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Aktivisme
Af Ida Bennicke

Ny Carlsbergfondets
Forskningsinitiativ
Ny Carlsbergfondet opslår hermed forskningsstipendier inden for
fondets virkefelt. Der opereres med tre forskellige virkemidler:
(1) ph.d.- stipendier, (2) postdoc-stipendier samt (3) projektstøtte.
Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ blev iværksat i 2010 og
har det formål at generere ny kunstvidenskabelig viden og samtidig
bygge bro mellem universiteternes og museernes forskning.

Ansøgningsfrist 20. september 2019
For ph.d.- og postdoc-stipendier gælder det, at et kunstmuseum/udstillingssted (evt. flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer)
ansøger fondet om at få tildelt et projekt. Ansøgningen skal rumme en kort be
skrivelse af projektets faglige område, dets relevans for museet, samt henvise
til en foreløbig aftale med et universitet om ansættelse/forskeruddannelse, her
under en plan for restfinansieringen. Det er universitetet, der efterfølgende opslår
stillingen og udgør ansættelsesstedet.
Projektstøtten er af normalt 312 måneders varighed. Ansøgere skal aftale en
tilknytning til en institution (museum, universitet eller andet), der står for selve
ansættelsen og for administration af stipendiet. Ansøgere må have ph.d.grad
eller dokumentere tilsvarende forskningskvalifikationer.
Oplysninger om ansøgningsprocedure, formalia og behandlingsforløb findes på www.ny-carlsbergfondet.dk/forskningsinitiativ
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningskonsulent Tom Hermansen på mail: th@ncf.dk

Forfatterne til den nyligt udkomne bog Museum

Det er let at blive begejstret, når man hører om

Activism (2019) kaster en våd klud i ansigtet på

’Museer der vil noget’, som den nye direktør for

den internationale museumsverden. De hævder,

Kvindemuseet skriver i sin kronik om museernes

at museerne har udviklet sig til ’malls’ og har væ-

aktivistiske potentiale (s. 28). Museerne kan med

ret alt for optagede af underholdning og forbrug.

viden og historiske perspektiver medvirke til at

Men de konkluderer også, at ”The global museum

nuancere og kvalificere samfundsdebatter. Som

community, a sleeping giant if ever there was one,

f.eks. Museum Mors, der vil klæde morsingboerne

is stirring from its slumber.” Museerne er ifølge

på til debatten om fremtidens sundhedsvæsen

forfatterne ved at vågne fra en ’søvngængertil-

med formidling, der rykker ud i venteværelserne

stand’ og har fundet deres nye kald som sam-

på sygehuset og hos lægen – dér hvor den kan

fundsaktører, der kaster sig ud i det politiske og

forandre noget i almindelige menneskers liv og

tager et socialt ansvar på sig. ’Museumsaktivisme’

bevidsthed (s. 32).

er den nye store museumstrend.
Men det vil alligevel være for snæversynet at affeje
Indtil for nylig var ’oplevelsesøkonomien’ ellers

perioden med den oplevelsesøkonomiske tænk-

på alles læber som den nye virkelighed, museerne

ning som et vildspor. Selv om der kan siges meget

skulle være en del af for at overleve. Denne ori-

kritisk om denne tilgang til at drive museum, har

entering mod underholdningsindustrien og mar-

den medvirket til at løsne op for museernes image

kedet har vist sig svært forenelig med museernes

som ophøjede templer og tvunget dem til at for-

rolle som vidensinstitutioner, og den har medført

holde sig til deres formidling på nye måder.

en årelang debat om tivolisering og forfladigelse.
De fleste museumsfolk er nok kørt lidt trætte i

Desuden skal man ikke være blind for, at muse-

diskussionen og hilser derfor nye tendenser vel-

umsaktivismen højst sandsynligt også vil føre

kommen. Og der er næppe nogen tvivl om, at den

konflikter med sig og kræve grundige diskussi-

aktivistiske trend vil falde bedre i tråd med muse-

oner. For hvad vil det sige – f.eks. inden for en

ernes selvforståelse, end da oplevelsesøkonomien

dansk kontekst – at et museum er ’aktivistisk’? Er

gjorde sit indtog.

det museernes rolle at være politiske? Bør de tage
et standpunkt i samfundsdebatten om f.eks. klima
eller social ulighed? Og hvordan kan museerne
holde balancen mellem at være videnskabelige
institutioner og kæmpe for en sag?
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Nyheder

…en befrielse at
arbejde med en
politiker, man
kan mærke som et
levende menneske,
der ikke er totalt
styret af spin.

AFSKED

Naturhistorisk
museum siger farvel
til topforskere
Seks topforskere fra Statens Naturhistoriske Museum fandt i forsommeren
et nyt ’hjem’ efter en længerevarende
konflikt med Københavns Universitet. I
efteråret 2018 besluttede ledelsen på
universitetet, at museet og dets forskningscentre skulle lægges ind under Biologisk Institut. Det medførte stor utilfredshed blandt de seks forskere Minik
Rosing, Eske Willerslev, Martin Bizzarro,
Tom Gilbert, Carsten Rahbek og Kurt H.
Kjær. Konflikten kulminerede med, at
de i foråret 2019 var tæt på at sige ja til
at flytte til Syddansk Universitet, men i
sidste øjeblik blev der fundet en løsning
med Københavns Universitet, og nu skal
de sammen med deres 200 medarbejdere samles på det såkaldte Globe
Institute på Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet. Ifølge Weekendavisen (7.6.19)
er forskerne tilfredse med aftalen, og
direktør for Statens Naturhistoriske
Museum Peter C. Kjærgaard udtaler:
”Alt andet lige er det nu lettere at løfte
vores museumsopgave.”

12
gange om året vil Fiskeri- og Søfartsmuseet skifte farve med en særlig lyssætning, der skal fremhæve museets ikoniske arkitektur. Det vil ske i forbindelse
med særlige arrangementer, og formålet
er at skabe fornyet opmærksomhed
omkring museet.
Kilde: JydskeVestkysten
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Tinna Damgård-Sørensen, direktør,
Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Om den
nye kulturminister, Joy Mogensen (S). Til
Politiken 28. juni.

”Vi elsker museer”

Kulturmødet på Mors finder sted 22.-24.
august, og igen i år er museerne i region
Midt- og Nordjylland gået sammen med
Organisationen Danske Museer om et
fælles indslag. Overskriften er ”Vi elsker
museer” – en platform for dialog om de
bedste museumsoplevelser, og hensigten
er at kaste lys over, hvad museerne bi-

drager med til samfundet, og understrege
museernes relevans, værdi og popularitet.
Museerne lejer ligesom de foregående
to år huset på Gasværksvej 27 i Nykøbing
Mors. I huset vil der hver time i løbet af
Kulturmødet være en lille gruppe, der kan
besøge huset sammen med en kulturpersonlighed/kulturpolitiker. Her vil de blive
taget imod af en museumsformidler, der
vil fortælle om sin egen bedste museumsoplevelse, og hvad han/hun elsker ved
at arbejde på museum. Denne fortælling
skal blive en inspiration til, at hver enkelt
deltager i gruppen fortæller om sin egen
bedste museumsoplevelse og dermed
deler den med de andre.

Debat ved Kulturmødet på Mors 2018. Foto: Caroline Kirkegaard

SIKKERHED

Premiere på
Beredskabsdagen

Billedet ’Bandits’ Roost’ er blevet indbegrebet af 1800-tallets New York-underverden.
Foto: Jacob A. Riis/Museum of the City of New York

INDVIELSE

’True American
Hero’ fik sit
eget museum i
fødebyen Ribe

Han huskes og hædres i USA som ’A True
American Hero’, men i Danmark er Jacob
A. Riis’ virke som flammeskribent og fotodokumentarist med krav om sociale reformer mere eller mindre gået i glemmebo-

gen. Det retter Sydvestjyske Museer nu op
på med det nye Jacob A. Riis Museum, der
blev indviet 27. juni i fotografens fødeby,
Ribe. Museet skal forny danskernes kendskab til Riis’ betydning for sociale reformer
i USA og samtidig fortælle historien om
hans dramatiske privatliv og utrættelige
kamp for at forbedre levevilkårene for
New Yorks immigrantbefolkning. En kamp,
der gjorde Riis til en nær ven af Theodore
Roosevelt, der kaldte ham ’New Yorks mest
nyttige borger’ og en ’ideel amerikaner’.
Museets udstilling viser bl.a. en række af
Riis’ ejendele, som er hentet hjem fra USA.
Deriblandt et skrivebord i mahogni, der
krævede længerevarende forhandlinger
med et oldebarn i Ashland, Virginia, før det
kunne hjembringes til det nye museum.

’Museernes Beredskabsdag’ løb for
første gang af stablen onsdag d. 1. maj.
Formålet med Beredskabsdagen er
at minde de danske museer om deres
beredskabsplaner og vigtigheden af at
vedligeholde og opdatere dem som en
præventiv foranstaltning. På Museum
Sønderjylland gennemgik samlingsberedskabsgruppen f.eks. deres risikovurderinger, som er blevet udarbejdet i
2015. Opfølgende skal gruppen i samarbejde med håndværkergruppen finde ud
af, hvilke risici er de største på forskellige lokationer, og i hvilken rækkefølge
man kan tage hånd om dem. Et andet
eksempel er Bevaringscenter Nord, der
afholdt foredrag for deres medlemsmuseer, hvor en konservator introducerede
ABC Beredskabsplan – en guide til at
udforme beredskabsplaner. På Randers
Museum gennemgik en konservator og
den samlingsansvarlige museets værdiredningsplaner, og i Den Gamle By
i Aarhus afprøvede konservatorerne
deres specialsyede brandtæpper af
uldblanding på møbler, der er så store,
at de ikke kan evakueres i tilfælde af
brand. Alt i alt melder initiativtagerne,
ODM’s Samlings- og Forvalternetværk,
om positive tilbagemeldinger på Beredskabsdagen og ser frem til, at endnu flere museer har lyst til at deltage i 2020.

SAMARBEJDE

Fanø Museum og
Sydvestjyske Museer
’forlover’ sig

Det lille foreningsejede Fanø Museum og
det store statsanerkendte Sydvestjyske
Museer har gode erfaringer med at samarbejde og indgår derfor en associeringsaftale. ”I det begreb ligger, at vi hver især
bevarer vores fulde selvstændighed, men
vi forpligter os til et tæt samarbejde,” forklarer direktør Flemming Just, Sydvestjyske
Museer. Formanden for Fanø Museum,
Else-Marie Gejl supplerer: ”Man kan sige,
at vi ikke gifter os, men bliver forlovede.”
Samarbejdet begyndte, da Fanø Museum

fik en stor bevilling til renovering af bygningen og til at udvikle en ny udstilling.
”Vi allierede os med Sydvestjyske Museer,
og både samarbejdet og resultatet blev
strålende. Det nye museum har fået meget
store roser,” fortæller Else-Marie Gejl.
”Med den aftale, vi nu underskriver, tilbyder vi at give Fanø Museum vejledning omkring registrering og data og mulighed for
at opbevare genstande på vort magasin,”
forklarer Flemming Just. ”Det handler også
om at kunne trække på vores historiefaglighed, og at vi i fællesskab søger ekstern
finansiering. Vi kan også sørge for at synliggøre Fanø Museum over for Vadehavsområdets undervisningsinstitutioner og trække museet med i forskellige samarbejder.
Vadehavets kultur- og erhvervshistorie er
et vigtigt arbejdsområde for Sydvestjyske
Museer, og da Fanø jo er ret central her,
ikke mindst inden for turisme, har vi haft
en interesse i at indgå i et forpligtende
samarbejde.”
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N E T VÆ R K

Danske og tyske
museer krydser
grænsen
Tre års intenst samarbejde mellem danske og tyske museer og kulturinstitutioner i Interreg 5a-projektet NORDMUS
sluttede i april, og resultaterne præsenteres nu i en samlet rapport med titlen
NORDMUS – et grænseoverskridende
regionalt museumsnetværk. Formålet
har været at kortlægge mulighederne og
udfordringerne i samarbejde og fælles
museumsprojekter hen over landegrænsen i Sønderjylland og den våde grænse
i Østersøen. Det er sket gennem fælles
udstillinger om bl.a. dansk og tysk guldalderkunst samt udvikling af digitale kurser om kunsthistorie, Genforeningen og
dansk-tyske kulturforbindelser. Det har
ikke altid været en let opgave, da der er
strukturelle forskelle på, hvordan man
driver museer i de to lande. Danmark
har en statslig museumslov, der regulerer museernes økonomi og drift og giver
klare retningslinjer, mens museumsbilledet er langt mere broget og uensartet
i Tyskland, hvor museerne ofte har
færre ressourcer. Projektet NORDMUS
er afsluttet, men lever alligevel videre i
det dansk-tyske museumsforbund med
samme navn, hvor indtil videre 20 museer og kulturvirksomheder har meldt
sig ind. Forbundet skal sikre, at projektets intentioner og relationer føres
videre. Deltagerne i Interreg-projektet
er Museum Lolland-Falster, Fuglsang
Kunstmuseum, Museum Vestsjælland,
Museum Sønderjylland, Historie Lab,
Die Lübecker Museum, Oldenburger
Wallmuseum, Museumsverbund Nordfriesland og Technische Hochscule
Lübeck.
August Macke, Stilleben, 1911. Fra
udstillingen MØDER. Dansk og tysk malerkunst 1860-1960 på Fuglsang Kunstmuseum.
Foto: Museum Behnhaus Drägerhaus

Jeg gider bare ikke
tage på museum. Så
meget interesserer det
mig bare ikke – og slet
ikke alene! Det skal
være sammen med
nogen, men alene det
gider jeg ikke.
Henning, 67 år, i Den nationale brugerundersøgelse for 2018, hvor der også
indgik 15 kvalitative interviews med
ikke-brugere med kortere uddannelser.
Undersøgelsen viser, at kun 8 % går på
museum alene. På spørgsmålet om, hvad
der kunne få ikke-brugerne til at gå på
museum, svarede de fleste, at det skulle
være i selskab med andre og ikke alene.

PODCAST II

Et af badebassinerne ved Gudenåens udspring. Foto: Giveegnens Lokalhistoriske Arkiv

PODCAST I

Fortællinger fra
Gudenåen

Gudenåen er Danmarks længste å, og den
har altid været kilde til liv – som spisekammer, som energikilde, som fragtvej,
som bindeled. Fra stenalderens mennesker
til nutidens kanosejlende. Her er utallige
historier at tage fat på om pramdragere,
middelalderens klostre, nytænkende ingeniører og oldtidens bopladser. Nu har
GudenåSamarbejdet taget initiativ til en
podcast-serie med titlen Åsteder –
fortællinger fra Gudenåen i samarbejde
med Glud Museum, Horsens Industrimuseum, Horsens Museum, Øm Kloster Museum, Museum Silkeborg, Moesgaard Museum, Energimuseet og Museum Østjylland.

”I podcasten har vi valgt at lade de mange
videnspersoner på de lokale museer komme til orde. De er dygtige formidlere og
kan berette mange interessante historier
om, hvilken betydning Gudenåen har haft
både før og nu. Podcasten kan derfor
både appellere til, at folk får lyst til besøge
museerne samt de forskellige steder langs
Gudenåen,” forklarer koordinator Gunhild
Øeby Nielsen. Som en del af projektet
undervises museerne også i, hvordan man
kan producere podcasts, så de selv kan
fortsætte, når projektet er i mål. Det er
en vigtig del af samarbejdet, som netop
skal pege på nytænkende muligheder for
museumsformidling i fremtiden. ”På den
måde rykker den historiske fortælling ud
af museumsbygningerne, og det kan være
med til at skubbe til vores vante forestilling om, hvordan man kommunikerer med
museumsgæster, og hvor man gør det
henne. Man kan sige, at det er formidling
på brugernes præmisser, fordi de kan lytte
til kulturhistorie, når det passer dem – og
det kan både være i bussen, i sofaen eller
et helt tredje sted,” siger Gunhild Øeby
Nielsen. På oplevgudena.dk/podcast kan
man downloade podcast-serien og få mere
viden om Gudenåen.

Kunst i ørerne
Kunstsalonerne VISION udkommer nu
i podcastformat. Salonerne bliver til i
et samarbejde mellem Bikubenfonden
og udvalgte kulturinstitutioner eller
kunstnere, som sammen planlægger
salonernes tema med udgangspunkt i en
aktuel forestilling eller udstilling. ”Med
kunstpodcasten VISION vil vi bidrage til,
at samtalen om kunsten kan nå et større
publikum, end vi har mulighed for ved
live-salonerne. Dermed giver vi debatten mulighed for at leve videre uden
for salonscenen. Vi ser et stort behov
for, at viden, tanker og holdninger om
kunst udveksles og udbredes, både for
kunstmiljøet, men også for andre interesserede og i samfundet generelt, og
derfor udkommer salonerne i et podcast-format,” siger Mette Marcus, chef
for kunstområdet i Bikubenfonden. Podcasten dykker ned i de tanker og processer, der ligger bag aktuelle værker,
udstillinger og forestillinger, og lytteren
kan fordybe sig i kunstens univers og
få kunsten sat i perspektiv. Episode #3
om wunderkammeret som ramme for
moderne udstillinger udkom 18. juni og
kan downloades gratis på bl.a. podcast.
bikubenfonden.dk.

ØJEBLIKSBILLEDE

Folkemøde
næsten uden kultur
Af Jakob Seerup
museumsinspektør, Bornholms Museum

Ved årets Folkemøde i Allinge i juni var
der som sædvanlig masser af politikere, lobbyister, foreninger og interesseorganisationer. I alt lagde over 114.000
besøgende vejen forbi den idylliske
havneby på Nordbornholm. Jeg selv
glæder mig hvert år til at gå rundt og
suge til mig. Og ganske som så mange
andre lægger jeg et program med den
smarte app, der er udviklet til begivenheden, og planlægger, hvad jeg vil
se på forhånd. Man kan søge på ord
som ’kultur’ og ’museum’, men der
kommer ikke mange resultater frem på
skærmen af den grund. For kulturen er
næsten fraværende på Folkemødet.
Det var lykkedes mig at sammensætte et program med tre-fire
kultur- eller museumsrelaterede
punkter ud af de yderst få i kataloget.
Men som det ofte går, så lykkedes
det mig også at gå glip af de fleste af
dem, fordi jeg blev revet med af andre
arrangementer, som viste sig at være
så spændende, at jeg blev hængende.
Et virkelig godt panel om ’Danmark
som kulturnation – ballet, opera, pop
eller bingo?’ med blandt andre Kasper
Holten, Morten Hesseldahl og Nikolaj
Bøgh var velbesøgt. Her blev der talt
overordnet om kultur, men skuffende
lidt om institutionerne og museerne.
Hvorfor bliver det altid så luftigt, når
der diskuteres kultur? Min egen arbejdsplads, Bornholms Museum, havde
en fin pop-up-udstilling om integration
og naboskab i et kvarter i Rønne. Den
udstilling fik rigtig god eksponering og
positive tilbagemeldinger. Men den var
en undtagelse.

Min pointe med
denne beretning er, at
det næsten er nemmere
at vinde i lotteriet, end
det er at støde ind i en
museumsrelateret debat
på Folkemødet.

Min pointe med denne beretning
er, at det næsten er nemmere at vinde
i lotteriet, end det er at støde ind i en
museumsrelateret debat på Folkemødet. Af forskellige sikkert meget gode,
praktiske og pragmatiske grunde har
kulturen sin egen fest på Mors, hvor
kun de nærmeste sørgende møder op.
Det er sikkert godt, at kulturaktørerne
kan møde hinanden og de relevante
politikere på øen i Limfjorden. Men set
fra øen i Østersøen virker det, som om
kulturen lukker sig om sig selv. Og det
er rigtig synd.
For tænk nu, hvis der var mere
kultur på Folkemødet, og aktører fra
andre samfundsområder blev konfronteret med den, ligesom vi andre
kan dumpe ind og lade os inspirere af
debatter om alle mulige andre emner.
Det er vel i dette møde mellem forskellige sektorer, at der kan opstå nye
frugtbare tanker og sammenhænge.
Opfordringen herfra skal i hvert
fald lyde, at flere museer forsøger at
engagere sig i kommende folkemøder!
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DANSKE MUSEER 3 — 2019

Fortid i farver
antikkens polykromi

De mest almindelige farver bestod af
jordpigmenter, især
rød og gul okker. Til
sort anvendte man
kul og sod, til hvidt
f.eks. kalk, gips eller
blyhvidt. Paletten inkluderede også andre
og mere kraftige røde
pigmenter, som dog
var ret giftige, f.eks.
mønje, cinnober og
realgar. Grønjord og
malakit blev anvendt
til grønne pigmenter.
De blå pigmenter
omfattede primært
det syntetiske pigment ægyptisk blåt
og kobbermineralet
azurit. Dog har nylige
analyser påvist, at
også halvædelstenen
lapis lazuli blev anvendt som pigment til
bemaling af antikke
genstande.
Foto: Riccardo Buccarella og Signe Buccarella Hedegaard

Rekonstruktion
af et portræt af en
romersk yngling. Original, 3.årh. e.v.t. Ny
Carlsberg Glyptotek.
Rekonstruktion udført
af A. Skovmøller, R.
Therkildsen, P. Kapper (bemaling) og M.
Simmonds (billedhugning).
Foto: Ny Carlsberg
Glyptotek

Antikkens skulpturer var langtfra så hvide,
som de fremstår i dag. Tværtimod var de
oprindeligt bemalet i et væld af farver. Interdisciplinær forskning på Ny Carlsberg
Glyptotek undersøger de mikroskopiske
farvespor for derved at kunne rekonstruere deres oprindelige udseende.

Af Cecilie Brøns
seniorforsker, Ny Carlsberg Glyptotek
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U

dtrykket ’polykromi’ stammer fra de
græske ord poly (meget/mange) og
chroma (farve) og kan således oversættes til ’mangefarvet’ eller ’flerfarvet’. Begrebet bruges til at beskrive det faktum,
at antik skulptur og arkitektur oprindeligt slet ikke
var marmorhvid, men bemalet i et væld af farver. For mange kommer dette stadig som en stor
overraskelse.

Disse farver var et vigtigt aspekt af antikkens
kunst og kunne drastisk ændre værkernes udtryk.
En skulptur var langtfra færdig, når den var hugget – den skulle først bemales. Den antikke forfatter Plinius den Ældre beskriver eksempelvis, at
den berømte billedhugger Praxiteles foretrak de
skulpturer, som Nicias havde bemalet.
Desværre er størstedelen af den oprindelige
bemaling på de antikke genstande forsvundet i
dag, og det gør naturligvis studier af antik polykromi ganske udfordrende. Det er sket pga. ugunstige
opbevaringsforhold, malingens skrøbelige og forgængelige natur, men også afrensning af genstandene efter de er blevet udgravet og indlemmet i
museumssamlinger rundt omkring i verden.
Ikke desto mindre kan man ved at studere de
mikroskopiske farvespor opnå vigtig viden om,
hvordan genstandene oprindeligt så ud. Således
har Glyptotekets forskningsteam eksempelvis
identificeret mange forskellige farvepigmenter på
en række af museets antikke genstande. Forskningen har vist, hvordan antikkens farvepalette
omfattede et væld af farver såsom gul, orange,
rød, brun, blå, lilla, grøn, sort og hvid. De fleste af
disse pigmenter er uorganiske og lavet af forskellige mineraler.

12

DANSKE MUSEER 3 — 2019

Et interdisciplinært forskningsfelt
Polykromiforskning er en interdisciplinær indsats,
og forskningen er afhængig af flere forskellige
akademiske fag for at kunne lykkes. Museets
polykromiprojekt samarbejder derfor med forskellige partnere, som er eksperter i forskellige
naturvidenskabelige analysemetoder. Eksempelvis
samarbejder museet med eksperter fra Konservatorskolen (KADK), Cultural Heritage and Archaeometric Research Team (CHART), Center for
kunstteknologiske Studier og Konservering (CATS),
Statens Naturhistoriske Museum, Nationalmuseet
og J. Paul Getty Museum samt universitetet i Pisa.
Blandt forskningsprojektets vigtigste analysemetoder er fotografiske teknikker såsom
visible-induced luminescence imaging (VIL).
Metoden er non-invasiv og skader dermed ikke

13
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Desværre er størstedelen af
den oprindelige bemaling på de
antikke genstande forsvundet
i dag, og det gør naturligvis
studier af antik polykromi ganske
udfordrende.

Sciarra amazonen, ca. 150 e.v.t. Ny
Carlsberg Glyptotek.
Til højre ses VIL-optagelser, som påviser
tilstedeværelsen af
det antikke pigment
ægyptisk blåt på hendes sandal og dragt.
Foto: Maria Louise
Sargent

genstandene. VIL-teknikken blev opfundet i 2009
på British Museum og kan identificere det antikke,
syntetiske pigment ægyptisk blåt - selv i bittesmå
koncentrationer, som kan være usynlige for det
blotte øje. Partiklerne af ægyptisk blåt lyser op
på de sort/hvide VIL-billeder (se modsatte side).
Metoden gør det muligt at skelne ægyptisk blåt
fra andre pigmenter og kan ikke mindst bekræfte,
at antikke genstande oprindeligt var bemalet –
også selv om der ikke er bevaret synlige farvespor.
Tilstedeværelsen af ægyptisk blåt på et VIL-billede betyder dog ikke nødvendigvis, at det givne
område oprindeligt var blåt: De antikke malere var
ivrige farveblandere, og der kan derfor lige så vel
være tale om farver iblandet blåt, f.eks. lilla eller
grøn.
Ultraviolet fluorescens (UVF) er en anden fotografisk analysemetode. UVF kan identificere
organiske substanser såsom bindemidler og overfladebehandlinger i antik polykromi, men også
moderne reparationer. Desuden har kraplak, som
blev lavet af rødderne fra krapplanten, en karakteristisk rød fluorescens, som nemt kan spores
med UVF. UVF-optagelser af et mumieportræt
viser tydeligt, at striberne på hans dragt var malet

Til højre marmorportræt af kejser
Caligula, ca. 37-41
e.v.t. Til venstre rekonstruktion i kunstmarmor. Ny Carlsberg
Glyptotek.
Foto: Ana Cecilia
Gonzales

med et organisk rødt farvestof, sandsynligvis kraplak (se s. 14).
XRF (røntgen-fluorescens) er også en vigtig
non-invasiv analysemetode inden for polykromiforskningen. Metoden udføres med et håndholdt
apparat. XRF kan spore de enkelte grundstoffer,
der er til stede og er derfor særligt velegnet til
identifikation af uorganiske pigmenter.
Dette er blot et par af de vigtigste non-invasive
analysemetoder. Derudover anvender forsknings-

FAKTA
→ Glyptoteket
har ledet flere
store forskningsprojekter i antik
polykromi: Tracking
Colour (2008-2013),
Transmission and
Transformation
(2014-2017) samt
det nuværende
projekt Sensing the

Ancient World: The
Multiple Dimensions
of Ancient Art (20182021). Alle tre projekter er finansieret
af Carlsbergfondet.

involveret i museets
forskning, såsom
universiteter, museer, private virksomheder samt andre
forskningsprojekter.

→ Adskillige
nationale og internationale samarbejdspartnere er

Læs mere om
museets polykromiforskning på
trackingcolour.com.
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Polykromiforskningen bliver
således en vigtig del af varetagelsen
af Glyptotekets arbejde med at bevare
vores fælles kulturarv for eftertiden.

teamet adskillige andre naturvidenskabelige
metoder i samarbejde med de forskellige samarbejdspartnere for derved at opnå ny viden om
antikkens polykromi. Eksempelvis har projektet i
løbet af de seneste år samarbejdet med internationale proteinforskere for at identificere de antikke bindemidler, som er det, der sammenbinder
pigmentkornene og gør, at de kan vedhæftes en
overflade, såsom en marmorskulptur.

Til venstre mumieportræt af ung
mand fra Fayum i
Ægypten, ca. 125-150
e.v.t. Ny Carlsberg
Glyptotek. Til højre
UVF-optagelse, som
viser den røde luminescens på striberne
på hans dragt.
Foto: Marie Louise
Sargent

Farveformidling
En vigtig del af farveforskningen er at formidle
den til museets publikum og den bredere offentlighed såvel som til øvrige forskningsmiljøer. Til
dette formål er rekonstruktioner et fremragende
værktøj. Rekonstruktioner kan udføres i mange
forskellige formater såsom tegninger og farvelagte
prints, bemalede kopier i gips eller marmor samt
digitale rekonstruktioner i 2D og 3D.

Sekvens der
illustrerer stadierne af den digitale
3D-gengivelse, herunder VIL-optagelser.
3D-modellen er
udført af Rigsters 3D
og er baseret på en
græsk terrakottafigur
fra det 3. århundrede
f.v.t. Højde: 40 cm.
Foto: Ny Carlsberg
Glyptotek

På Glyptoteket har man eksperimenteret med
farverekonstruktioner i forskellige formater (se
fotos s. 11 og 13). Der er mange fordele ved især
de eksperimentelle en-til-en rekonstruktioner,
fordi de er tredimensionelle og dermed kan formidle polykromien monumentalt og taktilt i udstillingerne. Desværre er de meget bekostelige og
tidskrævende at lave, da de bør hugges i marmor
og bemales med de korrekte pigmenter og bindemidler. De digitale rekonstruktioner er derimod
hurtigere at udføre og tilpasse både under og efter produktionen. Desuden kan de nemt kopieres
og deles, uden at det påvirker deres udtryk, og
så kan de digitale rekonstruktioner kommunikere
forskellige versioner ved siden af hinanden.
Glyptoteket har derfor på det seneste fokuseret på digitale rekonstruktioner. Et eksempel er
den digitale 2D-rekonstruktion af ’Skønheden fra
Palmyra’ (se modsatte side). Rekonstruktionen
er blevet udarbejdet til Glyptotekets kommende
særudstilling Vejen til Palmyra, hvor den vil blive
vist i en timelapse-version for at illustrere de
enkelte trin frem til det endelige resultat.

FA R V E F O R S K N I N G

Subjektive fortolkninger
Det er vigtigt at understrege, at alle farverekonstruktioner af arkæologiske genstande involverer
en grad af spekulation og usikkerhed. Pålideligheden af enhver rekonstruktion afhænger nemlig af
den tilgængelige information om den oprindelige
polykromi. Selv om man inddrager videnskabelige data som grundlag for en rekonstruktion,
udelukker det langtfra de subjektive valg, der
nødvendigvis skal træffes. Hvert trin fra idé til
slutprodukt er baseret på adskillige fortolkninger
og beslutninger.
Det gælder også for rekonstruktionen af Skønheden fra Palmyra. Eksempelvis er nuancen på
hendes dragt foretaget efter et skøn baseret på
sammenligninger med farvede dragter i andre
ikonografiske afbildninger samt viden om arkæologiske tekstiler fra Palmyra. De indlagte halvædelsten i hendes smykker er agat, karneol og
lapis lazuli. Vi kan ikke vide, om det netop var
denne type sten, der oprindeligt var anvendt til
dette portræt, men vi ved, at de var tilgængelige
og blev anvendt til smykker, som er blevet udgravet i Palmyra.
Netop fordi farverekonstruktioner kan være
svære at arbejde med og formidle korrekt, har
projektet eksperimenteret med alternative digitale måder at formidle farveforskningen på. Forskningsteamet har bl.a. samarbejdet med firmaet
Rigsters 3D, som er specialiseret i fotogrammetri
og 3D-scanning. Dette samarbejde har resulteret
i en digital 3D-model, som inkluderer de fotografiske analyser (se modsatte side). Modellen er
således ikke en rekonstruktion, men en formidling
af de enkelte fotografiske analyser, der som oftest
ligger til grund for senere rekonstruktioner.
Næste skridt i farveforskningen
Da de antikke farvespor gradvist nedbrydes, kan
forskningsdokumentationen ende med at være
det eneste vidnesbyrd om genstandenes oprindelige bemaling, som var helt afgørende for deres
æstetiske fremtoning i antikken. Polykromiforskningen bliver således en vigtig del af varetagelsen
af Glyptotekets arbejde med at bevare vores
fælles kulturarv for eftertiden. Målet er derfor
grundigt at registrere, dokumentere og analysere
de bevarede farvespor og gøre det til en del af
standardproceduren for undersøgelsen af museets antikke genstande.
Al denne viden skal ikke blot opbevares i museets arkiver, men skal komme museets besøgende
til gode. Forskningsresultater og farverekonstruktioner indtænkes i relevante særudstillinger, og på
længere sigt er det målet at inkludere formidling
af farveforskningen i den kommende nyopstilling
af museets antikke samling.

Nederst ses originalskulpturen ’Skønheden fra Palmyra’,
ca. 190-215 e.v.t. Ny
Carlsberg Glyptotek.
Øverst ses den endelige rekonstruktion,
udført af Lars Hummelshøj.
Foto: Ny Carlsberg
Glyptotek
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REGISTRERING

KO M M E N TA R

stamme fra en senere tids opfattelse af genstanden

ønskeligt, da man dermed ville fortsætte logikken

og derfor ikke fortæller noget sagligt om genstan-

med at begrænse viden om genstande til en ’sand-

dens proveniens, f.eks. karlekammerskab, bondeki-

hed’. I stedet bør vi have en debat om, hvordan vi kan

ste, herskabsvogn.”

tilføje flere perspektiver og niveauer til registreringen

I ’nyere’ forskning i materiel kultur er det ef-

Saglig registrant
har udspillet sin rolle
Af Joachim Allouche
museumsinspektør, Give-Egnens Museum

af genstandene: Skal man f.eks. give plads til forskel-

terhånden bredt accepteret, at det materielle får

lige tiders syn på den samme genstand? Skal gen-

og giver mening og funktion i en social kontekst.

standene kunne grupperes i kategorier, der beskriver

Derfor grænser det til historisk hærværk, når man

de rum eller samfund, de befandt sig i? Skal der være

tidligere har slettet genstandenes sociale mening.

faste nationale standarder eller frie kategorier?

Samtidig betyder den funktionelle sammenhæng, at
Saglig registrant

en del genstande i dag er begrænset til én form for
meningssammenhæng. F.eks. er alle stole registreret

→ Saglig registrant for kulturhistoriske museer kal-

i kategorien ’stole’, i stedet for f.eks. ’stuer’. Hypo-

des også Den grønne registrant, fordi både første

tetisk set betyder det, at man ikke kan vide, hvilken

udgave fra 1954 og 2. reviderede udgave fra 1985

sammenhæng stolene har været en del af.
Simplificeringen er opstået i en tid, hvor det at

udkom med et markant grønt omslag.
→ Registranten tager udgangspunkt i genstande-

bevare og søge i data var enormt ressourcekræven-

nes funktion og brug. Det vil sige, at den samme

de, men med relationelle databaser og store mæng-

genstand kan være registreret under forskellige

der af hukommelse er det ikke længere nødvendigt
at begrænse den information, man knytter til en

S

kategorier.
→ Forfatteren, Svend Jespersen, var inspektør på

genstand.
iden 1950’erne har de fleste museer registreret deres samlinger med udgangspunkt i Saglig registrant for kulturhistoriske museer; et registreringssystem, der

har stået som en stabil konstant i et museumslandskab, hvor stort set alt andet har forandret sig. Med
indførelsen af registreringssystemet SARA og de
øgede krav til de danske museumssamlinger bør
man imidlertid spørge sig selv, om Saglig registrant
ikke er gået fra at repræsentere stabilitet til at være
en hæmsko for samlingsarbejdet?
Saglig registrant blev lavet med det mål at sikre
en standardiseret og videnskabelig registrering af
de danske museumssamlinger. Forfatteren Svend
Jespersens udgangspunkt var Dansk Folkemuseums
samlingsarbejde og et fokus på at forstå genstanden
ud fra dens funktionalitet. Konkret foregår registreringen ved, at genstanden får tildelt koder baseret
på funktion eller kontekst.
Den saglige registrant kan ses som en del af arbejdet med at videnskabeliggøre de kulturhistoriske

Det er ikke realistisk at lave et nyt system, hvor

En hugorm og
en snog i glas fra Ole
Degnbols skolesamling. De to slanger i
glas er et godt eksempel på, hvordan man
funktionsregistrerer
vha. den saglige registrant: Genstandene
er registreret under
kategorien ’D14e
Skolerekvisitter’, hvor
D står for ’Stat og
samfund’, ’14’ snævrer
det ind til ’Undervisning’ og ’e’ til ’Skolerekvisitter’. Samtidig
illustrerer særligt det
ene glas, flasken med
påskriften ’fløde’,
hvordan genstande
kan skifte funktion og
betydning med tiden
og dermed have mere
end én historie at
fortælle.
Foto: Pernille Reuther
Holm

Dansk Folkemuseum (en del af Nationalmuseet).
→ Stort set alle danske museer bruger i dag den

man genregistrerer genstandene, og det er heller ikke

saglige registrant.

28.-29. AUGUST I FREDERICIA

MUSEUMS-SIKKERHED
På sikringsbranchens fagmesse præsenteres de nyeste produkter og løsninger inden for
tyverisikring, alarmsystemer, overvågning og brandsikring. Alt til at varetage museets sikkerhed

samlinger og dermed et opgør med amatørhistori-

samlet under et tag.

kerne, der i mange år dominerede moderne kulturhistorie. I indledningen til 1985-udgaven kan man
tydeligt se det antagonistiske syn på de tidligere

Oplev blandt andet:

registreringspraksisser: ”Til trods for to revisioner
indeholder registranten dog stadig nedarvede in-

man med fordel gøre igen i forhold til digitale hjæl-

konsekvenser, f.eks. Hovedgrupperne GENSTANDE

pemidler.

TIL PERSONLIG BRUG O der er udtryk for den tidli-

Men hvis man virkelig vil sikre de danske muse-

gere opfattelse af museerne, som opbevaringssteder

umssamlinger, kræver det, at vi tager et opgør med

for klenodier.”

selve den logik og det videnskabssyn, der ligger bag

Med fare for at ende i samme rille vil jeg påstå, at

• Video Shoot event.
• Branddetektor-event.
• Demonstration af hvordan droner kan bruges til sikring og inspektion.
• Nikolaj Sonne fra ”So Ein Ding” giver sit bud på fremtidens muligheder.

registranten. I registrantens fokus på funktiona-

det i dag er Saglig registrant, der er ude af trit med

lisme ligger der en rå essentialisme, der ikke giver

museumsverdenens forskning og teknologi. Der

plads til det subjektive syn på materialitet. I regi-

er en del, der taler for, at man skal opdatere Saglig

streringsvejledningen står der f.eks.: ”Betegnelser

registrant med flere kategorier. Det er tidligere sket i

der udelukkende går på genstandens sociale tilhørs-

takt med, at mere er blevet til historie, og det kunne

forhold, bør undgås, da sådanne betegnelser ofte vil

Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia l +45 75922566 l www.messec.dk
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FortidsVisioner
Unge designer fremtidens
museumsformidling
Af Johanne Schrøder Baggesen
projektleder, FortidsVisioner

Hvordan formidler man 1.000 år gammel
kulturarv til teenagere – og vel at mærke
på en måde, så fortiden bliver relevant og
engagerende for dem? For at finde svaret
inviterede det lokalhistoriske museum
Møntergården de unge indenfor til undervisningsforløbet FortidsVisioner, der
skulle gøre dem til medskabere af deres
eget møde med fortiden.

D
– en umulig målgruppe?
”Museerne tager afsked med deres brugere som børn og håber på at se
dem igen, når de er blevet voksne,” skriver en af forfatterne i en artikelserie
om unge, der skydes i gang på de følgende sider. ”Er de unge en umulig
målgruppe?” spørger Danske Museer og får svar fra fire museer, der har
erfaringer med at få de unge til at løfte blikket fra mobilen og pirre deres
interesse for kronhjorte, skagensmalere og arkæologiske fund. I dette nummer
har Møntergården og Naturama stafetten – i oktober-nummeret giver de den
videre til Skagens Kunstmuseum og Museum Vestsjælland.
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FortidsVisioner
var ikke bare et undervisningsforløb. Det
udsprang af en oprigtig interesse for at
komme i dialog med
en gruppe borgere,
som museets øvrige
tilbud ikke kunne nå.
Derfor skulle de unge
ikke bare arbejde
med eksempler fra en
lærebog, men med en
reel problematik 1:1
fra museets virkelighed – det er ikke bare
noget, vi leger!
Foto: Gorm-Branderup.dk

e unge føler for en stor dels vedkommende, at museerne ikke taler til dem.
Det fremgår af en undersøgelse af
unges forhold til museer, som Kulturstyrelsen i 2012 offentliggjorde resultaterne af.
De unge oplever museerne som akademiske og
højtravende og føler sig vidensmæssigt utilstrækkelige i mødet med museale tilbud.
Med projektet FortidsVisioner ønskede Møntergården i Odense at kravle ned fra den akademiske piedestal. At gå i dialog med de unge om
deres virkelighed, behov og interesser for derigennem at få en forståelse for, hvordan museet
også kan være for byens unge.
FortidsVisioner – kort fortalt
FortidsVisioner var et markant anderledes undervisningsforløb. Her var det nemlig hverken lærer
eller museum, men eleverne der var eksperter.
Museet leverede afsættet – den arkæologiske
viden – men det var eleverne, der viste vej og indkapslede de pointer, de selv fandt mest interessante, i nye formidlingskoncepter målrettet deres
egen aldersgruppe.
Forløbet begyndte med kick-off på museet,
hvor eleverne blev præsenteret for en formid-

lingsmæssig udfordring: Midt i Odense ligger en
vikingeborg – Nonnebakken – begravet, men fordi
der kun er få spor i landskabet efter den, er der
ikke mange, der ved det. Hvordan gør vi odenseanerne opmærksomme på den historie, der ligger
begravet lige under deres fødder? Kick off-dagen
bød på møder med museets fageksperter, der
sørgede for at klæde eleverne godt på til at besvare udfordringen.
Selve designprocessen foregik ude på skolerne.
Gennem fire faser lærte eleverne at tilrettelægge
en designproces, udføre brugerundersøgelser,
udvikle og teste idéer samt præsentere et færdigt
formidlingskoncept. Under forløbet blev hvert
designteam bedt om at føre logbog. Logbogen
skulle hjælpe eleverne med at holde styr på deres proces. Logbøgerne var digitale og knyttet
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Klasserne blev inddelt i mindre ‘designteams’, og holdånden blev skærpet
gennem arbejdet med at danne et teamnavn, et teamlogo og et teammotto.
Det sidste udviklede sig i mange tilfælde til et decideret kampråb.
Foto: Gorm-Branderup.dk

til hjemmesiden fortidsvisioner.dk. På den måde
fungerede de som et vindue ind i elevernes arbejde, så både lærere og museum løbende kunne
følge, kommentere og hjælpe grupperne. Ud over
at være en guide til selve forløbet og de aktiviteter, der knyttede sig hertil, var hjemmesiden
også et kommunikationsredskab, der gav eleverne
mulighed for at chatte direkte med museets ekspertpanel.
Elever på dybt vand
Det gik hurtigt op for eleverne, at det er sværere,
end man skulle tro, at designe innovative formidlingskoncepter. En designproces involverer mange
frustrationer. Selv om forløbets faser lagde op til
et struktureret, progressivt forløb, var den proces, eleverne oplevede, på ingen måde lineær.
Faserne i et designforløb er gensidigt afhængige. Der er ikke en opskrift, man kan følge punkt
for punkt. Derimod er designprocessen et komplekst forløb, hvor genbesøg i tidligere faser ikke
blot er uundgåelige, men ligefrem nødvendige for
et velreflekteret og gennemarbejdet resultat.
FortidsVisioner tilbød ikke færdige løsninger,
men muligheden for at komme på dybt vand. Eleverne oplevede designarbejdets naturlige frustrationer på egen krop – at man må tillade sig selv at
fejle, hvis man skal udvikle noget nyt.

FAKTA
→ FortidsVisioner blev støttet af
Nordea-fonden og
er en del af DR’s,
Nationalmuseets og
Slots- og Kulturstyrelsens 2017-satsning Historier om
Danmark.
→ I projektet
deltog elever og
lærere fra Højmeskolen, Søhusskolen, Tingkærskolen,
Hunderupskolen
og Odense Friskole
samt studerende og
undervisere fra læreruddannelsen på
University College
Lillebælt. Heerup
Museum, Museum
Vestfyn, Danmarks
Jernbanemuseum,
Historiens Hus og
SkoletjenesteNetværk bidrog med
sparring under
udviklingen af undervisningsforløbet.
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UNGE

Er der forskel på en kronhjort
i brunst og en teenager i byen
fredag aften?

Gruppedynamik
Det var fundamentalt for projektets succes, at alle
elever tog ansvar. Derfor var der afsat tid til, at de
enkelte designteams kunne oparbejde et fælles
ejerskab til projektet. Tiden viste sig at være godt
givet ud. En lærer udtalte: “Aktiviteten med gruppeidentitet gav samhørighed mellem gruppens
medlemmer og gav de skoletrætte ny energi.”
Grupperne blev etableret på tværs af elevernes
individuelle styrker – boglige såvel som kreative
og praktiske – ud fra en overbevisning om, at alle
har noget at byde ind med. Ifølge den føromtalte
rapport fra Kulturstyrelsen oplever nogle unge,
at museer er forbeholdt de bogligt stærke. Med
FortidsVisioner ønskede vi at bryde med den
opfattelse ved at hylde elevernes kompetencer i
bredest mulig forstand.
Teammedlemmernes forskellige individuelle
styrker resulterede i, at de bedre kunne supplere
og værdsætte hinandens bidrag i det fælles arbejde. En deltagende lærer kunne bl.a. fortælle, at
klassens ordblinde dreng nu pludselig udfoldede
sit kreative sprog og blev anerkendt for sit arbejde af gruppens øvrige medlemmer.
Unge udfordrer
FortidsVisioner udfordrede eleverne på deres
kreativitet og deres samarbejdsevner – men museet blev i høj grad også udfordret. Unge kan opleves som en besværlig målgruppe. Hvor museets
voksne brugere for længst har accepteret museumsbesøgets etablerede konventioner, stiller de
unge spørgsmål ved selv samme. Det letteste ville
være at se bort fra unge i alderen 13-30 år. Det er
i praksis det, der sker på mange danske museer,
når en udstilling målrettet voksne tilføjes et børnespor i form af en skattejagt e.l. Museerne tager
afsked med deres brugere som børn og håber på
at se dem igen, når de er blevet voksne.
Skal museerne være for alle, er de imidlertid
nødt til at anerkende de unge som en særskilt
brugergruppe, der har andre ønsker og behov end
børn og voksne. De unge stiller krav til, at museernes tilbud skal møde dem, hvor de er, og med
temaer, de kan relatere sig til. De stiller sig ikke
tilfredse med kun at være modtagere. De vil være
medskabere af deres individuelle møder med
fortiden.
FortidsVisioner viste os, at Odenses teenagere
vil museet, hvis vi er parate til at række ud og
inddrage dem.

Johanne Schrøder Baggesen er pr. 1. april 2019
ansat ved Museum MOSS.

Af Thomas Bjørneboe Berg, seniorforsker, Naturama
Ditte Bølle Jespersen, biolog, Formidling, udstilling og undervisning ved Naturama og Fjord&Bælt
Mette Thybo, direktør, Naturama og Fjord&Bælt

Forbavselsen ses tydeligt i de unges øjne,
når de hører om kronhjortens kamp om
retten til at videregive sine gener. I en
verden med SoMe og flygtig information
er der behov for at møde de unge med
relevant og underholdende information.
Og sex sælger stadig!

M

Fjord & Bælt er
kendt for sine rige
muligheder for handson-læring. Her er det
centerets krabber,
der indgår i historien
om tilpasning og
reproduktion.
Foto: Ditte Bølle/
Fjord&Bælt

ange mennesker over 50 er vokset
op med en skov af træer som legeplads. De unge er vokset op med en
skov af medier som deres legeplads.
De digitalt indfødte kan ikke se pointen i at klatre
i et træ, når man kan navigere på nettet. Og de
er dygtige til det. Mister de interessen, zapper de
væk. Så kampen for at vinde de unges interesse
handler i høj grad om – ligesom på nettet – at
være hurtig, underholdende og relevant.
Som museumsformidlere skal vi som tommelfingerregel kunne fange de unges interesse
på under ét minut. Både på vores hjemmesider,
på de sociale medier, og når de unge er fysisk til
stede på Naturama eller Fjord&Bælt. Lykkes det
ikke, bliver vi zappet væk. Vi skal være underholdende. Tekst alene er ikke nok. Der skal billeder
til, film og video. Hands-on-aktiviteter, teater,
musik, lyd, lys, dans. Vi skal kunne nå dem med
emner og problemstillinger, som vedrører de unge
selv. Mest af alt skal vi være nærværende. Derfor
er levende formidling kernen i både Fjord&Bælts
og Naturamas formidlingsstrategi. De unges behov for at kunne stille spørgsmål og få svar fra en

person, som de har faglig tillid til, er vidensinstitutionernes trumfkort.
Er der egentlig forskel på en teenagers og en
ung kronhjorts problemer?
Vi kan fange de unge ved at tage fat i de problemstillinger, som naturen stiller op for enhver arts
og individs overlevelse. Disse problemstillinger er
lige så relevante for en kronhjort, som de er for
en teenager, der skal lære at begå sig blandt sine
artsfæller. Når vi formidler til de unge, bruger vi
derfor naturen til at belyse de problemstillinger,
som mennesker såvel som dyr står over for. Og
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er klar til at blotte sig. Det gælder om at være
klar til selv at stikke hovedet frem fra busken. Og
nogle gange er billige tricks som sex bare det, der
skal til. Naturligvis tilpasset situationen, de unges
alder osv. Og formidlingens indhold skal være i
orden!
På Naturama har vi udviklet fire læringsforløb
til gymnasieskolen, hvor vi kombinerer biologi og
matematik. Målet er gennem temaer som fysiologi, evolution, sexologi og populationsbiologi at
gøre undervisningen nærværende, overraskende
og hands-on-baseret. Vi ønsker, at de unge får
et indblik i, hvordan man indsamler og analyserer
data, og at de lærer at nå videnskabeligt frem til
evidensbaserede konklusioner og erkendelser.
Samtidig skal de lære om variationer og usikkerheder forbundet med dataindsamlingen. I alle fire
moduler spiller mennesket en væsentlig rolle. De
unge lærer at relatere data til dem selv gennem
egne erfaringer. Eksempelvis via sammenlignende
fysiologi med andre dyr eller gennem undervisning
i hvilke midler og udfordringer vi og dyrene udsættes for i forbindelse med formering, pardannelse, og måder at tiltrække sig en partners opmærksomhed på. Disse erkendelser er tæt koblet
til de faktorer, der driver populationsbiologien.

vi er ikke bange for at bryde tabuer og møde de
unge på et niveau, som de kender og kan forholde
sig til.
På Fjord&Bælt udstilles for tiden en død
sælunge i et akvarium med ådselædere. Dag for
dag svinder den dødfundne sæl ind under ådselsædernes festmåltid. Inden åbningen havde vi bange anelser om, hvorvidt vi kunne få en shitstorm
ved at udstille døden, men medier, gæster og
især de unge har taget godt imod udstillingen. Et
tema om døden rykker noget i de unges opfattelse af livet og sætter et naturligt perspektiv på et
ellers skræmmende og dybt personligt emne. Det
er befriende.
I et undervisningsforløb tager formidlingen ofte
udgangspunkt i læseplaner og pensumkrav. Men
eleverne skal ikke bare lytte og deltage, fordi de
skal det. Vi skal fange elevernes lyst og interesse.
Dette kræver, at man som institution og formidler
tør overskride de grænser eller normer, som de
unge føler sig omgivet af. Første serv ligger i at
spille et tema med en vinkel, de relaterer sig til,
over på deres banehalvdel, og være parat til at
modtage bolden i alle hjørner. En god serv havner
lige der, hvor de kan se sig selv, og hvor man selv

Myter kan give
afsæt til mange
historier. Her er det
narhvalen og dens
mystiske tand, der
kommer under faglig
formidling på Naturama. Foto Thomas B.
Berg/Naturama

FAKTA
Naturama er et
naturhistorisk museum i Svendborg.
Fjord&Bælt er et
videnspædagogisk
aktivitetscenter
(VPAC) i Kerteminde og en aktiv
forskningsstation
for forskning i marine pattedyr. De to
steder er forbundet
af samme ledelse
og administration.

Aktiv og levende formidling
Naturama og Fjord&Bælt er kendt for aktiv, levende formidling båret frem af stærke formidlere,
der tør agere, overraske, gå til kanten og spille op
til de unge. Formidlingen tager udgangspunkt i et
tema, der oftest inddrager levende dyr: leddyr,
slanger og krybdyr på Naturama; og havpattedyr,
fisk og skaldyr på Fjord&Bælt. Her er temaer som
evolution, tilpasning, død, angst, stress og selvfølgelig sex populære emner – netop fordi det er
emner, som er lige så relevante for et ungt menneske, som det er for dyr. Og nogle gange hjælper
det at kalde en ung kronhjort noget frækt. De
unge kronhjorte kan nemlig finde på at snige sig til
en parring af hunnerne, mens de store hanner har
travlt med at dominere og slås med hinanden. Og
for unge mennesker tegner det et sjovt billede af
naturens opportunister, som de kan relatere til på
et menneskeligt plan. Blandt unge fænger det, når
man som formidler bruger street-slang i overraskende situationer.
De unge er meget videbegærlige, nysgerrige og
interesserede, når de først er blevet fanget. De er
blevet bevidste om, at fremtiden tilhører dem, og
vores mission, som vores formidling udspringer af,
fænger de unge. Når vi ser ”Hvad var det lige hun
sagde?”-blikket i deres øjne, viser det os, at vi har
tændt for nysgerrigheden og er kommet i gang
med at realisere vores mission om at inspirere til
naturbevarelse gennem oplevelse og fascination.
Til fælles begejstring.

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

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

Annoncør i
Danske Museer?
Magasinet Danske Museer er en oplagt
platform for annoncører, der ønsker
at komme bredt ud i den danske
museumsverden.
Magasinet henvender sig til alle, der
vil holde sig ajour med museernes
aktiviteter. Det handler om både kunst-,
kultur- og naturhistoriske museer i hele
landet, og emnerne spænder vidt fra
kulturpolitik, undervisning, udstillinger,
formidling og samlingsarbejde til
forskning og det digitale felt.
For information om annoncer og priser:
danskemuseer.dk/annoncer
eller kontakt Museumstjenesten på tlf.
86667666
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Fri af mursten – ud i samfundet
Jeg ved, at jeg provokerer mange, når jeg siger “kom

D E B AT

ud af murstene”, men hvor kunne det være interes-

Det skal handle
om visioner
ikke hvor lidt er
nok

sant at se de danske museer sætte sig fri af deres
bygninger, bytte hus med andre institutioner eller
på andre måder sætte sig selv og deres samlinger i
spil på nye måder.
Derfor håber jeg, at enhver ny byggesag måles op
imod, om vi i stedet kan skabe andre samarbejder og
muligheder. Vi har i Danmark så mange fantastiske
kulturbygninger som teatre, biblioteker, koncertsale
og museer. Opgaven er at sætte dem i spil og bruge
dem på tværs af institutioner og på tværs af de administrative skel, der kan være.

KulturMiljø
Metoden

Mindre fokus på kvantitet
På mine mange ture rundt i Museumsdanmark

Af Rasmus Nordqvist
MF, kulturordfører og politisk ordfører, Alternativet

har jeg hørt om alle de gode tiltag, der gøres for at
tiltrække nye grupper af borgere gennem kommunikation, nye formidlingsformer og ved at lave udstil-

Af Mette Slyngborg
museumsinspektør, Sydvestjyske Museer
og Anette Gori
arkitekt, Esbjerg Kommune

linger nye steder i samfundet. Derfor skal vi væk fra
den simple forståelse af succes opgjort i besøgstal;
vores politiske fokus skal væk fra kvantitet som
succeskriterium.

H

Der skal være plads til at tænke anderledes løsver gang vi har en politisk diskussion om

ninger. F.eks. er et vigtigt element i Alternativets

museerne i Danmark, bliver dagsorde-

kunst- og kulturpolitik at skabe gode arbejdsmulig-

nen med det samme, at nogle museer får

heder for kunstnere i hele landet. Her kan de mange

meget mere statsstøtte end andre. Det er

museer være en meget aktiv del af opgaven. Tænk

en fattig debat om en meget vigtig del af vores fælles

for eksempel, hvis vi fik residencies, huskunstner-

kunst- og kulturliv. Jeg forstår dog udmærket, at vi

ordninger, på alle kunstmuseerne for samtidskunst-

taler om penge. De mest dominerende tiltag inden

nere, hvor de deltagende kunstnere kunne arbejde

for kulturområdet har i årevis været nedskæringer.

med medarbejdere og borgere.

Kulturmiljø med landomgivelser. Typisk land/landsby
Afgrænses administrativt efter ejerlav, matrikler, fredningsgrænser, bekyttelsesgrænser etc.

Men vi løser altså intet ved at tage penge fra Arken
for at give dem til Kunsten. Det er blot den kulturkannibalisme, der alt for længe har været toneangivende for dansk kunst- og kulturpolitik. Det er

Rasmus
Nordqvist
Foto: Charlotte Hammer

tænkning, der gør os fattigere, ikke rigere.

Investeringer, netværk og frihed
Ingen af mine visioner kan lade sig gøre uden
midler, og jeg tror ikke, at det alene er gjort med et
objektivt og gennemsigtigt system, som mange taler

Den store mangfoldighed af museer, vi har i

for. Idéen er tiltalende, men langtfra mulig. Der vil

Danmark, i form af både kunstmuseer og natur- og

altid være så mange undtagelser og vigtige museer,

kulturhistoriske museer, gør os rigere som samfund.

der falder ved siden af, for der er heldigvis ikke to

De er en central del af vores public service. Museer-

museer, der en til en ligner hinanden.

ne gør os klogere, de skaber fællesskaber såvel lokalt
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Kulturmiljø uden landomgivelser. Typisk by/anlæg
Afgrænses tæt efter funktion/brug omkring bebyggelsesstrukturen

Derfor er vi nødt til at tale om reelle investeringer

som på tværs af landet, og samtidig er museerne

igen. Derfor skal vi have mere fokus på netværk.

med til at skabe og forme forståelser for den verden,

Mange institutioner er gode til at skabe samarbejder

vi er en del af.

med andre personer, institutioner og organisationer,

Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune har sammen udviklet en ny metode til
at udpege og afgrænse bevaringsværdige
kulturmiljøer. Metoden kan lette museer
og kommuners fælles arbejde med at sikre kulturmiljøerne i kommunernes planlægning.

S

pangsbjergparken i Esbjerg er et boligforeningsbyggeri fra 1962 og udpeget af
kommunen som et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. Ifølge planloven
skal kommuneplanerne indeholde retningslinjer
for, hvordan man sikrer kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder værdifulde kulturmiljøer.
Men der har manglet en metode til at værdisætte
og afgrænse kulturmiljøer og dermed gøre det
klart, hvorfor et sted som Spangsbjergparken er
bevaringsværdigt, og hvor den fysiske grænse går
mellem kulturmiljøet og omgivelserne.
Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune gik
derfor sammen om at udvikle KulturMiljø-Metoden, der som noget nyt indeholder redskaber
til både at udpege og afgrænse kulturmiljøer til
kommuneplanen.
Baggrund
I Danmark samarbejder kommuner og museer
på forskellig vis med kulturarv og planlægning.
Da KIP-metoden (Kulturhistorien i Planlægningen) blev introduceret i slutningen af 1990’erne,
deltog flere museer i udpegningen af kulturmiljøer sammen med amterne, og fra 2007 med
kommunerne. Metodefriheden betyder dog, at
kommunernes tilgang til kulturmiljøer varierer.
Ofte har arbejdet taget udgangspunkt i KIP- eller
i SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in
the Environment). Men ingen af disse metoder har
redskaber til fysisk afgrænsning, som er forudsætningen for implementering i kommuneplanen.
KulturMiljø-Metoden indeholder derimod redskaber til en fysisk arealafgrænsning, foretaget ud fra
ens principper, for at sikre at resultatet er brugbart i kommunens planlægning.

og overordnet set kan der være fordele ved at systematisere netværksarbejdet.
Vi skal også turde tale om frihed til museerne.
Museer er ikke ens og kan derfor ikke løse opgaverne
med indsamling, registrering, bevaring, formidling

… desværre opstår en stor del af den
kreativitet, vi oplever på de danske
museer, mere på trods end på grund
af den danske lovgivning.

og forskning på samme måde. Allerede nu ser jeg
mange fantastiske tiltag i Museumsdanmark, men
desværre opstår en stor del af den kreativitet, vi
oplever på de danske museer, mere på trods end på
grund af den danske lovgivning – derfor skal vi give
museerne frihed, og derfor skal vi investere.

KulturMiljø-Metoden
opererer med to overordnede afgrænsningsprincipper ud fra miljøets
historiske forudsætninger,
der bestemmer, om miljøet
bliver afgrænset med eller
uden omgivelser. Efter valget af overordnet afgrænsningsprincip kan man tage
yderligere redskaber i brug
til nøjere afgrænsning efter
de lokale forhold.

Tværfaglighed
Metoden er tværfaglig og hviler på arkitektur,
kulturhistorie og planlægning. Det er ud fra de tre
perspektiver, at afgrænsningen finder sted:
→

Arkitektur: Arkitekturens tilgang (der baserer sig på den såkaldte SAVE-metode) har
fokus på bebyggelsesstrukturer, der definerer miljøets fysiske struktur.
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Kulturhistorie: Afgrænsningen i metoden
er baseret på en valgt bærende fortælling,
som kulturmiljøet repræsenterer, og tager
udgangspunkt i kulturhistoriske og bevaringsværdige helheder, med sårbarheder og
potentialer i forhold til fremtidig planlægning.
Metoden tager udgangspunkt i definitionen
fra KIP-metoden (Kulturhistorien i planlægningen): ”Et kulturmiljø defineres som et
geografisk afgrænset område, der afspejler
væsentlige træk af den samfundsmæssige
udvikling, og formålet er at sikre et bredt og
repræsentativt udsnit af denne udviklingshistorie”1.
Planlægning: Kommuneplanens vigtigste
værktøj er den fysiske afgrænsning på et
kort. Udpegninger uden afgrænsning har
derfor ingen værdi. Afgrænsningen har til
formål at sikre de bedst mulige løsninger for
flest muligt og skal ske efter ens principper
for at kunne legitimeres politisk. KulturMiljø-Metodens brug af ens principper og
redskaber sikrer, at resultaterne kan legitimeres og formidles i forhold til det politiske
niveau og i forhold til borgerne, der skal
behandles lige for loven. I metoden bliver
udpegningen af det enkelte kulturmiljø begrundet og værdisat, men det bliver også
præcist afgrænset.

Landsbyen Lille
Darum i Esbjerg Kommune er et eksempel
på et kulturmiljø
afgrænset ’med omgivelser’: Det samlede
kulturmiljø består af
kernen, som er den
bebyggede struktur i
landsbyen med huse,
haver og vejforløb
samt landsbyens omgivende ejerlav, der
hører til fortællingen
om landsbyen med
dens jorde.
Finnebyen i
Esbjerg er et kulturmiljø afgrænset
’uden omgivelser’:
Et planlagt kvarter
med finske træhuse
og grønning opført
efter 2. Verdenskrig
pga. boligmanglen.
Bebyggelsesplanen
udgør både kerne og
omgivelser med en
tæt afgrænsning af
bebyggelsesstrukturen.
Fotos: Sydvestjyske
Museer og Esbjerg
Kommune

Sneum sluse – et
af de 69 udpegede
kulturmiljøer i Esbjerg
Kommune.
Foto: Sydvestjyske
Museer og Esbjerg
Kommune

FAKTA
→ Sydvestjyske
Museer og Esbjerg
Kommune har
udviklet Kulturmiljø-Metoden, som
er en metode til
vurdering, værdisætning, udpegning
og afgrænsning af
kulturmiljøer.
→ I Esbjerg
Kommune blev 69
kulturmiljøer udpeget med afsæt i
metoden.
→ Metoden blev
offentliggjort i 2015
og er blevet formidlet i hele landet,
også som undervisning for kommuner.

Også nyere
bebyggelser er udpeget til kulturmiljøer.
Spangsbjergparken i
Esbjerg, der blev opført i 1952-62 som en
helhedsplan for boligforeningsbyggeri, er
udpeget som særligt
bevaringsværdigt
kulturmiljø. Miljøet er
afgrænset tæt efter
bebyggelsesplanen.
Foto: Sydvestjyske
Museer og Esbjerg
Kommune
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→ Metodepublikationen kan fås
gratis ved kontakt
til: Anette Gori,
Esbjerg Kommune:
ago@esbjergkommune.dk
→ Slots- og Kulturstyrelsen støttede projektet.

Metodens faser
Med KulturMiljø-Metoden arbejder man med det
enkelte miljø i tre faser: Forundersøgelse, feltarbejde og en konkluderende fase med udpegning
og afgrænsning. Med viden fra forundersøgelsen
besigtiges et potentielt kulturmiljø, som analyseres og vurderes. Den bærende fortælling besluttes ud fra stedets kulturhistorie, men også ud fra
stedets synlige tilstand.
Man skal vide, hvad man udpeger og hvorfor.
Viden om kulturmiljøet er nødvendig for at kunne
erkende og forstå det. Et kulturmiljø er en konstruktion, og udpegningen skal kunne legitimeres
ud fra den eller de valgte fortællinger, der er
synlige.
Der skal være faglig konsensus om, hvordan et
kulturmiljø afgrænses, og borgerne skal behandles ens. Derfor er det centralt i KulturMiljø-Metoden, at man bruger ens principper og værktøjer,
som kan anvendes på alle typer kulturmiljøer – i
by og på land – så man sikrer, at udpegning og
afgrænsning foregår ud fra samme tilgang.
Anbefalinger til planlægningen
og politisk godkendelse
En del af processen er at skrive anbefalinger, der
kan danne grundlag for den strategiske planlægning. Med udgangspunkt i kulturmiljøets fysiske
kvaliteter og dets fortælling viser anbefalingerne,
hvor der kan være potentiale for eventuel udvikling, behovet for lokalplanlægning, eller hvordan
en eventuel udvikling bør tilpasses miljøets bærende værdier.

Når udpegningerne skal implementeres i kommuneplanen, kan en fagligt begrundet afgrænsning legitimeres over for politikere og borgere. Udpegningen betyder ikke, at miljøerne er sikret for
eftertiden – men at de nu er vurderet, udpeget
og afgrænset efter ens tilgang, med anbefalinger
for fremtidig udvikling. Herefter kan det politiske
niveau godkende udpegningen til kommuneplanen.
Processen set retrospektivt
Når kommuner og museer samarbejder om udpegning af kulturmiljøer, opnår de ejerskab og
vidensdeling, som både tjener de kulturhistoriske
interesser og letter arbejdet med kommuneplanlægningen.
Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune har
med Kulturmiljø-Metoden fremmet en udvikling
baseret på solidt kendskab til de bevaringsværdige kulturmiljøer, og metodens tværfaglighed og
ens principper har båret frugt. Efter den politiske
godkendelse af de udpegede kulturmiljøer er de
blevet brugt aktivt som redskab i planlægningen.
Udpegningerne har genereret ny viden og skabt
bevidsthed hos borgerne om de kvaliteter og de
fortællinger, deres miljø rummer. Og det er som
bekendt først, når man kender og forstår sit sted,
at man kan passe på det.

Noter
1. Kulturhistorien
i planlægningen.
Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i

regionplanlægningen.
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1999, s. 7.
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AKTIVISME

I
KRONIK

Museer der vil
noget
Af Julie Rokkjær Birch, direktør, Kvindemuseet

Om Kvindemuseets rødder og aktivisme som
museers uforløste potentiale

januar 2017 sendte MoMA i New York en
direkte hilsen til USA’s nye præsident, da
de fjernede malerier af Matisse og Picasso
i museets udstillinger og erstattede dem
med værker af kunstnere fra seks lande omfattet
af The Muslim Travel Ban.
Den 8. marts 2017 tog Kvindemuseet initiativ til
en Equality March i Aarhus. Under #metoo-bevægelsens ulmen forvandledes museet til speaker’s
corner, bannerværksted og mobiliseringsplatform
for en stor ligestillingsdemonstration. Aarhus
Politi vurderede, at 1.500 personer deltog. Arrangementet gentages nu hvert år på museet den 8.
marts.
At museer foretager sådanne aktivistiske handlinger, at de arbejder med sprængfarligt stof og
skaber debat ved at tage store, politisk ømtålelige
og tabubelagte problemstillinger op – og har en
holdning til dem – er et nyt og voksende fænomen1. Flere og flere museer ønsker at sætte nye
dagsordener politisk, kulturelt og socialt, og flere
og flere museers eksplicitte mission er at skabe
social forandring. Aktivismen, som synes at spire,
tager typisk udgangspunkt i en opfattelse af, at
det etablerede politiske system ikke kan eller vil
adressere væsentlige problemer i samfundet.
Kvindemuseet har altid været aktivistisk – men
Kvindemuseet er nu heller ikke et hvilket som
helst kulturhistorisk museum. Dog mener jeg, at
museer generelt har et potentiale i forhold til at
adressere, kvalificere og mobilisere handling bag
samfundsmæssige problemstillinger, og at det kan
komme både museerne, de besøgende og fællesskabet uden for museerne til gode.
Fra begyndelsen til fremtiden
Kvindemuseet blev født i en tid, hvor museumslandskabet og museologien undergik et paradigmeskifte. Man kan næsten betragte Kvindemuseet op gennem 80’erne som et laboratorium for
den museumsforståelse, som i 70’erne og 80’erne
blev diskuteret og defineret2 ift. demokratisk potentiale, brugerinvolvering og inklusion/eksklusion. Mantraet var ’From artefacts to audience’3.
Med rod i 70’er-bevægelsens feministiske basisgrupper og forskningsmiljøet på Aarhus Universitet formåede en gruppe viljestærke iværksætterkvinder at skabe et normkritisk museum. På
banebrydende vis ville de vise offentligheden et
andet blik på vores fælles kulturhistorie og samtidig skabe arbejdspladser til kvinder. Fokus var på
den i den grad underbelyste historie om kvinder,
magt og bevægelse, og på at sprænge rammerne
for museumsformidling. Kvindemuseet var progressivt og arbejdede fra begyndelsen med brugerinddragelse og pop-up-udstillinger, før pop-up
overhovedet var et begreb (museet opførte f.eks.
en stor teltudstilling ved Haregården i Lønstrup
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Kvindemuseets
Equality March.
Aarhus 8. marts 2019
Pop-up museet
vil tage temperaturen
på kønsdebatten - og
sætte gang i den. Den
mobile museumsvogn
bærer navnet Olga
efter Kvindemuseets
første nyhedsbrev.
Foto fra Klostertorv,
Aarhus festuge 2018.

FAKTA
→ Kvindemuseet
blev grundlagt i
1982. Det startede
som en græsrodsbevægelse, en
museumsforening,
som havde det
dobbelte formål at
opbygge et kvindemuseum og skabe
arbejdspladser for
kvinder.
→ Kvindemuseet
blev statsanerkendt
i 1991 som et landsdækkende specialmuseum med
ansvar for kvinders
kulturhistorie i
nyere tid. I 2016
ønskede og fik museet et nyt, bredere
ansvarsområde og
beskæftiger sig nu
med køn.
→ 8. marts 2019
tiltrådte Julie Rokkjær Birch som ny
direktør for Kvindemuseet.

i 1988). Kvindemuseet var og er et museum med
alt, hvad det indebærer. Men Kvindemuseet var
og er også en sag – en mission om at sætte fokus
på og arbejde aktivt for at øge ligestillingen i samfundet.
Det er ikke kun Kvindemuseet, for hvem det
er oplagt at tage en aktivistisk rolle på sig, det er
oplagt for rigtig mange museer. Alle museer er en
del af et fælles nu, og hvis vi vil være relevante (og
det vil vi), giver det mening at skabe forbindelser
mellem den kulturhistorie, vi bevarer, og den aktuelle politiske debat. F.eks. som man ser det på
Danmarks Forsorgsmuseum, som i øvrigt har en
glasklart formuleret mission om at skabe social
forandring. Her forenes nutidens hjemløse stemmer med fortidens fattiggård. At bruge museets
viden, samling og formidling aktivistisk ligger i virkeligheden tæt op ad museers oprindelige ønske
om oplysning, dannelse og ja: samfundsmæssig
forandring (hvad udad tabes…). Men det indebærer, at man som museum tør tage et standpunkt.
Myten om neutralitet
Idéen om, at museer kan engagere sig i samfundsdebatten ved at reagere direkte på f.eks.
ulighed, flygtninge- eller klimakrise, opfattes ofte
som uhensigtsmæssigt og som modsætning til
museets faglige fundament. Jeg oplever, at mange
stadig opfatter museer som neutrale søjler i vores
samfund, og museer nyder måske af selvsamme

30

DANSKE MUSEER 3 — 2019

vi f.eks. på museerne udvælger genstande eller
kunstværker til vores samlinger eller udstillinger,
er det i bund og grund en politisk handling. En
handling, som kan være mere eller mindre bevidst, men den er ikke neutral.

grund stor troværdighed – langt større end f.eks.
politikere og medier (måske ikke så overraskende). Men ingen museer er neutrale. Den objektive
historiefortælling findes ikke; det er historiebøger,
museer og diverse DR-udsendelser levende eksempler på. På Kvindemuseet er vi om nogen dybt
bevidste om, at kulturhistorien og fortællingen
af den er noget, der er skabt af nogen. Heldigvis
udvikler museernes praksis sig hastigt – i takt
med en hastigt forandrende verden – og vores syn
på museernes rolle ændrer sig ligeledes. Og det
er blevet lettere at stille spørgsmålet: Kan noget
overhovedet være neutralt? Har museerne en
større demokratisk og forandringsskabende forpligtigelse, der ligger ud over det alment dannende? Og det næste gode spørgsmål bliver da: kan
en aktivistisk museumspraksis forenes med faglig
troværdighed, offentlig støtte, gode museumsoplevelser og museernes egenindtjening?
Det aktivistiske potentiale ligger for mig at se
i museernes erkendelse og udnyttelse af, at vi
naturligvis er med til at forme vores samfund. Når

Med udstillingen
Dagens helt med
Peter Land, var målet
gennem udstilling,
events og PR at skabe
og kvalificere debat
om maskulinitetens
vilkår i det moderne
samfund. At betragte manden som et
kønnet individ (!) og
understrege, at ligestilling vedkommer
og kræver deltagelse
fra alle køn. Her er
det fhv. kulturminister
Mette Bock i samtale
med billedkunstner
Peter Land til ferniseringen 31. januar 2019.
Foto: Kvindemuseet

Klar kommunikation
At spille en kritisk rolle bør være naturligt for et
museum. Jo større bevidsthed et museum har om
sin eksistensberettigelse, om sit lokalsamfund,
sine grundlæggende værdier og mål for social forandring, jo klarere profil vil det enkelte museum
have, og jo mere vil det differentiere sig fra andre
museer. Og dét bliver vigtigt i fremtiden.
Vi museer bør derfor ikke tøve med at træde
i karakter i det offentlige rum og være med til at
sætte dagsordenen og kvalificere samfundsdebatten – og i øvrigt vide præcist, hvorfor vi har givet
os i kast med et hvilket som helst projekt, hvad vi
vil opnå med det, og på hvilken måde resultaterne
er relevante og forandringsskabende – lige nu og
for hvem.
På Kvindemuseet står høj faglighed og den
gode oplevelse centralt i formidlingen af de historiske relationer og bevægelser mellem kønnene.
Men lige så vigtigt er det at aktualisere denne
viden og gøre den tilgængelig og vedkommende.
Også uden for museet. Også i det digitale univers
og i den offentlige debat. Det handler om at være
inkluderende og samtidig en klar stemme for brugerne såvel som for ikke-brugerne. Politisk – men
ikke parti-politisk. Jeg oplever og bider mærke
i, at den yngre generation vægter, at museer
har holdning og vil gøre en forskel. Og: at tænke
aktivistisk skaber i virkeligheden automatisk den
bedste forretningsmodel for ethvert projekt. Fordi man hele tiden spørger sig selv: Hvorfor? Det
handler om at ville, være og gøre noget – for nogen. Og det tror jeg, kun skaber bedre oplevelser
– ikke bare for nogen, men for mange.
Det forpligter at være videnstunge institutioner, der scorer højt på troværdighed.

SKJOLD
SKADEKONTROL

Stop den lille ulykke – før den bliver stor

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

Vær klar når
skaden sker!
Bestil en SKJOLDVOGN på
www.museumstjenesten.com

Noter
1 Udviklingen illustreres glimrende
i den nye antologi
Museum Activism
fra januar 2019 ,
redigeret af Robert
R. Janes og Richard
Sandell fra Museum Studies, Leicester University.

2 Jf. ICOM’s museumsdefinition af
1974.
3 Peter Vergo (red.):
The New Museology, 1989
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Da Museum Mors rykkede
ud i venteværelserne

		 Børneafdelingen på Nykøbing Mors’ sygehus i 1937.
Fotos fra Museum Mors’ arkiv

Hvis museerne vil flytte noget i deres
lokalsamfund og skabe socialt engagement, må de bevæge sig derud, hvor
borgerne er i det daglige. Det er idéen
bag Museum Mors’ aktuelle særudstilling, der skal klæde morsingboerne
bedre på til at indgå i en dialog om
deres egen sundhed og adgang til sundhedsvæsenet.

S

Af Camilla Andersen
museumsinspektør, Museum Mors

undhed, sygdom og det danske sundhedsvæsen har fyldt meget i den
nationale debat de senere år, hvor et
stigende antal danskere udvikler livsstilsygdomme, der medfører tæt kontakt med
sundhedsvæsenet resten af livet. Samtidig oplever man flere steder i Danmark en massiv lægemangel, og de mindre lokale sygehuse lukker. Et
af de steder, som har været hårdt ramt af denne
udvikling, er øen Mors i Limfjorden.
Den aktuelle debat om fremtidens sundhedsvæsen er omdrejningspunktet for Museum Mors’
projekt Kultur i venteværelset og udstillingen KLOGE KONER, KVAKSALVERE OG KREDSLÆGER – En
fortælling om sundhed og sygdom på Mors gennem
tiden. Men hvorfor kaster et lille lokalmuseum sig
overhovedet ud i en så omfattende samfundsproblematik?

En del af svaret er, at Museum Mors er til for
lokalbefolkningen. Det er morsingboernes historie, museet skal fortælle. Men hvad er der ved at
fortælle en historie om en fortid, hvis ikke den
skaber relevans og forbindelse til det liv og samfund, der omgiver morsingboerne i dag? Hvis vi
som museum ikke tager udgangspunkt i borgernes
referenceramme og hverdag, hvordan kan vi så
forvente, at de vil finde museet vedkommende og
relevant og samtidig forvente at flytte noget hos
dem? Historien har netop sin berettigelse, hvis
den får en betydning i samtiden, hvor nogen kan
tage den til sig og lære af den. Derfor rykkede
Museum Mors ud i de lokale venteværelser.
Kultur i Venteværelset
På museet havde vi en god fornemmelse af, at
særudstillingen ville vække bred interesse gennem et aktuelt og relevant emne med en historisk forankring. Men vi var også bevidste om, at
en del af de brugere, som museet gerne ville
række ud til, med stor sandsynlighed aldrig ville
komme på museet og se udstillingen. Det gjaldt
særligt de borgere, som har meget kontakt til
sundhedsvæsenet, og hvor de senere års forandringer på øen har haft stor betydning for deres
adgang til de lokale sygehuse og læger. Blandt
dem var øens mange ældre borgere, personer i
et langvarigt sygdomsforløb samt ressourcesvage, der er i risikogruppen for at udvikle livsstilssygdomme.
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grænset adgang og afvikling af sundhedsvæsenet.
Derfor blev rammefortællingen om morsingboernes lange kamp for at skabe, udbygge og
fastholde et lokalt forankret og nært sundhedssystem på Mors kernen i projektet. Håbet var,
at det historiske afsæt skulle give borgerne på
Mors et mere kvalificeret grundlag for at indgå i
en dialog om deres egen sundhed og adgang til
sundhedsvæsenet, samt give en forståelse for, at
udviklingen også har ført en lang række gode ting
med sig.
Men hvis vi skulle indfri dette håb, måtte vi
bevæge os derud, hvor morsingboerne har deres
hverdag, og hvor emnet og museet i høj grad kunne få en betydning og relevans. Den erkendelse
afspejler samtidig den fornyede rolle, som museerne har fået i deres lokalsamfund.

FAKTA

Som en del af særudstillingen valgte vi derfor
at flytte formidlingen ud af museets rammer, til
dér hvor problematikken i høj grad udspiller sig,
nemlig i den daglige kontakt med sundhedsvæsenet. Under titlen Kultur i Venteværelset rykkede
formidlingen ud i venteværelserne. På den måde
ville mødet med museets formidling ske på et
tidspunkt, hvor borgerne var i kontakt med deres
eget lokale sundhedsvæsen, og de ville blive mødt
af et emne, der i høj grad og i øjeblikket havde
relevans for dem.
Hvert venteværelse har sin egen fortælling
Det særlige ved de udvalgte lokaliteter er, at de
alle har en historisk forankring med hver sin unikke fortælling, der går tilbage til den tid, hvor man
for alvor begynder at kunne se et struktureret
sundhedsvæsen i Danmark.
Det er langtfra alle, der i det daglige tænker
over – når det lokale og nære sundhedsvæsen
kan føles utilstrækkeligt og langt væk – at det
system og de muligheder, vi har i dag inden for
sundhedsvæsenet, er resultatet af en lang række
revolutionerende udviklinger, der har forbedret

sundhedsvæsenet markant de seneste 150 år.
Historien skulle derfor bruges til at skabe
refleksion over den enkeltes egen situation og
de muligheder, som sundhedsvæsenet tilbyder i
dag, i sammenligning med for 100 år siden med
spørgsmål som ’hvad har vi mistet?’, og ’har det
ført noget andet og bedre med sig?’
Kultur og sundhed som fællesnævner
Projektet adskiller sig fra mange af de senere års
projekter, der er opstået på tværs af kulturinstitutioner og sundhedsvæsenet, da udgangspunktet
for mange af dem har været, at det kulturelle
afsæt skulle have en helbredende effekt for
patienten under et behandlingsforløb, hvor de
kunstneriske redskaber har været i centrum.
Men vores force som museum er netop, at vi
gemmer på historierne om det levede liv, erfaringerne, udviklingerne og viden om, hvordan det har
været, og ikke mindst, hvordan vi er kommet til
det, vi har i dag. Det var den viden, som museet
gerne ville bringe i spil, da den ville kunne bidrage
med nye perspektiver til den aktuelle sundhedsdebat, der på Mors længe har handlet om be-

I 1962 fik Mors et
nyt sygehus. Her ses
en af operationsstuerne, der havde udsigt
over Limfjorden.
Foto fra Museum
Mors’ arkiv

→ Kultur i Venteværelset er resultatet af
et bredt samarbejde
mellem Museum Mors
og det lokale sundhedsvæsen med henholdsvis en lægepraksis med praktiserende
læger, en regionsklinik, Morsø Sundhedshus, samt Aalborg
Universitetshospital
Thisted i nabokommunen Thy. Samarbejdet
har bl.a. bestået i en
lang række interviews
med forhenværende
praktiserende læger,
nuværende læger på
Mors samt unge læger
under uddannelse på
sygehuset i Thisted,
der har kunnet bidrage med et indblik
i sundhedsvæsenet
gennem tiden.
→ Det samlede
projekt består af en
særudstilling med
titlen KLOGE KONER,
KVAKSALVERE OG
KREDSLÆGER – En fortælling om sundhed og
sygdom på Mors gennem tiden i museets
faste udstillingslokale,
hvor både den nationale og lokale sundhedshistorie formid-

les, samt delprojektet
Kultur i Venteværelset
med plancheudstillinger i venteværelserne hos det lokale
sundhedsvæsen, hvor
omdrejningspunktet
er lokalitetens unikke
fortælling. Særudstillingen kan opleves
frem til den 13. april
2020. Udstillingerne
i venteværelserne er
tilgængelige i samme
periode. Herefter er
det op til det enkelte
sted, om historierne
skal være en permanent del af venteværelserne.
→ Projektet opnåede støtte fra både
Region Nordjylland og
Morsø Kommune, som
gjorde det muligt at
opstille plancheudstillinger i syv venteværelser på sygehuset i
Thisted (der i dag også
er morsingboernes
sygehus), en udstilling
i Morsø Sundhedshus
(det tidligere sygehus
på Mors) samt én fælles plancheudstilling
hos lægepraksissen
og regionsklinikken i
Øster Jølby.

Plancheudstillingerne består af i alt
fire roll-ups, hvor det
historiske afsæt skal
skabe refleksion over,
hvordan det fremtidige sundhedsvæsen
kan udformes hos
lokalbefolkningen.
I venteværelset
hos Morsø Sundhedshus kan morsingboerne nu blandt andet
blive klogere på, at
der inden opførelsen
af et nyt sygehus i
1962 havde ligget et
epidemihus på grunden. Her blev folk
med kolera og andre
smitsomme sygdomme isoleret fra byen
omkring år 1900.
Fotos: Museum Mors
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Vores rolle som (lokal)museum
Museerne er ikke længere blot til for samlingernes
skyld, men for at skabe samfundsengagement og
relevans for borgerne. Det skal ikke kun ses som
en negativ konsekvens af en lovændring og oplevelsesøkonomiens stigende konkurrence, selv om
det i lang tid blev betragtet som en nødvendighed
at sætte brugerne i centrum for at kunne overleve. Muligheden for at række ud til borgerne og
bringe historien i spil i en sammenhæng, som har
direkte relevans for deres daglige liv, er en gave til
de lokalhistoriske museer. På Museum Mors oplever vi, at vi på den måde kan udfylde vores rolle
som et museum, der er til for lokalbefolkningen.
At Museum Mors er rykket ud i venteværelserne, vil forhåbentlig medvirke til at øge morsingboernes bevidsthed om det, som de har haft
engang, og gøre dem i stand til at sætte det i
relation til det, som de har i dag, for i endnu højere grad at kunne deltage i debatten om vores
fremtidige sundhedsvæsen.
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VORES MUSEUM er et omfattende forsknings- og udviklingsprogram,
der har været i gang siden 2016 og afsluttes i 2020. Professor Kirsten Drotner,
der står i spidsen for det hele, giver her et indblik i VORES MUSEUM
efterfulgt af tre ’smagsprøver’, der viser spændvidden i projekterne.

Vores museum
Hvad, hvorfor og
hvordan?
Af Kirsten Drotner
professor, dr.phil., leder af Vores museum

Vores museum er et nationalt forskningsog udviklingsprogram, der undersøger,
hvordan museer afvejer oplysnings- og
oplevelsesdimensioner historisk og aktuelt
for hermed at styrke kulturelt medborgerskab. Metoder til at designe og evaluere
nye formidlingsformer står centralt i programmet.

M

useer har altid været interesserede i kontakt med det omgivende
samfund. Der er imidlertid et gab
mellem museernes interesse og museernes systematiske viden, når det gælder dem,
der bruger museet, og ikke mindst når det gælder
om at forstå, hvad museerne betyder for forskelli-

ge grupper. Det gab ønsker Vores museum at være
med til at mindske. Det gør vi ved sammen med
en række museer at undersøge formidlingsformer
før og nu med henblik på at styrke museumsbrugernes kulturelle medborgerskab.
Umiddelbart kan det se ud til, at Vores museum
slår åbne døre ind. For giver Slots- og Kulturstyrelsens løbende brugerundersøgelser ikke allerede tilstrækkelig viden om museernes brugere?
Og har museerne ikke masser af tiltag med at
inddrage befolkningen på nye måder? Tænk blot
på kulturinstitutioners planer om at byde på en
kommende tv-kanal; eller se på debatten, Nationalmuseet har forårsaget med kedsomhedsknapper og kendisser som medkuratorer.
Vores museum starter i en vis forstand, hvor
mange nye initiativer slutter. For vi fokuserer på
at medskabe, undersøge og evaluere nye initiativer, ikke blot sætte dem i gang. Vi giver også vores
indsigter tilbage til museumsverdenen, således at
museer selv kan videreudvikle forskning i formidling. Vi er optagede af at forstå, hvorfor forskellige
brugere vælger museerne til eller fra, hvad museernes måder at formidle på betyder for folk, og
hvordan museer kan udvikle deres formidling.
Hvorfor forske i formidling?
Den slags praksisnær forskning og udvikling er
vigtig for museer, fordi den medvirker til, at de
kan kvalitetsudvikle deres formidling ved at få et
systematisk vidensgrundlag og nogle konkrete
redskaber til at dokumentere deres praksis. Både
små og store museer har en lang forskningstradition med vægt på f.eks. arkæologi, biologi,
historie og kunsthistorie; men den tradition har
sjældent omfattet systematisk og længerevarende
forskning i formidling (Villadsen & Drotner 2011,
Gransgaard m.fl. 2014).
Forskning i formidling er specielt vigtig i en tid,
hvor store fonde i stigende grad kræver dokumentation af, om de giver deres støtte til formidling klogt ud. Opnår museerne faktisk de mål, de
angiver, når de søger fondene om midler til nye
formidlingstiltag? Hvordan dokumenterer museerne, at målene er nået? Hvordan evaluerer muse-

erne deres tiltag? Samtidig med de stigende krav
og ønsker om bedre dokumentation af museernes
udveksling med brugerne vanskeliggøres museernes kapacitetsopbygning på området. Det skyldes
blandt andet, at nye initiativer ofte udvikles eller
ledes af eksterne firmaer frem for af museerne
selv. Herved mister museer mulighed for systematisk videnudvikling på et område, som fonde og
andre aktører efterspørger.

Progamdeltagere
i Vores museum.
Foto: Kirsten Drotner

VORES MUSEUM
Forsknings- og udviklingsprogrammet Vores museum udføres i
perioden 2016-2020 og omfatter
13 projekter plus fire associerede
projekter. Programmet støttes med
i alt 42 millioner af Nordea-fonden,
Velux Fonden og de deltagende
parter.
HISTORISKE PROJEKTER
→ Antikvarerne 1600-1750
→ Mellem centrum og periferi:
Museumsudvikling 1850-1950
→ Levendegørelse som formidlings- og oplevelsesform gennem 100 år
→ Generalist eller specialist? En
undersøgelse af museumsprofessionens udvikling fra 1958 til i
dag
→ Digital museumsformidling i
Danmark: En kritisk evaluering
af implementering og impact

NUTIDIGE PROJEKTER
→ Kunst, dialog og eksperiment:
Brugerdeltagelse som social
katalysator for museumskommunikation
→ Ældre kunst og nutidige brugere
→ Astrofysik: Mellem forskningsfaglighed og engagerende
formidling
→ Design af brugerinddragende
formidling
→ Museet som hybridt oplevelsesrum
→ Citizen science-kommunikation
→ Design og evaluering af oplevelser som middel til læring
→ Digitale oplevelser på ubemandede udstillingssteder
Læs mere om projekterne på
voresmuseum.dk

Hvad undersøger Vores museum?
Vores museum ønsker som nævnt at medvirke til
at mindske gabet mellem udvikling af formidlingspraksis og viden om denne praksis. Alle projekter
definerer formidling bredt som institutionaliseret
kommunikation med omverdenen. For det er oftest museet, der initierer og rammesætter, hvad
der skal formidles, hvordan og hvornår det skal
ske, og hvem der er målgruppen. Men institutionen kan naturligvis ikke bestemme, hvad folk får
ud af kommunikationen, alene af den grund at
museernes kommunikation oftest tager afsæt i et
indhold, som folk har forskelligt forhold til. Der er
jo stor forskel på, hvem der interesserer sig for
biler og biller, installationskunst og rockmusik. Så
formidling må forstås som et netværk af kommunikationsrelationer: De skabes og vedligeholdes
mellem institutioner, brugere og forskellige typer
af indhold, og det sker ved hjælp af flere medier
og i forskellige sammenhænge.
Vi undersøger, hvordan forskellige kommunikationsformer er med til at understøtte kulturelt
medborgerskab. Dvs. vi har ikke fokus på formidlingen/kommunikationen for dens egen skyld,
men som et middel til at nå et mål. Det fokus har
vi valgt for at supplere tendenser til at fokusere
på ny teknologi, når museers formidling undersøges. Sådan et teknologifokus udgrænser nemlig
let, at museer altid kommunikerer om noget til
nogen og oftest med et bestemt formål.
Vi har også valgt at fokusere på museernes
bidrag til kulturelt medborgerskab, fordi det fokus
anerkender, at museumsbesøg næsten altid er er
en fælles, social begivenhed og ikke en individuel
oplevelse. Et fokus på kulturelt medborgerskab er
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også med til at balancere eksisterende undersøgelser, der lægger vægt på at afdække museers
betydning for personligt velvære og livskvalitet.
Sidst, men ikke mindst, undersøger vi, hvordan
museer i deres kommunikation med omverdenen
afvejer elementer af oplysning og oplevelse. Vi er
nemlig interesserede i at udfordre den gængse
forståelse af, at museer tidligere satsede på at
oplyse borgerne i et land eller et lokalområde,
mens de i dag søger at opfylde gæsters eller
kunders ønske om oplevelser (Anderson 2004,
Bennett 1995, Hooper-Greenhill 1992). Den gængse forståelse bygger på få studier af oftest store
nationalmuseer i Vesteuropa og USA. Dykker man
ned i praksis og udvider kredsen af museer, er det
Vores museums tese, at museer til stadighed har
søgt at afveje dimensionerne oplysning og oplevelse, om end med forskellig vægt.
Hvordan undersøger Vores
museum formidling?
Vores museum er ikke de første, der undersøger,
hvordan museer bidrager til at udvikle kulturelt
medborgerskab (Runnel & Pruulmann-Vengerfeldt
2014, Sattrup & Christensen 2013, Stuedahl 2011).
Men vi er de første, som systematisk inddrager
både et historisk perspektiv, et designperspektiv
og et evalueringsperspektiv. Hermed håber vi at
kunne bidrage med mere nuancerede og langtidsholdbare resultater til gavn for fremtidig museumsforskning og -praksis.
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Levendegørelser
gennem 100 år
Af Tilde Strandbygaard Jessen
ph.d.-studerende, Roskilde Universitet

Projektet Levendegørelse som formidlingsog oplevelsesform gennem 100 år undersøger, hvordan danske museer har levendegjort fortid for publikum fra slutningen af
1800-tallet og frem. Projektets resultater
viser, at publikum oplever en given fortid
mest levende, når de kan lave en identitetshistorisk kobling, dvs. at de oplever
den som en del af deres egen historie.

‘G

å en tur i dine forældres tid’,
’Deltag i jernalderfolkets daglige
gøremål’, ’Oplev duften af kaffe på
husmandsstedet, og nyd sommeren
1850’. Når museer levendegør fortid, bliver publikum ofte inviteret med på en rejse i tid, en mulighed for at opleve en given fortid i nutid kan man
sige. Rejsen er mental, men den involverer gerne
alle sanser, og derfor er det ofte formen og den
fysiske oplevelse, vi taler om, når vi taler om levendegørende formidling. Ser man på, hvordan en
række museer tidligere har levendegjort, er det
tydeligt, at levendegørelser kan andet og mere
end at inddrage og engagere publikum kropsligt.
Husker du?
Da bygningssamlingen Den Gamle Landsby på Hjerl
Hede i 1932 dannede ramme om en af de første
levendegørelser i Danmark, var det ifølge et selskab fra København ”en uforglemmelig oplevelse”.
Et selskab fra Skive skrev videre: ”dette sjældne
Folkelivsbillede gjorde et stort og uforglemmeligt
Indtryk på alle de mange, der var Vidne dertil”. For
nogle besøgende var det imidlertid ikke kun gamle
dage og arbejdsmetoder, der blev vakt til live og
gav en oplevelse for livet. I hvert fald berettede
samlingens grundlægger, H.P. Hjerl Hansen, om,
hvordan arrangementet ”Gang paa Gang bragte de
gamle mellem Tilskuerne til at udbryde: ’Det kan
jeg ogsaa huske’, ’Det har jeg ogsaa arbejdet med
i mine unge Dage’, ’Kan du huske det’ o.s.v.”. For
dem var det altså ikke bare én fortid, men deres
egen fortid der blev gjort levende.
Da Den Fynske Landsby i 1949 begyndte at
demonstrere gamle arbejdsprocesser, var det

Dette sjældne
Folkelivsbillede
gjorde et stort
og uforglemmeligt Indtryk
på alle de mange, der var Vidne dertil.

på samme måde en fortid, mange fynske gæster
kunne kende eller genkende. Som museets inspektør Svend Larsen udtalte til Turisten: ”Man
kunde vel sige, at det er vor Styrke, at alt er 100
procent fynsk”. I de to eksempler virkede levendegørelserne altså ikke kun pga. den måde, de
blev gjort på, men også – og måske især – pga.
den nære relation mellem (dele af) publikum og
den fortid, der blev formidlet. En relation, der
ikke kun handlede om en tidsmæssig nær fortid
eller fysisk nærhed, men også om publikums forforståelser og erfaringer med den givne fortid.
Fortid i nutid
At museernes formidling virker forskelligt alt efter
publikums relation til den givne fortid, er også et
forhold, der er relevant at overveje og undersøge
i dag. Senest understreger Nationalmuseets samarbejde med Jim Lyngvild – og den publikumsfremgang det har givet – at museer ikke har monopol på forståelser og forestillinger om fortidige
forhold, og at det betyder noget for publikum,
hvilken fortid, her vikingetiden, der bliver formidlet. At gøre en fortid levende for publikum er altså
ikke kun et spørgsmål om form. Det forudsætter
også, at museerne er opmærksomme på, hvordan
den formidlede fortid, bondekultur, vikingetid
eller noget helt tredje, taler ind i og sammen med
publikums egen fortid og nutid.

6.000 breve:
Hvad gør man?
Af Mia Yates, ph.d.-stipendiat,
og Ane Hejlskov Larsen, lektor, Institut for
Kommunikation, Afdeling for Kunsthistorie,
Æstetik & Kultur og Museologi

I samarbejde med Skovgaard Museet i
Viborg har projektet Ældre kunst og nye
brugere. Nye metoder til formidling af
Skovgaard Museets kunst og samtid undersøgt, hvilken formidlingsmæssig værdi
museets brevarkiv har, og hvordan museet
kan formidle arkivet sammen med kunsten
gennem personforankrede fortællinger.

F

or mange borgere har landskabsmalerier og portrætter fra 1800-tallet ingen
umiddelbar betydning for deres liv i dag.
Som museum kan det således være en
udfordring at vurdere, hvilke informationer og
måder at formidle på der giver borgerne bedst
mulighed for både at få en forståelse for og en
oplevelse af fortidens kunstværker.
Skovgaard Museets samling rummer foruden
kunsten også et brevarkiv fra samme periode.
I projektet har vi derfor haft fokus på, hvordan
museets brevarkiv kan skabe værdi i formidlingen
af den ældre kunst og den fortid, den repræsenterer. Men hvordan formidler man de mange
fortællinger, som arkivets næsten 6.000 breve
rummer? Hvad betyder fortællingerne for oplevelsen af kunsten?
Nærværende, menneskelig og troværdig
Gennem foråret 2018 udviklede vi tre formidlingseksperimenter, hvor vi afprøvede forskellige
fortællemetoder. Målet var at afprøve, hvordan
de fortællinger, vi havde skabt, ville blive oplevet,
og hvorvidt de ville gøre samlingens genstande
og fortid mere vedkommende. 37 lokale, voksne
borgere deltog i eksperimenterne og tilkendegav
deres meninger om de tre formidlingstiltag i dybdegående interviews. ”Der er jo ikke noget ved,
hvis man ikke får noget fortalt,” sagde en af interviewpersonerne. Generelt set var der bred enighed om, at fortællinger er en god måde at give
adgang til museets samling på. I den kunstneriske
verden er dette ikke givet, da mange kunstelskere
foretrækker ’white cube’-gallerier, eller hvad der
kaldes ’rene’ æstetiske oplevelser uden forstyrrende oplysninger. På Skovgaard Museet, hvor
kunstsamlingen også repræsenterer en særlig
fortid, synes fortællinger at være velkomne. Hvilke
fortællinger er imidlertid bedst?
I det ene formidlingseksperiment, lydfortællingen, havde vi fået skuespillere til at indspille
brevcitater i førstepersonsfortællinger. Her fik
brugeren mulighed for at følge forskellige karakterer og deres inderste tanker og følelser i en tid,
hvor Danmark var i krig. ”Mere nærværende” og
”mere menneskelig” var nogle af de ord, deltagerne brugte om metoden. De kunne identificere
sig med lydfortællingens karakterer og leve sig ind
i de oplevelser, der blev berettet om. Den store
troværdighed, som brugerne desuden tillagde
lydfortællingen, blev begrundet med, at citaterne
kom fra ’ægte’ og personlige breve. ”Man lavede
den der kobling … der var en eller anden, der
havde skrevet det der brev.” De personforankrede lydfortællinger rummer altså muligheder for
at kvalificere den visuelle oplevelse. Samtidig blev
brevarkivet en vigtig ressource til at skabe troværdige fortællinger om kunsten og dens fortid.
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Vil være sammen om oplevelserne
Det viste sig også, at lydfortællingen især blev
brugt, hvis den gav deltagerne mulighed for at
interagere og diskutere undervejs. ”Det skal være
en fælles oplevelse,” forklarede de fleste. De går
på museum i grupper, hvorfor vi også i langt højere grad må være bevidste om at rammesætte formidlingstilbud som sociale oplevelser. Det vil sige,
at museets formidling skaber relationerne mellem
brevarkivets personer og nutidens, og mellem
brugerne når de besøger Skovgaard Museet. Her
har brevarkivet en særlig værdi og funktion.

Borgerne som
medskabere af
kommunikationshistorien
Af Michael Haldrup, professor mso,
og Rikke Haller Baggesen, postdoc,
Roskilde Universitet

I projektet Design af brugerinddragende
formidling udvikles nye formidlingsformater, som fremkalder brugernes egne
erindringer og hverdagsfortællinger.
Målet er både at skabe engangement i
formidlingen og ny viden om museets
genstandsområde.

I

2016 lukkede det daværende Post & Tele
Museum på Købmagergade i København
for at åbne igen i januar 2017 som ENIGMA
Museum for post, tele og kommunikation i
nye bygninger i det gamle Østerbro Postkontor –
men endnu uden de faste udstillinger af museets
samling.
I overgangen fra at være et museum for post
og tele til at være et moderne museum for kom-

munikation har en central udfordring været,
hvordan man får bragt borgernes egne erindringer
og hverdagsfortællinger om kommunikationsteknologiernes betydning i spil i museets formidling – også når det gælder samtidens digitale
kommunikationskultur. I det aktuelle projekt har
et grundelement derfor været at arbejde med
design af museets fremtidige udstillinger som
en åben proces, der kan skabe disse fortællinger. Hovedforskeren på projektet, postdoc Rikke
Haller Baggesen, spiller her en central rolle som
meddesigner af workshops, arrangementer og en
pop-up-udstilling, som tematiserer aktuelle problemstillinger og involverer brugerne i spørgsmålet om, hvilken rolle kommunikationsteknologier
spiller i hverdagen.
Designprocessens faser
Første fase fandt sted i efteråret 2018 og sigtede
mod at indsamle hverdagserindringer til brug for
det fremtidige udstillingsarbejde. Fasen indeholdt
en række workshops med museets udstillingsteam. Ved hjælp af tegninger og prototyper i pap
og papir udviklede deltagerne bud på, hvad museets formidling kunne indeholde. Herudover blev
pop-up-udstillingen //da internettet kom til dig
åbnet i december med det formål at vække erindringer og igangsætte samtaler mellem museets
gæster og følgere på sociale medier.
Anden fase fokuserer på at forme indsamlingen gennem arrangementer. Til dette formål er
erindringsspillet Random Access Memory blevet
udviklet til brug i museets café. Spillet minder om
det velkendte Memory-spil og er tænkt som et
middel til at starte samtaler og dialoger om de internetteknologier, som udgør motiverne på spillebrikkerne. Herudover er en række forskellige begivenheder om f.eks. ’digital oprydning’ og børns
og forældres ’digitale samvær’ i støbeskeen.
Tredje fase vil arbejde med forskellige formater
for ’automatiseret indsamling’ ved at bruge udstillingen som indsamlingsteknologi. Idéerne, som
skal afprøves vil bestå af forskellige ’mekanismer’,
hvorigennem udstillingens brugere skal kunne
bidrage med egne erfaringer og oplevelser med
kommunikationsteknologiers rolle i hverdagen.
Det videre arbejde
Ud over arbejdet i de tre faser er en vigtig del af
samarbejdet, at forskeren er ’indlejret’ i museets
daglige arbejde og her kan bidrage med idéer, organisering af læsekredse og i det hele taget være
en udefrakommende stemme i museets organisation. Dette er ikke bare en rolle, som letter det
konkrete samarbejde om udstillinger og begivenheder. Det er også et vigtigt middel til at forankre
den erfaring og viden, som designarbejdet skaber,
i museets interne hverdagspraksis og -kultur.

Ved hjælp af
tegninger og
prototyper i
pap og papir
udviklede
deltagerne
bud på, hvad
museets formidling kunne
indeholde.

Har I
en plan?
→

ABC Beredskabsplan er en gratis guide til museerne.
Guiden hjælper jer med at få alle nødvendige oplysninger
og dokumenter samlet i museets beredskabsplan.

→ En beredskabsplan beskriver, hvad man skal gøre før,
under og efter en ulykke eller krise. Det kan f.eks. være
brand, vandskade, tyveri eller bombetrussel.
→ Guiden findes på Museumstjenestens hjemmeside:
museumstjenesten.com/beredskabsplan
ABC Beredskabsplan er udviklet af Museumstjenesten,
Topdanmark og Bevaringscenter Nord.

ABC

BEREDSKABSPLAN
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TYSKLA

Af Grete Thrane
kunsthistoriker, bestyrelsesmedlem i Danske
Museumsforeninger (SAMMUS)
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UDBLIK

Et internationalt uddannelsesprojekt, The
Paper Project, tilbød unge museumsinspektører connoisseurship, sparring og
netværk inden for tegning og kobberstik.
Undervisningsformen var genstandsbaseret og lærte de unge at se – stregen, farven, papiret, teknikken.

D

et er et problem for unge museumsinspektører inden for tegning og
kobberstik, at universiteterne tilbyder så lidt genstandsbaseret undervisning. Arbejdet med tegninger er nemlig i høj
grad baseret på at se og sammenligne. Stregen,
farven, papiret, teknikken, samlermærkerne osv.
Det kræver erfaring og faglig sparring.
Der er et begreb, der hed ’connoisseurship’;
det er den ekspertviden, som udvikles, når man
har set rigtig meget, studeret, måske samlet.
Det var tidligere en vigtig kilde til forståelsen af
værker. I dag er der ikke plads til meget connoisseurship i museumsverdenen. Det er for dyrt, det
tager for lang tid.

Annibale Carracci (1560-1609), studier
til Camerino Farnese.
Foto: Ashmolean
Museum, University of
Oxford

UDBLIK
’Udblik’ er postkort
fra nær og fjern,
hvor museumsfolk
beretter om deres
rejser, samarbejder
eller inspiration.
Send dit postkort
(max. 4.000 tegn)
med billeder i høj
opløsning til redaktion@danskemuseer.dk.

Chris Fischer, som er seniorforsker og leder
af Forskningscenter for Tegnekunst på Statens
Museum for Kunst, fik imidlertid sammen med
Stephanie Buck, der er leder af Kupferstich-Kabinett, Dresden, en idé til videreuddannelse af unge
kunsthistorikere, der arbejder i kobberstik- og
tegningssamlinger. Projektet skulle være åbent for
deltagere fra hele verden. Til projektet søgte og
fik Stephanie Buck penge hos Paul Getty Foundation og Wolfgang Ratjen Stiftung, Vaduz. De finansierede også en udstilling og trykning af en lille
udstillingsguide.
Projektet
Indledningsvis lavede Stephanie Buck en udstilling
på Kupferstich-Kabinett af hidtil upublicerede italienske tegninger. Dvs. de var ubearbejdede, ukatalogiserede og havde ikke tidligere været udstillet.
Dernæst blev uddannelsesprojektet slået
op internationalt. Projektet søger at genskabe
connoisseurship. Det er et tilbud til unge museumsfolk, der arbejder især med italiensk kunst i
renæssancen. Man udvalgte 12 deltagere, der kom
fra så forskellige steder som De kongelige samlinger i Madrid, Chantilly, Kansas, Windsor Royal
Collection, British Museum, Courtauld Institute,
Firenze, og andre museer i Holland, Tyskland,
Frankrig, USA og Canada.
Projektet startede med to dages workshop i
Dresden, hvor de unge skulle gennemgå en række
tegninger fra udstillingen. Man formulerede en
opgave til hver og satte dem sammen med hver
en velrenommeret specialist fra en række af verdens førende museer.
Til at styre processen var der tre mentorer,
Stephanie Buck, Chris Fisher og Heiko Damm (fra
universitetet i Mainz), og de blev hjulpet af to
yngre medarbejdere.
Opgaven faldt i tre tempi:
→
Indledningsvis diskuterede de studerende
connoisseurship og katalogskrivning i et par
timer med Chris Fischer.
→
Derefter skulle de beskæftige sig med forvaltning af samlinger, opbevaring, registrering, digitalisering mv., ledet af Stephanie
Buck.
→
Denne seance afsluttedes af et foredrag
af Chris Fischer om tegninger, sølvfisk og
luselort – farer, der lurer ved opbevaring af
tegninger.
Efter to dage rejste de unge og de tre mentorer videre til Leipzig, hvor de på lignende måde
studerede tegninger, der var udvalgt, så de relaterede sig til dem, de havde set og analyseret
i Dresden. Alt blev præsenteret kvalificeret med
proveniens og andre relevante oplysninger.

Charles Joseph
Natoire (1700-1777),
Life class at the Royal
Academy of Painting
and Sculpture, 1746.
Foto: The Samuel
Courtauld Trust

FAKTA
The Paper Project:
Prints and Drawings
Curatorship in the
21st Century blev
lanceret i 2018 og
afsluttet i sommeren 2019. Læs mere
på getty.edu.

De fortsatte til Berlin og Budapest, hvor historien gentog sig. Rejsen varede i alt i 12 dage, hvor
flokken så på tegninger og analyserede dem fra
morgen til aften. Det var et intensivt forløb.
Undervisning i at se
Idéen er genstandsbaseret undervisning – man
lærer de unge at se på tingene, sammenligne papir, streg, farve, teknik. En undervisningsform, som
Chris Fischer har kørt i mange år på Københavns
Universitet. Principper, han også har indført på
udenlandske institutter, f.eks. Courtauld i London.
De unge kommer i mange tilfælde fra mindre
museer, hvor der ikke er noget fagligt miljø, hvor
man kan sparre og diskutere. Gennem projektet
lærer de ledende forskere internationalt inden for
deres felt at kende. Og de bliver selv kendt og får
mulighed for at få et boost til karrieren.

44

DANSKE MUSEER 3 — 2019

45

UDSTILLINGER
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Udstillinger

Din historie
vores museum
28.5. – 19.10.19

Museer er meget mere end det, man
umiddelbart ser. Din historie – vores
museum inviterer de besøgende med
bag scenen til de problematikker, museet står over for i hverdagen. Hvordan
vælger man, hvad der skal indsamles?
Og skal det beholdes for evigt, eller må
man smide genstande ud? Hvilke ting
skal vi indsamle for at bevare historien
om Middelfart i dag? I udstillingen giver
forskellige borgere deres bud på museets rolle, og på hvilke ting museet bør
indsamle. Noah, Martha, Clara, Josefine,
Celina og Sofus fra SFO’en i Fjelsted
Harndrup Børneunivers valgte f.eks.
køkkenting i kobber fra det tidligere
pensionat Grimmerhus.

VIKINGEMUSEET LADBY

Vikinger i krig
7.6.19 – 31.5.20

Ladbykongen blev omkring år 925
begravet i sit prægtige gravskib med
talrige gravgaver, heriblandt våben som
skjold, pile og økse. Hvem Ladbykongen
var, og hvordan hans liv udfoldede sig,
ved vi ikke. Vi ved heller ikke, om han
i samtiden var kendt som en fredelig
eller krigerisk fyrste. Ud fra et blik på
vikingetidens samfund kan vi dog sige, at
det er utænkeligt, at en mægtig mand
som Ladbykongen ikke siden barnsben
har kendt til våbenbrug og været trænet
inden for tidens kampkunst. Udstillingen
er endnu et kapitel i udstillingsrækken
Ladbykongens Verden og har til formål
– ud over at vise nogle af vikingernes
prægtige våben frem – at sætte spørgsmålstegn ved vores fastforankrede
viden om vikingerne. For hvor meget
ved vi egentlig om vikingerne, deres
krigeriske evner, våben og udstyr? Hvor
stammer vores viden fra? Hvad fortæller de skriftlige kilder, og hvad finder
arkæologerne i jorden, i gravene og ved
bebyggelserne?

M U S E U M Ø S TJ Y L L A N D

Bjørneklanens Ø
Djurslands vilde stenalder
4.5. – 27.10.19

Den tyske by Dresden efter det britisk og amerikansk styrede luftbombardement
i februar 1945. Angrebet dræbte omkring 25.000 mennesker, og den indre by blev
næsten totalt destrueret.. Foto fra udstillingen

F Y R K AT M Ø L L E G A A R D

Heritage and Threat
1.5. – 30.9.19

Foto: Vikingemuseet Ladby

Museer i fem danske kommuner arbejder på en fælles ansøgning om at få de
fem ringborge fra Harald Blåtands tid på
UNESCO’s verdensarvsliste. En af disse
ringborge er Fyrkat ved Hobro, og her
sætter man denne sommer ekstra fokus
på verdens kulturarv med en udstilling
af 20 billeder med meget forskellige ek-

sempler på trusler mod kulturarven rundt
omkring i verden. Her er alt fra et sønderbombet Dresden efter 2. verdenskrig over
dybdepløjning af marker i Danmark til den
ødelagte Umayyade-moske i Aleppo i Syrien. I udstillingen ser man også billeder fra
bl.a. Afghanistan, Bagdad, Tyrkiet, Polen,
Berlin, Irak, Mali og Kina. Forskellige lande
har forskellige værdisystemer, så hvad der
anses for vigtig kulturarv for nogle, kan for
andre være ligegyldig og måske ligefrem
farlig. I 2015 sprængte krigere fra den
såkaldte Islamisk Stat hovedtemplerne i
den syriske ørkenby Palmyra i luften. For
dem var templerne uønsket kulturarv.
For verdenssamfundet var de selvsamme
templer udnævnt som UNESCO verdensarv
af enestående og universel værdi for menneskeheden. Udstillingen rejser spørgsmål
om, hvorfor kulturarven er så afgørende,
og hvem der egentlig bestemmer, hvad der
er vigtigt at bevare for eftertiden.

I dag ser man ikke meget andet end
marker, når man kører tværs over
Kainsbakke ved Kirial, men for 5.000
år siden lå her en af Danmarks absolut
største stenalderbopladser. Her har
arkæologerne blandt andet udgravet en
masse bjørnekranier, som har haft en
ganske særlig betydning for bopladsens
beboere. I udstillingen Bjørneklanens
Ø – Djurslands vilde stenalder kan man
komme helt tæt på stenalderfolket og
de gådefulde shamanistiske ritualer,
som dengang fandt sted på Kainsbakke.
Man kan gå på opdagelse og prøve stenalderlivet på egen krop. Både børn og
voksne kan selv tromme dyreånderne til
live, besøge shamanens mystiske hytte,
få deres eget stenaldernavn og klæde
sig ud i datidens tøjmode.
Foto: Museum Østjylland

Chicago 1951. Foto: Keld Helmer-Petersen / Det Kgl. Bibliotek

D E T KG L . B I B L I O T E K

Finding Beauty
fotografi af
Keld Helmer-Petersen
14.6.19 – 11.1.20

”Den bedste fotograf, du aldrig har hørt
om,” skrev det britiske magasin Creative
Review i 2007 om Keld Helmer-Petersen.
Han var den første dansker, der for alvor
arbejdede med kameraet som et kunstnerisk redskab til at skabe fotografier, der
skulle beundres for deres æstetik; for de
grafiske kvaliteter, linjer, former og farver.
Det var det samme, der optog ham, uanset
om motivet var mastekraner eller plantestængler: Den umiddelbart genkendelige

hverdagsverden blev via kameraet set som
stramme kompositioner eller mønstre. Selv
gav han udtryk for, at han ledte efter en
anden slags verden i denne verden, og selv
i det mest banale eller uanselige – en benzinpumpe, en kran eller en revnes mønster
i asfalten – kunne han finde en ukompliceret grafisk skønhed. Finding Beauty er
den første store, retrospektive udstilling
siden 1990 af Keld Helmer-Petersens virke.
Den er forskningsbaseret, udspringer af en
ph.d.-afhandling om kunstfotografen og er
blevet til i tæt samarbejde med arvingerne.
Med afsæt i Helmer-Petersens righoldige
arkiv, som i 2014 blev overdraget til Det Kgl.
Bibliotek, introduceres centrale hovedværker såvel som prøveaftryk, diapositiver,
kontaktkopier, tegninger, collager, forarbejder og film, der ikke har været vist tidligere.
Udstillingen giver således et nyt perspektiv
på Helmer-Petersens virke og belyser for
første gang hans arbejdsproces og historie.
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D AV I D S S A M L I N G

Fra Muld til Magt

Fra Philipsen til Salto
gensyn med den nyere
danske samling

21.6. – maj 2020

24.5.19 – efteråret 2020

Detektorfolk og deres viden om det, de
finder, er guld værd for arkæologerne.
Museum Vestsjælland har et fint og respektfuldt samarbejde med lokale detektorfolk, som overbringer deres fund
til museet. Nu viser museet deres fund
og fortæller historien om magten i Vestsjælland i yngre jernalder og tidlig middelalder i tidsrummet 550 – 1350 e.Kr.
Hidtil har museets arkæologer især inddraget de fine og sjældne detektorfund i
analyserne af magt og elite i overgangen
mellem jernalder og tidlig middelalder.
Slaggerester, jernklumper og andre metaldele, som detektorfolkene også finder
og overbringer museet, har ikke har
været underlagt de samme analyser. Men
et igangværende ph.d.-projekt i samarbejde mellem Museum Vestsjælland og
Aarhus Universitet vender op og ned på
hidtidige opfattelser. Det sætter fokus
på, hvad detektorfund kan fortælle om
samfund og mennesker, når alt lige fra
guld til jern indgår i en samlet belysning.
Det er slet ikke tilstrækkeligt kun at inddrage de fine og sjældne fund i analysen,
for de er ikke nødvendigvis repræsentative. Udstillingen svarer på nogle centrale spørgsmål om, hvem der bestemte
i datidens samfund. Hvordan fik man
magten, og hvordan beholdt man den?
Hvordan kan fundene belyse magten i
overgangen fra jernalder til middelalder?
Foruden fund i guld og sølv rummer
udstillingen mange dagligdags effekter
i bronze og jern. Her er fragmenter af
seletøj til heste, tenvægte, smykker,
mønter, fibler, beslag og også ubestemmelige klumper af jern og bronze.

Tegning: Hanne Hastrup

VEJEN KUNSTMUSEUM

Cirkeline og hendes mor
Hanne Hastrup
3.5. – 17.11.19

En lille alf blev til på arbejdsbordet hos
en ganske ung elev på Tegne- og kunstindustriskolen for kvinder sidst i 1950’erne.
Alfens O-formede hoved gav hende først
navnet Oline. Men O er også en cirkel, og
snart kom hun til at hedde Cirkeline. I over

50 år har den lille, venlige alf i den røde
kjole med sorte prikker været en del af
mange danskeres fælles bagage. Hun er
en national maskot, der – som sin mor,
Hanne Hastrup – holder af at vise børnene det bedste i livet: at være gode ved
hinanden og naturen. Omkring årtusindskiftet blev der for alvor Cirkeline-revival.
Hanne Hastrup har tegnet nye bøger med
jævne mellemrum, og en række film med
Cirkeline og de velkendte figurer omkring
hende – deriblandt musene Frederik og
Ingolf – er blevet til. Skitserne og forarbejderne, rejsen til Cirkeline, udstilles nu for
første gang sammen med et bredt udvalg
af Hanne Hastrups øvrige produktion på
Vejen Kunstmuseum, der tidligere har vist
en lignende udstilling med Pippi-tegneren
Ingrid Vang Nyman.

”Jeg begyndte som de fleste drenge i en
tidlig alder at samle på frimærker – også
på insekter, sommerfugle o. l. Det voldte
mig megen morskab, men jeg blev aldrig
nogen passioneret samler på nogen af
disse områder” (C.L. David, 1953). Til
gengæld blev stifteren af Davids Samling
en meget alsidig kunstsamler. Da Christian Ludvig David døde i 1960, efterlod
han sig ikke alene en rig
samling af ældre kunst og kunsthåndværk fra Europa og dele af den islamiske
verden, men også en betydelig samling
af dansk maleri, skulptur og keramik
af kunstnere fra hans samtid. Det er
et udvalg fra denne ’moderne’ del af
samlingen, der nu genudstilles – flere
af værkerne for første gang i 60 år. Selv
om Davids interesse koncentrerede sig
om den etablerede del af kunstscenen,
var der indimellem også plads til yngre,
mere moderne udøvere, især inden for
keramik og skulptur. F.eks. Axel Salto,
Svend Rathsack og den fransk-danske
kunstner Jean Gauguin. Skulpturer, særligt i mindre størrelser, fylder i det hele
taget i samlingen, sandsynligvis på grund
af en tidlig påvirkning fra billedhuggeren og gudmoren Agnes Lunn. Som
barn introduceredes David til hendes
arbejde, og som han selv udtrykker det,
var det hende ”der stod fadder til min
kunstinteresse, ligesom hun stod fadder
til mig selv.”

Foto: CLAY

C L AY

Pottemageri!
12.4. – 22.12.19

Vase af Axel Salto. Foto: Davids Samling

N O R D AT L A N T E N S B R YG G E

I vores levetid
ny kunst fra Grønland
21.6. – 20.10.19

I anledning af Hjemmestyrets 40 års jubilæum og Selvstyrets 10 år har Nordatlantens Brygge indbudt markante, unge
grønlandske kunstnere til at give deres
perspektiv på Grønland i dag og deres
visioner for fremtiden. Udstillingen I vores
levetid – ny kunst fra Grønland sætter fem
unge grønlandske kunstnere i stævne.

De er alle vokset op under Hjemmestyret og Selvstyret – og har ikke selv været
del af den kunstneriske vækkelse, som i
1970’erne satte præg på den grønlandske kulturscene frem mod indførelsen af
Hjemmestyret. Men i en tid, hvor Rigsfællesskabet slår sprækker, er de efter alt at
dømme en del af den generation, der skal
bære selvstændighedsprojektet på deres
skuldre: Hvilken retning vil de? Hvilken
fremtid ser de for sig? Og hvor befinder
de sig nu, her i 40-året for indførelsen af
Grønlands hjemmestyre?
Martin Brandt Hansen: Post-Moratorium
Pseudo-Ethnic Mitaartoq Mask. Foto: PR

Vådt ler, der med sikker hånd drejes op til
kop efter kop, krukker, fade, kar og kander. Brændt og glaseret i alskens farver.
Beundret, anvendt og elsket af mange.
Udstillingen Pottemageri! markerer Dansk
Pottemagerforenings 125-års jubilæum
og hylder det keramiske håndværk med
en kavalkade af stel, skabt af Dansk Pottemagerforenings medlemmer. Den store
diversitet i udtryk og teknikker demonstreres i en installation på godt og vel 100
kopper og tallerkener. For en gangs skyld
må de besøgende gerne røre. De inviteres
til selv at gå på opdagelse i udstillingen
og flytte rundt på kopper og tallerkener.
Ved at holde en kop i hænderne, føle på
en tallerkens overflade og afprøve, hvilke
strukturer og farver der fungerer sammen,

kan man mærke kvaliteten og forskelligheden. Keramik i lertøj eller stentøj er dybt
forankret i en lang og stolt tradition med
udsyn og sans for tidens tendenser. For
blot et par årtier siden var Danmark præget af de mange små og større keramiske
værksteder, der lå spredt ud over landet,
og som forsynede de danske husholdninger
med praktiske kar og krukker til syltning,
bagning og lagring, mens finere keramik
blev brugt til servering eller måske som
en smuk vase til at pynte i stuen. I dag
er de store keramiske værksteder enten
lukket eller har henlagt deres produktion
til udlandet. Alligevel har interessen for
keramikken sjældent været større. Keramik
er blevet et tema for tv- programmer, og
aftenskolerne melder om udsolgte kurser.
Ambitiøse restauranter efterspørger specialdesignet og håndlavet keramik fra små
producenter til at fuldende deres gastronomiske kreationer. Herhjemme oplever
pottemagerfaget og de små værksteder
også fornyet interesse og opblomstring, og
nye værksteder kommer til. Udstillingen
sætter derfor fokus på håndværket og
kvaliteten i den pottemagerskabte keramik. Den belyser pottemagerfaget som
et levende håndværk og kunsthåndværk i
stadig fornyelse, forandring og udvikling.
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Utugtigt materiale

Publikationer
forståelse og tilgang til tidens
udfordringer. Fotografen Jes
Larsen og museets historiker
Søren Byskov har arbejdet tæt
sammen med tidligere fiskere.
Sammen har de skabt et dokument over det mandsmod
og den snarrådighed, som
fiskeriet krævede. Når himmel
og hav stod i et. Når jagten på
fangsten fik blodet til at bruse.
Og når investeringer i ny teknologi og kvoter gav de største
bekymringer.
Jes Larsen og Søren Byskov
Danmarks Vildeste Fiskereventyr
Territorium og Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag

Ud af boksen

”Der var jo altid liv på havnen i 1940’erne. Det var dengang, vi stillede på havnen tidligt på dagen og kørte hjem igen til middag. Derefter
var det ned på havnen igen om eftermiddagen. Man passede hele tiden
sin hyre – også når kutteren lå i havn, så var man dernede.”
Christian Plet, født 1927 i Esbjerg. Foto: Jes Larsen

Et voldsomt erhverv
Stærke fotografiske portrætter og ærlige fortællinger i
bogen Danmarks Vildeste Fiskereventyr bringer os tættere
på et voldsomt erhverv, der
mere end noget andet formede Esbjergs selvforståelse.
Esbjerg fejrede 150 år i 2018
– samme år som Fiskeri- og
Søfartsmuseet fejrede sit 50-

års jubilæum. I den anledning
skabte museet jubilæumsudstillingen Danmarks Vildeste
Fiskereventyr som en hyldest
til de mænd, som udgjorde
et enestående hjørne af den
nyere danmarkshistorie. I ingen anden by har fiskeri og
fiskere formet dagligdagen og
den moderne udvikling som
i Esbjerg. Og fiskerne rækker
stadig langt ind i Esbjergs selv-

Den europæiske museumsorganisation NEMO satte ved en
konference på Malta i november 2018 fokus på, hvordan
museerne influerer positivt på
andre sektorer i samfundet.
Overskriften var Museums out
of the Box – The Crossover
Impact of Museums, og bidragene er nu samlet i en publikation med samme titel. De
viser tilsammen, at museerne
spiller en nøglerolle både for
samfundet som helhed og for
kulturarven i Europa, og de
illustrerer, hvordan museerne
bl.a. bidrager til integration,
velfungerende byer og den kreative industri. I publikationen
kan man f.eks. læse om ’Social
Relevance of the Rijksmuseum:
From Collection to Connection’ og ’The Hunt Museum as a
Centre of Learning and Civic
Life’.
NEMO (Network of European
Museum Organisations)
Museums out of the Box – The
Crossover Impact of Museums
Gratis download på ne-mo.org

Med kurs mod Arktis
I Nordstjernen står højt – søfolk og ekspeditioner i Arktis
gennem 500 år oplever vi søofficeren Per, bådsmanden Benny
og dæksdrengen Rasmus, der
fortæller os om livet om bord
under sejladser i både smukke
og farlige omgivelser. Vi ser
også Grønland med kunstneren
Carls blik, der ændres, i takt
med at hans sind formørkes, og
døden alene i den store natur
føles som den eneste udvej.
Og vi fornemmer, at stærke
bånd knytter nutidens søfarende sammen med fortidens.
Antologien indeholder bidrag
fra bl.a. historikerne Carsten
Jahnke, Jannik Hartrup og Karsten Hermansen, pensioneret
søofficer Per Herholdt Jensen,
tidligere dæksdreng Rasmus
Nygaard og journalist Martin
Breum. Den er blevet til i forbindelse med M/S Museet for
Søfarts særudstilling Når mænd
får nok – af hinanden: Om bord
med Danmark-ekspeditionen
1906-1908 om Danmark-Ekspeditionens besætning og den
tvivl, ømhed, vrede og længsel
de levede med om bord på
ekspeditionsskibet DANMARK.
Red.: Thorbjørn Thaarup
Nordstjernen står højt – søfolk og
ekspeditioner i Arktis gennem 500 år
M/S Museet for Søfart

Foto: M/S Museet for Søfart

ningen til nøgenbilleder, erotisk
litteratur o.l. har ændret sig
gennem tiden. Bogen er rigt
illustreret med fotografier og
billeder af ting og sager fra
politiets arkiver, hvoraf meget
aldrig tidligere har været fremvist for offentligheden.

I kælderen under Politimuseet
på Nørrebro står en stabel
arkivkasser med konfiskeret
materiale, der tidligere blev
betragtet som usædeligt og
derfor samfundsundergravende. Store dele af kassernes
indhold er indsamlet af det
IV. Inspektorat – en afdeling
under Københavns Politi der
blev oprettet i 1902, og som
havde til opgave at bekæmpe
utugten i Danmark. Politimuseets direktør, Frederik Strand,
har kigget i kasserne, hvoraf
mange har stået uåbnede hen
siden 70’erne, og sagerne tegner et billede af, hvordan hold-

I Thøger
Larsens spor

Det gamle nonnekloster San
Cataldo på bjergskråningerne ved Ravello i Italien blev i
1924 indviet som studiehjem
for danske videnskabsmænd,
kunstnere og andre ’åndsarbejdere’. Hertil rejste digteren
Thøger Larsen og hans kone,
Thyra Larsen, i 1925 og i 1927.
Thøger Larsens digtsamling
Søndengalm (1926) og til dels
også den sidste samling af
noveller og digte Trækfuglevej
(1927) er blevet til på baggrund
af disse rejser. Også fotograf
Kirsten Klein og billedkunstner
Steen Folmer Jensen har boet
og arbejdet på refugiet, og i
det rigt illustrerede katalog
Trækfuglevej – i Thøger Larsens
spor til udstillingen med samme titel sammenstilles deres
fotografier og skitser fra San
Cataldo med digte og citater
fra Thøger Larsens rejsebeskrivelser.
Kirsten Klein og Steen Folmer
Jensen
Trækfuglevej – i Thøger Larsens spor
Lemvig Museum
Udstillingen kan ses på Lemvig
Museum 15.6. – 20.10.19

Frederik Strand
De forbudte billeder – pornografiens
historie fra forbud til frigivelse
Lindhardt og Ringhof

Franske postkort blev beslaglagt af politiet, fordi de blev anset
for usædelige. De forbudte billeder
fortæller om kampen mellem censur og frisind fra 1866 og frem til
frigivelsen af billedpornografien i
1969. Foto fra bogen

Paa Napoli-Golfen
Aftensolen gløder
paa Klipperne ved Sorrent,
som var af et indre Ildskær
Stenvæggen gennembrændt.
Skibet hviler paa Golfens
mørke mulmblaa Vand,
der spejler de tavse Bjerges
drømmende Aftenbrand.
Jeg staar paa Dækket og stirrer
med Trolddom over mit Sind.
Forude hæver sig sløret
Vesuv med rygende Tind.
I Vest, hvor Solen synker,
har Skyerne brændende Sømme,
mens højere oppe de blunder
i blegnende Purpurdrømme.

Farverne falmer. Vi sejler
videre fra Sorrent;
det dør og daaner og dunkles
vidt over Aas og Skrænt,
og medens Damperen pløjer
sig fremad i lange Duv,
ulmer der lurende Gnister
i Svælget af Vesuv.
Napoli venter. Den tændte
en Stjernesværm af Lys,
der ligger og flakker uroligt,
som rørte dem Søens Gys.
Gnister langs hele Kysten
des mere og mere klare:
Napoli, Herculanum,
Pompeji, Castellamare.

Skyerne viger, og Himlens
Stjerner bli’r ogsaa tændt,
Sydens høje Himmel
om Napoli-Golfen spændt.
Aa — de Stjerner dem saa jeg
fra Danmarks Søer og Sunde;
jeg sender mod dem en Hilsen
til Danmarks bladløse Lunde.
17. Febr. 1926.

Digt og foto fra bogen.
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Fra venstre mod højre: Tobaksrøgklystret i samlet udgave og et ekstra rør med
elfenbensspids, redningssætkassen, en rulle gaze, to apotekerflasker med indhold,
en kniv og en ske. Foto: Lasse Nedergaard Mikkelsen/M/S Museet for Søfart

Med røg skal liv reddes
Af Lasse Nedergaard Mikkelsen
bsc i konservering og restaurering

Der har igennem tiden været mange forskellige metoder til at redde
forulykkede mennesker. Af de mere
specielle er opfindelsen af tobaksrøgklystret, som for en tid blev anset som
det mest effektive genoplivningsmiddel
pga. tobaks stimulerende egenskaber.
Tobaksrøgklystre fungerede ved at
stimulere tarmene, som man mente var
det organ, der bevarede sin irritabilitet
længst efter drukning og derfor var det
sted i kroppen, hvor tobaksrøgen ville
være mest effektiv ved forsøg på genoplivning. Tobaksrøgen blev indført i
tarmene med særlige apparater, enten
igennem munden eller mere effektivt
igennem rectum.
M/S Museet for Søfart har et af disse tobaksrøgklystre i sin samling. Det er
en del af et redningssæt, som består
af en række genstande af forskelligartede materialer i træ, elfenben, metal,
læder, glas, papir og tekstil. Tobaksrøgklystret udgøres af et samlesæt bestående af en blæsebælg, en fumigator og
to fleksible rør med elfenbensspidser. I
fumigatoren afbrændes tobakken. Før
man gjorde brug af tobaksrøgklystret,
afprøvede man gerne mindre drastiske
metoder til genoplivningen. I den ene
apotekerflaske er indholdet såedes

’külsüre ammoniak draaber’ – salmiakspiritus – der muligvis har tjent som
pirringsmiddel for lugtesansen ved at
blive hældt op i skeen og holdt under
næsen på den druknede. Andre mulige
pirringsmidler kunne være nyserod,
som muligvis kan være blevet skåret
med kniven og ligeledes holdt under
næsen.
Redningssættet var indtil for nylig
i en ringe forfatning. Kassens bundbrædder og foret i kassens bund var
røget helt af. Genstanden var også
angrebet af skimmel, og materialerne
var generelt nedbrudt. Museet ønskede at gøre genstanden udstillingsklar
og stillede den derfor til rådighed for
undertegnedes bachelorprojekt på
Konservatorskolen. Redningssættets
objekter og deres tilstand blevet dokumenteret igennem flere analyser. Dets
konstruktion og strukturelle integritet
er blevet genetableret ved at fastgøre
redningssætkassens fór og bundbrædder, samtidig med at skidt og skimmelsvamp er renset af. Tobaksrøgklystret
fremstår nu styrket og visuelt formidlingsegnet.

Send din genstandsfortælling og et billede i
høj opløsning til redaktion@danskemuseer.
dk. Det kan være en hvilken som helst museumsgenstand, som har en tankevækkende
eller overraskende historie.
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Museerne tager afsked med deres
brugere som børn og håber på at se dem
igen, når de er blevet voksne.
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→ Læs s. 18: ’De unge – en umulig målgruppe?’
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