Coninck-Smith
Bind 2 i værket, som fortæller om skolens
historie fra senmiddelalderen frem til 2014
og bringer læseren tæt på skolehverdagen i
en mangfoldighed af skoler, både private
og offentlige, og på skiftende tiders debat
om undervisningen af børn. Det er ikke systemets, politikernes eller filosoffernes
skolehistorie, men – for første gang – børnenes, forældrenes og lærernes.
Bind 1, Da læreren holdt skole udkom den
26. september.
Dansk Skolehistorie er rigt illustreret, med
mere end 200 billeder per bind.
Aarhus Universitetsforlag, 2013
Årbøger
Museum Lolland-Falsters Årsberetning.
Månedens artikel – oktober 2013
Anders Rasmussen, forhistorisk arkæolog:
Fængslende fund på Nordfalster – om museets udgravninger ved statsfængslet..
Forud for anlæggelsen af det nye statsfængsel på Nordfalster har arkæologer fra museet fundet og udgravet en række spændende forhistoriske lokaliteter, hvoraf
størstedelen kan dateres til bondestenalderen. Undersøgelsen fandt sted fra 2009 til
efteråret 2012 og har givet et uvurderligt
indblik i en periode af oldtiden, som ikke
tidligere har været belyst i et sådant omfang på Nordfalster.
Månedens artikel – november 2013
I Nykøbings centrum ligger et rødt bindingsværkshus i to etager med et påfaldende udhængsskilt med den russiske dobbeltørn og stedets navn ”Czarens Hus”. Et
synligt tegn på at bygningen for lige knapt
300 år siden – i 1716 – fik besøg af den russiske zar, Peter den Store.
Historikeren, cand.mag. Hanne Christensen sætter i ’Månedens artikel’ nyt lys på
Czarens Hus og Kragsnapps Hus.
3 s., ill. www.aabne-samlinger.dk
Kulturmindeforeningens årbog nr. 32,
Museum Lolland-Falster 2013
Af Arne Skafte Jensen
Emnet for årets bog er Falsters Minder og
den russiske forbindelse. Den russiske forbindelse er indgangsvinklen til fortællingen om Falsters Minder, det lokalhistoriske
museum stiftet for 100 år siden, som senere
fik til huse i bygningen kaldet Czarens hus.
I bogen beskrives museets historie. Sandt
er det, at den russiske czar Peter den Store
kiggede forbi ejendommen i 1716 og senere var medvirkende til, at den smukke
bygning ved Torvet kom til at hedde Czarens Hus.
www.aabne-samlinger.dk
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Årsskrift 2013, Bygningsfredningsforeningen BYFO
Med referat af årets generalforsamling samt
BYFO’s aktiviter og planer for fremtiden.
www. Byfo.dk
Kataloger/publikationer udgivet i
forbindelse med udstillinger
Pas de Deux Royal – et Kunstnerisk Møde
I forbindelse med udstillingen med værker
af H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen (til 23.2.2014) er udgivet katalog.
Forfattere: Jens Erik Sørensen, Pernille
Taagaard Dinesen, Bjørn Nørgaard, Hans
Jørgen Frederiksen, Stephanie Surrugue,
Else Marie Bukdahl og Ole Nørlyng.
224 s., ill. farve, tekst på dansk og fransk.
ARoS, Aarhus Art Museum 2013.
Pris 299 kr.
Kay Christensen – Det evige eventyr
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 29.12.2013) er udgivet katalog med
artikler af Peter Michael Hornung, Dy
Plambech, fotografen Krass Clement,
Minna Sevaldsen og Marie Kappel Blegvad.
Ill., 2013
Herudover har ARoS i samarbejde med
Staalfilm skabt en filmatisering af Kay Christensens illustrerede bogværk Eventyret om
Evigglæde og de fire vinde fra 1948. Filmen vises på udstillingen.
ARoS, Aarhus Art Museum, 2013.
MELLEMRUM. Nye værker af Anita Jørgensen
I forbindelse med udstillingen (til
12.1.2014) er udgivet katalog med tekst af
Mai Misfeldt og Carsten Thau og desuden
har digteren Morten Søndergaard skrevet
et digt til kunsten og denne udstilling.
96 s., 39 farveill. Ny Carlsberg Glyptotek,
København 2013
Bertil Vallien
Katalog til udstillingen (til 16.3.2014): Bertil Vallien. Nine Rooms, udgivet 2012 af Berengio Studio.
Glasmuseet Ebeltoft
Kvindelige kunstnere – Worpswede og
Kerteminde
I forbindelse med udstillingen (til
19.1.2014) er der udgivet et rigt illustreret
katalog med flere korte artikler om kunstnerne, samt små biografier for de enkelte
kvinder. Alle tekster på både dansk og tysk.
120 s. Johannes Larsen Museet, Østfyns
Museer 2013. Pris 148 kr.
Helt Elektrisk – Elbilen på udstilling
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til påsken 2014) er udgivet et illustreret katalog, de giver et levende indblik i el32
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bilens op- og nedture gennem årene.
Teknisk Museum, Helsingør 2013
Kiming. Inge Lise Westman. Omgivet af
natur – umgeben von Natur
I forbindelse med udstillingen – samarbejde mellem Museumsberg i Flensborg
(26.1. til 27.4.2014) og Kunstmuseet i Tønder(til 23.2.2014) er udgivet tosproget katalog.
Museum Sønderjylland, Kunstmuseet i
Tønder og Museumsberg, Flensborg.
2013-2014
Tidsskrifter
Arkæologisk Forum, Nr. 29, 2013
Red.: Mette Palm (ansvh.)
Beate Feldmann Ellend: Kulturarvets
värden – mellan affektion och attraktion.
Fagfællebedømt artikel.
Felix Riede: ’Brommeproblemer’. Senglacial kulturtaksonomi og dens forståelses- og
forvaltningsmæssige implikationer. Fagfællebedømt artikel.
Marie E. Christensen: Den svære kunst – refleksioner over begrebet kunst i arkæologisk kontekst. Fagfællebedømt artikel.
Sofie E. Jensen: Udstillingen som kommunikation – om at kommunikere med arkæologiske genstande i udstillinger. Fagfællebedømt artikel.
Zenia Pauli Jensen og Thomas Grane: Romerne kommer! Bag scenen af konferencen om romersk militærudstyr i København juni 2013.
Tema: nye udstillinger:
Pauline Asingh: At bevare den gode historie
Mette Bjerrum Jensen: Liv i ler? Udstilling
som et samarbejdsprojekt.
Anne Pedersen og Peter Pentz: Særudstillingen ’VIKING’ – et samarbejdsprojekt.
Marie Broholm: ”Kun to, der dør”. Anmeldelse af Nationalmuseets udstilling VIKING.
Anne C. Sørensen: Viking.
Udkommer to gange om året (maj og november). Foreningen af Fagarkæologer –
FaF. www.archaeology.dk Pris abonnement: 155 kr., løssalg 77,50 kr.
Louisiana Magasin, nr. 39, november
2013.
Red.: Michael Juul Holm og Poul Erik
Tøjner
Anders Kold: Jorn & Pollock, Revolutionære Veje. Historien om to berømtheder.
Der aldrig mødte hinanden.
Knud Michelsen: Cook i København og
Knud Rasmussen på glatis. Arktis. Kampen
om at nå først til Nordpolen gav anledning
til mange både absurde og tragiske hændelser. Det blev også årsagen til Københavns første optræden som internationalt
centrum.

Fortæl om Arktis. I forbindelse med museets Arktis udstilling har Marc-Christoph
Wagner interviewet en lang række mennesker, der på forskellig vis er involveret i området – forskere, kunstnere, ekspeditionsdeltagere, politikere. De filmede interviews
kan i deres helhed opleves i udstillingen.
Mai Misfelt: Jeder Mensch ein Künstler.
Tegning. Joseph Beuys’s arbejder på papir.
Kommende udstilling til marts 2014.
Tine Colstrup: Hilma af Klint. Om den
svenske kunstner (1862-1944). I foråret
2014 viser museet udstilling med mere end
200 af kunstnerens farvestærke, dekorative
og symbolladede værker.
Samtale med Andreas Brantelid – måske
Danmarks største cellist nogensinde.
Christian Lund: Om Louisiana Channel.
Museets TV-station fylder et år.
Mette Marie Kallehauge: Foromtale af Louisianas kommende udstilling – ”Et hus med
mange værelser”. Om arabisk arkitektur
(fra januar til maj 2014).
Michael Juul Holm: Man skal ikke kaste
med sten… Om årets biennale i Istanbul.
Louisiana Literature 2013: Bokreolen til
Faren Min. Per Petterson.
80 s., gennemill. Louisiana, Humlebæk
2013.
Skalk, Nr. 5, oktober 2013
Red.: Christian Adamsen
Marianne Vedeler/Lise Bender Jørgensen:
Fjeldfund. En sjælden beklædningsgenstand fra jernalderen er uventet dukket op
i Norge ved gletsjeren Lendbreen.
Bjarne H.Nielsen/Christian Adamsen:
Ældste nordjyde. En stenalderjæger blev
udsat for knubs eller overlast, men overlevede – Bislev-kraniet.
Anne Hedeager Krag: Kristne dragtsymboler. Om små og sjældne tekstilrester med
vigtige informationer om personer, der bar
dem i vikingetiden.
C.A.: Velbekomme. Madens danske kulturhistorie mellem 1616 og 1910, som den afspejles i kogebøgerne. Omtale af ’Historisk
Kogebog – Kogekunst i Danmark 16161910’ af Else-Marie Boyhus. (se i øvrigt under publikationer i dette nummer).
Kronik: Hanne Fabricius: Dagligliv i Istedgade – for 100 år siden.
Freya Natasha Kretzschmar: Arkæologien
indefra. En (meget) ung medarbejder viderebringer sine indtryk fra et sydjysk museum.
Bagsideartikel: Annette Hoff: Fra krambodens hylder. Fund i en mere end 300 år
gammel boopgørelse over en århusiansk
købmands lager.
Udkommer 6 gange om året. SKALK,
Højbjerg. www.skalk.dk Pris abonnement: 286 kr.

Dyr i natur og museum, 2013. Nr. 2
Red.: Torben Wolff (ansvh.)
Henrik Carl og Bernt Voss Grimm: Opdræt
af dyndsmerling i Danmark.
Kaspar Wendelin: Snorkeldykning til fiskeobservering.
Lars Vilhelmsen: Et hvepsefossil skifter køn.
Mathias Just Justesen: Et biogeografisk studium på Læsø.
Louise Normann Jensen: Fotoidentifikation af grønlandshvaler i Diskobugten.
Ole Secher Tendal og Helle Øvlis Jørgensbye: Levende koralrev ved Grønland!
Emil Aputsiaq Flindt Christensen og Mikkel Skovrind: Danske aborrer i brakvand.
Udkommer 2 gange om året. Zoologisk
Museum, Universitetsparken 15, København Ø. Pris abonnement: 50 kr., løssalg
30 kr.
Andre udgivelser
Museumsdirektørens Blog. Blogs fra Den
Gamle By, Aarhus
20.10.2013: Kontakt mellem mennesker er
ved at være en sjældenhed . Kontakten
med det offentlige skal snart være 100 pct.
Digital. Men nu er kontakt mellem mennesker kommet på museum. Akkurat som
mange andre ting, der er ved at forsvinde. I
det levende museum møder publikum
mennesker, man kan snakke med, og som
kan fortælle om livet i en helt anden tid.
Den Gamle By tog for alvor fat på denne
opgave i 2001, da der blev installeret rigtige
levende mennesker i stuer og køkkener.
12.11.2013: Julen i Den Gamle By. Julen
har i de senere år udviklet sig til Den
Gamle Bys hovedsæson. Gæsterne kommer
især fra Den Gamle Bys jyske opland, men

efterhånden kommer der også mange fra
Fyn og Sjælland. Og i hele december besøges museet af en del udenlandske kolleger, som kommer for at hente inspiration.
Museumsdirektørens Blok kan findes på
http://blog.dengamleby.dk/museumsdirektoren
Teatermuseets blog, Teatermuseet i Hofteatret, København
Blog i anledning af åbningen af Christian
Yde Frostholms udstilling ”Between the acts”.
Teatermuseets blok kan findes på:
http://www.teatermuseet.dk/blog
Teatermuseet i Hofteatret, København
Webtekst 22: Caféteatret 1971-2011 – samtidsteater før og nu
Af Erling Larsen og Peter Christensen
Teilmann
Om et af Danmarks førende samtidsteatre
– CaféTeatret, der startede i Skindergade i
1971.
www.teatermuseet.dk/webtekst
ICOM e-newsletter oktober 2013
Headline: September and October
meetings within the ICOM network.
Highlight: Launching International Museum Day 2014
Decoding. Training begins at the ICOM International Training Centre in Beijing.
Partnership between ICOM and the Museum European Museum Forum.
Museum News: Opening of the MIM Mineral Museum in Beirut, Lebanon.
Participate in ICOM France’s Second Seminar on Ethics. Training offered by ICOM
Switzerland.

Publications: The Best in Heritage. WIPO
guide on Managing Intellectual Property
for Museums
Kan findes og bestilles på: http://icommunity.icom.museum/en/contente/enewsletter.
Abonnement kan bestilles på: enewsletter.icom@icom.museum
SKALK-udgivelse: Hold styr på Fortiden.
Oldtidshjulet
Fra vor samlede viden om Danmarks oldtid
er udkrystalliseret ca. 175 ord: redskaber
og smykker, dyr og planter, metaller og andre materialer, religiøse og samfundsmæssige fænomener. Alt er placeret, hvor det
optræder første gang.
Oldtiden er inddelt i tyve afsnit, hvis årstal
er angivet. På bagsiden forklares de forskellige perioders navne: fundsteder, redskaber, gravformer og folkeslag. Oldtidshjulet
er 21 cm i diameter og er trykt på en dobbelt, drejelig pvc-skive. Pris 48 kr.
Kongehjulet
Kongemagten etablerede sig varigt i Danmark sidst i vikingetiden. For også at holde
styr på den har Skalk udviklet endnu en
skive. På forsiden aflæses kongerne (i kronologisk rækkefølge), deres regeringsår og
ægtefæller. På bagsiden ses dronningerne
(alfabetisk), deres ægtefæller og hvor de
stammer fra – Kongehjulet er 21 cm i diameter og trykt på en tredobbelt drejelig
pvc-skive. Pris 50kr.
Oldtidshjulet og Kongehjulet kan købes
hos boghandlere, visse museumsbutikker
og direkte fra Skalks e-butik,
www.skalk.dk

Meddelelser
Museum Sønderjylland – Arkæologi
Haderslev
På University College Syddanmark i Esbjerg har maleren Erik Hagens malet et
kæmpestort mylderbillede på væggen
ind til husets auditorium. Esbjerg Evangeliet kaldes det.
Erik Hagens fik i 2003-2005 opgaven at
fremstille et værk til University College
Syddanmark i Esbjerg. Han valgte at
fremstille et aktuelt danmarksbillede.
Billedet skulle dog ikke alene være en
samtidskommentar og derfor valgte han
at inddrage Bibelens fortællinger som et
provokerende modstykke. Kopi af værket har for nylig været vist på Arkæologi
Haderslev.

Kronborg og M/S Museet for Søfart,
Helsingør
På samme billet. Med fællesbilletten skaber Kronborg og M/S Museet for Søfart
en varieret oplevelsespakke, der har et
klart maritimt præg. Kronborg Slot er
ikke kun hjem for Holger og Hamlet,
det var også i århundreder sundets vogter. Derfor giver det god mening, at det
nye museum ligger lige uden for Kronborgs volde som en del af Kulturhavn
Kronborg
Museum Østjylland, Randers
En af Østjyllands mest interessante sten
fra vikingetiden – den maske-dekorerede sten fra Sjellebro har fået et løft, i
form af en ny formidlende skiltning lavet i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen og Museum Østjylland. Skiltningen

ved Sjellebrostenen er et led i det landsdækkende projekt ”Danmarks Oldtid i
landskabet”, der gennemføres af Kulturstyrelsen i samarbejde med lokale
museer.
Museum Lolland Falster, Nykøbing
Falster
Museet arbejder for øjeblikket med at
give museets hjemmeside et nyt design.
Museet har besluttet at oprette et brugerpanel, som kan give oplysninger om,
hvilke ønsker, der kunne være og hvordan hjemmesiden kan gøres bedre.
Hensigten er at udsende et spørgeskema
til et brugerpanel 4-6 gange årligt. Hvis
man har lyst til at deltage i brugerpanelet, skal man sende en mail til ela@museumlollandfalster.dk, mrk. ’Brugerpanel’.
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Udstillinger
Kunstmuseet i Tønder og Museumsberg i Flensborg
Til 23.2.2014 og Museumsberg 26.1. til 27.4.2014

KUNSTEN, Museum of Modern Art, Aalborg
Til 2.3.2014

Kiming. Inge Lise Westman. Omgivet af natur –
umgeben von Natur

Julie Nord: Just Like Home

Museumsberg i Flensborg og Kunstmuseet i Tønder viderefører i år som led i
et grænseoverskridende samarbejde den række af udstillinger, som påbegyndtes i 2011 i forbindelse med interregprojektet 4A KulturDialog.
Dette års udstilling præsenterer værker af den danske billedkunstner Inge
Lise Westman. Hendes værker kredser om det nordiske landskab og beskæftiger sig med temaer som melankoli og ensomhed. På denne
måde bliver de afsæt for en eftertænksomhed, som er et karakteri13 graner 2010.
stisk træk i den nordiske kunst.
Udstillingen på de to museer kan ses uafhængig af hinanden, men det er
først ved et besøg på begge, man får de fulde indblik i kunstnerens værk
gennem de seneste ti år. I Tønder ligger hovedvægten på motiver med hav
og skov. Udvalget i Flensborg omfatter stjernehimlen og landskaber. På
denne måde udgør de to udstillinger en helhed.
Det er hensigten med disse fælles udstillinger at øge interessen for samtidskunsten i hhv. Tønder og Flensborg. På udvalgte dage vil der være direkte
busforbindelse mellem Flensborg og Tønder og omvendt.
Der er udgivet tosproget katalog – se publikationer.

Hjemmet bliver vendt på vrangen, når Julie Nord forvandler familien med udstillingen.
Udstillingen er opbygget som en stor stemningsfuld kulisse, de besøgende
kan bevæge sig rundt i. Et slags life-size dukkehus, der består af iscenesatte
rum med gulvtæpper, tapeter, lysekroner, legetøj og en lydkulisse komponeret af Halfdan E.
I rummene vises Julie Nords papirværker. Vi møder den unge pige, soldaten
og en hel familie samlet på en mærkedag. Men under overfladen lurer uhyggen. Ansigter går i opløsning, pupiller mangler og mønstre i tøj og baggrunde truer med at æde nogle portrætter helt op. Hendes arbejde er inspireret af børnebogsillustrationer fra 1950’erne, psykedelisk kunst, outsider art
og gotiske motiver.

TRAPHOLT, Kolding
12.12.2013 til 4.1.2015
Rockens Fotografier
To af rockens mesterfotografer, Bent Rej og Søren Solkær, udstiller sammen
en række af deres bedste fotos. Begge fotografer har gennem årene haft
eksklusiv adgang til at fotografere samtidens største musikere, begge opererer på den internationale rockscene og deres billeder publiceres verden over.
Sammenstillingen af deres værker fortæller historien om rockens forandring
fra nyhed til at være en af det 20. århundredes væsentligste kulturelle strømninger.

KUNSTEN, Museum of Modern Art, Aalborg
Til 5.1.2014
Strid tegner og fortæller
Udstilling med Jakob Martin Strid’s rablende fantastiske rim, gode historier
og detaljerige illustrationer. Tegneren og fortælleren
Jakob Martin Strid fanger både børn og voksne med
bøger som Mustafas Kiosk, Lille Frø og Min
mormors gebis. Strids seneste
udgivelse, Den utrolige historie
om den kæmpestore pære, har fået
stor international opmærksomhed og udkommer i en lang række lande.
Udstillingen har været vist på Storm P. Museet i København.

ARoS, Aarhus
Til 23.2.2014

Museet på Koldinghus
Til 5.1.2014
Julekalenderens historie fra 1962 til 2013
Museet viser en udstilling, som ser tilbage på fem årtiers julekalendere. De
besøgende kan opleve kostumer og dukker fra nogle af de mest kendte tvserier.
Magnus Tagmus, Jullerup Færgeby, Nissebanden, Absalons Hemmelighed og
Julestjerner. Igennem årene har DR leveret en perlerække af julekalendre.
Udstillingen henvender sig både til børn og voksne. For de voksne gæster vil
udstillingen også være et vidnesbyrd om, at julekalenderne er et spejl af den
tid, de blev skabt i.
Udstillingen viser også en komplet samling af de velkendte papkalendere, der
for mange er blevet et eftertragtet samleobjekt. Filmklip, musik og fotos fra
DR’s arkiver fuldender kavalkaden og hjælper de besøgende gennem tidsrejsen. Udstillingen er blevet til i samarbejde med DR.

Pas De Deux Royal – Et kunstnerisk møde
Udstillingen omfatter godt 150 værker udvalgt i nært samarbejde med H.M.
Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen. I udstillingen indgår såvel ældre som
helt nye kunstværker, og de kunstneriske temaer er opdelt i 10 gallerier.
Udstillingen er iscenesat som en retrospektiv dialog mellem Dronningens og
Prinsgemalens mangfoldige værker.
I udstillingen møder vi Dronningen som landskabsmaler, men kan også opleve kirketekstilerne, teatrets store scenografier samt de sirlige decoupager,
som gennem årene har engageret Dronningen og skærpet det kreative talent. Hos Prinsgemalen er det skulpturen og poesien, der igen og igen finder
nye udtryk i bronze- og marmorfigurer og i det poetiske flow af ord.
Med temaer som naturen, kærligheden og det religiøse er Regentparrets
mangefacetterede kunst fyldt med vekslende stemninger og udtryk. Under ti
overskrifter til udstillingens ti afsnit indgår Dronningens og Prinsgemalens
værker i gunstig dialog – rum for rum.
Der er i anledning af udstillingen udgivet bog/katalog – se publikationer.
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Jullerup Færgeby

TRAPHOLT, Kolding
23.1. til 5.10. 2014

Ordrupgaard, Charlottenlund
7.2. til 22.6.2014

Børge Mogensen 100 år

Van Gogh, Gauguin, Bernard, Dramaet i Arles

I anledning af100 året for Børge Mogensens fødsel fejres den danske
møbelmager med en særudstilling.
Børge Mogensens liv handlede primært om de møbler han satte i verden. Børge Mogensens betydning for
dansk møbeldesign kan ikke overvurderes. Han videreførte Kaare Klints
tradition med møbler med høj håndværkmæssige kvalitet, historiske referencer og gode brugsegenskaber.
Børge Mogensens store vision var at
skabe møbler til folket. Han blev leder af FDB’s tegnestue i 1940’erne,
Børge Mogensen:
hvortil han bl.a. udviklede en beFolkestolen,1947.
rømte stol J39 – også kaldet FDB-stolen, som siden har været i produktion
og befolket alverdens biblioteker, skoler etc. Børge Mogensen stod i en
årrække i front for FDB’s møbelprogram med byggemøbler i enkle materialer
og Windsor inspirerede pindestole.
Børge Mogensens spanske stol fra 1958 viste en overlegen møbelskabers
værk, som på en og samme tid formåede at skabe et signaturmøbel med
særegent visuelt udtryk kombineret med hans karakteristiske stramme
møbelsprog, hvor alle trædele blev formet med geometrisk præcision i helt
rette linjer. Børge Mogensen havde tætte relationer til danske kunstnere og
kunsthåndværkere, som fyldte hans hjem.
Udstillingen viser en række af Børge Mogensens væsentligste værker fra de
tidlige enkle møbler til almindelige mennesker til de sene eksklusive møbler.
Møbler stilles sammen med kunst og kunsthåndværk som omgav Børge Mogensen gennem livet.
Trapholt efterlyser fotos af Børge Mogensen til afsnit i udstillingen, der viser
hvordan danskerne har boet omgivet af Børge Mogensens design.

Ordrupgaards store særudstilling i foråret bliver med kunst i verdensklasse.
Udstillingen er museets mest ambitiøse satsning i nyere tid og vil byde på
over 60 værker af nogle af kunsthistoriens største navne, Vincent van Gogh
og Paul Gauguin, samt deres fælles ven og malerkollega, Émile Bernard. Udstillingen tager den besøgende med bag om et af kunsthistoriens mest omtalte brud, der kulminerede, da van Gogh den 23. december 1888 skar sit
venstre øre af og dermed satte et punktum for et intenst samarbejde med
Gauguin i det legendariske gule hus i Arles. De fleste kender til historien, der
resulterede i Gauguins pludselige afrejse til Paris og van Goghs indlæggelse
på asyl. De færreste er til gengæld klar over, at den bundede i trioens kunstneriske uoverensstemmelser. Disse diskussioner, der grundlæggende handlede om modsætninger mellem drøm og virkelighed – illusion og abstraktion,
form og indhold – kom til udtryk på forskellig vis i deres respektive værker.
Udstillingen vil således stille skarpt på kunstnernes diskussioner om kunstens
mål og midler, der følger og tilspidser det 19. århundredes dialog og grundlæggende kamp mellem tradition og fornyelse. Udstillingen vil give mulighed
for at se en række mesterværker, som sædvanligvis kun kan opleves i metropoler som Paris, New York og Tokyo.

ARoS, Aarhus Kunstmuseum
Til 29.12.2013
Kay Christensen – De evige eventyr
Udstillingen er en hyldest til maleren Kay Christensen (1899-1981) for hans
fortællende og poetiske bidrag til dansk kunst. Inden for dansk kunst forblev
Kay Christensen en ener med sin fine sans for farvens udtryksfuldhed og stoflige skønhed. Han voksede op i et kulturelt interesseret hjem, hvor hans interesse for kunst, musik og digtning blev vakt i en tidlig alder.
Igennem hele sin karriere tog Kay Christensen afsæt i det velkendte og nære
med kvinden og barnet som ledende motiver, men i løbet af 1940’erne blev
grænserne mellem den ydre virkelighed og kunstnerens indre verden mere
og mere udvisket. Hans figurer begynder at ligne lyriske eventyrskikkelser
placeret i et grænseland mellem drøm og virkelighed. Kay Christensen var
fortæller, både i sine billeder og på skrift. Udover at illustrere andres værker
skabte han sin egen syntese af ord og billede, bl.a. i sin store litografiske bog
Eventyret om Evigglæde og de fire Vinde (1948). Den sanselige og poetiske
ordstrøm, som karakteriserer hans fortællinger, omdanner han i sine billeder
til drømmelignende motiver, hvor overgangen mellem forgrund og baggrund
ofte glider sammen i et let slør af små penselstrøg. Kay Christensen var en
kunstner, hvor farvens og poesiens genius var lyslevende til stede, og hvor
eventyrets blomster foldede sig ud på lærredet. Hans værker er på én gang
glade og tungsindige, poetiske og uhyggelige. De rummer alle det evige
eventyr i sig.
Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Nordatlantens Brygge, København
Til 6.3.2014
BLOK P – en boligblok i Nuuk, 1966-2012
Da Blok P stod færdig i 1966, var den enorme etageejendom rigsfællesskabets største beboelsesejendom og et
symbol på den moderne udvikling i
det grønlandske samfund. Men den
5 etager høje 200 meter lange ejendom på Store Slette midt i Nuuk blev
også for mange symbolet på en fejlslagen centraliserings-politik og er
ofte blevet omtalt som en arkitektonisk katastrofe. Men efter nedrivningen lever Blok P i høj grad videre i
hjerterne hos alle dem, der har oplevet den markante bygning og ikke
mindst dem, der har boet i ejendommen – hvilket var 1% af hele Grønlands befolkning.
Udstillingen er en sammensmeltning
af seks individuelle projekter, der alle
Sidste Salut. Foto: Arqalyuar
har den markante boligblok som aftâ Rosing.
sæt. På udstillingen vises udpluk af
ejendommens og beboeres historie,
og de enkelte projekter præsenterer bl.a. tidligere beboeres erindringer om
barndommens sorgløse liv, glæden over at have rindende vand, træk-og-slip
samt butikker og et nyt socialt netværk omkring sig, sættes i kontrast til den
mere gængse opfattelse af blokken som en betonghetto – et upassende levn
fra kolonitiden. Der fokuseres desuden på de spor, som det levede liv efterlod
sig i og omkring blokken, ligesom den månedlange nedrivning dokumenteres, hvor man ser kranerne fortære den monumentale bygning. Som et
stykke Berlin-mur står en del af en opgangsvæg med graffiti midt i udstillingen – et vidnesbyrd om bebyggelsens arkitektoniske malplacering i Arktis og
en kilde til eftertanke!
I udstillingen mødes således kunst, koloni- og samtidshistorie, antropologi,
arkitektur og byplanlægning for i en flerstrenget historie at berette om og
dokumentere livets mange facetter i blokken og dens forvandling fra modernistisk prestige-projekt til forfaldent beton-slum uegnet til beboelse.
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Udstillinger
glHoltegaard, Holte
22.1. til 23.3.2014

Østfyns Museer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde
Til 19.1.2014

’Lige i Øjet’. Lydinstallation af Vinyl-terror & -horror

Kvindelige kunstnere – Worpswede og Kerteminde

Med udstillingen er det første gang et dansk publikum får lejlighed til at stifte
bekendtskab med Vinyl-terror & -horrors finurlige og humoristiske univers i
et stort rumligt format. ”Lige i øjet” er komponeret som et fortællende forløb gennem fem udstillingsrum. Med lyden tilføres den håndgribelige skulptur et metafysisk lag, som guider publikum gennem installationen. Her bliver
HI-FI-entusiasters værste mareridt til virkelighed i en musikalsk suite, der
blandt andet byder på hjemsøgte objekter, en ødelagt pladesamling, vand,
der drypper fra huller i taget, og et helt uoverskueligt antal kabler, der skal
forbinde det hele i et minutiøst timet forløb.
Bag det spooky navn finder man de to unge danske kunstnere Camilla Sørensen og Greta Christensen. Siden deres afgang fra Billedhuggerskolen på
Kunstakademiet i hhv. 2008 og 2009 har de sammen skabt en række lydværker og rumlige installationer, som er præsenteret på udstillinger og koncertsteder i både ind- og udland.

Med udstillingen sætter Johannes Larsen Museet fokus på de kvindelige
kunstnere i kunstnerkolonierne i Kerteminde og Worpswede. Kunstnere som
kun for enkeltes vedkommende opnåede behørig anerkendelse i deres levetid, men som siden – og på
denne udstilling – kommer
frem i lyset på grund af deres
utvivlsomme kunstneriske
talent. Det er første gang
man kan opleve netop disse
to grupper af samtidige kvindelige kunstnere på samme
udstilling – et spændende
kunstmøde på tværs af landegrænser.
Livet i en kunstnerkoloni som
Worpswede eller Kerteminde gav de kvindelige
kunstnere en frihed, som det
Christine Swane: Voksende levkøjer og
borgerlige liv i byen ikke tilgyldenlak. 1906. Olie på lærred.
bød. I årtierne omkring 1900
Tilh.: Johannes Larsen Museet.
dannedes rundt omkring i
Europa talrige mere eller mindre fast definerede kunstnerkolonier, hvor familielivet og venskabet og det nære omgivende landskab dannede klangbunden såvel for den kunstneriske indsats som for kunstnerkoloniernes identitet.
Idealet var at liv og kunst gik op i en enhed, og det var oplagt og almindeligt,
at kunstnere giftede sig med kunstnere, og at inspirationen gik på kryds og
tværs mellem mænd og kvinder. Den fælles historie for de kvindelige kunstnere i Kerteminde og Worpswede er netop dilemmaet mellem de kunstneriske ambitioner og forventningerne til dem som hustruer og mødre. Både i
Danmark og i Tyskland kom ægteskaberne og de heraf følgende forpligtelser
til at udgøre en bremse for de kunstneriske ambitioner. Eksempelvis var det i
Kerteminde kun Christine Swane (1876-1960) og Anna E. Munch (18761960), der i levende live modtog en passende anerkendelse for deres kunst.
På udstillingen kan man opleve mere end 75 værker. Fra Tyskland er det især
kunstnerne Paula Modersohn-Becker, Hermine Overbeck-Rotte og Sophie
Wencke, som er repræsenteret. Værkerne er indlånt fra museer og private.
De danske kvindelige Kerteminde-kunstnere er især repræsenteret ved Anna
Syberg, Alhed Larsen, Anna E. Munch og Christine Swane.
Den europæiske forening af kunstnerkolonier, euroArt, har støttet det kulturelle udvekslingsarbejde.
Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Erik Bünger. ”A Lecture on Schizophonia” og
”The Empire Neder Ended”.
Erik Bünger (f. 1976) er svensk kunstner, komponist og forfatter med en stadig mere omfattende international karriere. Hans performances, videoer, installationer og tekster beskæftiger sig ofte med den menneskelige stemme
og udforsker modstridende forhold mellem stemmen og kroppen. På udstillingen præsenteres to installationer. I værket ’A Lecture of Schizophonia’
(2007-2011) ses kunstnerens videoessay om begrebet schizophonia, der betegner splittelsen mellem akustik, lyd og dens elektroniske gengivelse. Udstillingens andet værk ’The Empire Never Ended’ (2013) er en koncertoptagelse,
hvor et lydspor afspiller en mands tungetale, mens livemusikere med deres
instrumenter følger talens rytme og notation nøje.

HEART Herning Museum of Contemporary Art
Til 2.3.2014
Manzoni og Gadegaard på HEART
Hadet og elsket – i år er det henholdsvis 80- og 50 året for Piero Manzonis
fødsel og død. HEART fejrer dobbeltjubilæet med en udstilling af den italienske kunstner, som satte verden på
den anden ende med sine ironiske og
konfronterende værker. Samtidig
præsenterer museet landets største
samling af Paul Gadegaard, maleren
der vendte op og ned på vores forventninger til kunsten, hev den ud af
rammen og ind i folks hverdag.
Manzonis værker lader til at være
indhyllet i en form for magisk tåge,
der gang på gang får os til at vende
tilbage til det spørgsmål, som aldrig
mister sin kraft: kan alt være kunst?
Gadegaard fik stillet den opgave af
Gadegaard inv.nr. 1624.
udsmykke Aage Damgaards fabrik i
Foto: Gunnar Merrild.
Herning.Hans karakteristiske kantede
former og stærke farver indtog
vægge, gulve, møbler og blev en del af livet på fabrikken. Han malede uden
for rammerne og sluttede sig på sin egen måde til Manzonis påstand om, at
alt kan være kunst – stole, borde, vægge – ja selv menneskene omkring den.
Så når Manzonis farveløse værker står over for Gadegaards farvestrålende, er
der samtidig en uudtalt enighed om, at kunsten ikke er så ophøjet og sublim,
som dens ry. De to kunstnere hævdede, at kunst er alt og alle vegne.
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Arbejdermuseet, København
22.11.2013 til 21.4.2014
”Hej søster” – En udstilling om musikeren Trilles liv
I udstillingen portrætterer kunstneren Stine Gade Christensen i collageform
sangeren og musikeren Trilles livshistorie. Fra barndommen i en 2-værelses på
Amager, over ungdommens søgen efter et musikalsk ståsted til tiden som en
af Danmarks mest toneangivende sangerinder i 1970’erne og 1980’erne.
Trille var en del af den politiske venstrefløj, der opstod i kølvandet på ungdomsoprøret. Hendes sange handlede om kvindeliv, solidaritet og frigørelse,
og af nogle blev de opfattet som meget provokerende. Hun gav bl.a. stemme
til kvindebevægelsen samt til børn og unge og turnerede med kunstnere som
Benny Holst og Arne Würgler med socialrealistiske sange, som eksempelvis
1975’er-kabaretten ”København, kærlighed, kvinder, kriser og kapital”
Sådan blandede det politiske sig med en mere stille poesi om hverdagen og
kærlighedens op-og nedture.

Odense Bys Museer, H.C. Andersens Hus
Permanent

Louisiana, Humlebæk
Til 23.2.2014

Forvandlinger

Jorn & Pollock.
Revolutionære Veje

Eventyrrummet ’Forvandlinger’ formidler essensen af Den lille Havfrue uden
ord. Eventyrrummet er en levende, pulserende verden, der reagerer og interagerer med den besøgende. Målet med eventyrrummet ’Forvandlinger’ er
ikke blot at sikre et mere eventyrligt og anderledes supplement til den eksisterende personbiografiske udstilling. Det er samtidig en synlig del af museets
vision om at forvandle formidlingen af H.C. Andersen i en langt mere eventyrlig retning.

Glasmuseet Ebeltoft
Til 16.3.2014
Bertil Vallien
Bertil Vallien er en af de mest innovative og indflydelsesrige kunstnere indenfor moderne glas. Han har spillet en afgørende rolle for udviklingen af glas
som kreativt materiale i Sverige såvel som internationalt, og er i dag berømt
verden over for sine sandstøbte skulpturer. Glasmuseet viser en retrospektiv
udstilling med værker af Bertil Vallien, som har eksperimenteret med glas i 50
år.
Bertil Vallien (f. 1938) har undervist og udstillet verden over og er ambassadør for Kosta Brava og svensk glas. Hans værker findes i adskillige private og
offentlige samlinger over hele verden heriblandt Metropolitan Museum of
Art, New York, The State Hermitage Museum i Skt. Petersborg, The Victoria
& Albert Museum i London, Musée des Arts Décoratifs I Paris og flere store
museer I USA.
Katalog – se publikationer.

Studyudstilling: Obstruction! Ned Cantrell
Udstillingen giver et kig ind I
én af dansk glas’ lysende talenter, Ned Cantrells kreative
arbejdsproces.
I værkstedet i Aarhus finder
man både eksempler på Ned
Cantrells karakteristiske tegneseriefigurer men også
pragtfulde drikkeglas på stilk
og fade og vaser med grafiske
spiralmønstre, der vidner om
håndværksmæssig dygtighed
og indgående kendskab til
klassiske glasteknikker. Ned
Cantrell modtog i 2011 Kunsthåndværkerprisen af 1879,
sølvmedaljen, for én af disse
smukke vaser.

Er der et kunstnerisk fællesskab i mål
og midler mellem danske Asger Jorn
(1914-1973) og amerikanske Jackson
Pollock (1912-1956). I årtier har
spørgsmålet hængt i luften, og nu
ser Louisiana nærmere på de to markante kunstneres arbejde med udstillingen Revolutionære Veje. Et udvalg
på over 100 værker i maleri, tegning
Asger Jorn. La ronda piacere,
og grafik giver for første gang et
1958. Foto: Courtesy Fluid
konkret bud.
Archives, Karlsruhe.
Udstillingen fokuserer på to markante kunstnere i deres udvikling af det spontant ekspressive maleri i årene
1943-1963 – altså perioden mellem krigsårene og fremkomsten af Popkunsten. Som Cézanne og Giacometti i udstillingen i 2008, er der tale om to
kunstnere, som aldrig mødte hinanden. De var jævnaldrende, denne ene født
i Vejrum i Jylland, den anden i Cody, Wyoming, USA. Begge tilhører de generationens avantgarder, og begge var de under indflydelse af de store strømninger i den europæiske kunst. Fælles for de to kunstnere er en stærk optagethed af surrealismens frisætning af det ubevidste stof i mennesket, og
begge arbejder med automattegninger, dryp, lærrederne lagt ud til bearbejdning på gulvet og en eksperimenterende ekspressiv påføring af malingen.
Trods de mange ligheder, tegner der sig også fundamentale forskelle mellem
de to.

Brandts, Odense
Til 2.3.2014
En Mosaik
Billederne til Brandts nye fotoudstilling er valgt af fem beboere fra Vollsmose.
Brandts annoncerede i bydelen efter deltagere, som sammen ville vælge omkring 50 billeder fra museets fotosamling. Beboerne har valgt fotografier,
som i hovedtræk viser mennesker i forskellige situationer. Nogle ler, andre
græder, nogle udtrykker sorg eller bekymring.
’En Mosaik’ er en udstilling uden den røde tråd eller overordnede tematik.
Opgaven har blot været at blive enige om et udvalg af fotografier, hvilket
man forestiller sig må være svært. Men gruppens tilbagemelding lyder, at de
tværtimod ofte var meget enige – uden dog altid at kunne forklare hvorfor.
Udstillingen viser fotografier af danske fotokunstnere som Viggo Rivad, Gregers Nielsen, Mogens M. Koch, Bror Bernild, Thierry Geoffroy, Torben Huss,
Stig Stasig, Marianne Grøndahl og Nicolai Howalt. Men også mange legendariske internationale fotografer.

Ned Cantrell: ”Match Girl”. Prototype.

Ribe Kunstmuseum
24.1. til 21.4.2014
Give-Egnens Museum
Til 5.1.2014
Den største Gave
Juleudstiling. Det handler om julegaver. Fik man julegaver i gamle dage?
Hvornår begyndte man at give julegaver? Hvor stor skal en julegave være i
2013 – og skal der være mere end én julegave til hver? I udstillingen fortælles
julegavens historie.
Julemanden er selvskreven som medvirkende i udstillingen – han skal jo vide
alt om gaver – og desuden smuglytter han sikkert for at finde ud af hvad børnene ønsker sig til jul.

Som det blå. Arbejder af landskabsarkitekten
Torben Schønherr
Torben Schønherr er seniorpartner i Schønherr A/S, Nordens største tegnestue for landskabsarkitektur og står bag den nye Domkirkeplads i Ribe. Torben Schønherr har senest modtaget Brolæggerprisen for sit arbejde med
Domkirkepladsen i Ribe.
Torben Schønherr har formået at skabe betagende steder landet over, som
vækker både glæde og undren.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og er omtalt i Danske Museer nr. 4, 2013.
DANSKE MUSEER 6/13

37

Udstillinger
x-rummet – Statens Museum for Kunst, København
Til 23.2.2014

Teknisk Museum,
Helsingør
Til påsken 2014

Haim Steinbach: The Window
Som kunstner er amerikanske Haim Steinbach (f. 1944) til ting. Helt almindelige ting, som han samler på loppemarkeder, i souvenirbutikker eller supermarkeder for derefter at arrangere dem på hylder og vægge og i reoler og vitriner. En egentlig ordinær og fundamental menneskelig praksis, som dog for
Steinbach hænger samen med hans interesse for, hvordan ting ubemærket
bærer betydninger med sig, fx fra tidligere sammenhænge, som en slags
mental patina. I den proces etablerer tingene nye betydninger, når de sidestilles med andre væsensforskellige objekter. Eller som han selv siger:” Jeg
stræber efter at gribe ind i tingenes orden. Mit mål er at finde andre måder at
ordne tingene på.
På samme vis inddrager Steinbach værker fra SMK’s samlinger som en slags
fundne objekter i sit udstillingsprojekt.
Foruden enkelte af Steinbachs egne værker indbefatter udstillingen både maleri, skulptur og videokunst fra museets samlinger. Selv ser Steinbach det som
ét sammenhængende værk, der handler om rummets og objekternes funktioner, og hvordan forskellige måder at udvælge og fremvise påvirker den
måde, hvorpå vi opfatter det vi ser.
Udstillingen i x-rummet er Steinbachs første soloudstilling i Danmark.

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby Lolland
24.1. til 16.4.2014

Helt Elektrisk! Elbilen mod
strømmen i 100 år
Elbilen har oplevet et væld af op- og
nedture gennem det seneste århundrede. Alligevel bliver drømmen om
elbiler ved med at dukke op, og med
de nye supereffektive batterier og
Bedstemor Ands bil er en elbil af
opladningsystemer mener mange nu, mærket Detroit Electric. Tegning
at gennembruddet endelig er lige om Anders And & Co.
hjørnet.
I udstillingen kan man komme helt tæt på de elbiler, der har kørt rundt i Danmark, på drømmene og de store visioner – og de mange udfordringer, der
har spændt ben for elbilen gennem årene. Her er både en rigtig Detroit Electric fra 1913 helt magen til Bedstemor Ands elbil, den lille folkekære Ellert i
en helt speciel racermodel og selvfølgelig også den Hope Whisper elbil, der
kørte galt i Forum i 1983 og for en stund knuste det store elbilshåb. Udstillingen præsenterer også det seneste bud på en professionel dansk elbil – samt
nogle af de mere fantasifulde, men knap så brugbare elbiler, der er blevet
produceret her i landet.

Ny Carlsberg Glyptotek,Københvn
Til 12.1.2014

Uden for myldretid
MELLEMRUM. Nye værker af Anita Jørgensen

Fire museer og fire fotografer viser nye billeder
fra Danmarks yderområder.
I mere end et år har de
fire fotografer Henrik
Saxgren, Christina Capetillo, Carsten Ingemann
og Torben Eskerod rejst
rundt i Danmarks yderområder. Som fire visuelle
antropologer har de nysTorben Eskerod. Korselitse Østerskov.
gerrigt fotograferet det,
som tiltrak sig deres opmærksomhed. Resultatet er udstillingen ’Uden for myldretid’.
Udstillingen er omtalt i Danske Museer nr. 5, 2013.

Udstilling med en af dansk moderne skulpturs væsentligste skikkelser, Anita
Jørgensen. MELLEMRUM er skabt specielt til Glyptoteket, der danner ramme
om en intens dialog mellem moderne skulptur og installationskunst på den
ene side og antikke mesterværker fra to årtusinder på den anden.
Anita Jørgensen har haft frie hænder til at udforme sin dialog med museets
rum og værker. Hun slog ned midt i Antiksamlingen og valgte de to lange
sale og mausoleet bag Festsalen. Her har kunstneren nyopstillet de antikke
skulpturer sammen med femten egne værker.
MELLEMRUM kredser om de rum, der åbner sig mellem tingene, mellem
kroppen og dens omgivelser, mellem kunsten og publikum og mellem tanken
og materien.
Mødet mellem de antikke kunstgenstande og Anita Jørgensens skulpturer er
et sansebetonet fokus på mellemrummenes rolle konkret, visuelt, sprogligt
og filosofisk.
Der er udgivet katalog til udstillingen – se publikationer.

Statens Museum for Kunst, København
Indtil videre

Post & Tele Museum, København
Til ?

Munch-visit på SMK

Ind i Mobilen

Museet har fået lov til at låne Edvard Munchs Maleri Frugtbarhed af den private Canica Kunstsamling og museets gæster kan nu opleve værket sammen
med flere af museets egne Munch-værker.
Det nye maleri skildrer et ældre landarbejderpar i et åbent landskab på hver
sin side af et træ. Kvinden viser manden en kurv fyldt med æbler, mens han
sidder og hviler sig med stokken ved sin side. Adam og Eva-motivet går igen
hos Munch. Men modsat mange andre versioner af samme grundmotiv som
fx værket ’Jalousi’, der er martret og angstfyldt, er motivet på dette maleri
mere harmonisk.
Det har været stort Edvard Munch år i Oslo, hvor den verdensberømte ekspressionistiske malers 150 års fødselsdag er blevet fejret med den største
Munch-udstilling nogensinde, der strakte sig over både Munchmuseet og
Nasjonalgalleriet.

I udstillingen kan man træde ind i mobiltelefonens verden. Mellem computerchips og printplader bliver man til en mikroskopisk impuls i dens elektroniske kredsløb.
Udstillingen er designet som et stort spil, hvor man kan lege sig til ny viden
om mobiltelefonen – hvordan
er det lige at sms’en finder frem
til modtageren? Hvordan skærmen mærker, når vi rører den
og hvorfor ved mobiltelefonen
hele tiden, hvor i verden den
er?
Udstillingen er fortrinsvis beregnet til de større børn.
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Dansk Jødisk Museum, København
Indtil videre

Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, København
Til 16.3.2014

Hjem

Søren Hagen. Malerier

Særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse. Historien om redningen af de danske jøder er verdensberømt, men de konsekvenser, som jødeaktionen i oktober1943 havde for danske jøder efter krigen er derimod mindre
kendte. Udstillingen har udgangspunkt i tiden efter befrielsen 4. maj 1945,
hvor de danske jøder vendte hjem til Danmark. De havde vidt forskellige oplevelser bag sig. På samme måde var oplevelserne af hjemkomsten meget
forskellig: nogle havde mistet alt, andre kunne vende tilbage til et urørt hjem.
Hjemkomsten var også genforening for familier der havde været adskilte af
eksil og deportation, og familier hvis børn var blevet gemt i Danmark efter
oktober 1943. Hjemkomsten var mødet med information om nazisternes udryddelseslejre, bekymring om familier og venners skæbne, og bearbejdelse af
traumatiserende oplevelser og sorg. Det betød , at livet efter krigen var store
udfordringer for mange danske jøder.
Udstillingen kan ses i Galejsalen ved siden af museet. Galejsalen er stillet til
rådighed af Det Kongelige Bibliotek.

Den danske kunstner Søren Hagen (f. 1957) er en af vor samtids fineste repræsentanter for det nyrealistiske
maleri. Med hans særdeles detaljerede realistiske stil, har han en
særlig evne til at skabe klassiske,
dynamiske kompositioner og
samtidig arbejde præcist med de
forskellige overfladers stoflighed.
Et sted i Woodstock. 2011-12.
Amerikanske kunstnere som Edvard Hopper og Richard Estes er blandt hans forbilleder, ligesom inspirationen
fra den amerikanske foto-realisme er tydelig. For ham fungerer kameraet
som en slags skitseblok.
Udstillingen er tænkt som en helhed bundet sammen af indhold og motiver,
der på forskellig vis skildrer USA i dag.
Søren Hagen er autodidakt. Han debuterede på KE i 1986. Søren Hagen har
modtaget flere priser, f.eks. Jyllands-Postens pris som årets kunstner i 2003.

Helsingør Kommunes Museer, Flynderupgård Museet
Til 5.1.2014

Davids Samling, København
Indtil videre

”Din og min – Peters Jul”
Fortællingen om den borgerlige jul. I 1866 udkom den lille bog om julen på
vers. Gennem drengen Peters øjne oplever vi, hvordan den borgerlige jul
stykke for stykke blev sat sammen for godt 200 år siden. ”Peters Jul” er en
juleudstilling i børnehøjde, men også for voksne. Børnene kan gå på opdagelse i køkkenet, smugkikke i julegaverne, gennemgå det gamle legetøj og
høre bedstemoderens fortælling. Alt sammen mens de bliver klogere på den
gamle jul og på den jul, som de selv fejrer.

Museum Østjylland, Kulturhuset i Randers
Til ?

Bloktryk fra Indus-dalen
Særophængning af nyerhvervelse – en gruppe tekstiler fra maleren, tekstilkunstneren og tekstiltrykkeren Lisette Kampmann, som har samlet de unikke,
bloktrykte tekstiler på sine rejser i Pakistan i 1980’erne. Tekstilerne vises i en
særophængning, hvor rummet er bygget op, således at stofbanerne fremtræder med deres farverige og varme særpræg.
I foredragssalen ved siden af kan man se fotografier, taget af Lisette Kampmann under hendes ophold blandt bloktrykkerne i Thar-ørkenen.

Greve Museum
Til 2.3.2014

Jul – så det synger
Årets juleudstilling bliver både større og
mere musikalsk end nogensinde. Udstillingen bringer julens velkendte sange til
live ved hjælp af genstande fra museets
store samling og giver dem et kærligt
twist.
Inde i museets udstilling finder man også
den hyggelige gamle købmandsbutik,
hvor alskens julepynt nu er flyttet ind.
Imens er de frække nisser – som sædvanlig i december – på spil overalt i udstillingen, hvor de efterlader sig bittesmå spor.

Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Bymuseum
Til 5.1.2014
Julens tro og overtro
Udstillingen giver indblik i de mange forestillinger, der gennem tiderne har
eksisteret omkring jul og nytår, hvor året vendte og dagene blev længere.
Dette skifte var blevet fejret længe før kristen tid og mange af de gamle hedenske skikke fulgte med i den nye tid. Således at julen er tiden, hvor den
kristne tro og overtro blandes sammen. Hvor gamle hedenske traditioner går
hånd i hånd med gode leveråd og kirkens lære. Udstillingen viser både gamle
og nyere skikke.

En bid af julegåsens historie
En juleudstilling om gåsen som husdyr, nyttedyr og som julegås. Udstillingen
handler om gåsens betydning i den selvforsynende landbohusholdning helt
op til midten af 1900-tallet. I Greve og mange andre steder i landet var det
tidligere almindeligt, at hver gård og hus havde gåseopdræt. Gåsen var guld
værd. Den gav penge og mad og indgik i legetøj, skriveredskaber, brændsel,
fyld i dyner og meget mere.
Gåsen var et meget vigtigt husdyr. Den var et fortrinligt vagtdyr, fordi den
skræppede op, når der kom fremmede. Og så fik gåsen og gasen hvert år
nye ællinger, som blev fedet op og solgt. Når gæslingerne var store nok blev
de slagtet og intet gik herefter til spilde..
I løbet af 1900-tallet ændrede det danske samfund sig kraftigt, og det påvirkede også gåseopdræt. Med tidens krav
om effektivisering
kunne det ikke længere betale sig at
hjemmeslagte fjerkræet, og med andelsbevægelsen så også
fjerkræslagterier dagens lys. Med til fjerkræindustrien hørte
også dun- og fjerrenserier.
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