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Forside: Det er den grønland-
ske kunstner Nuka K. Godt-
fredsen, hvis originale streg og
intense palet pryder forsiden
på dette nummer af Danske
Museer. Opslaget er hentet fra
Oqaluttuaq, en tegneserie om
Grønlands forhistorie, skabt
på to sprog i et samarbejde mel-
lem forskere fra nationalmu -
seerne i Nuuk og København
(læs Martin Appelts artikel
side 6). Værkets primære for-
mål er at formidle historien 
til skolebørn, men forsidens 
eksempel cementerer i det hele
taget tegneseriemediets gen-
nemslagskraft og fundamentale evne til at vække vores interesse og sanser på
grænsen mellem kunst og videnskab, virkelighed og fiktion.  
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Udstillinger 

DANSKE MUSEER er et tidsskrift
om museernes egenart og deres
aktuelle arbejdsvilkår. Danske
Museer giver et bredt indblik i
museumsfaglige emner og har
til formål at debattere, reflek-
tere og skabe forståelse for mu-
seets mangfoldighed og relatio-
ner til det øvrige samfund, kul-
turliv, politik, uddannelse, un-
dervisning og videnskab.
Artikler i Danske Museer spæn-
der fra kritisk kommentar, pole-
mik og debat til analyse og argu-
menteret oplysning om de akti-
viteter, som til dagligt finder
sted i eller udgår fra museerne
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– med bidrag fra museernes 
bestyrelser, ansatte, ledelse og
andre med faglig interesse for
museer og museernes arbejde.
Danske Museer er et pointgi-
vende tidsskrift, som udgives 6
gange årligt af den Erhvervsdri-
vende Fond Museumstjenesten
med støtte fra Kulturstyrelsen.
Artikler og billeder i Danske
Museer må ikke benyttes kom-
mercielt eller til netudgivelser
uden udgiverens, Museumstje-
nestens tilladelse. Pdf af artikler
kan bestilles hos udgiveren og
koster kr. 750,- pr. stk.

Bagside: Legetøj – ikke fra stenalderen men fra plastikalderen. Ofte udviser gen-
stande af plastik tegn på nedbrydning, der kan give anledning til overvejelser.
Er disse plastgenstande på vej mod slutningen af deres levetid, eller er der stadig
mange gode år tilbage i dem? Kompleksiteterne omkring genstande af plast bely-
ses i artiklen Plast på museum. 
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Af Line Hjorth 
Christensen
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Forskning er blevet sæsonens nye superord – og
et tema i dette nummer af Danske Museer. I lig -

hed med hyperkomplekse begreber som ’design’,
’kreativitet’ eller ’kultur’ spændes nu også forsk-
ningsbegrebet for projekter og institutioner, som
skal boostes, opkvalificeres og fremstå med større
seriøsitet og tyngde. Parallelt med denne relativise-
rende og retoriske manøvre bevæger ordets betyd-
ning sig i retning af en definition, der i sin tid blev
givet af begrebet kultur ved en rundspørge blandt
børn, iværksat af Fjernsynets Børne- og Ungdoms-
redaktion: nemlig den, at ”Kultur, det er noget de
voksne kommer i kaffen”. 
Et sted mellem forskning som altings løsen og som
velment volapyk ville man nok også kunne finde
den definition af ordet, der ligger til grund for den
nye museumslovs skærpede krav til forskningen
ved landets statsanerkendte museer – den, at muse-
umsforskere skal have mindst en ph.d.-grad for at
få adgang til forskningspuljer under Kulturmini-
steriet. 
Uanset hvad man i øvrigt måtte mene om at an-
vende forskning og forskningsbegrebet som poli-
tisk styringsredskab, er det vel kun de færreste, der
vil sætte sig imod, at museerne får mulighed for at
udvikle og styrke deres forskningsaktiviteter. Mod-
argumentationer som den, at et øget fokus på forsk -
ning vil gå ud over formidling og publikum, og at
museerne, hvis de skal være forskningsinstitutio-
ner som universiteterne, ligeså godt kan flytte forsk -
 ningen over til dem (Magisterbladet, december 
2012 og februar 2013), virker fejlplacerede. For det
første, fordi universitetet kommer til at frem stå
som en institution, hvor forskning kan foregå ufor-
styrret, på den ’klassiske’ måde, fri af enhver ydre

forpligtelse og orientering mod omverden. Det er
selvfølgelig en myte, fordi man på universiteter i
høj grad er forpligtet på at formidle og anvende 
sin forskning, i undervisnings- og vejlednings forløb
og andre didaktiske og udadvendte formål, i forsk-
ningsformidlende aktiviteter, f.eks. oplæg på semi-
narer og konferencer, foredrag og forskningsfor-
midlende artikler, foruden altså de regulære fag-
fællebedømte forskningsartikler. Dertil deltagelse 
i interne og eksterne samarbejder, udvikling af nye
undervisningsinitiativer, ansøgninger til eksterne
puljer, kontakt til medier m.v. For det andet virker
modargumentationerne afsporede, fordi en fra -
sortering, nedtoning eller på anden vis smutten
udenom det almene forskningsbegreb ville være 
et decideret knæk på en bærende søjle i museums-
loven og på museernes samlede idé og formål. 
I stedet kunne styringsredskab vendes til styrkered-
skab, hvis museerne stod sammen og insisterede på,
at der med den politisk initierede lovændring blev
sikret de rette økonomiske rammer for at iværk-
sætte flere ph.d.-forløb samt støtte eksisterende og
nye rammer og netværk, der giver forskere mulig-
hed for at mødes på tværs af museer og universite-
ter. For at fremlægge, diskutere og i positiv forstand
udøve den kritik, som er afgørende for, om en un-
dersøgende aktivitet og resultaterne af den holder
vand; og for at give den tilstrækkelig tyngde og be-
tydning for andre forskere – og i sidste ende for en
bredere offentlighed. 
På den måde ville ’museumsforskningen’ måske
vise sig at være det egentlige boost; ikke bare til gavn
for museerne selv, publikum og formidlingen, men
som en uundværlig del af en generel opgradering
af forskningen på danske vidensinstitutioner. 

Lidt til kaffen



Museum Lolland-Falster, Museet Falsters
Minder - Jubilæum
Den 25. januar 2013 var det 100 år siden,
at museet blev stiftet som forening til be -
varelse af ”Minder vedrørende Personer,
Ting, Sæder og Skikke fra Falster” af en
gruppe initiativrige og dedikerede falstrin-
ger.

Odense Bys Museer
I efteråret 2012 besluttedes det, at der skal
arbejdes med en fusion af de store kunstin-
stitutioner i Odense omfattende Kunsthal-
len Brandts, Fotomuseet og Fyns Kunst-
museum. Gennem fusionen skal det sikres,
at der kan skabes grundlag for at udvikle
kunstområdet endnu mere og dermed pla-
cere Odenses kunstinstitutioner blandt
landets mest markante. Det er planen, at
fusionen skal gennemføres i løbet af 2013.
Odense Bys Museer har bidraget aktivt til
planen og bakker den kommende udvik-
ling op.

Skagens Museum
Museet udlåner værker af Anna Ancher 
til  USA – Museet National Museum of Wo-
men in the Arts i Washington til udstillin-
gen ’A World Apart: Anna Ancher and the
Skagen Art Colony (til 12.5.2013)
Hovedparten af værkerne kommer fra Ska-

gens Museum, men der vil også være bil -
leder fra Michael og Anna Anchers Hus.
Med til Washington DC kommer i øvrigt
23 billeder af Anna Anchers mandlige
modstykker i Skagen for på den måde at
introducere amerikanerne til hele den
kunstkoloni Anna var en del af.
Næsten samtidig afholdes den nordiske
kunst- og kulturfestival Nordic Cool 2013 i
Washington DC .

Michael Anchers værk Den Druknede er til-
bage på Skagens Museum. I 2012 har male-
riet været i hovedstaden, først for at være
en af hovedattraktionerne på udstillingen
på Den Hirsch-sprungske Samling og si-
denhen for at gennemgå en grundig re-
staurering på Statens Museum for Kunst’s
bevaringsafdeling. Værket vil kunne ses og
genses på Skagens Museum fra 1. februar.

Statens Kunstfond
Skoler, gymnasier, rådhuse, biblioteker,
hospitaler og andre offentlige arbejdsplad-
ser har nu mulighed for at gå ind på Sta-
tens Kunstfonds nye website ”Vores Kunst”
og se hvilke værker af tidens bedste kunst-
nere de kan låne. Fonden indkøber hvert
år kunstværker, som offentlige institutio-
ner kan låne, men hidtil har man ikke kun-
net se hvilket værker, der kan lånes. På det

nye web-site ”Vores Kunst” kan man nu se
værkerne der kan lånes. Man kan også
bruge sitet til at orientere sig i værkerne.
http://vores.kunst.dk

Kulturstyrelsen
Der er stor interesse for EU’s kulturarvs-
mærke og mange har søgt om at komme
med. Danmark må kun, som de øvrige 27
EU-lande, udvælge maksimalt fire forslag 
i 2013. Derefter to forslag i de følgende
ulige år. www.kulturstyrelsen.dk

Danske Museer i tal
Det går godt for museerne. Flere benytter
museerne, og bag udstillingstilbud, online-
tilbud, skolesamarbejde m.m. arbejdes 
effektivt med registrering af genstande. 
Se ’Danske Museer i Tal’.

Magasin du Nord Museum
Den 25. januar åbnede Magasin du Nord
Museum. Det lille museum er nyindrettet 
i klassisk stil og har til huse i den historiske
Magasinbygning i Vingårdsstræde. Museet
rummer en lille, men udsøgt samling af
unikke genstande fra Magasins lange histo-
rie, der går tilbage til 1868.
Magasin du Nord Museet er doneret af
Magasin du Nord Fonden.  www.magasin-
museum.dk
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Meddelelser

Nyt lys - sund økonomi...
-udskift de gamle og uøkonomiske lyskilder med nye,  f.eks. LED eller CDM - lyskilder der 
opfylder kravet til skånsom og rigtig belysning i udstillingslokaler,  med god 
farvegengivelsen og minimal UV / IR stråling. 

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Få et uforpligtende og gratis konsulentbesøg, 

ring 5628 8000 
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Rich´s Kaffeerstatning
Det er atter muligt at købe
kaffeerstatning i Danmark.

80 pk. á 125 g. 1000 kr. + moms og fragt.
Andelslandsbyen Nyvang

Oldvejen 25, 4300 Holbæk
nyvang@andelslandsbyen.dk

www.andelslandsbyen.dk
Tlf.: 59 43 40 30
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KURTZWEIL
udstillingsarkitekter
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Galleriskinner &
Galleriophæng

Fleksibilitet ved ophængning af malerier

www.galleriskinner.dk – Tlf. 46402061

Ravnshøjvej 3, Kornerup  4000 Roski lde 
Tlf. 46402061  E-mail: info@galleriskinner.dk

Priser:
Hvid væg galleriskinne pr. m. 42,00 kr.
Ophæng: 1,5 m nylonsnor med glider pr. stk. 15,00 kr.
Stilbar krog: 5 kg. pr. stk. 15,00 kr.

Alle priser er incl. moms
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Siden 2006 har arkæologer, histo-
rikere og etnologer sammen med
en billedkunstner søgt nye veje til
at forstå og formidle Grønlands
fortid. Det har ført til et unikt teg-
neserieprojekt, der vækker opsigt
langt uden for landets grænser.

Baggrund
I år 2001 afsluttede Nationalmuseet tilba-
geleveringen af mere end 35.000 etnogra-
fiske og arkæologiske genstande til Grøn-
lands Nationalmuseum & Arkiv (se Grøn-
now & Jensen 2008). Dertil kom de meget
store mængder af kontekstuelle oplysnin-
ger, der knytter sig til genstandene. Den
omfattende proces blev afsluttet dels med
en udstilling på nationalmuseerne i Nuuk
og København, og dels med oprettelsen af
Sila – Nationalmuseets Center for Grøn-
landsforskning (Grønnow 2000).
For Nationalmuseet har det været, og er
stadig, helt afgørende, at repatrieringspro-
cessen forankrer den tilbageleverede vi-
den bredt i den grønlandske offentlighed,
naturligvis i samarbejde med de grønland-
ske museer. Et af tiltagene for at sikre dette
har været gennemførelsen af arkæologisk-
etnologiske feltskoler for gymnasieelever
fra Sydgrønlands gymnasium og stude-
rende fra Grønlands Universitet – Ilisima-
tusarfik. For den førstnævnte gruppe har
hensigten været at skabe en tidlig interesse
for arkæologien. For de universitetsstude-
rendes vedkommende var der tale om store

Tegnet fortid og rette 
formater

og internationalt sammensatte hold. Ud
over at sikre deltagerne en konkret viden
om arkæologiske rekognoscerings-, regi -
strerings- og udgravningsmetoder ønskede
vi med feltskolerne særligt at sikre de grøn-
landske studerende muligheden for at op-
bygge egne internationale netværk. Et an-
det initiativ har været udgivelsen af en lang
række populærvidenskabelige artikler i de
grønlandske aviser og tidsskrifter, ligesom
mange foredrag og artikler i danske tids-
skrifter også rettedes mod herboende
grønlændere. Kronen på værket blev ud -
givelsen af værket Grønlands forhistorie på
de to sprog i et samarbejde mellem for-
skere fra nationalmuseerne i Nuuk og
København (Gulløv 2004; 2006).
De mange tiltag til trods stod vi tilbage
med en fornemmelse af ikke at være nået
ud til alle de målgrupper, vi ønskede. Der-
for var det særdeles kærkomment, at Sila i
2006 modtog prisen som årets dynamiske
forskningsmiljø af Forskningsrådet for
Kultur og Kommunikation. Det medføl-
gende beløb gav os muligheden for at eks-
perimentere med andre veje for formidlin-
gen i Grønland og Danmark, særligt da

Af Martin Appelt, Etnografisk Samling, 
Nationalmuseet

Forskning og tegneserie



DANSKE MUSEER  1/13   7

Kommissionen for Videnskabelige Under-
søgelser i Grønland udviste stort mod ved
at tildele os yderligere midler til samme
formål. 
De endelige resultater af vores eksperi-
menter resulterede bl.a. i skabelsen af fire
prøvesider til en tegneserie om Grønlands
forhistorie. Ideen om at fremlægge resulta-
terne af de sidste mange års forskning
igennem en tegneserie tog også afsæt i de
muligheder, mediet umiddelbart giver for
at visualisere de mentale landskaber, vi
som forskere skaber, når vi søger at gen-
skabe/rekonstruere tidligere tiders liv og
forståelse af verdenen. Af endnu større be-
tydning er det dog, at vi med tegneserie-
formatet så en mulighed for at ”befolke”
forhistorien med tænkende, følende og
agerende mennesker. Ved at tage udgangs-
punkt i en biografisk vinkel på fortiden og
de muligheder det umiddelbart giver læse-

ren for identifikation, oplevede vi at have
skabt vigtige indgange til at formidle de
forskningsmæssige forståelser af nogle af
de større og komplekse samfundsmæssige
processer, der også præger de fortidige
samfund.   
Med en beskrivelse af vores didaktiske
overvejelser og de fire prøvesider i hånden
blev vi positivt modtaget af det grønland-
ske undervisningsmiddelsforlag – Ilinniu-
siorfik, men også af den grønlandske avis
Sermitsiaq; begge indvilligede i at under-
støtte udgivelsen af tegneserien med både
direkte finansiering og ekspertise. Dermed
var det også sikret, at produktet ville nå ud
til skolebørn og voksne i Grønland. Når
Sermitsiaq valgte at bringe tegneseriens si-
der skyldes det nok, at kunstneren på teg-
neserien - Nuka K. Godtfredsen - tidligere
havde haft en overordentlig stor gennem-
slagskraft med de ugentlige komiske og
samfundssatiriske striber, som avisen bragte
igennem en årrække. Men nok også, at de
grønlandske aviser stadigt synes at lægge
vægt på, at avisen foruden nyhedsstoffet
spiller en betydelig rolle for folkeoplysnin-
gen i Grønland.    

Tegneserien
Efter to et halvt års intenst arbejde udkom
i september 2012 det andet album i tegne-
serien, der bærer navnet ”Oqaluttuaq” el-
ler på dansk ”Fortællinger”. De to sidste 
album er planlagt til at udkomme i slutnin-
gen af 2014 og i midten af 2017. Det vil med
andre ord have taget hen ved 10 år at pro-
ducere de fire bind, når hele forløbet er
færdigt. I en projektorganisation, der helt
overvejende baserer sig på ekstern finan -
siering, er det et usædvanligt langt forløb.
Den lange produktionstid skyldes to for-
hold. For det første, at kunstneren Nuka K.
Godtfredsen, som både maler og fortæller
historierne, er meget ambitiøs med det
kunstneriske niveau. Hvert album er 52 si-
der og rummer således hundredvis af bille-
der/akvareller. For det andet, at der bag
de fleste af billederne gemmer sig grun-
dige kulturhistoriske faglige studier og 
diskussioner. Når valget faldt på Nuka K.
Godtfredsen skyldes det først og fremmest
hans dygtighed, men også den særlige ind-
sigt han besidder om livsvilkårene i Grøn-
land, samt ikke mindst hans indgående
kendskab til grønlandske fortællemåder
og grønlandsk historie. Nuka stammer fra
Sydgrønland, men har boet flere steder i
landet. 
Det første bind, De første skridt/Tutineq Siul-
leq, udkom i 2009 og handler om livet for
de første mennesker, som indvandrede til
Grønland for omkring 4500 år siden. Hi-

storien beskriver årsagerne til vandringer -
ne over enorme afstande, men også om
den sociale organisering og de teknolo-
gier, som satte dem i stand til at skabe gode
tilværelser under særdeles udfordrende
arktiske forhold. De arkæologiske konsu-
lenter på dette bind var forskningsprofes-
sor ved Nationalmuseet Bjarne Grønnow
og lektor ved Københavns Universitet Mik-
kel Sørensen, der begge er specialister
netop i de tidligste indvandringer.
Handlingen i seriens andet bind, Hermeli-
nen/Ukaliatsiaq, tager ligeledes sit afsæt i
vandringer over store afstande. Denne
gang er der dog særligt lagt vægt på at
præsentere det livssyn og de spirituelle ver-
dener, som bliver synlige i de mange mini-
atureudskæringer i tak, tand og træ, som
kendes fra arkæologiske udgravninger på
Dorsetfolkets bopladser, og som stammer
fra århundrederne omkring 1000 efter vor
tidsregning. Vi får et indblik i de sociale og
økonomiske netværk, som forbandt men-
nesker bosat hundreder og tusinder af ki-
lometer fra hinanden, og ikke mindst de-
res møde med de første grupper af inuit,
der vandrede ind i det østlige Arktis. Sidst-
nævnte er de direkte forfædre til de nu-
værende inuitbefolkninger i arktisk Ca-
nada og Grønland. Albummet er denne
gang skabt i et samarbejde med seniorpro-
jektforsker Martin Appelt.
Arbejdstitlen for det tredje album er Hval-
fangere/Arfanniat, og handlingen udspiller
sig i 1700-tallet. Historiens omdrejnings-
punkt er de mangeartede og samfundsom-
væltende møder mellem inuit og euro-
pæere, som finder sted i denne periode.
Den faglige konsulent er forskningsprofes-
sor ved Nationalmuseet Hans Christian
Gulløv. Endeligt vil rammen om det fjerde
bind være den norrøne bosættelse i de syd-
lige dele af Grønland.

Kunst, videnskab og formidling
Under skabelsen af de mange tegnede og
malede illustrationer har det ofte været
nødvendigt at vende tilbage til de arkæo -
logiske kilder for at kunne svare på de
mange spørgsmål, som opstår, når der skal
skabes så konkrete og detaljerede visuelle
og fortællende forløb, som tegneserieme-
diet kræver. Vi har måttet føre lange fag-
lige dialoger med vores kollegaer i Ca-
nada, og ikke mindst har vi måttet geno-
verveje de analogier (”paralleller”), der
gennem årene er skabt til historiske inuit-
samfund, som de er beskrevet etnografisk.
Det har af samme grund også været nød-
vendigt at studere de resultater, der igen-
nem årene er skabt af eksperimentalarkæ -
ologisk vej. Det gælder f.eks. både kon-

Basislejren for 2007-feltskolen i den inderste del af
Nuuk fjorden. I projektet deltog studerende og for-
skere fra Grønlands Universitet, Københavns Uni-
versitet, Memorial University of Newfoundland
(Canada), University of Toronto (Canada), Lunds
Universitet (Sverige), Jena Universitet (Tyskland)
og nationalmuseerne i Nuuk og København. 
Foto: Martin Appelt.
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krete måder at bearbejde drivtømmer og
flint på, men også de udsagn om forhistori-
ske tankesæt, som valget af forskellige til-
virkningsmetoder er et udtryk for.
Der er i høj grad tale om, at kunstnerens
blik og spørgsmål skubber til vores vante
forståelser af de forhistoriske samfunds
livsstil, sociale organisering og verdensbil-
leder. Netop derfor er der ikke alene tale
om en ny måde at formidle vores allerede
etablerede viden, men også om at søge
grænserne for denne viden. I den forbin-
delse har det særligt for det andet binds
vedkommende været af betydning på posi-
tiv vis at søge at bruge den indsigt, som
rummes i inuits mundtlige historiske tradi-
tion, og som er nedskrevet i anden halvdel
af 1800-tallet og første halvdel af 1900-tal-
let. Man må tro, at det livssyn som vi får
glimt af i de mundtlige fortællinger, har et
vist overlap med de tankesæt, der har eksi-
steret blandt de forhistoriske mennesker,
vi forsøger at forstå. Det gælder bl.a. opfat-
telsen af hændelsesforløb og årsagssam-
menhænge, der er ganske fremmede for
den måde, vi forstår vores verden på. Med
afsæt i de mundtlige fortællinger kan der i
heldige tilfælde skabes direkte forbindelse
mellem de fænomener, som vi afdækker i
det forhistoriske materiale og tilsvarende

fænomener fra historisk tid. Det gælder
eksempelvis arbejdet med tolkningen af
Dorsetkulturens mange udskæringer, der
spiller en stor rolle i albummet ”Ukaliat-
siaq/Hermelinen”.

Subjektivitet og rekonstruktion
Tegneseriens fortællinger er konstruerede
og persongalleriet fiktivt. Ved brugen af de

mundtlige traditioner er tegneserien desu-
den tilføjet yderligere en dimension af sub-
jektivitet. Dette gøres i de to albums efter-
skrifter meget klart for læseren. Det er am-
bitionen, at tydeliggørelsen af subjektivite-
ten skal danne afsættet for en dialog om
vidensproduktion både blandt skolede
akademikere og mennesker med en an -
den type vidensskabelse. Kun ved at ud-
vikle og understøtte denne dialog vil der
kunne skabes en reel forankring og udvik-
ling af viden i Grønland, som er afgørende
for, at tilbageleveringsprocessen udfoldes.
Med dialogen er der åbnet for, at andre
udgangspunkter for vidensproduktion
”slår tilbage” i vores akademiske tradition.
Dette rejser umiddelbart flere problemstil-
linger. Inden for arkæologien har det ofte
vist sig, at rekonstruktioner, hvad enten de
fysisk manifesteres eller alene skabes på
papir, har en betydelig gennemslagskraft.
De kan komme til at udgøre markante re-
ferencepunkter, som afstikker rammen for
forståelsen af forskellige fænomener over
en lang årrække. Det samme gælder
mange andre videnskabsgrene. Tænk blot
på, hvordan vi stort set alle sammen opfat-
ter grundstoffers sammensætning som blå,
røde og gule kugler forbundet af grå
pinde. Udarbejdelsen af tegneserien gør
det derfor presserende at belyse validite-
ten af tidligere skabte fremstillinger og de-
res faglige præmisser, og ikke mindst at 
diskutere, hvilke målestokke vi kan og skal
bruge, når vi arbejder med en type viden
og subjektivitet, der befinder sig uden for
traditionelle akademiske rammer. Faldgru-
berne er utallige, men måske kan der i
dette krydsfelt af forskellige historiske for-
ståelser og vidensproduktion opstå ny ind-
sigt, som også er til gavn for den akademi-
ske forståelse af vores verden? 

Gennemslagskraft og det 
rette format
Som et resultat af samarbejdet med det
grønlandske undervisningsmiddelsforlag
bliver de to første album nu brugt i under-
visningen i skolerne over hele Grønland.
De indgår dermed i den meget omfat-
tende opgave som det grønlandske Selv-
styre arbejder på at sikre, nemlig at der til
alle skoletrin foreligger undervisningsma-
teriale på grønlandsk, som tager afsæt i en
grønlandsk virkelighed. Både de dansk- og
engelsksprogede udgaver af de første bind
har fået en ganske overvældende modta-
gelse i pressen, ligesom tegneserien har
været omtalt på en helside i det prestige-
fyldte amerikanske tidsskrift Science. Det
har betydet, at det første bind måtte gen-
optrykkes, inden der var gået et år.

Side fra det første album - ”De første skridt” - af serien ”Fortællinger”. Et eksempel på formidlingen af kon-
krete forhistoriske teknologier og deres betydning for at skabe en god tilværelse. Nuka K. Godtfredsen del.

Side fra det andet album – ”Hermelinen”. Fortolk-
ningen og iscenesættelsen af en af Dorsetkulturens
masker skaber et dramatisk indtryk, der bruges som
afsæt til at fortælle om et animistisk livssyn Nuka
K. Godtfredsen del.
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I forlængelse af succesen valgte Nordatlan-
tens Brygge i samarbejde med National-
museets Etnografiske Samling at lade 35
illustrationer fra de to album danne rygra-
den i udstillingen ”Qanga – tegnet fortid”.
I udstillingen bragtes illustrationerne
uden teksten i taleboblerne og ude af den
rækkefølge, de indgår i. Den meget posi-
tive modtagelse af udstillingen viste, at
Nuka K. Godtfredsens malerier kunne stå
på egne ben som selvstændige kunstneri-
ske værker. Det giver os en tro på, at vi har
ramt det rette format, og at tegneserierne
stadig vil have interesse, når den arkæolo-
giske forståelse, som ligger til grund for
projektet, om føje år er blevet forældet.
Der er for indeværende indgået aftale om,
at ”Qanga – tegnet fortid” i 2013 skal vises 
i Island og USA, og der forhandles om en
turné, som vil omfatte flere lande både i og
uden for Europa. Ligeledes arbejdes der
på at sikre, at serien foruden de grønland-
ske, danske og engelske versioner også ud-
kommer på fransk.
Til udstillingen skabte musikerne Kristian
Bjerre Harting og Lill Rastad Bjørst en fa-
belagtig lydkulisse med direkte afsæt i seks
af tegneseriens sider, som i en redigeret
udgave er udgivet under titlen ”Oqaluttu-
aqattaapput/To tell each other stories”. 
Yderligere har projektet ført til, at Nuka K.
Godtfredsen blev inddraget ved udform-
ningen af det grønlandske nationalmuse-
ums nye udstilling om den grønlandske
forhistorie. Til udstillingen er der i samar-
bejde med Mikkel Sørensen fra Køben-
havns Universitet rekonstrueret en række
forhistoriske fangstredskaber. Dette ar-
bejde foregik som en del af et egentligt
eksperimentalarkæologisk projekt. Projek-

tet blev filmisk dokumenteret af fotogra-
fen Ole Malling, der ligeledes dokumente-
rede de efterfølgende eksperimenter med
de rekonstruerede redskaber. I den kom-
mende tid vil de mange timers optagelser
blive klippet sammen til en række korte
film, som dels vil indgå i udstillingen på
det grønlandske nationalmuseum, dels
som et supplement til tegneserien i de
grønlandske skolers undervisning.
Alt i alt er det i stigende grad vanskeligt at
adskille hvilke dele af det omfattende pro-
jekt, der udgør selve produktet, og hvilke
der er afledte heraf, og om der er tale om
et grønlandsk eller dansk projekt.
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Et glimt fra udstillingen ”Qanga – tegnet fortid” umiddelbart inden den åbnes for publikum. Udstillingen er udarbejdet
i samarbejde mellem Nordatlantens Brygge og Nationalmuseet. Foto: Jørgen Trondhjem.

Efraim Hansen, der har bedrevet rensdyrjagt i de
indre dele af Nuuk fjorden igennem utallige år, in-
terviewes her af museumsinspektør Mikkel Myrup
som del af det grønlandske nationalmuseums etno-
logiske arbejde. Foto: Martin Appelt.

Med afsæt i Nuka K. Godtfredsens billeder fra de 
to første tegneseriealbum skabte musikerne Kristian
Bjerre Harting og Lill Rastad Bjørst en særdeles 
effektiv lydkulisse til udstillingen. Efter yderligere 
et par måneders arbejde i studiet er musikken gjort
klar til at kunne fungere uden for sammenhængen
med udstillingen.  Det endnu ufærdige pladecover
af grafikeren Mike Højgaard med udgangspunkt i
maleri af Nuka K. Godtfredsen.
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Forskningslandskaber
Der er i mange dele af samfundet et øget fokus på
forskning – alt skal opgraderes: Uddannelser, der
ikke tidligere har været forbundet med videnska-
belighed, skal forskningsbaseres, forskning er en
central parameter for konkurrenceevnen, og forsk-
ning og udvikling er grundstammen i megen virk-
somhedsdrift. På museernes eget område er der
også kommet et øget fokus på forskning. Nok har
forskning altid været én af de fem museumssøjler,
men opmærksomheden intensiveres. Den netop
vedtagne ændring af museumsloven udpeger spe-
cifikt styrkelse af de statsanerkendte museers forsk-
ning som et indsatsområde.
I 2008 blev Kulturministeriets Forskningsstrategi
offentliggjort. Det var det første, officielle og sam-
lende tiltag på kulturministeriets område. Afsættet
var OECD’s begreber om forskning og udvikling,
som de blev formuleret i den såkaldte Frascati ma-
nual i 2002. Her finder man de basale definitioner
for Forskning og Udvikling, der overordnet de -
fineres som: ”Skabende arbejde på et systematisk
grundlag med henblik på at øge den videnskabe-
lige og tekniske viden, herunder viden vedrørende
mennesker, kultur og samfund, samt udnyttelse af
den eksisterende viden til at anvise nye praktiske
anvendelser.” Samme sted kunne man finde un-
deropdelingen af den overordnede kategori
”forskning” i Grundforskning, Anvendt forskning og
Udviklingsarbejde.Med Frascati-manualen ønskede
OECD at opsætte rammer for udredninger og stati-
stikker om nationale forskningsindsatser og gøre
dette med afsæt i de naturvidenskabelige forsk-

ningsområder. Nogle vil nok mene, at det tydeligt
præger manualens centrale krav om tesestyring,
metode og skriftlig afrapportering, hvor viden er
noget, der kan vejes og måles. 

Det relationelle vidensbegreb
Mens det på den ene side er vigtigt at fastholde, at
der skal stilles krav til forskningen, er det på den
anden side lige så vigtigt, at det sker ud fra forskel-
lige faglige ståsteder, og at man i det lys nuancerer
diskussionen om forskningsbegrebets betydning
og indhold. Al erkendelse og al vidensproduktion
repræsenterer en fortolkningspraksis, der ikke kan
tænkes uden om forskeren som subjekt i og med-
skaber af den vidensgenererende proces. 
Antager vi derfor, at forskning ikke har et eviggyl-
digt og universelt indhold, men at der selv inden
for beslægtede fagområder findes mange forskel-
lige forskningstraditioner og tilgange, undrer det
ikke, at der i den praktiske udmøntning af forsk-
ningen tilsvarende eksisterer en høj grad af diver -
sitet.
Viden er relativ, viden er ikke bare noget i-sig-selv,
men er noget i kraft af relationer. I den forstand 
er viden både socialt og kulturelt betinget. Viden
er et blik på omverdenen, der i en dialektisk be-
vægelse på én og samme tid skabes af – og bliver
medskaber af den verden, der omgiver os. Det gør
sig også gældende for forskningens resultater, der
ikke bare spejler den individuelle forskers posi-
tion, men i lige så høj grad de faglige konstellatio-
ner og miljøer som forskeren indgår i.
Dette har jeg også erfaret i forhold til min egen 
vej gennem en række forskellige forskningsmiljøer
og institutioner. Med baggrund i en humanistisk
magistergrad har jeg været ansat i en årrække ved
flere af landets universiteter. I 2004 kom jeg til
Danmarks Designskole (nu Kunstakademiets De-
signskole), og var med i den forskningsopbyg-
ningsproces, der førte til akkrediteringen af ud-
dannelsen og etableringen af et gennemslagskraf-
tigt designforskningsmiljø et sted, hvor der førhen
ikke havde været drevet forskning. At flere faglig-
heder uden egentlig forskningstradition pludselig
skulle relatere sig til det almene forskningsbegreb
var selvsagt ikke uden brydninger, men rummede

Forskning er forskning er forskning er 
forskning – eller?

Forskning er et plusord og er i markant
grad sat på dagsorden. Men hvad er
forskning? Og hvordan kan vi navigere i
et mangfoldigt forskningslandskab? Der
er i høj grad behov for en både kvalifice-
rende og engageret debat.

Af Anne-Louise 
Sommer, adjungeret
professor, museums-
direktør Design-
museum Danmark
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Anne Louise Sommer.
Foto: Privat.
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Forskning er forskning er forskning er 
forskning – eller?

også spændende erkendelsesprocesser, hvor vi
sammen måtte sætte kategorier som kunstnerisk 
udviklingsarbejde ogtavs viden på begreb og relatere
disse til det almene forskningsbegreb. 
Fra 2011 har jeg været ansat ved Designmuseum
Danmark (det tidligere Kunstindustrimuseum),
der er en fuldt integreret ABM-institution med sta-
tus af sektorforskningsinstitution. Efter at jeg er
kommet til Designmuseum Danmark har jeg hørt
et nyt begreb introduceret: ”Museumsforskning”,
og jeg har måttet spørge til, hvad der ligger i muse-
umsforskning? Og overveje om museernes forsk-
ning adskiller sig fra andre typer af forskning?
Flere fremhæver at nærheden til samlingerne er
en afgørende forskel og det forhold, at museums-
forskningen er genstandsbaseret. Hertil kan man
vel kun svare: Hvilken forskning er ikke genstands-
baseret ? Al forskning må i sagens natur være rettet
mod noget, hvad enten det er den mest teoretisk
og abstrakte gren af naturvidenskaben, Bibel ekse-
gese, evidensbaseret medicin – eller den samling,
museumsansatte forskere arbejder med. 

Kritisk masse
På mange af landets museer er forskningsmiljø -
erne små, det gælder f.eks. Designmuseum Dan-
mark, og andre steder er indsatsen endog be -
grænset til en enkelt person. Det gør forskningen
sårbar, og rejser det naturlige spørgsmål: Hvordan
kan vi skabe den fornødne kritiske masse? Det dej-
lige og nemme svar ville være: At ansætte nogle
flere forskere, men sådan ser virkeligheden nok
ikke ud lige nu, hvor riget fattes penge, og der ge-
nerelt lægges op til en mere stram økonomisk
kurs. Derfor handler det i højere grad om, hvor-
dan vi kan skabe større enheder gennem netværk –
både de formelle og de mere uformelle – og hvor-
dan vi kan sikre faglig synergi mellem beslægtede
områder.
Skal museerne, som der lægges op til fra politisk
hold, fungere som vidensinstitutioner og lærings-
miljøer, der bidrager aktivt til samfundet og enga-
gerer brugerne, er det nødvendigt at forskerne
indgår i dynamiske alliancer. Forskningsklynge-
tankegangen kan i den forbindelse være en farbar
vej, der også kompenserer for de mangler, der kan

knytte sig til solitære, ofte monofaglige, forsknings-
miljøer.

Strategi og retning
Forskning kan ikke gradbøjes; det kan siges helt
præcist, hvad der skal til, før vi kan tale om forsk-
ning, uanset om vi befinder os på naturvidenskab,
humaniora eller de kunstneriske fagområder. I
Kulturministeriets udredning fra 2008 opstilles så-
ledes kriterier i forhold til dimensionerne: Origina-
litet, gyldighed og transparens.Der stilles krav om 1.)
at forskningen udvikler ny viden, indsigt og erken-
delse 2.) at der anvendes relevante metoder og teo-
rier og 3.) at der skal redegøres for arbejdets for-
hold til relevante vidensområder.
Det er derfor muligt på museumsområdet at skel -
ne mellem aktiviteter, der honorerer disse krav –
og dem, der ikke gør, og som man i stedet kunne
kalde for tilgrænsende museale aktiviteter; aktivite-
ter, der er relateret til samlingernes forvaltning,
men ikke kan karakteriseres som forskning. Og det
er vigtigt at være skarp på denne sondring. En
måde at sikre dette kan være at indgå i tværinstitu-
tionelle og tværfaglige forskningsprojekter, hvor
partnerne kan komme fra universiteterne, hvor
det almene forskningsbegreb holdes i hævd. På
Designmuseum Danmark har vi indgået en række
mere eller mindre formelle samarbejder med flere
af landets universiteter, der i enhver henseende bi-
drager til gensidig styrkelse og berigelse af forsk-
ningen. Det er vigtigt, at netværkerne etableres på
institutionsniveau - de udvikles ofte i de personlige
relationer, og forbliver desværre oftest person-
bårne.
Et andet afsæt for en konsolidering af forskning 
på museerne er, at den forankres solidt i museets
overordnede strategi, og at forskningen danner
udgangspunkt for kerneaktiviteterne i form af
forskningsbaserede udstillinger og forskningsbase-
ret formidling. En god strategi giver retning både
internt og eksternt og kan derfor fungere som
både vejviser og visitkort. 
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For ganske nyligt meddelte en beskeden notits i 
den lokale annonceavis os borgere, at vores 

lokale museum (Museum Odsherred) ville ophøre
med at eksistere pr. 31. januar 2012. 
Forklaringen er, at museet fra 2013 skal være en
del af en storfusion, som selvbevidst kalder sig for
”Museum Sjælland” (selvom der kun er tale om en
tredjedel af øen). Ganske vist blev fusionen først
vedtaget i byrådet den 18. december, mindst 14
dage efter notitsen i avisen, men den slags petites-
ser skal vi ikke hænge os i her.
Det interessante er kommunens motivation for at
gå ind i fusionen, der reelt har været på vej i et par
år: De vil sikre forskningen! Hallo. Forklaringen på
den pludselige forskningslyst i vores byråd skal fin-
des i den kvalitetsvurdering, som Kulturstyrelsen
for ca. 2 år siden foretog af egnens kulturhistoriske
museum. Her hed det sig bl.a., at museets forsk-
ningsindsats ikke var tilfredsstillende. 
Der var også andre problemer, bl.a. alvorlige mang -
 ler ved museets bygninger, men i stedet for at gå
konstruktivt ind i et arbejde for at løse disse pro -
blemer lokalt, forelskede kommunens politikere
sig i fusionen. Hopla, når bare vi bliver store nok,
så løser alle problemerne sig!
Det forunderlige er, at argumentationen i alle seks
involverede kommuner og i Kommunernes Lands-
forenings konsulent-udarbejdede forslag til fusion
er den samme: Forskningen skal styrkes. Og for-
midlingen selvfølgelig. ”De sjællandske museer 
vil ikke se sig hægtet af, når statslige krav og nye
kva litetsbevidste gæster stiller stadig større krav til 
moderne formidling og forskning på højt fagligt
niveau”, hedder det overalt.
Staten er skurken. ”Nye statslige krav”. Den egent-
lige trussel er nok mest, at staten truer med at dreje
på tilskudshanen: ”Vi vil have høj standard, ellers
får I ikke statstilskud”. Og når man så tror på tidens
mantra ”stort er godt”,  går det galt på lokalt ni-
veau. Museernes magistre har råbt op om retten til
forskning i årevis. Ikke så sært, eftersom det så at
sige er bygget ind i enhver museumsuddannelse.
Og eftersom magistrene er i flertal, når lovrevisio-
ner og den slags diskuteres, er det jo ikke så sært, at
kravene til museernes forskning strammes, hver

gang loven revideres, og når Nævn erstattes af Sty-
relse.
Der skal ikke et øjeblik herske tvivl om, at museer
også er forskningsinstitutioner i den forstand, at
museet naturligvis må undersøge tingene ordent-
ligt, før det kan fortælle de gode historier og fore-
tage deres indsamling. De skal bruge videnskabe-
lige metoder, og man skal kunne stole på såvel 
fortællingerne som på museets samling af viden.
Inspektørernes videnskabelige uddannelse er nød-
vendig med den sunde skepsis og evne til kildekri-
tik, som følger med. 
Derfor er museernes videnskabelighed så at sige
indlejret i deres sandhedsværdi som brugbar kilde
for lærd og for lægmand. Museerne forsker, og de-
res forskningsindsats kan til glæde for enhver af-
læses i udstillinger, fortællinger, samlinger, journa-
ler og årbøger.
Men det er ikke tilfredsstillende hverken for Kul-
turstyrelsen eller for de mest ambitiøse inspek-
tører, som vil have Forskning med stort F, dvs. de
store afhandlinger, der fremlægger ny erkendelse,
uddrager syntesen af mange, systematiske obser -
vationer, falsificerer eller verificerer hypoteserne.
Man skal være en del af den store, internationale
forskningsverden ligesom universiteterne, hvor
man publicerer for hinanden (for få hundrede år
siden på latin, nu på engelsk), og hvor karrieren
står og falder med antallet af publicerede artikler.
Er de lykkeligere på universiteterne? Og er det rig-
tigt og rimeligt at overføre de samme krav til min-
dre lokale museer, der fungerer på fundamentalt
anderledes vilkår?
Men det er den slags forskning, som er modellen
for Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger, og det
har nu som konsekvens kostet vores over hundre -
de år gamle lokale museum livet som selvstændig
institution med tilhørende folkelig opbakning i
museumsforeningerne og deres ansvarsfulde 
med ejerskab.
At sammenlægning af de mindre museer til ét stort
pludselig skulle skaffe kvalificeret forskning til veje
ligner ønsketænkning. Hvorfor skulle de samme
penge, det samme personale (sandsynligvis redu-
ceret i antal), de samme samlinger, de samme mu-

Museerne og den 
hellige forskning

– noget om konsekvenser

Af Ole Strandgaard
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seumshuse og de samme ambitioner om at betje -
ne de enkelte kommuner optimalt ved en fusion
pludselig kaste videnskabelige afhandlinger af sig?
Forvandling fra den kollegiale og lokale muse-
umsverden til et centralistisk museumsvæsen bi -
drager vel ikke med noget positivt? Det hænder jo
trods alt, at der ud af museernes brogede hverdag
og verden kommer begavede afhandlinger. Og
hvis man slår mange små museer sammen til færre
større museer, så vil antallet af lykkelige, videnska-
belige lynnedslag pr. institution naturligvis blive
større. Men den slags statistisk humbug tæller vel
ikke ?

Forudsætningen for det lykkelige lynnedslag er
vedvarende, stabil opbakning fra bestyrelse og kol-
leger kombineret med ekstra bevillinger til frikøb
og arbejdsfred, kort sagt et godt arbejdsklima. Og
så kan man ikke en gang være sikker på succes. Hi-
storien er fuld af ulykkelige skæbner, som er gået i
graven sammen med drømmen om det store, vi-
denskabelige gennembrud – både i museernes ver-
den og i universiteternes.
Derfor bør definitionen på ”kvalificeret forskning”
på museerne, herunder også de mindre museer,
genovervejes. Forskningsinstitutioner, ja. Men hvil-
ken slags? Ingen producerer videnskab under tvang.

Digitalt

Dansk Farmacihistorisk Fonds nye hjem-
meside – et virtuelt farmacihistorisk
museum
Dansk Farmacihistorisk Fond, herunder
Dansk Farmacihistorisk Samling, lance-
rer en ny hjemmeside, som er udviklet
og designet i et tæt samarbejde med
Pharmakon e-learning. Man kan gå på
visuel opdagelse i samlingen og se detal-
jer på udvalgte genstande. Eller søge
rundt i den enestående billedbank med
næsten 1.000 billeder af genstande og
bøger fra samlingen og læse de detalje-
rede beskrivelser om lægemiddelfrem-
stillingens historie fra håndværk til indu-
stri. Den unikke dokumentarfilm fra
1993 om ”Det gamle apotekshåndværk”
med dets mange og stolte traditioner er
blevet digitaliseret og kan også ses på
hjemmesiden. Endvidere kan man teste
sin viden om farmacihistorie.
Hjemmesiden udvikles fortsat, herunder
en engelsk version.
Det nye virtuelle farmacihistoriske muse-
um kan ses på www.dfhf.dk

Dansk Jødisk Museum, København
I år er det 70 år siden, at danske jøder
blev ramt af den nazistiske jødeforføl-
gelse. Det vil blive markeret med en lang
række arrangementer landet over.
På Dansk Jødisk Museum er der taget
initiativ til en netportal, der skal samle
arrangementer og vise vej via kort, be-
skrivelser og billeder fra arrangørerne.
Arrangørerne kan finde samarbejdspart-
nere, og publikum kan få overblik.
Adressen er: Oktober 43.dk.
Man kan få arrangementer optaget på
portalen ved at skrive til museet på
info@jewmus.dk

Designmuseum Danmark, København
Museet har udviklet en ny mobil applika-
tion, der skal supplere formidlingen af
museets udstillinger. Man kan bruge
app’en til at gå på opdagelse i museets
samlinger og udstillinger, lytte til inter-
views og fortællinger og lære museet
bedre at kende.

Louisiana, Humlebæk
Louisiana Channel er et nyt site, hvor
museet løfter sine intellektuelle og
kunstneriske værdier ind i andre sam-
menhænge. Hver uge lægges nye vide-
oer på sitet – louisiana.dk/channel – ud
fra det kriterium, at væsentlighed går
forud for nyhed.
Louisiana Channel er støttet af Nordea-
fonden i tre år med samlet 12 mio.kr.

Ordrupgaard, Charlottenlund
Finn Juhls hus’ position i verdenseliten
blandt det 20. århundredes bolig-ikoner
er blevet cementeret, da et nyt internati-
onalt website gik i luften den 5. novem-
ber 2012. Finn Juhl er i selskab med
Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe
og Alvar Aalto, hvis hjem og boliger er
beskrevet og lokaliseret på iconic -
houses.org’s store dynamiske verdens
kort. 
Iconic Houses Foundation står bag sitet
og har kendte institutioner som Van
Schijndel House i Holland, Schindler
House i Californien og Alvar Aalto Mu-
seum i Finland i ryggen.

Statens Museum for Kunst
Har den 21.februar afholdt seminar om
kunstmuseernes tilstedeværelse på soci-
ale medier. Seminaret er en del af Social

Media Week. Allegra Burnette (Creative
Director, MoMA), Jesse Ringham (Digi-
tal Communications Manager, Tate) og
Sarah Grøn (Digital Editor, SMK) præ-
senterede hvordan de tre museer hver
især bruger sociale medier, og hvordan
de arbejder med strategi og planlægger
hvilket indhold, der skal ud på hvilke 
kanaler.
Kontakt: Ayoe Fridriksdóttir, assiste-
rende webredaktør, SMK. 

Vesthimmerlands Museum, Aars
Museet har modtaget en bevilling på
200.000 kr. fra Kulturstyrelsen til konver-
tering af arkæologiske data til den lands-
dækkende registreringsdatabase Regin.
Formålet med denne database er at
samle de statsanerkendte museers oplys-
ninger om kulturarven på ét sted og
gøre dem offentligt tilgængelige via net-
adgang. Arbejdet gennemføres i 2013 og
vil kunne følges i museets nye informati-
onscenter ”Kulturarvstjenesten Vesthim-
merland”.

Kulturstyrelsen
Ny app om historiske huse. Frie data om
historiske huse forvandlet til turistvenlig
app. App’en med de historiske huse er
udviklet sammen med Kulturstyrelsen
på baggrund af frie data, som for nylig
blev sluppet løs på Danmarks første
hackathon om kulturarv. Kulturarvs-
app’en er udviklet af Kostas Rutkauskas
og Maksim Sorokin. Tilsammen kalder
de sig CodeUnited. De to vandt Dan-
marks første kulturarvs hackathon,
#HACK4DK, som fandt sted i oktober 
på Det Kongelige Bibliotek.

Meddelelser
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Mogens Bencard er mag. art i
kunsthistorie, men kunne med
lige stor ret kalde sig arkæolog el-
ler kulturhistoriker med speciale i
vikingetid, middelalder, renæs-
sance og senere tids kunst. Han
beskæftiger sig med fortiden med
særlig sans for det historisk- an-
tikvariske, altså historien med
dens bevaringsmæssige aktivite-
ter: museer, fredninger, monu-
menter og mindesmærker, det
være sig som forsker, som aktiv i
museumsråd og nævn eller som
medlem af Det særlige Bygnings-
syn. Danske Museer fortsætter
her serien af samtaler med muse-
umsmænd og -kvinder, som har
være med til at tegne den nye
museumshistorie. 

På sporet
Arbejdet i arkiver og samlinger passer
øjensynligt Mogens Bencards tempera-
ment. Som forsker er han optaget af at
komme på sporet af tingene. Selv kan han
lede en på sporet af næsten hvad som helst
og hvor som helst i Danmarkshistorien,
men stederne for hans hovedsagelige virke
er Ribe og Rosenborg. Ribe er i dag takket
være Bencard den bedst undersøgte vi-
kinge- og middelalderby i Danmark. Her-
for modtog han i 2011 den største hæders-
bevisning blandt arkæologer, Erik Wester-
by prisen, for sin knivskarpe arkæologiske
iagttagelsesevne, sin logiske argumentation
og sin evne til at inddrage både studeren -
de og fagfæller i en kvalificeret diskussion. 
Samme år udkom det sidste af i alt 6 bind 
i serien Ribe Excavations 1970 -76. (Århus
Universitetsforlag 2003-2011), som Mo-

Museumsmænd:

Mogens Bencard

Den nye museumshistorie

Af Annesofie Becker, kurator

Mogens Bencard på sit kontor i Quedens Gaard ca. 1970. Foto: Den Antikvariske Samling i Ribe.

Mogens Bencard. Foto: Forlaget Vandkunsten.
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gens Bencard har stået for udgivelsen af og
bidraget til. Serien indskriver sig i en inter-
national sammenhæng og har vakt opsigt i
resten af verden. Som direktør for De Dan-
ske Kongers Kronologiske Samling på Ro-
senborg og Amalienborg (1980 -1998)
gennemgik han systematisk slottets sam-
ling med henblik på at forske i tingene.
Ikke en genstand er ham fremmed. I ho-
vedværket om museernes oprindelse The
Origins of Museums (Clarendon Press,
Oxford, 1985) argumenterer han for, at
Rosenborgs kronologisk opbyggede sam-
ling står i modsætning til kunstkammeret,
hvilket efterfølgende er blevet afgørende
for definitionen af et kunstkammer. 

Antikvaren
Mogens Bencard kalder sig antikvar. Be-
tegnelsen tog han på opfordring af besty-
relsen, da han i 1961 blev den første fagligt
uddannede leder af Den Antikvariske Sam-
ling i Ribe. Tiden her præges ikke kun af
hans opsigtsvækkende arkæologiske resul-
tater og mange kulturhistoriske under-
søgelser og publikationer. I perioden mel-
lem museumsloven af 1958 og museumslo-
ven af 1976, hvor provins- og lokalmuse-
erne fik et vældigt skub fremad, er der to
personer, der var med overalt: Peter See-
berg i Viborg og Mogens Bencard i Ribe.
Deres fælles indsats for at etablere et sam-
arbejde på kryds og tværs af landets hidti-
dige museumsgrupperinger fik betydning
for det samlede museumsvæsen. Dels be-

Mogens Bencard i Quedens Gaard efter fundet af krukkerne fra 700-tallet i Samlingens Magasiner
ca. 1970. Foto: Den Antikvariske Samling i Ribe.

gyndte museerne at opfatte sig som en hel-
hed, dels begyndte provins- og lokalmuse-
erne at afspejle den egn de lå i.1

Har man sagt Ribe må man også sige
Bencard 
Din tid i Ribe betragtes som lidt af en guldalder i
museumshistorien. På det arkæologiske område
skete der noget, som ændrede byens identitet. En
mand kommer til byen, stikker spaden i jorden
og straks sætter han spørgsmålstegn ved den el-
lers vedtagne tid for byens grundlæggelse, om-
kring år 1100. Hvorfor det?
”Jeg opdagede allerede før min ansættelse,
at Ribe var forsvundet ud af forskningen
som en by fra Vikingetiden, forud for An -
sgar. Og der var måske heller ikke grund 
til at tro andet for ligegyldigt hvor jeg stak
spaden ned, fandt jeg ikke noget som
helst, der rakte ned i vikingetid. Alligevel
rystede det mig lidt, da historikeren Aksel
E. Christensen omkring den samme peri-
ode ligefrem undsagde Ribe ved at hævde,
at byen ikke havde eksisteret før middelal-
deren. Der var dog skriftlige kilder, som vi-
ste, at Ansgar omkring 855 havde tilladelse
til at bygge en kirke i Ribe og så var der na-
turligvis det forhold, at byen var bispesæde
i 900-årene. At Thorkild Ramskou og an-
dre forhistoriske arkæologer ikke mente,
at der var noget at komme efter havde hid-
til kun fået mig til at trække på skulderen,
men at en historiker på den måde lod de
skriftlige kilder løbe deres vej, dét virkede
sgu højst ejendommeligt. 

Den første gravning, der indikerede noget
andet stod min vikar, forhistorisk arkæolog
Aino Kann Rasmussen for. Den fandt sted i
1970 på banegårdspladsen , hvor vi vidste
at Skt. Nicolai Kirke havde ligget. Som det
allersidste der kom frem, var en grav, der
vendte nord-syd, ikke mod øst som en kri-
sten begraves, og der var i graven et par
fund, som kunne dateres til 700- årene.
Derefter blev vi i magasinerne opmærk-
somme på enkelte genstande fra det
samme område, som også var fra 700-
årene! 
Vinteren efter blev vi hjulpet af en mere
prosaisk udgravning, idet der skulle laves
en fundering under Kunstmuseet på den
anden side af åen, et område vi  opfattede
som suburbium (forstad), og hvor vi aldrig
havde gravet. Her fremkom materiale, der
så helt anderledes ud end det fra udgrav-
ningerne i det centrale Ribe - på Domkir-
kesiden - og som formentlig var fra vikinge-
tiden.
Pludselig var vi altså nede i 700-årene. De
næste seks års udgravninger blotlagde en
permanent bosættelse med tilhørende
markedsplads grundlagt omkring 710. Det
kan du alt sammen læse om i Ribe Excavati-
ons. Jeg forlod i hvert fald byen med det re-
sultat, og det er stadig ikke anfægtet, at
Ribe blev grundlagt dette år. Mine efterføl-
gere fortsatte arbejdet og fik bygget en klar
kontinuitet op mellem de ældste lag, men
900-årene og 1000-årene står endnu delvist
åbne.”

Politisk rygstød
Hvordan reagerede lokalpolitikerne på dine ar-
kæologiske resultater?
”At jeg kunne glæde diverse byrådsmed-
lemmer med den oplysning, at de boede i
Danmarks ældste by, gjorde bestemt ikke
indtryk på en mand fra Fremskridtspartiet,
som under en budgetforhandling mente,
at der måtte kunne spares væsentligt på
Antikvarisk Samlings budget. ’Hvis der skal
spares kan det kun gøres med min løn, for
det er den eneste væsentlige udgift der er’,
svarede jeg som sandt var. Men den social-
demokratiske skolepedel, Leif Steiness
havde regnet ud, hvor mange fondsmidler
jeg havde skaffet til byen, han havde sgu
talt dem sammen. Dér tav kritikeren; må -
ske var jeg alligevel en nyttig mand for byen?
Og i 1977, hvor der så ud til at være en god
chance for, at jeg kunne komme til Rosen-
borg, ville byrådet give mig tre års betalt
orlov til at skrive om Vikingetidsgravnin-
gerne. Dér besluttede jeg, at hvis en flok
venstrebønder sætter sig ned og bliver
enige om at give en mand tre års løn for
noget, som de til syvende og sidst kunne
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På loftet i Quedens Gaard, i opvaskestativet
frisiske og holstenske fade. Årstal ukendt.
Foto: Palle Sønderstrup.
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have al grund til at mene, at han kunne
gøre i sin fritid, så ville jeg ikke være be-
kendt at sige nej. Så jeg tog ind til kammer-
herre Olufsen på Rosenborg, for at trække
min ansøgning tilbage. Da han sagde, at
han kunne holde stillingen til mig i tre år,
drog jeg hjem som en glad mand. Jeg fik
tre år til at sige farvel til Ribe og jeg fik lov
til at sidde på Sydjysk Universitet i Esbjerg,
et vidunderligt sted, hvor jeg fik kontor og
skrivemaskine og papir og hjælp til ren-
skrivning. Hvad mere kan man forlange?”

Student i mesterlære
Før vi kommer ind på Rosenborg, har jeg lyst til
at spørge, hvordan du, allerede i studietiden,
kom til at arbejde på Nationalmuseet?
”Da jeg indskrev mig på Kunsthistorie ved
Københavns Universitet  i 1948, spurgte
professoren Christian Elling mig, hvad jeg
dog ville der: ’Se Dem dog om, alle kunst-
historikere på museerne er omkring de 40,
der går mindst 30 år, før der bliver en stil-
ling til Dem’. Jeg læste i to år uden at
kunne finde ud af noget som helst. Efter
andre to år i hæren kørte jeg en hel som-
mer rundt i Danmark på min fars knallert
for at se på kirker, og da jeg vendte tilbage
til studiet sagde Elling, at det var skrække-
ligt så få kunsthistorikere, der var ude på
museerne. ’De skal gå til Erik Moltke på
Nationalmuseet’. Sådan blev jeg regn-
skabslæser ved Danmarks Kirker, hvor jeg
lærte gotisk håndskrift og meget andet nyt-
tigt. Erik (runolog) og Elna (arkitekt)
Moltke blev mine læremestre i alt; at se på
ting, at aflæse teknikker, at læse beskrivel-
ser, alt. Efter et par år begyndte jeg min
egentlige arkæologiske mesterlære på
Middelaldersamlingen. 
Inspektørerne på 2. Afdeling var både vi-
dende og rejsende. De havde et kolossalt
landskendskab, men afdelingen var
præget af interne stridigheder og mangel
på overskud. Der var flere som i de ti år jeg
var på afdelingen gennemførte aldrig at
hilse. Engang spurgte inspektør Schultz,
som heller aldrig havde hilst, om det var
mig der havde stået for opmålingerne på
Gråbrødrekirken i Næstved. Jo, det var det.
’Det var godt gjort !’ Siden vekslede vi al-
drig et ord, men det føltes som et ridder-
slag.”

Ni undervisningstimer og en konferens
Var der en rarere omgangstone på dit studie?
”Hvad fanden, jeg overlevede jo. Med hen-
syn til mit studie, så har jeg vel sammenlagt
deltaget i så mange undervisningstimer,
som du kan tælle på to hænder – og så
mangler der en finger på den ene. Jeg har
i øvrigt heller aldrig fået et officielt brev fra

universitetet, der bekræfter, at jeg har be-
stået. 
På et tidspunkt spurgte Elling, hvad jeg
havde tænkt mig at skrive konferensspeci-
ale om. Da jeg svarede: ’1600-årenes fynske
billedskærere’, standsede Elling sin van-
dring op og ned ad gulvet: ’ Jeg ved jo
godt, at De er ansat på Nationalmuseet,
men De behøver vel ikke i den anledning,
at lade Dem sænke ned til Nationalmuse-
ets stade’. Det blev i stedet til et speciale
om wienerbarokkens arkitekt, Fischer von
Erlach (1656-1723).
Jeg havde læst Hans Sedlmayr (kunsthistori-
ker, 1896–1984) der, som den antimoder-
nist han er, bygger sine overvejelser om ar-
kitektur omkring, hvad der gemmer sig i
arkitektens sjæleliv. Men for mig er det
helt andre ting, der afgør, hvorfor et stykke
arkitektur kommer til at se ud som det gør,
for eksempel hvilken social position byg-
herren har, bygningsværkernes placering i
bybilledet og andet, der sammenfattende
betragter arkitektur som et resultat af no-
get i omgivelserne. 
Dét var sjovt at skrive det speciale, men el-
lers var de fleste eksaminer et mareridt.
Man kunne komme op i alt lige fra sume-
rerne til Picasso. På et tidspunkt lykkedes
det mig at undgå at besvare en eneste af
fire skriftlige fire timers opgaver efter ord-
lyden. Jeg var rædselsslagen da jeg til sidst
skulle op til mundtlig eksamen hos Elling,
men heldig, for Elling var uhyre tilfreds
med, at man argumenterede godt for sin
slutning, så var det ligegyldigt om denne
var rigtig eller forkert. ”

Rosenborgs enestående kronologi
I 1981 kom du til Rosenborg efter de mange år i
Ribe, hvor du byggede alt op fra grunden, og ef-
terfølgende  tre år på universitetet, hvor du skrev
om  vikingeudgravningerne. Her stod du med
en kongelig og, kan man måske tillade sig at
sige, færdig samling. Hvad var det der var så
tiltrækkende ved den?
”Rosenborg er det eneste museum, der
kan give dig de oplysninger, enhver muse-
umsmand måtte ønske sig. Står du med en
genstand i hånden får du svar på hvem der
har lavet den, hvornår, til hvem og til hvil-
ket formål. Helt tilbage til 1600-årene. Der
findes ikke den samme unikke kombina-
tion af skriftlige kilder og materielle i an-
dre samlinger. Her kan du gå bagud i in-
ventarerne for hvert tiår tilbage til 1696.
Inventarerne refererer til hinanden indtil
det sidste slotsforvalterinventar fra
1830’erne og derefter, i 1835, kommer det
første museumsinventar, som bryder
denne uendelige kontinuitet i slottets in-
ventarer. På den måde kan du gennem-

bryde det inventar, de første museumsfolk
lavede, og spadsere helt tilbage til et andet
inventar, som viser, at den eller den gen-
stand er kommet fra Christiansborg, Fre-
deriksborg eller hvor det måtte være, og så
i øvrigt gå videre herfra. Der er så uendelig
mange spørgsmål man kan stille sig i den
samling. 
Da jeg begyndte på Rosenborg besluttede
jeg at lave særudstillinger, der alle skulle
tage sit udgangspunkt i et eller andet
emne på slottet, så jeg kunne benytte lejlig-
heden til at lave en publikation om emnet.
Jeg insisterede dermed på at forske, det
gennemførte jeg hele vejen, og det gør jeg
den dag i dag.

Tingenes egen plads
I din tid på Rosenborg iværksatte du en række
store udstillingsprojekter udenfor Danmark,
blandt andet i Dresden og på Versailles. Du var
en lige så aktiv museumsmand som i Ribe, nu
var mødelokalerne bare lidt større og finere og
samtalerne førtes på fremmede sprog. Er der en
udstilling , som du holder særligt meget af?
”Jeg blev en dag ringet op af en journalist,
der ville vide, hvad jeg mente om, at Ro-
bert Jacobsen havde kaldt sin kunst ’ligeså
eviggyldig som den på Rosenborg’.  ’Hvis
Roberts ting er ligeså sindssyge som dem
på Rosenborg, så forstår jeg hvad han me-
ner’, var mit svar. På den baggrund blev
Robert og jeg enige om at lave en udstil-
ling, hvor han skulle stå for udvalget både
af sine egne ting og af dem på Rosenborg.
Så gik der, som der jo ofte gør, et år eller
to, før vi kom i gang, men i mellemtiden
havde han lavet en række nye, delvist for-
gyldte jernskulpturer, som han kaldte for
sin Rosenborgsamling. Den kom han en
dag og satte af hos mig og det var det. Jeg
kunne kun overtale ham til en hurtig tur
gennem slottet for lige at se, hvad der i
hans smag var for kitschet og hvad der var
for klassisk, så jeg i det mindste havde en
retningslinje. Efter at Robert havde forladt
stedet tilbragte jeg mindst fjorten dage tid
med hans ting, før jeg begyndte at hente
genstande ind fra slottet, en efter en. Det
blev til mange prøveopstillinger, især om
natten når der var faldet ro over museet,
men til sidst begyndte tingene at opføre sig
som gamle køer i en stald, de fandt selv ind
i båsene.
Jeg havde besluttet, at jeg som baggrund
for udstillingen ville bruge dybt, mørke-
blåt fløjl, vel vidende at Robert aldrig hav-
de set sine ting på baggrund af andet end
hvidkalkede vægge. Undervejs fik jeg den
idé, at det jeg i virkeligheden lavede var en
kunst-kammerudstilling, sådan som den
ville se ud om 200 år, og hvor Roberts ting
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helt naturligt indgik. Jeg var ligesom Robert
fornøjet med resultatet. Men dagen efter
åbningen kom kustodestrejken. Den vare-
de en sommer. Vi nåede at have to gæster.
En dronning og en dronning. Du må selv
gætte deres navne. Det må være den mest
eksklusive udstilling jeg har lavet til dato.”

En Viggorøv
Lad os afslutningsvis vende tilbage til tiden,
som man kunne kalde provinsmuseernes æra i
1960’erne og 1970’erne. Hvordan påvirkede
styrkelsen af provins- og lokalmuseerne forholdet
til Nationalmuseet?
”Nationalmuseet kom på et tidspunkt vir-
kelig i klemme i forhold til provinsmuse-
erne, fordi det skulle vænne sig til, at un-
dersøgelser og indsamlinger ikke længere
kunne ske uden forudgående aftaler. Mu-
seet skulle indstille sig på, at se sig selv som
del af en større helhed. 
Der herskede dengang en voldsom strid
mellem rigsantikvar P.V. Glob og kontor-
chef i kulturministeriet, Viggo Nielsen,
som kom til at spille en rolle for hele muse-
umsudviklingen. Viggo trak nemlig al fred-
ning over i kulturministeriet og senere i

Miljøministeriet; det fik blandt andet den
virkning, at provinsmuseerne kom til at
overtage større og større dele af admini-
strationen af gravningerne ude i landet.
Nationalmuseet opfattede sig derved som
skubbet ud på et sidespor. Jeg prøvede at
overbevise folkene på 1. Afdeling om, at de
skulle være lykkelige over, at de nu havde
mulighed for at koncentrere sig om de
store linjer. 
Det resulterede i, at jeg kom til at høre til
dem, der gik under begrebet en viggorøv.
Jeg satte stor pris på Glob, men jeg kunne
ikke acceptere hans måde at administrere
på, der var aldrig sammenhæng mellem to
sager. Viggo Nielsen var lige modsat. Han
så landet på en helt anden måde end de
specialiserede arkæologer, nemlig som en
helhed. Det var rigtigt.
Det er sandt, at provinsmuseerne kom styr-
ket ud af 1960’erne. Til gengæld har de
kulturhistoriske museer nu tabt feltet. I
dag tales der udelukkende om kunstmuse-
erne. Jeg spørger mig selv, hvorfor folk
mon synes, at den abstrakte form for sam-
ling, som et kunstmuseum er, er så langt
mere interessant end deres egen historie?”

Under og over jorden
Ja, hvorfor har de kulturhistoriske lokalmuseer,
der i din tid blomstrede så smukt, i dag mistet
terræn?
”Jeg tror, de har specialiseret sig for meget
inden for deres akademiske område. Ar-
kæologerne har erobret de kulturhistori-
ske museer. Man vil helst have chefer, der
er forhistoriske arkæologer. På et tids-
punkt gik det endda så vidt, at museerne
kun måtte grave eller opbevare forhisto-
risk genstandsmateriale, dersom chefen
var forhistorisk arkæolog. Arkæologerne
interesserer sig ikke meget for det, der er
over jorden, men det gør politikerne og 
etnologerne, som heldigvis har fået mere
indflydelse. Et museum blander sig derfor
i byens debat. 
Det er vigtigt, at provinsmuseerne værner
om den forbindelse til det lokale, som de
er opstået af, og det vil være en katastrofe
om sammenlægninger og fusioner og den
deraf følgende bureaukratisering får den
følgevirkning, at museerne bliver isoleret
fra det omkringliggende samfund.
Et provinsmuseum skal specialisere sig,
men specialet skal bestå af den by, den
egn, museet befinder sig i – fra Istid til 
Ishus.

1. Bencard lagde et stort arbejde i hvervet som sekre-
tær for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening,
som formand for Statens Museumsnævn og af For-
tidsminderådet, samt, allerede fra 1966, som med-
lem af Det særlige Bygningssyn, hvor han senere blev
formand (1980-84). I 1970 fik han et treårigt adjunk-
tur ved Københavns Universitet for at skrive om mid-
delalderkeramik. Samtidig underviste han på Semi-
nariet i Ribe og på Kunsthistorie ved Århus Universi-
tet, hvor han også var censor på Institut for Middelal-
derhistorie. Han skrev og redigerede indtil flere
tidsskrifter, blandt andet Mark og Montre, og sad
derudover i mange lokale bestyrelser lige fra Turist-
foreningen til Historisk Samfund for Ribe Amt.

Ribe, begyndelsen af
1970’erne. Foto: Palle Hede-
mann, Nordisk Pressefoto.

Foto: Rosenborgsamlingen.
1981. 
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Samfinansierede ph.d projekter 
– en gangbar model

Den 12.12. 2012 fik museumsinspektør Kim Furdal
ph.d.-graden for sin afhandling Kampen om lokal -
historien ved Syddansk Universitet - Institut for
Grænseregionsforskning, og Museum Sønderjyl-

land råder derfor nu
over endnu en ph.d.-ud-
dannet medarbejder.1

Museet opslog i 2010 sit
første museum-univer -
sitet ph.d. stipendium
sammen med Institut
for Grænseregionsforsk-
ning ved Syddansk Uni-
versitet. Med fornem
støtte fra Kulturarvssty-
relsen skaffedes de mid-
ler, der skulle til for øko-
nomisk at løfte forløbet
– altså tre års løn og

nogle udgifter bl.a. til rejser. Projektet finansiere-
des således med en 1/3 til hver af de deltagende
institutioner og havde til formål at belyse de af-
stemninger om nationalt tilhørsforhold, der fandt
sted i en del grænseområder i Europa i tiden umid-
delbart efter Første Verdenskrig. (se også Peter
Dragsbos artikel i DM nr. 1/2012). 
Jeg skal følgende fremhæve nogle af de fordele,
der kan være ved samfinansierede ph.d.-stipendier,
såvel for museet som for stipendiaten selv – og en-
delig for universiteter og offentligheden i øvrigt,
der i sidste ende også får gavn forskningen. Projek-
tet blev i efteråret 2010 tildelt etnolog cand.mag.
Nina Jebsen, der i samarbejde med sine vejledere,
museumsinspektør Inge Adriansen, Museum Søn-
derjylland og lektor Martin Klatt, Institut for
Grænseregionsforskning, skulle udforske folkeaf-
stemningerne i Slesvig og rejse rundt til museer, 
arkiver, forskningscentre og biblioteker i de øvrige
folkeafstemningsområder i Europa. Slutmålet er
en engelsksproget afhandling og publikation, men
undervejs er der også blevet leveret artikler, under-
visning og foredrag. Dertil har Nina Jebsen som en
vigtig del af forløbet deltaget i tilrettelæggelsen af

en ny permanent udstilling om ”Folkeafstemninger og
Genforening 1920” på Sønderborg Slot. 
Der er mange fordele både for museerne, universi-
teterne og ikke mindst kandidaterne ved at dele et
ph.d.-forløb mellem et universitets- og et museums-
miljø. Den helt oplagte er, at Nina ved siden af sin
forskning på universitetet også har arbejdet på mu-
seet, bl.a. med skrivning af artikler, fremstilling af
udstilling og afholdelse af foredrag – tre meget
væsentlige arbejdsområder på ethvert museum
Netop arbejdet med samlingerne under vejledning
af museernes egne medarbejdere er et af de punk-
ter, hvor denne ph.d.-type har særlige egenskaber,
der fremmer forståelsen for grundlaget og arbejds-
processerne bl.a. formidlingen på museerne. Mu-
seet har desuden fået en ekstra kollega, der natur-
ligvis ikke har kunnet bruges efter vores for godt-
befindende, men hun har i høj grad bidraget til
forskningen i museet og således også deltaget i de
faglige fora, som har været relevante for hende. 
Nina Jebsens ph.d. forløb afsluttes i 2013; resulta-
terne vil i høj grad blive brugt ikke blot i Sønderjyl-
land, men formodentlig også i nogle af de andre
grænseområder, projektet belyser. Museet er del af
et netværk af museer i Europa, der arbejder med
nationale mindretal og i november 2012 afholdt vi

Forskning på 
Museum Sønderjylland

Selvom ph.d. kravet i den nye museums-
lov ikke er så markant som i det oprinde-
lige forslag til ændring af Museumsloven,
skal forskningen på et museum som
Museum Sønderjylland være en bærende
del af arbejdet. Museets direktør kom-
menterer den samfinansierede ph.d. mo-
del som en vigtig vej til at øge forsk-
ningsindsatsen på museerne. 

Af Orla Madsen, 
Museum Sønder-
jylland
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Kim Furdal forsvarer sin ph.d. afhandling på Institut for
Grænseregionsforskning d. 12 december 2012. 
Foto: Reiff Furdal.
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den første konference på Sønderborg Slot om
mindretal og minoriteter på museer.2 I 2017 for-
venter vi–til trods for at titlen som Europæisk Kul-
turhovedstad endte i Århus – at lave en stor særud-
stilling om de nationale mindretal i Europa både
på Sønderborg Slot og andre relevante steder i Eu-
ropa. Gennem Nina Jebsens projekt kan vi give
borgerne ikke blot i Sønderjylland, men også i
”søsterområder” i Europa en konkret formidling
med fokus på den fælles europæiske historie. 

Arbejdsplanen – et vigtigt redskab
Nu behøver god forskning ikke altid at medføre en
ph.d. Dels skal ph.d.’erne jo helst fortsætte forsk-
ningen, efter at den akademiske titel er i hus, dels
skrives der rigtig mange fine publikationer på de
danske museer, som bygger på forskning af meget
høj kvalitet, også uden at der er tale om ph.d. af-
handlinger. 
Forskningsarbejde på et museum kræver kontinu-
erlig fokus på forskningsvilkårene fra både medar-
bejdernes og ledelsens side. I Museum Sønderjyl-
land anvender vi i høj grad vores fire års arbejds-
plan til at styre dette arbejde (http://www.muse-
um-sonderjylland.dk/SIDERNE/Information/10-
Arbejdsplaner.html). Arbejdsplanen er et glim-
rende redskab til både planlægning og gennem-
førelse af forskningen (og selvfølgelig også alle an-
dre opgaver). Så et hurtigt blik ud over museets ar-
bejdsområder viser, at der finder god forskning
sted på de fleste afdelinger, f.eks. i form af store
publikationsprojekter, som er gennemført inden
for det seneste par år. I flæng kan nævnes muse-
umsinspektør Anne Birgitte Sørensens store bog
om Østergård-gravningerne – et projekt, der er fi-
nansieret dels af store fondstilskud (bl.a. fra
VELUX FONDEN) dels af museet selv. En publika-
tion om de nye krigsbytteofre i Ejsbøl Mose er lige-
ledes godt på vej til udgivelse i 2013. Denne bog og
arbejdet i forbindelse med den er også i høj grad fi-
nansieret af private fonde (bl.a. Carlsbergfondet)
og lavet i tæt samarbejde med Moesgård Museum,
Nationalmuseet og Museet på Gottorp Slot. Bogen
er skrevet af museumsinspektørerne Anne Nørga-
ard Jørgensen fra Kulturstyrelsen og Hans Chri-
stian Andersen fra Museum Sønderjylland.3

Pulje til forskning
Det er vigtigt at fastslå, at god forskning ikke kom-
mer af sig selv. Ovennævnte fælles ph.d. projekter
med universiteterne er absolut anbefalelsesvær-
dige at gennemføre. Den delte finansiering mel-
lem institutionerne og de gode bidrag fra Kul-
turstyrelsen gør det endvidere økonomisk muligt
(også for mindre institutioner) at gennemføre pro-
jekterne. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at
gennemføre ph.d.-projekter og så tro, at museets
forskningsforpligtigelse er løst. Museets faste med-
arbejdere (ph.d’ere såvel som andre videnskabe-
ligt uddannede) har lige så meget ret og naturlig-
vis også pligt til kontinuerligt at forske inden for
deres fagområder og specialer. En omfattende,
kvalificeret forskningsindsats kræver derfor både
accept af, at den er nødvendig for opfyldelsen af
museets formål,  og at den opnår kontinuerlig
støtte fra museets ledelse. Museum Sønderjyllands
bestyrelse oprettede således allerede i 2007 en fæl-
les pulje til forskning og publikationer. Puljen blev
oprettet i erkendelse af, at forskningsområdet er
en så central del af museets virke, at den også skal
være synlig i museets budgetter. Puljen er ikke
særlig stor – 300.000 kr. pr. år, men den er yderst
vigtig som medfinansieringskilde bl.a. til oven-
nævnte ph.d. projekter, men også andre forsk-
ningsprojekter i museet. Fra puljen kan således
også ydes frikøb i en til to måneder, hvis en medar-
bejder ønsker at få ro til at skrive en større ansøg-
ning eller evt. at lave et forstudie til et projekt. Li-
geledes anvendes midlerne som medfinansiering
af publikationer, hvor indtægterne fra salget af
disse så til gengæld ubeskåret går tilbage i kassen.
Puljen administreres af museets ledergruppe, og
ansøgninger kan indsendes når som helst. 
Man må ikke underkende signalværdien i, at det 
er museets bestyrelse, der har oprettet puljen. Der-
med har den signaleret, at det i høj grad både er
nødvendigt og anerkendt at foretage forskning i
Museum Sønderjylland – ja, at forskningen er
grundlaget for museets virke.

1. Museet har otte medarbejdere, der har titlen eller en tilsva-
rende titel.

2. I tilknytning til netværket af mindretalsmuseer arbejder vi alle-
rede nu med planerne for endnu et ph.d.-projekt i samarbejde
med Institut for Grænseregionsforskning. Vi er dog endnu ikke
helt klar til at sætte projektet i søen. Det er vi derimod på muse-
ets naturhistoriske afdeling i Gram. Her er Statens Naturhisto-
riske Museum, Kulturstyrelsen og Museum Sønderjylland gået
sammen om at opslå og finansiere et projekt om hvalernes tak-
sonomi med udgangspunkt i en ca. 10 millioner år gammel
næbhval fra Gram Leret. Her vil vejledningen igen blive delt
mellem de to museers erfarne forskere. 

3. Lige nu sidder endvidere to medarbejdere med større længere-
varende projekter. Således har seniorforsker, tidligere overin-
spektør Inger Lauridsen siden 2010 arbejdet med et stort pro-
jekt om Tønderkniplingernes historie. Projektet finansieres af
midler fra Carlsbergfondet.  Museumsinspektør Mikkel Leth
Jespersen er i foråret 2012 begyndt på et to årigt forskningspro-
jekt finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunika-
tion om Aabenraa-søfarten i 1800-tallet og den internationale
sammenhæng, den indgik i. Dette projekt er blevet bakket op
af universiteter og andre forskningsinstitutioner i Danmark,
Tyskland og Hongkong.

Underkæben til den fossile
tandhval, der danner bag-
grund for det netop bevil-
gede ph.d. projekt ved mu-
seets naturhistoriske afde-
ling. Foto: Museum Søn-
derjylland.
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Dansk Center for Museumsforskning (DCM) 
blev skabt i 2011 som et center uden mure.

Ligesom med André Malraux’ gamle forestilling
om et musée imaginaire (og i den engelske oversæt-
telse: Museum without walls) er der tale om et center
uden fysisk forankring. Medlemmerne består i dag
af 14 universitetsinstitutter med det til fælles, at de
alle bedriver museumsforskning, der omfatter mu-
seer, arkiver og aktivitetscentre, herunder forsk-
ning i kunst, kultur- og naturarv samt i formidling
af denne arv i fysiske og virtuelle rum. 
Baggrunden for centret er et ønske om at samle og
udvikle museumsforskningen med afsæt i universi-
teternes videnskabelige indsigter, altså en slags si-
destykke til Organisationen af danske Museer
(ODM), der jo koordinerer en række opgaver for
museerne. Museumsforskningen på universite-
terne er nemlig i dag en ret skrøbelig størrelse, der
ofte er båret af enkelte eller få personer og med
små og spredte forskningsmiljøer. 
Ved at institutterne deltager som medlemmer af
centret og dermed også centrets styregruppe, er
ideen at skabe en mere robust og langtidsholdbar
organisering, så universiteternes museumsforsk-
ning både samles, synliggøres yderligere nationalt
og internationalt og anerkendes på de enkelte in-
stitutioner. Herved håber vi også, at universiteter-
nes museumsforskere bliver endnu bedre samar-
bejdspartnere for museerne og museernes egne
forskere. 
At centret vægter samarbejde og videndeling højt,
ses af vores eksterne aktiviteter. Disse omfatter vel-
besøgte temaeftermiddage, nationale konferencer
og ph.d.-kurser, hvor vi starter det første kursus op
til marts 2013. Det har fokus på museumsdidaktik
og -læring, bl.a. med den amerikanske læringsteo-
retiker og museumsforsker Lynn Dierking som del-
tager. Blandt de åbne temaeftermiddage har em-
nerne løbet fra bl.a. refleksioner over indsamling
og bevaring til ”det strategiske museum”, hvor især
en række yngre forskere har præsenteret frisk
forskning, mens efterårets konference belyste mu-
seernes forskningsbegreb i nationale og internatio-
nale optikker. Ambitionen er at skabe rammer for
dialog og debat, og målt på deltagerlister og dis-
kussionslyst er den til fulde blevet opfyldt indtil vi-
dere.

Vi har også i 2012 udarbejdet en rapport om mu -
seumsforskningen på danske universiteter – dens
omfang, økonomi, organisering og tematiske prio-
ritering. Selv om mange nok har haft det på for-
nemmelsen, kan det nu dokumenteres, at forsk-
ningen primært har fokus på formidling og udstil-
ling, mens indsamling og registrering forsømmes,
ligesom det ofte er ph.d.-studerende og post.doc.’-
ere, der bedriver forskningen, hvilket giver den
førnævnte skrøbelige forankring. For alle aktører,
inkl. beslutningstagerne, er det vigtigt at få et do-
kumentationsgrundlag for at kunne udvikle et om-
råde, og denne rapport hjælper på vej. Rapporten
kan læses i sin helhed på centrets hjemmeside.

Ikke alternativ men synergi
DCM’s etablering og prioriteringer er udtryk for, 
at vi ønsker at gøre vores til at komme ud over den
ofte polariserende debat om forskningsbegrebet i
og uden for kultursektoren og ’grader’ af kvalitet. 
I stedet er vi optaget af at styrke universiteternes bi-
drag til en samlet kvalitetsudvikling af dansk muse-
umsforskning og allerhelst i samarbejde med mu-
seerne. DCM skulle gerne være en hoveddør for
museer, der ønsker at samarbejde med universite-
ter – ligesom ODM er det for mange universitets-
forskere. 
Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på for-
skellene i vilkårene for universitets- og museums-
forskere inden for området. Hvor museernes forsk-
ning fortrinsvis retter sig mod egne samlinger og
formidling af disse, omfatter museumsforskningen
på universiteterne også fx museernes teori, praksis-
ser og historie i bredere forstand; og hvor forskere
på museerne ofte skal spænde over både formid-
ling til fagfæller og det almene publikum, er fag-
fælleformidlingen i højsædet på universiteterne –
selv om kravene til bred formidling også stiger for
universitetsforskere.  

Forskeruddannelse i fokus
Opgaven med at koordinere og tale museums-
forskningens sag også internt på universiteterne
bliver givetvis større i de kommende år, ikke mindst
set i lyset af, at forskningen jo er kommet i fokus
med Lov om ændring af museumsloven og det lovfor-
beredende arbejde bag. 

Synergi i 
museumsforskningen

Af Kirsten Drotner 
og Hans Dam 
Christensen, 
Dansk Center for 
MuseumsforskningD
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Kirsten Drotner. 
Foto: Syddansk Universitet.

Hans Dam Christensen.
Foto: Det Informations-
videnskabelige Akademi.



DANSKE MUSEER  1/13 23

Skønt lovbehandlingen nedjusterede de formelle
krav til kvalifikationerne for ansøgere til ministeri-
ets forskningsmidler, præciserer forligsteksten, at
fordelingen af midler mellem Kulturstyrelsen og
Kulturministeriets Forskningsudvalg styres af mu-
seernes muligheder for at opfylde de krav, der sva-
rer til ph.d.-niveau. Stiger antallet af forskerbe-
dømte medarbejdere på museerne, falder således
Kulturstyrelsens midler til uddeling blandt ikke-be-
dømte ansøgere, mens Forskningsudvalget får
flere midler. Meningen er nu, at der afsættes mid-
ler til forskerbedømmelse af museernes medarbej-
dere i de kommende år, og at den gennemføres ef-
ter ”de almindelige regler for forskningsbedøm-
melse”. 
Formentlig sigtes på universiteternes regler. Det er
i hvert fald kun herfra, der kan tildeles ph.d.-gra-
der, og det er her, man har den største erfaring
med forskerbedømmelse. DCM formidler meget
gerne sine medlemmers kompetencer i denne

sammenhæng. I praksis er universiteterne i forve-
jen hovedaktører i at udbyde kurser, der udgør ho-
vedhjørnestene i en forskeruddannelse sammen
med vejledning ved kompetente forskere og delta-
gelse i aktive forskermiljøer i ind- og udland. 
I diskussionen om ændringerne af de formelle kva-
lifikationskrav til forskere på museerne har fokus
mest været på publikationskravene. Men en ph.d.-
uddannelse træner den studerende også til at bi-
drage til et videnskabeligt miljø – herunder fx at
udføre fagfællebedømmelse af andres arbejde,
skrive forskningsansøgninger, lede forskningspro-
jekter, arrangere videnskabelige konferencer og
deltage i internationale forskningsnetværk. Det er
aktiviteter, som løbende kvalificerer forskningen
ikke blot som ph.d.-studerende, men også bag -
efter, og det er aktiviteter, som er vigtige at huske 
på, når der foretages en forskerbedømmelse. 
Det ligger derfor lige for også at indgå i en di s -
kussion af kvalifikationsforskelle mellem en 
adjunkt/forsker og en lektor/seniorforsker, hvor
kun sidstnævnte kategori af forskere kan vejlede
ph.d.-studerende og sidde i bedømmelsesudvalg.
En ph.d.-grad er blot et skridt på vejen til at kvalifi-
cere sig til disse vigtige opgaver. Skal museernes
forskningsindsats styrkes efter de almindelige reg-
ler for forskningsbedømmelse, kræver det altså
mere end ph.d.-grader. Ved at samle flest mulige 
af de universitetsinstitutter, der bedriver museums-
forskning, kan DCM forhåbentlig fungere som ’er-
faringsopsamler’ og brobygger mellem universite-
terne og museerne, når der gælder forskeruddan-
nelse og -udvikling på området.

En tydeligere stemme for forskningen
På museerne er forskning blot ét aspekt, omend
det er et aspekt, der gerne skulle være integreret i
de øvrige museumsfunktioner og virke som inspi-
ration for udvikling. På universiteterne er forsk-
ning også bare et aspekt, der skal virke sammen
med uddannelse og videnudveksling med det om-
givende samfund. Både på museerne og universite-
terne er forskningens langsigtede mål ofte trængt
af mere kortsigtede krav; og der er rift om forsk-
ningskronerne både internt og eksternt. I den situ-
ation ønsker DCM at medvirke til at synliggøre og
dokumentere museumsforskningens betydning for
det samlede kulturområde – forhåbentlig til gavn
for museumsområdets kvalitetsudvikling, hvad en-
ten den sker inden eller uden for museerne. 

Kirsten Drotner er professor ved Syddansk Universitet og
formand for Dansk Center for Museumsforskning; Hans
Dam Christensen er forskningschef ved Det Informations-
videnskabelige Akademi og næstformand i Dansk Center
for Museumsforskning.
Rikke Villadsen og Kirsten Drotner, Dansk museumsforsk-
ning: status og tendenser (februar 2012):
http://www.museumsforskning.dk/wp-content/uplo-
ads/2011/09/rap-mus-forsk-010212.pdf
Link til DCMs hjemmeside : http://www.museumsforsk-
ning.dk

Professor Brita Brenna fra
Universitet i Oslo taler ved
DCMs konference Chan-
ging Research Concepts at
Museums på Syddansk
Universitet den 17. sep-
tember 2012. 
Foto: Dansk Center for
Museumsforskning.
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Priser

Statens Museum for Kunst
Ole Haslunds Kunstnerfond har netop
skænket museumsdirektør Karsten Ohrt
Hæderslegatet på 100.000 kr. Samtidig har
museumsinspektør Birgitte Anderberg
modtaget Rejselegatet  på 40.000 kr.

Kunstner duoen Elmgreen & Dragset har
modtaget Danmarks største kulturpris,
den prestigefyldte hæderspris Carl-Nielsen
og Anne Marie Carl-Nielsens legat på
400.000 kr. Et legat der tildeles danske
kunstnere som en særlig anerkendelse af
det allerede udviste talent og som hjælp til
deres fremtidige arbejde.  I 2014 viser mu-
seet en stor udstilling med værker af
Elmgreeen & Dragset.
Udover Elmgreeen & Dragset modtager
kunstnerne Lilibeth Cuenca Rasmussen og
Nina Saunders også Carl-Nielsen og Anne
Marie Carl-Nielsens Legat. 

Personalia

Kunsthal Charlottenborg, København
Kunsthistorikeren og kurator Jacob Fabri-
cius er udnævnt til ny direktør for Charlot-
tenborg og vil fra 1. februar 2013 stå i spid-
sen for program og nye initiativer i kunst-
hallen. Jacob Fabricius har siden 2008 fun-
geret som leder af Malmø Kunsthal, hvor
han har været ansvarlig for en succesfuld
udvikling både kunstnerisk og publikums-
mæssigt.

Glasmuseet Ebeltoft
Kunsthistorikeren Dan Mølgaard er ud-
nævnt til ny direktør for Glasmuseet
Ebeltoft pr. 1. april 2013.

Naturhistorisk Museum Aarhus
Museet har pr. 1. februar ansat biolog og
naturformidler Bo Skaarup som museums-
direktør. Bo Skaarup efterfølger Thomas
Secher Jensen, der fortsætter på museet i
en seniorforskerstilling.

Randers Kunstmuseum
Museet har pr. 3.1.2013 ansat Majbritt 
Løland som museumsinspektør.

Roskilde Museum
Museet har ansat Thomas Roslyng Olesen
som museumsinspektør i antikvarisk afde-
ling med ansvar for nyere tid. Thomas 
Roslyng Olesen er cand.mag. i historie,
har været ansat som museumsinspektør
ved Limfjordsmuseet og arbejdet som
ph.d.stipendiat på Syddansk Universitet.

Organisationen Danske Museer
På årsmøde i Dublin, Irland har Network
of European Museumsorganisation
(NEMO) udpeget direktør Nils M. Jensen,
ODM, som medlem af ’executive board’.

NEMO, der har hovedkvarter i Berlin, re-
præsenterer mere end 10.000 europæiske
museer, på tværs af hele Europa, i forhold
til spørgsmål om kulturarv generelt – og
om museumsforhold specifikt. Netværket
er stærkt involveret i at skabe rammerne
for EU’s kommende kulturpolitik – og på
at skabe fokus på museernes rolle i den
forbindelse.

Konferencer, symposier, 
seminarer

Konservatorernes efteruddannelsepulje
afholder KEP-symposium ”Plast på muse-
um” den 2.-3. maj 2013. Her vil den sene-
ste forskning indenfor bevaring af plast
blive fremlagt, ligesom også indsamling af
plastgenstande samt pakkematerialer af
plast vil blive berørt. 
Selvom symposiet primært henvender sig
til konservatorer, tilstræbes det at være re-
levant for alle, der arbejder med plastgen-
stande på museer.
Se mere på www.kep-dk.dk eller www.dk-
museer.dk  Tilmeldingsfrist 22. februar.

Nyerhvervelser

Statens Museum for Kunst
Kunstneren Danh Vo modtog for nylig den
prestigefyldt pris The Hugo Boss Price,
som uddeles af Solomon R. Guggenheim
Foundation.  Statens Museum for Kunst
har netop suppleret samlingen med en
stor fotoserie af den dansk-vietnamesiske
kunstner.

Forskning

Dansk Center for Herregårdsforskning,
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
Kan nu takker være en stor bevilling fra
Kulturstyrelsen påbegynde 2 store forsk-
ningprojekter om både herskab og tjene-
stefolk.
Det første projekt har fokus på vilkår og ret-
tigheder for godsernes tjenestefolk og land-
arbejdere, der i 1800-tallet i juridisk hense-
ende stadig var underlagt godsejerne.
Det andet projekt belyser det iscenesatte
og luksusprægede herskabelige herre-
gårdsliv i perioden 1770-1850.
Dansk Center for Herregårdsforskning
støttes af en lang række fonde og sponso-
rer, og der er siden dets oprettelse i 2004
strømmet omkring 18 mio. kr. gennem
centeret.

Museet for Samtidskunst, Roskilde
Museets primære forskning fokuserer på
en faglig analyse af forskellen mellem værk
og dokumentationsmateriale. Specifikt fo-
kuseres der på lydkunst og performance-
kunst.

I de kommende år vil der være øget fokus
på museets registreringspraksis m.h.p. at
opkvalificere både samling og dokumenta-
tionsarkiv.
Museet fik i 2011 tildelt et større økono-
misk tilskud til et Ph.d.-stipendium af Sty-
relsen for Forskning og Innovation. Ph.d.-
stipendiet er et samarbejde mellem Mu-
seet og Institut for Kunst og Kulturviden-
skab på Københavns Universitet. Det er
museets inspektør Mads Kullberg, der har
fået tildelt ph.d.-stipendiet og projektet vil
udrede indsamlings- og formidlingsproble-
matikker, der knytter sig til flygtige kunst-
former. Projektet har desuden modtaget
frikøbsmidler fra Kulturstyrelsen, og Ph.d.-
stipendiaten indtræder i den forbindelse i
Kulturstyrelsens referencegruppe tilknyttet
udviklingen af Fælles Museums IT.

Museum Sønderjylland
Museumsinspektør Kim Furdal, Museum
Sønderjylland – ISL, Aabenraa har den 12.
december forsvaret sin ph.d.-afhandling
”Kampen om Lokalhistorien” på Syddansk
Universitet, Institut for Grænseregions-
forskning.

Vejlemuseerne – Kunstmuseet
Vil i løber af foråret med eksterne midler
ansætte en kunstforsker – ph.d.stipendiat
på Kunstmuseet.

Kulturstyrelsen
Arkæologer finder sølvskatte, skibsvrag og
slotstårn.
På Østbornholm fandt en fritidsarkæolog
to unikke relikviekors på en mark. På en
mark ved Lejre fandt to amatørarkæologer
med detektor 5 kg. ituklippede sølvsmyk-
ker fra Romerriget. Marinarkæologer kon-
staterede, at skibsvraget Swarte Arent, var
meget velbevaret selvom det har ligget på
bunden af Femern Bælt siden 1644. I van-
det i Vordingborg Slots voldgrav fandt ar-
kæologerne velbevarede rester af et væltet
borgtårn.
Flere af fundene, der alle giver ny viden
om historien, kom frem ved planlagte ud-
gravninger i forbindelse med byggeri og
anlæg af nye veje og broer. Men også i år er
epokegørende skatte blevet fundet ved et
lykke- eller detektortræf, når fritidsarkæo-
loger i samarbejde med museerne afsøger
nypløjede marker. Landets museer og Kul-
turstyrelsen har traditionen tro valgt ti af
årets særlige interessante fund. 
www.kulturstyrelsen.dk

Rettelse

Museum for fundne fragmenter
I sidste nummer af Danske Museer oplyste
vi i artiklen "Rent Skrot" et forkert telefon-
nummer til Johannes Peter Kattrup og og
hans Museum for fundne fragmenter i
Bjergegade 15 i Helsingør. Det korrekte
nummer er: 2192 9933. (Red.)

Meddelelser
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Den danske maler Vilhelm Bjerke
Petersen (1909-1957) er ophavs-
mand til denne plakat med ABC-

motiv. Plakaten er oprindelig udført som
litografi, og er nu genoptrykt i offset og
udgivet i et samarbejde mellem Forlaget
Forlæns og Museumstjenesten, beregnet
på salg i de danske museumsbutikker.
Museum Jorn, der har plakaten i sin sam-
ling, daterer den til efter 1940, og den er
formentlig udført før 1948, hvor bolle-å’et
blev indført. Plakaten har heller intet W, Q
eller X, men disse må formodes at være
udeladt af hensyn til kompositionen. ABC-
plakaten stikker lidt ud i Vilhelm Bjerke
Petersens produktion.
Han er i dag mest kendt som surrealist,
men havde, inden han blev det, også haft
et ophold på Bauhaus-skolen og fik i sit
korte liv afsøgt og udforsket en mængde
kunstretninger, både på lærred og i skrift.

En væsentlig udgivelse er bogen Symboler i
abstrakt kunst fra 1933, der var tænkt som
”en introduktion til forstaaelsen af det nye
billedsymbolske sprog”, som der står i bo-
gens forord. Med denne bog i hånden er
det let at analysere ABC-plakaten og pinde
de enkelte kompositoriske virkemidler ud.
Men samtidig overvældes man af, hvor-
kompleks en komposition plakaten egent-
lig er, og med hvilken bragende elegance
plakatens langt over hundrede delelemen-
ter er sammenføjet til en let, glad og farve-
rig helhed.
Der er ikke her plads eller lejlighed til at
gå ind i en detaljeret billedanalyse. Heldig-
vis da; det er i dette tilfælde nemlig både-
væsentlig sjovere og mere givende bare at
bede sit barn om at pege og fortælle. 

© Vilhelm Bjerke Petersen/billedkunst.dk

ABC-plakat

Torben Hansen, Forlaget Forlæns
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Det 20. århundrede har gjort sit
indtog på rigtig mange danske
museer. De moderne genstande
indlemmes i samlingerne, så da-
gens og morgendagens muse-
umsgæster kan få indsigt i vores
nære historie. Men da genstan-
dene ofte indeholder det 20.
århundredes favoritmateriale, pla-
stik, rejser det nye bevaringsmæs-
sige problemstillinger. 

Før 2. verdenskrig var plastik et luksus
materiale, som blev anvendt til pynte-

genstande, moderne husholdningsartikler
og andre mindre artikler – ofte som efter-
ligninger af kostbare naturmaterialer. I ti-
den op til og under 2. verdenskrig blev 
plastens rige anvendelsesmuligheder ud-
forsket og udnyttet, og der blev udviklet
nye typer plast og tilsætningsstoffer, som
gjorde materialet anvendeligt til næsten
hvad som helst. 
Plastik findes i 50 kemiske familier. Særligt
kendt er PVC (legetøj, badeforhæng), po-
lyester (sodavandsflasker, tekstil), melamin
(Margretheskåle) og akryl (Plexiglas, kon-
taktlinser), men mange andre plasttyper
finder ofte finder vej til museerne. Nogle
plasttyper, f.eks. polyuretan, findes både i
fast form og som ”skumgummi”, f.eks. på
møbler. Plastiktypen kan på en del nyere
genstande identificeres ved et mærke i
bunden med enten bogstaver eller et tal1

i en trekant. På mange genstande vil det
dog være nødvendigt at undersøge plastik-
ken enten typemæssigt eller vha. kemisk el-
ler fysisk analyse for at fastslå hvilken plast,
der er anvendt. 

Modsætningsfyldte interesser
Noget plast tilsættes hjælpestoffer, der skal
gøre materialet mere fleksibelt, holdbart,
billigt, farverigt og mindre brændbart.
Disse stoffer er kendt under betegnelser
som blødgørere, stabilisatorer, fyldstoffer,
farvestoffer, flammehæmmere m. fl.. Der
vil derfor være mange variationsmulighe-
der for, hvad der findes i plastgenstande.  
Når kemiingeniøren sammensætter de ma-
terialer, der skal anvendes til et plastpro-
dukt, tages der udgangspunkt i en bestemt
forventet levetid og pris. Producentens
målsætning er måske en levetid på 15 år
(f.eks. et sofabetræk), men når museums-
inspektøren efter, lad os sige 14 år, beslut-
ter sig for at indsamle genstanden, forven-
tes det, at den herefter skal kunne holde
”evigt”. Konflikten mellem producentens
og museets interesser er ganske åbenlys.
Som mange er bekendt med afhænger
museumsgenstandes levetid i høj grad af
det miljø, de befinder sig i før og efter ind-

Plast på museum

samling. Faktorer som lys, varme og luftens
indhold af fugt, ilt og forureningsstoffer er
afgørende for genstandenes levetid, og
netop i forhold til plastgenstande er det
altafgørende. Der er derfor mulighed for
at påvirke levetiden ved planlægning af ud-
stillinger og magasinering, men det ven-
der vi tilbage til. 

Levetiden
Første udfordring for museet begynder in-
den genstanden er indsamlet og registre-
ret. Museumsinspektøren står med en gen-
stand eller gruppe af genstande, der for-
tæller en vigtig historie. Genstanden eller
måske blot en lille del af den indeholder
plastik. Straks tændes advarselslampen:
Hvor langt i den forventede levetid er
denne genstand? Dette kan naturligvis
ikke besvares præcist, men brug og miljø
kan have indflydelse på, om genstanden er
kommet kortere eller længere i sin leve-
tidskurve. 
Kurven, der ses i Figur 1., er et billede på,
hvilken tilstand plastgenstande har over
tid. Ved fremstillingen har genstanden
nogle egenskaber, som producenten eller
kunstneren ønsker skal bibeholdes igen-
nem et vist tidsrum. Dette ses på den hori-
sontale linje på den første, venstre del af
kurven. På et givent tidspunkt i genstan-
dens liv (angivet med en tynd streg), vil en
indre eller ydre nedbrydning begynde, og

Af Nynne Raunsgaard Sethia, konservator
ved Den Gamle By og Yvonne Shashoua,
ph.d., seniorforsker, Nationalmuseet

Konservering

Figur 1. Et billede på plasts levetid. Kurven viser,
hvordan materialets positive egenskaber som f.eks.
glans, vægt, styrke og farve aftager hen over tid.

Figur 2. Det kan give ærgrelser, når en enkelt gen-
stand ud af en hel sag udviser tegn på kraftig ned-
brydning. Denne papirbakke blev sorteret fra sagen,
da dens levetid simpelthen er slut.

Alle fotos er taget af forfatterne.
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kurven vil begynde at falde. I de fleste
tilfælde begynder nedbrydningen, når til-
sætningsstofferne (især antioxidanter) bli-
ver udmattede. I nogle tilfælde sker ned-
brydningen hurtigt (stejl kurve), i andre
tilfælde langsomt (flad kurve). Til sidst er
levetiden slut, genstanden er uigenkalde-
ligt nedbrudt. 
Tiden på den liggende skala er stærkt vari-
abel. En indkøbspose er måske fremstillet
med en forventet levetid på et år. Noget
plastik er derimod overraskende holdbart.
Et eksempel er de EFTE-”plastikposer”,2

som kan anvendes i stedet for vinduesglas.
Stenomuseet i Aarhus er netop ved at op-
føre et væksthus med sådanne ”plastikpo-
ser”, og her er den forventede levetid op
mod et halvt århundrede.3 Et andet eksem-
pel er afløbsrør af PVC uden blødgører,
der er holdbare i adskillige årtier, såfremt
de ikke bliver udsat for sollys. 
Inspektørens vurdering af en potentiel
museumsgenstand bør indbefatte overve-
jelser om genstandens bevaringstilstand.
Mens levetidskurven er lige, og genstan-
den ikke har mistet positive egenskaber el-
ler vist tegn på nedbrydning, er der en god
mulighed, men ingen garanti for, at den
endnu har mange gode år i sig. Er der tegn
på, at genstanden er trådt ind i nedbryd-
ningsfasen, vil det som regel være klogt at
undgå indlemmelse, se Figur 2. 

Plastik-eksperter på banen
Såfremt en genstand er i nedbrydningsfa-
sen, men vurderes til at være meget vigtig
for samlingen, kan man overveje at ind-
samle den alligevel, da det er i nogle
tilfælde er muligt ved kontrol af miljøet at
forhale nedbrydningen, dvs. gøre kurven
fladere. Ved at inddrage en konservator el-
ler plast-ekspert, kan der foretages en vur-
dering af, hvorvidt en forhaling af ned-
brydningen er mulig. 
Der findes mange forskellige tegn på ned-
brydning af plast. Disse symptomer bør

både registreres ved besigtigelsen før ind-
samlingen samt efter genstanden er ind-
lemmet i samlingen. Dråber eller en fedtet
overflade kan være blødgører, der er vand-
ret ud til overfladen. Deformation, krymp-
ning, revner og skørhed kan også være en
konsekvens af udvandring af blødgører,
men kan ligeledes være forårsaget af høje
temperaturer eller fysisk stress. Fyldstof
kan udskille sig på overfladen, hvor det
kan sidde i flager eller danne krystaller,
der ligner mug. Andre tegn på nedbryd-
ning er, at farver bleger, klar plastik bliver
uigennemsigtig og lys plastik gulner. Figur
2.-4. illustrerer nogle af disse tilstande.
Symptomerne kan være mere eller mindre
alarmerende. Eksempelvis kan gulnet eller
bleget plastik måske holde i årevis, mens
revnet plastik ofte vil være umulig at

redde. Selv en erfaren konservator kan
ofte intet stille op mod udbredt revnedan-
nelse eller deformiteter.

Fælles indsats
Med disse problemer er det tydeligt, hvor-
for hensyntagen til det lokale miljø i udstil-
linger og magasiner er uhyre vigtig. De
museumsansatte må på hver sin måde bi-
drage til at holde de nedbrydende faktorer
i skak. Og her løftes der i samlet flok. De
økonomisk ansvarlige skal prioritere udgif-
terne forbundet hermed, inspektører kan
ende med at skulle gå på kompromis med
en udstillings formidlingsevne eller åb-
ningstid, udstillingsarkitekter skal måske
gå på kompromis i forhold til æstetiske el-
ler praktiske løsninger, det tekniske perso-
nale skal måske afsætte mere tid til opbyg-

Figur 3. De tidlige plasttyper er særligt skrøbelige. At celluloseacetat fra 1920’erne ikke kan tåle et meget fugtigt miljø, demonstreres tydeligt med denne privatejede
kniv. Efter en uheldig tur i opvaskeren er skaftet begyndt at gå tilbage til det oprindelige råstof, cellulose.

Figur 4. Dette kliniske udstyr består bl.a. af en klar PVC pose, hvor blødgøreren er vandret til overfladen og
sidder som små dråber. Man må forvente, at posen nu er stiv og muligvis vil revne, hvis den blev rettet ud.
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Kan man kombinere ønsket om autenticitet, følelsen af ”den ægte
vare”, med målet om at nå ud til alle danske gymnasieelever? Ved hjælp
af 3D-scanning har Statens Naturhistoriske Museum gjort kranier fra
forskellige trin i menneskets evolution tilgængelige på deres hjemme-
side. 

Inovember 2012 lancerede Statens Naturhistoriske Museum ”Menneskedy-
ret”, en digitalisering af undervisningsfor-
løbet ”Menneskets evolution”. Det interak-
tive 3D-program ligger frit tilgængeligt på
museets hjemmeside og er målrettet gym-
nasieelever. Ved hjælp af programmet kan
man nærstudere, udforske og opmåle 3D-
scanninger af fire forskellige kranier fra
hhv. Homo sapiens (mennesket), Pan troglo-
dytes (chimpansen), Homo erectus og Austra-
lopithecus afarensis (Lucy). Kranier og opga-
ver er nøje udvalgt med henblik på, at ele-
verne selv måler sig frem til markante og
centrale udviklingstendenser i menneskets
evolution. Eleverne kan også gemme og
downloade de løste opgaver, så de eksem-
pelvis kan indgå i rapporter, opgaver og
lignende. De fire kranier er 3D-scanninger
af ægte fund og er fuldstændigt identiske

med de fysiske kranier. Ambitionen er at
undervisningstilbuddet skal nå elever og
lærere i både ind- og udland.
Autenticitet er et nøgleord for SNM. Ved
at bruge ægte genstande og lade eleverne
arbejde med dem, kommer de meget tæt
på det arbejde, som forskerne laver. Ægt-
heden i forløbene er noget både elever og
lærere sætter stor pris på, og skaber øget
interesse for naturvidenskab. En af udfor-
dringerne ved Menneskedyret var netop at
kombinere ambitionen om at nå ud til alle
gymnasieelever i Danmark med en frem-
stilling af det autentiske. Ved hjælp af ny
teknologi blev dette muligt uden at gå på
kompromis med ægtheden. Ved hjælp af
3D-scanning er det muligt at digitalisere
objekter helt ned til mindste detalje. Som
udgangspunkt kan man 3D-scanne alt fra
høreapparater til hele bygninger. Teknolo-

ning og vedligehold af udstillinger og ma-
gasiner, og rengøringspersonale kan med
fordel instrueres i at holde øje med tegn
på nedbrydning.
Kunne der blot gives enkle retningslinjer
for præcist hvilket miljø, der er ideelt for
alle slags plast, ville de stå lige her, men
sådan er virkeligheden desværre ikke. For-
skellige typer plast nedbrydes ved forskel-
lige mekanismer, hvilket f.eks. kan være
luftens indhold af ilt eller ozon, for fugt,
for berøring med metaller eller alt for tæt
indpakning. Men det er vigtigt at holde for
øje, at de fleste plasttyper vil have gavn af
en begrænsning af lys, UV-stråling og
varme.4

Bevaring af plastik er et stort og komplice-
ret emne, og behovet for viden er sti-
gende. Der har i de seneste par årtier fun-
det en del forskning sted i nedbrydning og
bevaring af plast, og Yvonne Shashoua,
som er seniorforsker ved Nationalmuseet,
er en af de førende eksperter på området.
Man kan derfor med fordel starte sin litte-
ratursøgning med at kigge efter hendes
publikationer, f.eks. bogen Conservation of
Plastics, 2008.
Den 2.-3. maj 2013 afholder Konservato-
rernes Efteruddannelsespulje symposium
med titlen Plast på Museer.Her vil den sene-
ste forskning inden for bevaring af plast
blive fremlagt, ligesom også indsamling af
plast samt pakkematerialer af plast vil blive
berørt og debatteret. Selv om symposiet
primært henvender sig til konservatorer,
tilstræbes det at være relevant for alle, der
arbejder med plastgenstande på museer.
Se mere på www.kep-dk.dk. Lad os sam-
men bevare det 20. århundrede langt ind 
i det 21.!

1. SPI resin identification code, der har eksisteret siden
1988.

2. I realiteten to eller flere bløde og fleksible plader af
ethylen-tetrafluorethylen med hulrum imellem, hvor
der holdes et konstant lufttryk.
http://architecture.about.com/od/construction/g
/ETFE.htm

3. Personlig kommunikation med Bent Lorenzen, Byg-
ningschef, Konstitueret direktør Steno Museet og
Væksthusene, Aarhus Universitet, Science and 
Technology.

4. En tommelfingerregel er, at man ved at sænke tem-
peraturen med 10 grader Celcius kan fordoble leve-
tiden af alle plasttyper. 10 graders opvarmning vil til-
svarende halvere levetiden.

Udvalgt litteratur:
Lavédrine, Bertrand; Fournier, Alban & Martin, Gra-

ham red. Preservation of Plastic artefacts in Museum

Collections. Cths, Belgium 2012. (POPART project)

Shashoua, Yvonne. Conservation of plastics: Material

science, degradation and preservation. Elsevier BH,

Amsterdam 2008.

For at kunne bevare ægteheden blev kranierne 3D-scannet. Med denne teknik kan man omdanne kraniet til
en digital 3D-model og derved gøre det tilgængeligt online. Foto: MOEF A/S.
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Fortiden i 3D

gien affotograferer alle forhøjninger og
fordybninger i en genstand. Disse data kan
ved hjælp af et computerprogram omsæt-
tes til et billede af objektet, der gengiver
det helt præcist. 
SNM tog kontakt til MOEF, som er specia-
list i 3D-scan som et værktøj til dokumenta-
tion og formidling. Selvom firmaet har
stor erfaring med at scanne til muse-
umsverdenen, for eksempel i forbindelse
med et Holger Danske projekt1 og en scan-
ning af Hammerum-pigens kjole2 var der
alligevel udfordringer forbundet med det
naturhistoriske projekt Menneskedyret. Pro-
jektleder i MOEF, Peter Werner Hansen,
fortæller at 3D-scan ikke er en ny tekno-
logi, men det at gøre data tilgængeligt via
nettet krævede, at der blev udviklet en helt
ny løsning. En 3D-scanning genererer en
stor mængde data. Det stiller store krav til
den computer, man arbejder på, og gør
det helt umuligt at arbejde online med
sine data. I et tværfagligt samarbejde mel-
lem SNM, MOEF og programmører blev
der udviklet en løsning, der gjorde det mu-
ligt at arbejde med scanningerne online.
De computere, eleverne sidder med ude
på gymnasierne, er ikke gearede til at bear-
bejde 3D-data på samme måde som vores
professionelle computere. Derfor måtte
der findes en løsning, så Menneskedyret
kunne virke på almindelige computere.
Løsningen til SNM er speciallavet til for-
målet, hvor man skal kunne måle på de
fire kranier, men perspektivet er stort;
ifølge projektlederen kunne man også 
forestille sig netbaserede værktøjer, hvor
man sammenligner genstandes volumen
eller masse.
I løbet af det halve år det tog at udvikle
Menneskedyret havde arbejdsgruppen
mange udfordringer og overvejelser om,
hvordan digitaliseringen af undervisnings-
forløbet skulle gribes an. Kunsten var at
lave et program, der var brugervenligt og
ligetil, men havde faglig tyngde og gav mu-
lighed for fordybelse. Man kunne også

Af Christina Lehmkuhl Noer, formidlings-
medarbejder, Statens Naturhistoriske
Museum og Kristoffer Kelstrup, MOEF.

Scanning

Gymnasielever tester programmet som en del af udviklingsforløbet. Foto: MOEF A/S.

Ved at måle på kranier I 3D, kan man følge menneskets udvikling fra Chimpanse til Homo Sapiens.
Grafik: MOEF A/S.
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have brugt kranier tegnet på en computer,
men det havde ikke givet samme faglighed
i opgaverne. Under lanceringen af Menne-
skedyret, som fandt sted på Århus Statsgym-
nasium og var arrangeret af museet, fik
programmet en flot modtagelse af både
lærere og elever: 
“Programmet er nemt at arbejde med, og
det er sjovt og anderledes. Det er godt, at
der efterfølgende er noget opsamling,
hvor der bliver snakket om resultatet, og
hvorfor det ser ud som det gør. Dette ville
helt sikkert kunne bruges i undervisnin-

gen, da man kan få en masse teori og prak-
sis indover emnet.”? Rikke Bjerre, lærer,
Århus Statsgymnasium.
“Jeg synes, det var rigtig sjovt at prøve at ar-
bejde med kranierne selv. Og man fik
mere ud af selv at kunne kigge på dem fra
alle vinkler i stedet for, at en lærer stod og
pegede på en tegning og sagde, at her sid-
der bla. bla. bla. Rigtig god idé med sådan
et program!” (Henriette 3.c, Århus Stats-
gymnasium).
“Jeg synes, at det er utroligt spændende at
kunne sidde og arbejde med kranierne

selv og ‘føle’ på de forskellige arter. Det gi-
ver et stort indblik. Opgaverne er spænd-
ende at lave, og det giver et stort indblik i
den sammenhæng, som vi indgår i. Det er
vigtigt med efterfølgende opsamling og 
diskussion med en lærer, så man virkelig
forstår det. (Hanna, 2.b, Århus Statsgym-
nasium). 
På den første uge har 957 besøgende fore-
taget 5191 målinger og løst 2682 opgaver.
Skulle du selv have fået lyst til at prøve
kræfter med Menneskedyret kan du finde
det på: http://snm.ku.dk/skole_og_gym-
nasietjenesten/gymnasieportalen/menne-
skedyret/ 

1. En 3D-scanning af Holger Danske var grundlaget for
et projekt, der ”vækkede Holger Danske til live” og
fortalte hans historie. Projektioner, lys og lyd baseret
på 3D-scanningens præcise data bliver statuen del af
en dynamisk installation, der interagerer med publi-
kum.s

2. Hammerumpigens kjole udgravning og bevaring:
Traditionel gipsafstøbning kunne ikke bruges ved
udgravning og bevaring af denne kjole, da der var ri-
siko for at ødelægge kjolen. Ved hjælp af 3D-scan-
ning af den udgravede kjole og frisures overside var
det muligt at fremstille et låg af opskummet polyet-
hylen med en præcis gengivelse af alle konturer. Det
blev sænket ned over graven, så fundet kunne ven-
des og udgraves på bagsiden. En ny scanning af bag-
siden gjorde det muligt at fremstille endnu en
præcis skum model, så kjolen kunne vendes og ud-
stilles. Kjolen ligger nu præcis som den gjorde i gra-
ven, og kan med støtte fra over- og underside vendes,
hvis der er brug for det.

I det interaktive læringsprogram Menneskedyret har man mulighed for at løse mange
forskellige opgaver. Programmet er målrettet gymnasielever. Grafik: MOEF A/S.

De originale kranier der blev brugt i undervisningsforløbet ”Menneskets evolution”. Kranierne ligger nu frit tilgængeligt i 3D på Statens Naturhistoriske Museums
hjemmeside. Foto: MOEF A/S.
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Apps

Hvilke typer apps valgte de danske mu
seer at producere i 2011-12? AR-

KEN, ARoS, Statens Museum for Kunst,
Kunstcentret Silkeborg Bad, KUNSTEN,
Museum Jorn, Ribe Kunstmuseum og i et
fælles samarbejde Randers Kunstmuseum,
Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuse-
um og HEART er blandt de kunstmuseer,
der præsenterede mobile apps i 2012.
Spørgsmålene er: Hvordan er det gjort?
Hvor er fokus? Hvilke egenskaber ved den
mobile enhed har man især brugt? For at
besvare spørgsmålene og give et overblik
præsenteres her fire typer: den mobile
hjemmeside, audioguiden, kortapp’en og
den sociale app.

Den mobile hjemmeside.
Flere af museerne har valgt at genudgive
dele af hjemmesiden som app, nogle
endda i brochure-form. Dvs. at app’en op-
lyser om åbningstider, udstillinger, skulp-
turpark, museets historie, museets geogra-
fiske beliggenhed osv. I nogle tilfælde er
præsentationen næsten lineær, som stod
man med en lille kapitelinddelt brochure.
Museum Jorn, Trapholt og Kunstcentret
Silkeborg Bads apps er af denne karakter,
mens flere af de øvrige apps baserer sig på
et tilsvarende princip. Argumenterne for
at producere en helt lineær brochure-app
må være muligheden for at opdatere oplys-
ninger og mobiliteten løbende og have de
faktuelle oplysninger om museet lige ved
hånden. Men indvendingerne er væsentli-
gere, for hvorfor ulejlige sig med at down-
loade en app blot for at få almindelige op-
lysninger om åbningstider mv. Sat lidt på
spidsen: Er det så ikke lettere at ringe mu-
seet op?

Hjemmeside-app’en udbygger flere af me-
diets muligheder væsentligt. Hypertekstua-
litet og highlighting udnyttes f.eks. til at
”åbne” den lineære ”bogoplevelse”, så man
kan fordybe sig og følge sammenhænge på
kryds og tværs af informationerne. Sidst-
nævnte udmærker Skovgaard Museet sig
ret fornemt ved, og flere andre har brudt
den lineære oplevelse op. Til flere af hjem-
meside-apps’ene hører også en find-vej-til-
museet-funktion. Ingen af de apps jeg har
set på, udnytter mobilenhedens gps til at
vise brugerens placering og foreslå en rute
til museet. App’en er naturligvis udmærket
på vej i toget eller lignende, hvis man hur-
tigt vil orientere sig og fordybe sig tekstligt
og billedligt i museets historie, udstillinger
og samlinger. Samlet set er udnyttelsen af
mediets muligheder dog begrænset – lyd
og levende billeder ville f.eks. have givet en
større oplevelse.

Audioguiden
Kunstmuseer som ARoS (Tony Matelli) og
SMK (SMK Hammershøi) er gået skridtet vi-
dere. Her præsenteres vi ikke hovedsage-
ligt for tekst og billeder, men for lyd- og
filmklip, der sammen med still-billeder og
tekst belyser et specifikt emne. F.eks. i
form af optagelser med inspektøren, som
fortæller om kunstneren, film om kunstne-
ren og hans proces, men også oplæsninger
af en forklarende tekst. Audioguide-app’en
er nært beslægtet med hjemmesideapp’en.
Hvor sidstnævnte består i tekst og billeder,
er audioguide app’en lydlig og i flere
tilfælde også filmisk. Audioguiderne er ho-
vedsageligt tilrettelagt lineært med mulig-
hed for at vælge kapitler/temaer/indeks.
Udfordringen med guiderne ser ud til at

Kunstmuseernes
mobile apps

være, at de i nogle tilfælde er tænkt ret
konkret til brug på museet, i selve udstillin-
gen. I andre tilfælde tjener de som bre-
dere information, der også kan udforskes
uden for selve museet. En klar opdeling,
der indikerer, hvem app’en er tiltænkt, sav-
nes i flere tilfælde. Dilemmaet er i Aros’
tilfælde brugt konstruktivt, fordi app’en
opfordrer til at besøge udstillingen, men
også giver mulighed for at få yderligere op-
lysninger på museet - ved at scanne ud-
valgte værker i udstillingen. Efter et udstil-
lingsbesøg kunne man dog ønske sig, at
disse merinformationer blev gjort tilgæn-
gelige i app’en. Kvaliteten af ”stemmen” i
lydklippene og de filmiske optagelser og
optagelsernes længde er afgørende for ud-
byttet. I nogle tilfælde kan man få det ind-
tryk, at devisen har været ”the more the
merrier”. Dér, hvor man har arbejdet både
kvalitativt og tematisk mere fokuseret i for-
hold til lyd- og filmsiden bekræftes til
gengæld devisen: ” less is more”.

Kort-app’en
Kortlægning hører primært til det kultur-
historiske domæne, f.eks. app’en til det
omfattende projekt og ABM-samarbejde
Historisk Atlas.Helt parallelt hermed har
en række samarbejdende kunstmuseer
produceret app’en Kyhns Danmark.Da der
her netop er tale om en landskabsmaler,
har det været muligt at placere malerierne
på et kort, og det gøres, som i Historisk At-
las,med dynamisk angivelse af brugerens
placering på kortet. På den måde kan man
hurtigt danne sig et overblik over, hvilke
motiver Kyhn har malet, i f.eks. nærheden
af ens egen geografiske placering. App’en
giver i sig selv et glimrende overblik over,

Af Helene Kjærbøl, kunsthistoriker

Skovgaard Museets app, hvor et valg af tema (th) highlighter de værker,
som teamet omfatter. Herfra kan man vælge værkerne og tilgå information
om dem. (Skovgaard Museet).
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IPad IPhone Android

2011
ARKEN

FAMILIE x

UTOPIA x

Den Hirsch-
sprungske 
Samling

Hirschsprung x

Museum Jorn Museum Jorn x x

SMK SMK Lautrec x

Trapholt Trapholt x x

2012

ARKEN

INDIA: GAME
NOW x

Treffpunkt: Berlin x

ARoS ARoS Matelli x x

Den Hirsch-
sprungske 
Samling

Hirschsprung x

Historisk 
Atlas1

Historisk 
Atlas x x

KunstCentret
Silkeborg Bad

KunstCentret 
Silkeborg Bad x x

KUNSTEN
KUNSTENS 
officielle app x

Ribe Kunstmu-
seum

EyeGuide Ribe x

Skovgaard 
Museet

Skovgaard 
Museet x

SMK

SMK 
Hammershøi x x

SMK Matisse x x

Samarbejdende 
museer2

Kyhns 
Danmark x x

Oversigt over kunstmuseernes apps, 2011-12

1. ABM samarbejde fortrinsvist blandt institutioner i det sydlige Danmark, her under bl.a. 
Fyns Kunstmuseum, Johannes Larsen Museet og Fuglsang Kunstmuseum

2. Randers Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum og HEART

hvor Kyhn færdedes og fandt sine motiver,
ligesom den opfylder en lokalhistorisk in-
teresse for at se lokaliteter med Kyhns blik.
Man kunne ønske sig app’en udviklet som
en del af Historisk Atlas, hvor flere lag af
landskabsmaleres motiver kunne sidestil-
les og sammenlignes ud fra lokalitet (hvor-
dan er Skarre Klit malet af andre? osv.).
Kort-app’en Treffpunkt: Berlin løfter brugen
af kort i forbindelse med kunst og kombi-
nerer to geografiske lokationer. På den
måde vises, hvor i en udstilling på Arken,
et givent værk befinder sig, og hvordan det
geografisk knytter sig til Berlin. Herved
undgår værkernes betydning alene at blive
forankret kulturhistorisk, og den geografi-
ske dimension udvides til at blive en ople-
velse, der overskrider nøgtern lokalisering.

Den sociale app
Hvor f.eks. både Kyhns Danmark og Treff-
punkt: Berlin har en social dimension (de-
ling på facebook og kommenteringsmodul
i app’en) er INDIA: GAME NOW en ud-
præget social app. Den fungerer kun, hvis
man bruger den sammen med andre. Man
quizzer her med og imod andre deltagere
eller fotograferer og deler optagelserne
med andre. Informationsimmanensen er
brudt og ligger ikke længere i app’en, men
befinder sig i brugerens handlinger med
app’en, og i et fællesskab. Hvor de øvrige
apps henvender sig til enkeltpersoner med
færdige informationer, er denne app en
katalysator for interaktion og informati-
onsudveksling mellem flere mennesker
under museumsbesøget. Den sociale app
afbryder ikke dialogen og opmærksomhe-
den mellem personer, der i fællesskab be-
søger museet, men fokuserer, overtager og
udfordrer den sociale interaktion. For den
sociale app, er det vigtigt, at den interak-
tion, der lægges op til, er både tilpas un-

Historisk Atlas med en markering af lokationer
med landskabsmalerier. (Historisk Atlas).
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Hjemme-
side app

Audio
guide

Kort app
Social
app

2011
ARKEN

FAMILIE x

UTOPIA x

Den Hirsch-
sprungske
Samling

Hirsch-
sprung x

Museum Jorn Museum Jorn x

SMK
SMK 
Lautrec x

Trapholt Trapholt

2012

ARKEN

Treffpunkt:
Berlin x

INDIA: GAME
NOW x

ARoS ARoS Matelli x

Historisk 
Atlas1

Historisk 
Atlas x

Den Hirsch-
sprungske
Samling

Hirsch-
sprung x

KunstCentret
Silkeborg Bad

KunstCentret
Silkeborg Bad x

KUNSTEN
KUNSTENS
officielle app x

Ribe Kunst-
museum

EyeGuide
Ribe x

Skovgaard
Museet

Skovgaard
Museet x

SMK

SMK 
Matisse x

SMK 
Hammershøi x

Samarbej-
dende 
museer2

Kyhns 
Danmark x

Typologisering af kunstmuseernes apps 2011-12

1. ABM samarbejde fortrinsvist anvendt af institutioner i det sydlige Danmark, her under
bl.a. Fyns Kunstmuseum, Johannes Larsen Museet og Fuglsang Kunstmuseum

2. Randers Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum og HEART
Flere af apps’ene kan kategoriseres som mere end én af kategorierne. 
I oversigten her er det dominerende aspekt afkrydset

derholdende og udfordrende i forhold til
en given målgruppe.
Kunstmuseernes apps fordeler sig inden
for de fire typer med en overvægt til hjem-
meside app’en og audioguiden. De tidlig-
ste apps er blevet set som en remediering
af allerede kendte formater, som er blevet
”genudgivet” på mobiltelefon eller tablet.
Der er da heller ingen tvivl om, at apps eg-
ner sig rigtigt godt til en veldrejet audio-
guide, men mediet har mange flere mulig-
heder. F.eks. kort-app’ens geografiske
overblik og brug af gps og den sociale apps
sprængning af ”informations-beholder”-
tanken. Sidstnævnte kan endda udbygge
en dialog blandt museumsgæster i stedet
for at afbryde den. Men ingen af apps’ne
benytter sig af tilt-funktionen, hvor det at
vippe eller dreje mobiltelefonen ændrer
indholdet på skærmet. Den Gamle Bys app
Aarhus Streetmuseum gør udtalt brug af 
augmented reality (dvs. en direkte tilføjel-
se af et udvidet informationslag til virkelig-
hedsoplevelsen). Når brugeren holder mo-
biltelefonen op mod bestemte gadepartier
i Aarhus, tilføjer app’en direkte på bruge-
rens skærm tilsvarende historiske gadepa-
noramaer baseret på arkivalsk fotomateri-
ale. Kunstmuseerne har foreløbigt anvendt
værkscanninger, der åbner app’ens infor-
mation om værket. Et pirrende og per-
spektiverende eksempel på augmented re-
ality findes i SMK Hammersøi app’en, hvor
en visuel meroplevelse tilføjes værket. Her
afspilledes et filmisk lag integreret med
værket, når man holdt mobiltelefonen op
mod værket. Elementer af gamification,
”spilagtiggørelse” af handlinger, er integre-
ret i INDIA: GAME NOW.Denne dimen-
sion står sammen med flere andre åben
for nye spændende apps i fremtiden.

GAME NOW hvor man kan quizze, battle eller
tage en Bonus Challenge om værket. Alle akti-
viteterne baserer sig på, at man fysisk er flere
sammen om opgaven. (Arken).



den kunstneriske og kulturelle mangfoldig-
hed. Hver kirkebeskrivelse indledes med et
opslag med et helsidesfoto af kirkebygnin-
gen, optaget af Roberto Fortuna i somme-
ren 2012. Det ledsages af en faktaliste for
kirken fra dens opførelse til nutiden og
derefter tekst om hver enkelt kirke med be-
skrivelser af kirkerummet.
320 s., indb., rigt ill. farve. Museum Søn-
derjylland – Sønderborg Slot og Historisk
Samfund for Als og Sundevej 2012. 
Pris 300 kr. 

Christiansborg Slotskirkes Orgel
Af Arkitekt Uffe Kjerulf, organist Henrik
Fibiger Nørfelt og professor Konrad
Küster
I 1992 stod Christiansborg Slotskirke i flam-
mer. Bogen beskriver den dramatiske red-
ning af kirkens guldalderorgel, hvordan 
orglet i sin tid blev bygget og nu restaure-
ret, så det næsten lyder som for 200 år si-
den. Bogen fortæller om kirkens og orglets
tilblivelse midt i den danske guldalder. Ti-
den var præget af en kulturel opblomstring
inden for litteratur, billedkunst og musik.
Bogen om Christiansborg Slotskirkes orgel
berører mange aspekter omkring bevaring
af kulturarven.
146 s., indb., gennemill. med tegninger, hi-
storiske og nye fotooptagelser. Styrelsen
for Slotte og Kulturejendomme
(www.slke.dk), Christiansborg Slotsforvalt-
ning, København 2012. 
Pris 100 kr.

Erik Westerby. Arkæolog og politifuldmæg-
tig i Ringkøbing
Red.: Palle Eriksen
Juristen Erik Westerby er en navnkundig
skikkelse i dansk arkæologi. I 1946 kom
han til Ringkøbing, hvor han fik ansættelse
som politifuldmægtig. Foruden lærd jurist
og retshistoriker var Erik Westerby først og
fremmest en af sin samtids mest kyndige ar-
kæologer, selvom han ikke var faguddan-
net.  I bogen fortæller Palle Eriksen om
Erik Westerbys betydning som arkæolog og
kulturhistoriker og Kurt Nygaard Pedersen
om hans virke som politifuldmægtig i Ring-
købing. Endelig bringes Erik Westerbys
egen beretning om epokegørende fund fra
sidste mellemistid i en grusgrav ved Kol-
ding. Noter. Litteratur.
98 s., heftet, rigt ill. s/h. Jysk Arkæologisk
Selskab i samarbejde med Ringkøbing-
Skjern Museum og Moesgård Museum,
2012. Pris 150 kr.

Nederlandsk i Norden. Den nederlandske
teknologis indflydelse på renæssancens
maritime Skandinavien
Af Claus Rohden Olesen og Thorbjørn
Thaarup.  Red.: Morten Ravn

Komintern og de dansk-sovjetiske relatio-
ner
Red.: Jesper Jørgensen, Alexander Chuba-
ryan, Andrei Sorokin og Thomas Wegener
Friis
Midt under Anden Verdenskrig besluttede
Stalin at nedlægge den Kommunistiske In-
ternationale, Komintern. Organisationen
havde indtil da været omdrejningspunkt
for den kommunistiske verdensbevægelse
og et vigtigt redskab for sovjetisk udenrigs-
politik. Efter alliancen med vestmagterne
forekom en opløsning at være et vigtigt sig-
nal, så Stalin frisatte sine udenlandske kam-
merater. Eller gjorde han? 
Bogen har samlet danske og udenlandske
forskere for at gøre status over forskningen
i Komintern og de dansk-sovjetiske relatio-
ner og er første skud på stammen af et
dansk-russisk samarbejde om i fællesskab at
forstå vores nyeste fortid.
436 s., ill. Arbejdermuseet, København
2013. Pris 249 kr.

Da Lyngby blev Lyngby-Taarbæk. Billeder
fra tiden omkring 1910
Af Karen Hjorth og Jeppe Tønsberg
I 1909 skiftede Lyngby Kommune navn til
Lyngby-Taarbæk Kommune, som den sta-
dig hedder. Bogen fortæller om beslutnin-
gen om kommunesammenlægningen. Bo-
gen er illustreret med 100 billeder fra kom-
munen, alle fra årene omkring 1910.
112 s., heftet, gennemill. s/h. Historisk-
topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk
Kommune, 2012.

Finn Juhls Hus (minibog)
Red.: Lizette Ottensten og Birgit Lyngbye
Pedersen, tekst: Anders V. Munch og Li-
zette Ottensten
Bogen åbner døren på klem til den ver-
densberømte danske arkitekt og møbelde-
signer Finn Juhls private hjem – i dag en
del af Ordrupgaard.
Bogen udkommer samtidig på engelsk og
japansk. 
44 s., indb., gennemill. s/h og farve. Mini-
format. Ordrupgaard, Charlottenlund,
2012. Pris 60 kr.

Kirkerne på Als og Sundeved
Af Inge Adriansen og Lorenz P. Christen-
sen. Med bidrag af Niels Henrik Arendt,
Sissel F. Plathe, Niels Vium og Günter 
Weitling
På Als og Sundved ligger der 30 kirker, der
gennem århundreder har været mødeste-
der for mennesker både i sorg og glæde.
Med deres smukke arkitektur og righoldige
indre udgør de en betydningsfuld del af
kulturarven og afspejler tillige, at Sønder-
jylland er et grænseland. De er beskrevet i
denne bog, der med 400 farvefotos viser

I bogen præsenteres flere års arbejde med
at kortlægge karakteren af den nederland-
ske teknologis indflydelse på de maritime
skandinaviske samfund fra midten af 1500-
tallet frem til begyndelsen af 1700-tallet.
De forenede Nederlande var i datidens Eu-
ropa den dominerende maritime magt. De-
res politiske og økonomiske indflydelse var
stor og også på det teknologiske felt rakte
den mod Norden. Med udgangspunkt i 
skibsbyggeri, lovgivning, fyrvæsen og sø-
kort ser forfatterne på omfanget og resulta-
terne af den nederlandske påvirkning.
Litteratur. Arkivalier. Appendix 1, Witsens
plancher XLII, XLIII, XLIV. Mål og vægt.
Referencer i forhold til fartøjsfund. Sum-
mary.
252 s., heftet, ill. s/h. Maritim Kontakt bd.
35. Pris 200 kr. (www.maritimkontakt.dk)

Fortællingen om Morslands Voltaire
Af Knud Sørensen
”Morslands Voltaire” var det navn, man i
omtale gav Poul Henrichsen (1799-1881),
der var lærer i Flade på Mors 1833-56. Det
var ikke folk, der beundrede Voltaire, der
gav ham det navn, men snarere de folk, der
var forargede over hans angreb på grundt-
viganismen - bl.a. et hårdt avisangreb på
Christen Kold, da denne havde arrangeret
den første såkaldt ”gudelige forsamling” på
Mors i 1837, og hans angreb på præsteska-
bet i almindelighed og ikke mindst
præsternes indflydelse på skolevæsenet – si-
ger bogens forfatter Knud Sørensen. Med
udgangspunkt i Poul Henrichsens skrifter,
som omfatter erindringer, en digtsamling,
to debatbøger og en del avisindlæg gives en
beskrivelse af hans omskiftelige liv.
132 s., heftet, ill. s/h. Morsø Lokalhistori-
ske Forlag, Morslands Historisk Museum,
2012. Pris 215 kr.

Romere, keltere og Frankrig
Af Peter Ørsted
Bogen er en rejse gennem Frankrig, og
handler om gallere og romere og Frankrigs
udvikling fra et keltisk stammesamfund til
indlemmelsen i det romerske imperium.
Dermed opstod en symbiose af et keltisk
grundlag med et romersk lag fernis. Og på
trods af en blodig krig, som beskrevet af
Cesar i ’Gallerkrigen’, lykkedes det på kort
tid at skabe grundlaget for et frugtbart sam-
arbejde mellem de besejrede og sejrher-
rerne og dermed et rigt og blomstrende
Gallien.
Forlaget Tidsskriftet Sfinx, 2012. 
Pris 350 kr. 

Boller Slot i 650 år. En godshistorie om
mennesker, magt og muld ved Horsens
Fjord.
Af Annette Hoff
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Herregården Boller ved Horsens Fjord er
nok mest kendt som det ufrivillige hjem for
Christian 4.s forstødte hustru Kirsten
Munk, men det er blot et led i en lang hi-
storie. Gården og voldgraven har sine rød-
der i den sene middelalders urolige år; i re-
næssancen bygges de første endnu stående
fløje af Holger Rosenkrantz. I 16oo-årene
overtager slægten Friis Boller, og flere be-
rømte og kulørte kongebesøg finder sted.
Bogen undersøger først og fremmest hver-
dagslivet for herregårdens herskab, ansatte
og fæstere, deres arbejde og livsvilkår på
mark og i skov, have og gartneri, møller,
fæstegårde og hospital. I 1930 solgtes ind-
boet på auktion og hovedbygningen ind-
rettedes til hvilehjem. En stor husmands-
udstykning oprettedes samtidig, og hus-
mandsfamiliernes levevilkår beskrives. På
selve herregården indrettedes i 1965 et
kommunalt plejehjem i de enestående kul-
turhistoriske omgivelser, hvis betydning i
de seneste år for de demente beboere var
mærkbar.
Noter, Forkortelser, Litteratur og trykte Kil-
der, Billedliste, Personregister.
544 s., indb., rigt ill. s/h og farve. Forlaget
Wormianum (Tidsskriftet Skalks forlag) i
samarbejde med Landbohistorisk Selskab,
2012. Pris 335 kr.

Det kooperative alternativ. Arbejderkoope-
rationen i Danmark 1852-2012.
Af Henning Grelle
Arbejderkooperationen  er for første  gang
blevet gjort til genstand for en samlet histo-
risk behandling.
304 s., gennemill.  Arbejdermuseet & ABA
med støtte fra Kooperationen.  
Pris 248 kr.

Udgivelser Nationalmuseet 2012:
Danmarks Kirker, Odense Amt, hæfte 25-
26, Kirkerne i Assens
v/Thomas Bertelsen og David Burmeister
Kaaring.
222 s. Nationalmuseet og Syddansk Univer-
sitetsforlag 2012.

Ukaliatsiaq. Oqaluttuaq 2/Hermelinen.
Oqaluttuaq 2. 
Af Martin Appelt og Nuka Gotfredsen
60 pp.Illinniusiorfik and SILA – The 
Greenland Research Centre at the Natinal
Museum of Denmark, 2012.

Challenges and Solutions. Northern Wor-
lds
Red.: Hans Christian Gulløv,Peter Andreas
Toft og Caroline Polke Hansgaard
Report from Workshop 2 at the National
Museum, 1. November 2011.
247 – 260. Nationalmuseum of Denmark,
2012

Europa Møder Verden. Essay-katalog til ud-
stillingen 
Red. af udstilling og katalog Lars K. Chri-
stensen, Poul Grinder-Hansen, Esben
Kjeldbæk og Bodil Bundgaard Rasmussen. 
Nationalmuseet 2012.

Anker Jørgensen og det forunderlige liv
Af Jonas Wisbech Vange
Bog om Anker Jørgensen. Bogen lægger en
ny side til det menneske, vi alle tror vi ken-
der og bidrager til en forklaring på, hvor-
for en forældreløs Christianshavner-dreng
drev det så vidt.
332 s., ill. med mange fotos. Forlaget Lind-
hardt og Ringhof, 2012. Pris 249,95 kr.

Korstogene. Kampen om det hellige land
Af Thomas Asbridge (oversat af Morten
Andersen)
En grundig og veldokumenteret bog om
korstogene og om den politiske situation i
Mellemøsten i 1100-årene.
765 s., ill. People’s Press 2012. Pris 450 kr.

Dansk soldat i Britisk tjeneste – en person-
lig beretning om den glemte hær
Af Helge Kristensen
Umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslut-
ning rettede den engelske regering hen-
vendelse til den danske med ønsket om, at
Danmark kunne stille soldater til rådighed
for den britiske hær bl.a. til at varetage
fredsbevarende arbejde i Verdens brænd-
punkter. Helge Kristensen fra Skæring var
en af dem der meldte sig som frivillig. Han
gennemgik militær træning i England og
Skotland, inden han blev sendt til det uro -
plagede Indien. På baggrund af omfatten -
de dagbogsnotater har han skrevet sin per-
sonlige beretning om forholdene for en
dansk/britisk soldat i årene 1946-48.  – et
emne, der hidtil ikke har fyldt meget i den
danske historieskrivning. Bogen indehol-
der desuden den overordnede historie om
de danske frivillige.  Af de 2500 danskere,
der gjorde tjeneste som englandsfrivillige,
blev en del dræbt eller lemlæstet og endnu
flere kom hjem med ar på sjælen.
Forlaget Vældgungerne, menneskehisto-
rier, 2012.

Dansk guldalder. Rejsebilleder
Af Karina Lykke Grand
Dansk guldalder bliver typisk fremstillet
som en glansperiode i første del af 1800-tal-
let præget af borgerlig ro, idyl og harmoni.
Vi kender guldalderens kunstværker som
smukke maritime udsigter, autentiske itali-
enske seværdigheder og elegante portræt-
ter.
Bogen afdækker hidtil ufortalte historier
om de danske guldalderkunstnere og deres

oplevelser fra dannelsesrejser i et forander-
ligt Danmark og Europa 1800-1850. Gen-
nem en undersøgelse af bl.a. rejsedag-
bøger, breve, skitser og malerier viser for-
fatteren, hvordan guldalderkunstneren ud-
viklede en radikal ny visuel opmærksomhed
og udvalgte, indrammede og beskar moti-
ver på nye måder. Forfatteren analyserer
en række arbejder af bl.a. C.W. Eckersberg,
Christen Købke, P.C. Skovgaard, Wilhelm
Marstrand, Martinus Rørbye og Lorenz
Frølich.
216 s., helbind, ill. Aarhus Universitetsfor-
lag, 2012. www.unipress.dk Pris 349,95 kr.

Morsø Film nr. 14
Ny dvd fra museet med historiske glimt fra
Mors. Den nyeste film i rækken af lokalhi-
storiske optegnelser fra Mors viser begiven-
heder i perioden 1978-1982 samt Salling-
sundbroens 25 års jubilæum i 2003.
Spillelængde 50 min., Morslands Histori-
ske Museum. Pris 148 kr.

Herman Bang, webtekst 12 og 13
Af Knud Arne Jürgensen
I to artikler belyses forfatteren Herman
Bangs livslange og intense beskæftigelse
med teatret, det  sceniske, det iscenesæt-
tende – og det selviscenesættende.
I webtekst 12: Herman Bang om scenen ud-
redes Bangs samlede virke som dramatiker,
essayist og kritiker.
I webtekst 13: Herman Bang som dramati-
ker gennemgås værk for værk Bangs virke i
sine yngre år som producerende dramati-
ker; artiklen suppleres af et appendiks med
en kildeoversigt over Bangs dramatiske
værker og deres opførelseshistorie.
Teatermuseet i Hofteatret,København
2012. http://www.teatermuseet.dk/
main.asp?id=994

Årsskrifter

Dansk madhistorie – fra fortid til nutid
Nyt årsskrift .  Bogen er den første i en
planlagt serie om dansk madkultur.
Irene Hellvik: Kartoflens kulturhistorie.
Bettina Buhl: Rodfrugternes betydning for
den danske private husholdning.
Mie Buus: Kosten i et fiskersamfund i Thy
for 100 år siden.
Bettina Buhl og Gitte Kjeldsen Bjørn: De
gamle danske løgsorter og løgets kulturhi-
storie i Danmark.
Benno Blæsild: Maden ombord på Fregat-
ten Jylland.
Else Svensgaard: Madpakken i dag og den-
gang.
Alexandra Vinther: Slagternes juleudstil-
ling.
Peter Hambro Mikkelsen og Peter Mose
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Birgitte Kjær: At genskabe et rokoko-hjem.
Møntmestergården. Litteratur.
Tina Høegh Nielsen: Den langelandske
herregårdsarkitektur i historicismen. No-
ter.
Ole Degn: En adelsportrætmaler fra Chri-
stian 4.s tid – maleren Johan Jørgensen
”Kaulbarscher” (død 1649) og hans værk
fra årene 1634-49. Slægtssammenhængen
mellem personerne på Johan Jørgensens
portrætter. Liste over Johan Jørgensens
portrætter kronologisk. Noter.
Britta Andersen: Herregårdsmuseet i 2011.
Aina Aske, Larvik Museum: Vandreutstillin-
gen Grenseløst – Kulturarv i Kattegat/Ska-
gerak-området. Noter. Litteraturliste.
Carsten Porskrog Rasmussen: Landgilde,
herregårdsdrift og embeder. Godsejernes
indtægtskilder mellem reformationen og
landboreformerne.
Pernille Roholt, Dansk Center for Herre-
gårdsforskning: Herregårdene i landskabet
og på nettet – mere end 700 herregårde
lige ved hånden.
Britta Andersen: Dansk Center for Herre-
gårdsforskning i 2011.
179 s., heftet, rigt ill. farve. Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet, 2012.  
Pris 148 kr.

Årsskrift 2012 Museumsforeningen Glud
Museum
Red.: Rasmus Kreth
Arkivet på Jensgård. – Arkæologiske under-
søgelser i Hedensted Kommune. – Ny vi-
den om Søren Knudsen. – Flytning af et
transformatortårn til Glud. – Virksomheds-
center Glud. – Ude på landet. – Nye detek-
torfund fra Hedensted Kommune. – Udstil-
lingen i Hildesheim. – Glud Museum 100
år. – Flyt historien ud af museerne. – Nogle
klip fra 25 års bestyrelsesarbejde. – Lokalar-
kivet for Glud-Hjarnø og Skjold sogne. –
Museumsåret 2012. – Nekrolog. – Glud
Museums bestyrelse. – Kalender.
Glud Museum. Frilandsmuseum, 
Juelsminde. 
www.gludmuseum .dk

Årets bog 2012 Kulturmindeforeningen
Nykøbing Falster
Af Arne Skafte
Den 31. årbog handler om jernstøberiet Fa-
brikken Guldborg, som indtil for omtrent
35 år siden lå midt i Nykøbing
Kulturmindeforeningen Nykøbing F, 2012.
Museum Lolland-Falster. 
www.kulturmindeforeningen.dk

Lyngby-Bogen 2012 
Red.: Jeppe Tønsberg
Aase Tribini Clausen fortæller om sin tid
som gøgler og artist på Bakken.
Fhv. borgmester Tove Smidth fortæller om

Jensen: Arkæobotaniske undersøgelser –
udnyttelsen af planter i forhistorisk tid.
Desuden opskrifter hentet fra gamle dan-
ske kogebøger.
Dansk Landbrugsmuseum har taget initia-
tiv til at etablere et formelt netværk af mu-
seer, forskningsinstitutioner, skribenter, en-
keltpersoner og andre med interesse for
madens og måltidets kulturhistorie i Dan-
mark. 
96 s., ill. Dansk Landbrugsmuseum, 
Auning. 2012.  
www.gl-estrup.dk

Den Gamle Bys årbog 2012
Red.: Elsebeth Aasted Schanz og Thomas
Bloch Ravn
Årbogen stiller i år skarpt på emnet formid-
ling.
Thomas Bloch Ravn: Gentænk.
Anne Marie van Dassen: ”Det sjoveste er at
være artig”. Formidling for børn og unge
med psykisk handicap.
Dorthe Berntsen: Den tabte tid. Erin-
dringsformidling og selvbiografisk hukom-
melse.
Thomas Bloch Ravn: Meget mere end mu-
seum.
Søren Tange Rasmussen: Hvidstengruppen
arresteret. Ny formidling på Besættelses-
museet.
Elsebeth Aasted Schanz: Med mennesket i
centrum.
Allan Leth Frandsen og Anne Cathrine Lo-
rentzen: Tre lejligheder i Tårnborg.
Martin Brandt Djupdræt: Applikationer og
digital interaktion i Den Gamle By.
Ingrid Vatne: Soundscape i historisk kon-
struerede miljøer.
Thomas Bloch Ravn: Årsberetning Dansk
Center for Byhistorie.
Thomas Bloch Ravn: Årsberetning Den
Gamle By.
Forskning og publikationer. Bestyrelse.
English Summary. Sponsorer.
128 s., indb., rigt ill. Den Gamle By, 
Aarhus 2012. 
Pris 150 kr.

Herregårdshistorie 7
Red.: Britta Andersen og Marie Aaberg 
Andersen
Britta Andersen: Forord.
Bi Skaarup: Middagstaffel 1785. Litteratur.
Kristine Vestergaard Nielsen: Charlotte
Schimmelmann og salonkulturen. Noter,
Kilder og litteratur.
Ulla Kjær: En enkel og ukunstlet herre-
gårdsarkitektur.
Line Bregnhøj: Mode og maling. Maler-
håndværk og interiørdesign i 1700- og
1800-tallet. Noter. Litteratur.
Britta Andersen: Magtens iscenesættelse.
Noter.

sin gymnasietid  på Lyngby Statsskole. 
Klaus Waage: ”Springforbiplanen” 1939-
2012.
Lundtofte Skoles Musikkorps.
Erling Kjær Knudsen: Lyngby Radio oxz.
Fra eventyr til saga blot. Niels Peter Arskog:
Efter 27 år er Radio Mølleå tavs.
Victor Thomas: Da Lyngby-Taarbæk Bladet
var meget lille – og Lyngby-Taarbæk Kom-
mune også var det.
Navneregister.
177 s., heftet, ill. s/h. Historisk-topografisk
Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune,
2012. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. by-
sam@ltk.dk

Med graveske gennem Sønderjylland
Årbog 2012 i anledning af Arkæologi Ha-
derslevs 125 års jubilæum
Red.: Lene Heidemann Lutz og Anne Bir-
gitte Sørensen
Udover at være jubilæumsbog for museet i
Haderslev fungerer bogen som Årbog for
hele Museum Sønderjylland.
I bogen præsenteres en lang række af de
mest spektakulære udgravninger. Artik-
lerne er rigt illustreret og er forfattet af de
ansvarlige arkæologer og omhandler ud-
gravninger dækkende alle perioder fra æl-
dre stenalder til 1600-tallet.
254 s. Museum Sønderjylland 2012. 

Vesthimmerlands Museum. Årbog 2012
Red.: Broder Berg, Thorkild Nielsen, Egon
Jensen, Inger Holm Lorenzen, Hardy
Jensen
Broder Berg: Forord
Simon Kjær Nielsen og Sine Toft Jensen:
De arkæologiske undersøgelser på Skager-
rak 4-tracéet. En foreløbig rapport.
Søren M. Sindbæk, med bidrag af Hannah
Brown og Helen Goodchild: Aggersborg
under overfladen. Geofysisk opmåling af
en vikingeborg.
Jens Christian Moesgaard: Møntproduk-
tion i Ørbæk og kongemagtens interesse i
Limfjordsområdet i 1000-tallet.
Hanne Billeschou Juhl: Et sjældent firkan-
tet vikingeskrin fra Næsby.
Ditte Nørgaard Madsbøll: Ødekirker i Vest-
himmerland – et overblik.
Kim Ørsted Iversen: Sommerhuse i Vest-
himmerland – optakt til forskningspro-
jekt.
Thorkild Nielsen: Pensionater i Aars.
Troels Laursen: Natur, Tro og Kirkerum.
Bjarne Henning Nielsen: Ambassadøren
på visit.
95 s., heftet, ill. farve. Vesthimmerlands
Museum, Aars. 2012
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Viborg Bogen 2012
Red.: Peter H. Iversen og Henning 
Ringgaard Lauridsen
Henning Ringgaard Lauridsen: Ford og
Philipsen
Magne Juhl: Dr. Christian Elovius Mangor.
Stiftsfysikus i Viborg 1767 til 1777.
Frode Villumsens erindringer: Vorde For-
samlingshus.
Margit Petersen: Kap Viborg. Rebslager
Thostrups sønner på Danmark-Ekspeditio-
nen 1906-08.
Henning Ringgaard Lauridsen: Skynd dig,
kom! Om føje år… Viborg 1859 – by under
forandring.
Jørn Krog: Hestehandler Kisum.
Peter H. Iversen: De viborgensiske nazister.
Martin Mikkelsen: Reddet! Bronzesværdet
fra gårdejer Kyhl.
Jesper Hjermind: Med høg på hånd. Stor-
mandsliv i det tidlige 1000-tal ved Viborg
Søndersø.
Dan Ersted Møller: Westernfilm, Viborg og
Wieghorst.
Småstykker. Et brækket træben – Viborgs
første apotek. – De fire røveres eddike.
Det forsvundne Viborg.
96 s., ill. farve. Viborg Museum i samar-
bejde med Viborg Museumsforening,
2012. Pris 125 kr.

Fra Viborg-Egnen 2012
Red.: Ole Degn. Medvirkende: Jesper Hjer-
mind (billedred.), Mikkel Kirkedahl Niel-
sen , Steffen Elmer Jørgensen og Line
Højgaard
Marianne Bro-Jørgensen: ”Min kjæreste
G”. Georgia Schouw, gift med maleren P.C.
Skovgaard. Navneliste.
Ole Degn: To breve fra Joakim Skovgaard
fra 1876, skrevet til Henrik Gerner (1850-
98), medarbejder ved opførelsen af dom-
kirken.
Karen Elisabeth Stub: Stiftsprovsten og
kunstmaleren. Samarbejde mellem Vil-
helm Helweg-Larsen og Joakim Skovgaard
1901-13. Kilder. Noter.
Axel Degn Johansson: Enkeltgravsfund fra
Amstrup Mark, Hvorslev sogn, Houlbjerg
herred. Litteratur. Note.
Kristian Buhl Thomsen: De tidligere admi-
nistrationsbygninger i Viborgs domkirke-
kvarter 1726-2012. Litteratur. Kilder. Noter.
Jørgen Østergaard: Vester Tostrup Kirke,
Rinds herred. Renovering og ombygning i
forbindelse med selveje 1915-28. Kilder og
litteratur.
Jørgen Frydendal: Naturskolen ved Hald
runder de 25 år. Litteratur.
Beretning 2012 v. Jørgen Østergaard.
259 s., heftet, ill. farve. Historisk Samfund
for Viborg-egnen, 2012.

Årbog 2012 museum Østjylland
Red.: Jørgen Smidt-Jensen
Jørgen Smidt-Jensen: Den svære toer. Om
udgivelsen af 2. årgang af det nye museums
(Museum Østjyllands) årbog 2012.
Esben Kannegaard: Tragtbægeret fra Es-
mark strand. Et mere end 5000 år gammelt
lerkar, fundet i Ebeltoft Vig i 1943. Kilder.
Noter.
Ernst Stidsing: Om rekonstruktion af et
stenalderbarns ansigt. Noter.
Thomas Booker Nielsen: Flintpladser ved
Neden Skiden Enge v. Gjerrild på Djurs-
land. Kilder. Noter.
Julie Lolk: En stenalderboplads (3. årtu-
sinde f.Kr.) ved Tøjstrup, Djursland. Kilder.
Noter.
Thomas Booker Nielsen og Lisbeth Win-
centz Rasmussen: Huse og høj ved Ørum
Djurs, yngre stenalder og bronzealder. Kil-
der. Noter.
Niels Axel Boas: Fanghøje og Kildesig. Et
fossilt bronzealderlandskab. I yngre bron-
zealder forseglede en voldsom sandflugt de
to gravhøje Fanghøje og det nærliggende
vandhul Kildesig. Kilder. Noter.
Benita Clemmensen: En på skrinet. Et
ca.900 år gammelt forgyldt bronzebeslag
fundet med metaldetektor i Mellerup. Da-
nefæ. Kilder. Noter.
Inger Marie Hyldgård: Tjærby ødekirke og
kirkegård. Kilder. Noter.
Søren Østergaard Madsen: Omrejsende
klokker. Om en af middelalderens mest
produktive klokkestøbere, Peter Jensen fra
Randers.  Kilder. Noter.
Thomas Guntzelnick Poulsen: Chresten
Boldsens første gård. Undersøgelse af en
velbevaret renæssancegård, v.Mellerup.
Kilder. Noter.
Carsten Korthauer: På nært hold: Iagttagel-
ser ved konservering af arkæologiske me-
talfund. Kilder. Noter.
Henning Nicolaisen: Sølvskeer fortæller hi-
storie fra Essenbæk. Kilder.
Jakob Vedsted: Ebeltoft sølv. Litteratur. No-
ter.
Thomas H. Jørgensen: Befæstelse og ka-
nonbådskrig ved Djurslands kyster 1807-14.
Kilder. Noter.
Hanne Schaumburg Sørensen: Konge,
dame, knægt. Et koloreret kortspil fra 1815
i museets samling med motiver fra Napole-
onskrigene.  Kilder. Noter.
Jakob Vedsted: Ting-, Raad- og Arresthuset
i Ebeltoft. Litteratur.Noter.
Lea Glerup Møller: Malteventyret i
Ebeltoft. Om Lundbergs Maltfabrik. Litte-
ratur. Kildemateriale. Noter.
Else Marie Laigaard: Hvor bor du? Om
Ebeltofts vejføringer som fortæller om by-
ens udvikling fra middelalderby til turistby.
Kilder.

Lisbeth Winzentz, Jakob Vedsted og Ernst
Stidsing: Museumslogoer. Om det nye og
de tre gamle logoer for Museum Østjyl-
land. Kilder. Noter.
Tina Knudsen Jensen: Byens billeder til by-
ens borgere – et udstillingsprojekt i Ran-
ders by.
Anne Rostgaard Nielsen: Et unikt bord: 
Vakuum til vask og varme. Nyt bord til Be-
varingsafdelingen. Kilder.
Anne Rostgaard Nielsen: Ny belysning på
Museum Østjylland.
Jørgen Smidt-Jensen: Museum Østjylland
Årsberetning 2012.
Forfatteroplysninger.
224 s., heftet, rigt ill. farver.  Museum
Østjylland, Randers, Grenaa og Ebeltoft,
2013.

Nyt årsskrift Museum-Lolland Falster
Månedens artikel:
Anne –Lotte Sjørup Mathiesen: Løgn, for-
bandet løgn og statistik
Som noget nyt vil en medarbejder fra mu-
seet hver måned skrive en artikel om for-
skellige emner museet er involveret i.  Ar-
tiklerne spænder bredt og kan give et tilba-
geblik på året der er gået og fortælle om en
ny og aktuel begivenhed.
Artiklen for januar 2013. Artiklerne ud-
kommer hver den 15. i måneden. Kan fin-
des på museets hjemmeside – eller i en
trykt udgave i museets butikker. www.muse-
umlollandfalster.dk

Kataloger/publikationer udgivet i 
forbindelse med udstillinger

Dialog med Akropolis – danske kunstnere i
Athen
I forbindelse med udstillingen (til 28.4.) er
udkommet bog af Hanne Pedersen, som
har kurateret udstillingen.
Antikmuseet, Aarhus Universitet, 2013

Vejene omkring
Til minifestivalen og udstillingen på Karen
Blixen Museet hører en bog skabt af Je-
anne Betak med en helt ny novelle af Jan-
neTeller, et genoptryk af Karen Blixens ”En
Båltale” samt et værk af hver af deltagerne,
der kredser om temaer som rejsen, ma-
sken, identiteten og kunsten at skabe sin
egen skæbne.
Karen Blixen Muset, Rungstedlund, 2013

Etching Highlights Goya, Købke, Nolde, 
Picasso, Willumsen, Kirkeby, Kørner m.fl.
Til udstillingen med samme titel (til 1.4.)
er udgivet katalog. Ligeledes er udgivet
katalog til udstillingen (til 1.4.)Relief af
Bjørn Poulsen
Kunsthal Brænderigården, Viborg, 2013
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et interview med Tara Donovan af Jutta
Mattern, kurator på Arp Museum og Mette
Marcus, kurator på Louisiana samt et essay
af Marietta Franke. Derudover indeholder
det en billedpræsentation af værkerne på
udstillingen, en biografi samt en værkliste.
Louisiana Magasin nr. 37 bringer et inter-
view (oversat fra det engelske katalog til
dansk) med kunstneren Jutta Mattern og
Mette Marcus.
Louisiana, Humlebæk 2013.

Aka Høegh: Ved Havet
Til udstillingen på Nordatlantens Brygge
med værker af Aka Høegh ”Ved Havet” (- til
14.4.2013)er produceret katalog med tek-
ster af Bodil Kaalund og kunsthistorikeren
Anne Marie Gjedde Olsen. Ill. med bille-
der af udvalgte værker. (Kataloget kan
downloades som pdf-fil – www.bryggen.dk)
Nordatlantens Brygge, København, 2013.

My Body is my Tool. Kirsten Justesen
I forbindelse med udstillingen (til 28.4.) er
udgivet publikation med samme titel. Tekst
af Lise Jeppesen. Ill.
Randers Kunstmuseum. 2013

Atila Fund
I forbindelsen med fotografiske værker af
Atila på Skive Kunstmuseum (til 17.3.) ud-
gives bog med gengivelser af de fotografi-
ske værker, der vises på udstillingen. Tekst
af kunsthistorikeren Tove Thage.
Museum Salling, Skive Kunstmuseum 2013

GRUNDLAG. Materialitet no. 2 (jord)
Udstillingen med samme titel (til 5.5.2013)
ledsages af katalog på dansk og engelsk
med bidrag fra bl.a. geolog Bo Holm Jacob-
sen om hans forskning i ’deep time’, dig-
terne JulianaSpahr, Graig Dworkin og 
Amalie Smith samt kunstnerne.
Sorø Kunstmuseum. 2013

Vejle i kunsten - kunsten i Vejle
I forbindelse med udstillingen med Vejle
motiver (til 2.6.2013) er udgivet bog (er
udgivet på Byhistorisk Selskab) . Forfatte-
ren er kunsthistorikeren og overinspektør
Nina Damsgaard, og historikerne Poul 
Porskjær Poulsen og Vigand Rasmussen.
Bogen fortæller om kunsten, kunstnerne
og samfundsudviklingen i Vejle og omegn
gennem mere end 200 år.
Vejle Museerne, 2012

Tidsskrifter

Nyt om Arbejdermuseet, januar-april,
2013, nr. 1
Red.: Preben Sørensen (ansv.)
Louise Karlskov Skyggebjerg: Gæsterne

Arkitektonisk Stuegang
I forbindelse med udstillingen (28.3. til
9.6.2013) udgives en billedrig dokumenta-
tion af de udstillende kunstneres værker og
arbejdsproces. Kataloget rummer dertil to
tekstbidrag: Kim Dirkinck-Holmfeld fortæl-
ler om de oprindelige bygningsmæssige
forhold og overvejelser bag de i dag to ud-
stillingssteder, og museets tidligere direk-
tør Bodil Busk Laursen, skriver med både
historisk og nutidigt perspektiv om be-
stræbelserne for at forene og værdsætte
kunstarterne ligeværdigt i Gesamtkunst-
werk’et.
Designmuseum Danmark, København
2013.

Vilhelm Kyhn & det danske landskab
I forbindelse med udstillingen – som er et
forskningssamarbejde mellem Randers
Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum,
Ribe Kunstmuseum, HEART Herning
Kunstmuseum har museerne sammen med
Aarhus Universitetsforlag udgivet en rigt il-
lustreret bog om kunstneren.
Aarhus Universitetsforlag og ovennævnte
museer, 2012

Christian Achenbach. Melatonin
Af Mark Gisbourne
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 10.3.2013) er udgivet et rigt illu-
streret katalog med alle værker gengivet,
med tekst af kunsthistorikeren og –kritike-
ren Mark Gisbourne.
Ill. Kastrupgårdsamlingen, Kastrup,
København, 2013

John Olsen – En  hyldest til Johannes 
Larsen
Af Erland Porsmose
I forbindelse med udstillingen med værker
af John Olsen (til 17.3.2013) genudgives
Erland Porsmoses store biografi fra 2008.
Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer,
2008 og 2013.

From Silverpoint to Silver Screen. Andy
Warhol. 1950’s Drawings. 
Red.: Daniel Blau
I forbindelse med udstillingen (til 21.2.) er
udgivet katalog (engelsk og tysk).
Poul Erik Tøjner/Michael Semff: Forord.
Daniel Blau: A treasure is found. Sydney Pi-
casso: From Silverpoint to Silver Screen. Ja-
mes Hofmeier: Environment, Situations,
Spaces.
Ill. Hirmer, 2012. Louisiana, Humlebæk.

Tara Donovan
Til udstillingen udgiver Louisiana et en-
gelsk-og tysksproget katalog med forord af
Oliver Kornhoff, direktør for Arp Museum
Bahnhof Rolandseck og Poul Erik Tøjner,

strømmede til. Om aktiviteter i 2012.
Om Fotoudstillingen ”Spor i Amazonas”.
Susanne Aasted Gottlieb: Modspil – Hans
Tichas kritiske kunst før og efter murens
fald. Udstilling.
”Vigtigt ikke at blive glemt”. Præsentation
af ABA’s nye lokaler.
Professor Claus Brylds tale ved indvielsen
af ABA’s nye lokaler.
Arrangementer i forbindelse med præsen-
tationen af bog om arbejderkooperationen
– se ’bøger’
Henning Grelle: Fra almisse – til velfærds-
samfund.
Preben Sørensen: Nyt om bøger – ”Med
Anker på mindernes vej..” i anledning af ny
bog – se ’bøger’
Solhvervsfest og andre arrangementer.
Udkommer 3 gange om året.  Arbejdermu-
seet og Arbejdermuseets Venner, 2013

Arkæologisk Forum, nr. 27, 2012
Red.: Mette Palm (ansv.)
Leder: Arkæologisk trekantdrama. Mest
om museumsloven.
Niels Bargfeldt: Is this Sparta? En klassisk
arkæologis kærlighed til sværd-og-sandal-
genren.
Michael Neiss: Vikingatidens djurornamen-
tik som materielt ankare?
Marianne Rasmussen: Det sete afhænger af
øjnene, der ser. Formidling af fortidsmin-
der i landskabet.
Lone Andersen: Tilsynet med de fredede
fortidsminder- relevans, status og perspek-
tiver.
Eszter Bánffy: How does Scandinavian ex-
perimental archaeology look from the out-
side? Is there any reason to publish in Eng-
lish? Anmeldelse af “Experimental Archa-
eology; between enlightenment and expe-
rience”
Tema: Indsamling og kassation
Søren A. Sørensen: Kassation på de danske
museer. En modedille, et velovervejet para-
digmeskift, eller en praktisk løsning?
Mads Runge: Indsamling og kassation – på
arkæologiske udgravninger ved Odense
Bys Museer.
Søren Bak-Jensen og Lene Høst-Madsen:
Supplering eller duplikering. Nye tilgange
til indsamling af jordfund på Københavns
Museum.
Ole Thirup Kastholm: Skrot eller godt? –
om nytten af at gemme 80 rustne klinknag-
ler rigtig længe.
Udkommer 2 gange om året. Foreningen af
Fagarkæologer. www.archaeology.dk 
Pris abonnement 155 kr., løssalg 77,50 kr

Fund & Fortid. Arkæologi for alle. Num-
mer 4, 2012
Red.: Niels Bødker Thomsen (ansv.)
Leder: Plads til fortiden.
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Louise Ørsted Brandt: Fra nøgne får til uld-
ne draget – dna-analyse i tekstilforskningen.
Niels  Bødker Thomsen: SDA-rejse til Tyr-
kiet 13.-24. oktober 2012
Niels Bødker Thomsen: Værløsefiblen og
Alugodo.
Jens Nielsen: Grønvang 2. En neolitisk
plads med mange stikler.
Jørgen Berthelsen: Murstenologi for ar-
kæologer. Første del.
Peter Hoffmann: Sjællandstræf – om Me-
troudgravningerne.
Jan Andersen: Tilbageblik på sommeren
der er gået.
Udkommer 4 gange om året.  
www.arkaeologi-sda.dk 
Pris abonnement 240 kr.

Louisiana Magasin, nr. 37, november 2012
Red.: Michael Juul Holm og Poul Erik
Tøjner
Dy Plambeck: Selvportræt
Karl Ove Knausgaard: Det for alle lige.
Åbningstale til udstillingen Selvportræt
Sanne Krogh Groth: Anri Sala,  Musik som
Formgivning.
Poul Erik Tøjner: Essays Louisiana ABC om
73 hovedværker i museets samling. Her et
bogens kapitler om Yves Klein.
Mette Marcus og Jutta Mattern: Interview
med den amerikanske kunstner Tara Do-
novan i anledning af udstilling i foråret.
Christian Lund: Interview med Patti Smith
i forbindelse med litteraturfestivalen i au-
gust.
Niels Frank: Om udstillingen med Andy
Warhols tidlige tegninger (1951-63), i for-
året.
Peter Johannes Erichsen: Om koncert med
Bo Skovhus 10.4. 
Anders Kold: Om kommende udstilling
Pop Art Design.
Louisiana, Humlebæk, 2012. Pris 75 kr.

Natur og Museum, Nr. 4 Dec. 2012
Red.: Thomas Secher Jensen (ansv.), Theis
Andersen, Charlotte Clausen, Inge-Marie
Høi.
Hønen
Af Poul Sørensen
Fra junglehøns til burhøns. Historien om
hønen begynder blandt junglehøns i blom-
strende, asiatiske kulturer for 4.500 år si-
den og fortsætter med tamhønens udbre-
delse over næsten hele kloden. Jætternes
hane var luerød, gudernes havde gylden
kam. Og Hels hane var sort som soden ef-
ter en brand, hedder det i Vølvens spådom.
Så der har formentlig været farverige tam-
høns i Danmark i mere end 2.000 år – og
mange århundreder i stort set alle hushold-
ninger.
Med rationaliseringen og mekaniseringen
af landbruget i 1900-årene blev hønsehold

til industrilignende bedrifter, hvis mål var
at skabe størst mulig produktion af æg og
kød på kortest mulig tid og på mindst mu-
lig mængde foder. I disse år er der igen gi-
vet plads til hønsegårde på mange små par-
celler og i baggårde.”Urban farming” kal-
des trenden. 
Udkommer 4 gange om året. Naturhisto-
risk Museum, Aarhus. Abonnement 198 kr.,
løssalg 60 kr. 

Nomus, 4/2012. November. 25. årgang
Red.: Grethe Post (ansv.), Esben Aarsleff,
Pernille Pantmann og Finn Erik Kramer.
Nyt fra Freerslev – konturerne af et potte-
magerværksted fra renæssancen.
Inge Kristensen: Internettets muligheder
ud i slægtsforskning.
Esben Aarsleff: Et dugfrisk husfund fra æl-
dre bronzealder.
Finn Erik Kramer: Selvejerbønder i Nord-
sjælland i middelalderen. Kildeudgivelser.
Litteratur.
Udkommer 4 gange om året. Folkemuseet,
Hillerød og Nordsjællands Museumsfore-
ning.
www.folkemuseet.dk

Nordisk Museologi, 2012.2
Red.: Ane Hejlskov Larsen (Danmark). 
Hovedredaktør
Janne Vilkuna (Finland), Sigurjon Baldur
Hafsteinsson (Island), Brita Brenna
(Norge), Eva Silvén (Sverige), Allan Risbo
(Danmark), redaktionssekretær.
Brita Brenna, Eva Silvén og Marit Anne
Hauan: Forord. Tema for dette nummer:
Museer og ulikeheters kulturelle dynamik.
Anne Folke Henningsen: ”Alt racehovmod
bliver her så ynkeligt”. Visualisering af kul-
tur i Nationalmuseets etnografiske sam-
ling. Noter. Referencer.
Eva D. Johansen: Gjenstander og meninger
i det post-koloniale museet. Kontaktsoner
og autoetnografi. Noter. Litteratur.
Tine Damsholt: Diversitet og museale hete-
rotopier – om naturalisering og nationali-
sering af kulturel diversitet i migrantnatio-
ner. Noter. Bibliografi.
Eva Reme og Olaug Norun Økland: Ting
og typologier – en utforskning av land-
bruksutstillingen på Dalane Folkemuseum
Litteratur. Arkiv.
Sarah Holst Kjær: Museal stedsudvikling:
Tordenskjold was here! Noter. Referencer.
Nika Potinkara: Representing Cultural Dif-
ference. Reindeer Herding as a Signal of
Ethnic Boundary in the Exhibitions of Two
Sámi Museums. References.
Forskningsprojekter
Lotten Gustafsson Reinius, Eva Silvén &
Frederik Svanberg: Museisamlingarnas so-
ciomateriella dynamic. Referenser.
Ph.d.præsentationer

Cathrine Baglo: På ville veger? Levende ut-
stillinger av samer i Europa og Amerika.
Litteratur.
Innlegg fra opponenter
Brita Brenna og Eva Silvén: Cathrine
Baglo: På ville veger? Levende utstillinger
av samer i Europa og Amerika. Referanser.
Konferencenmeldelse
Anna Samuelsson: Kritiska kultur- och na-
turarvsstudier. Re/theorising Heritage,
Göteborg, Sverige, 5.-8. juni 2012. Noter.
Litteratur.
Boganmeldelser
Eric Hedqvist: Steven Conn: Do Museums
Still Need Objects?
Ane Hejlskov Larsen:
Malene Vest Hansen m.fl.: Kuratering af
Samtidskunst. – Tone Hansen: (Re)Staging
the Art Museum. – Olga Dysthe m.fl.: Dia-
logbaseret Undervisning. Kunstmuseet
som Læringsrum. – Kirsten Drotner m.fl.:
Det Interaktive Museum.
Udkommer 2 gange om året. Center for
Museologi,  Aarhus Universitet. 2012.
Eksp. Museumstjenesten, Viborg.
www.museumstjenesten.dk

SFINX, 35. Årgang. 2012. Nr. 4
Red.: Louise Mejer (ansvh.)
Jan Stubbe Østergaard: På sporet af farven.
Siden ca. 1900 har det stået klart, at antik-
kens skulpturer var bemalet. Men det er
først inden for de seneste 30 år, at forsknin-
gen i antikkens polykromi har taget fart.
Ingolf Thuesen: Fødselskirken i Betlehem
reddet – en sand julehistorie.
Mogens Pelt: Fra indsø til åbent hav – Sor-
tehavet og Det orientalske Problem.
Eva Mortensen: Androklos og Alexander –
Grundlæggere i en ny tid.
Aisha Mellah: Mystisk billedødelæggelse.
Det har været en klassisk antagelse, at den
billedødelæggelse, der fandt sted i en
række kirker i Jordan og Israel, skal tilskri-
ves den muslimske kalif Yazid 2. Forfatte-
ren er imidlertid af en anden holdning.
Orientering 2012. SFINX’s middelhavskor-
respondenter bringer nyt fra arkæologien i
2012.
Bagsideartikel: Peter Ørsted: Io saturnalia.
Om forfatterens nye bog: Romere, keltere
og Frankrig – se ’bøger’
Udkommer 4 gange om året. Tidsskriftet
Sfinx, Fonden Orbis Terrarum, Aarhus
Universitet, 2012. Pris abonnement 330 kr.,
løssalg 80 kr., rejsenummer 110 kr.

SKALK. Nr. 6, December 2012
Red.: Christian  Adamsen
Andres Nymark/Peter A. Toft/Nis Møller:
Elgtakøkse. Vor ældste takøksetype er nor-
malt ikke udsmykket. Men et skarpt øje på
et gammelt fund opdagede nogle oversete
streger.
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Anne Eriksdatter Bye: Levende vern i Val-
dres. Valdres Folkemuseum.
Anmeldelse: Frank Falch: Signalbygg i 
vannkanten. Astrup Fernley Museet i Oslo.
Mariëlle Malmo: Museum på boks: Om
kommunikasjon om annerledeshet ved
Norsk Døvemuseum.
Liv Astrid Sverdrup: Fra Null til Gull på
otte uker. Udstilling om årets fredspris på
Nobels Fredscenter.
Boganmeldelse. Sigurd Sandmo: Museo-
logi på norsk. Universitetsmuseenes
gjøren, 2012. Red.: Anita Maurstad og Ma-
rit Anne Hauan.
Marte Østmoe: Jorvik – når det lukter pen-
ger. Om Jorvik Viking Centre.
Marte  Østmoe: Jorvik – med lukten af vi-
king.
Anne Eriksdatter Bye: På tampen av året.
Samtale med generalsekretæren i Norges
museumsforbund, Tron Wigeland Nilsen.
Barbara de Haan: Norsk involvering i
CEN/TC 346 – Europeiske standarder for
bevaring af kulturminner.
Museumsnytt. Leserinnleg. Boganmeldel-
ser. Museumsfolk.
Udkommer udkommer 5 gange om året.
ABM-media AS, Oslo. post@museums-
nytt.no. Abonnement: 200 nkr.

ICOM newsletter, vol 65,nr. 3. December
2012
Special Report: The future of museums
In Focus: Memory + creativity= social
change
Best Practices: Museum maintenance.
ICOM newsletter, December 2012 – Janu-
ary2013
Headline: ICOM-LAC National Commit-
tees come together in Guatemala High-
light.
INTERCOM discusses #museum challen-
ges in Sydney, Australia. Decoding.
IACCCA becomes an Affiliated Organisa-
tion of ICOM.
Museum News
Centenary celebrations at the National
Museum of Fine Arts, Cuba.
Register now for the ICOM Rio 2013 Gene-
ral Conference and save 20%
Publications:
ICOM Education 23 by CECA: Museum
Education and New Media.
ICOM Directory 2013.
Kan findes og bestilles på: http://icommu-
nity. icom.museum/en/content/e-newslet-
ter
Abonnement kan bestilles på:
enewsletter.icom@icom.museum

Morten Axboe: Inspiration fra England. På
en velkendt rigdomsbebyggelse på Born-
holm fremkom et temmelig specielt fund.
Kai Mückenberger: Den enøjede. En usæd-
vanligt velbevaret ansigtsafbildning er ikke
så let at afkode. Ansigtsbillede fra et rem-
spænde fundet ved Elsfleth (ved Weser),
ca. 600 e.Kr.
Ulla Kjær: Den moderne kaserne. Om
’Sølv gades Kaserne’ – senere hovedsæde
for De Danske Statsbaner.
Kronik: Poul Grinder-Hansen: Stormflods-
kalken. Et fint sæt kirkeinventar har været
gennem en meget dramatisk historie.
Jette Baagøe: Dåvildt og Dyrehaver. Om
stormandsjagten i Danmark, især i middel-
alderen.
Bagsideartikel: Bjarne H. Nielsen: Und-
skyld? Om et besøg på Lindisfarne på Holy
Island.
Udkommer 6 gange om året. SKALK,
Højbjerg. www.skalk.dk 
Abonnement: 284 kr.

Dyr i natur og museum
Red.: Torben Wolff (ansv.). 2012. Nr. 2
Jørn Madsen: Edderkopper på Zoologisk
Museum. Om udstilling på Zoologisk Mu-
seum.
Martin Leonhard Bertelsen: Danmarks
flotte nye Naturhistoriske Museum. Om
planerne for det nye Naturhistoriske Mu-
seum, som forventes færdigt i 2017.
Carl Chr. Kinze: For 150 år siden: De første
halv-spækhuggere beskrives fra Dan-
mark.
Lars Bo Jacobsen: Kirkeuglen, en art i tilba-
gegang.
William Nielsen: Sådan fanger du et bjør-
nedyr!
Andrea M. Schomann: Kontraster i sydlige
billefaunaer – Australien og New Zealand.
Hannah Woods: Pelikan-edderkopper på
Madagaskar.
Henrike Semmler: Kradserliv i tarmen på
hvirveldyr.
Udkommer 2 gange om året. Zoologisk
Museum, København. 
Abonnement 50 kr., løssalg 30 kr.

Museumsnytt. Nr. 5/2012 – Årgang 60
Red.: Anne Eriksdatter Bye
Leder: Hold liv i kulturarven, hele året!
Anne Eriksdatter Bye: Ikke bare plast. Vest-
Agder-museet gir full gass for plastbåthisto-
rien.
Tema
Anne Eriksdatter Bye: Vern i all verden.
Den 17. januar 2007 ratifiserte Norge UNE-
SCOs konvensjon om vern af den immate-
rielle kulturarven.
Anne Eriksdatter Bye: En konvensjon for
grasrota.

Donationer

Den Gamle By, Aarhus
Salling donerer 70 mio. kr. til Den Gamle
Bys fortælling om Aarhus. Pengene skal
bruges til en underjordisk udstilling. Aar-
hus Story, som er en fortælling om Aarhus
og byens udvikling. Udstillingsbygningerne
vil blive opført på den vestlige side af Den
Gamle Bys Sønderbrogade. Bruttoarealet
er ca. 700 kvm. Som velkomstbygning er
det tanken at opføre en gendigtning af Fer-
dinand Sallings hus, der oprindeligt lå i
Søndergade i Aarhus.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
Nordea-fonden sikrer et nyt formidlingsini-
tiativ. 1. januar 2013 startede museet et nyt
projekt, hvor besøgende gennem aktiv del-
tagelse kan opleve, hvordan naturen og
herregårdslandskabet for 100 år siden var
den største fødevareressource for herre-
gårdenes store husholdninger.
I området omkring Gammel Estrup vil pub-
likum kunne deltage i arbejdet med råva-
rerne fra skov, mark og enge.
Museet vil bl.a. reetablere herregårdens
forrådskamre i kælderen, hyttefadene i kar-
pedammene og frugt- urte- og køkkenha-
ven.
Der vil blive etableret vandreruter, som sæt-
ter fokus på herregårdens kulturlandskab,
og hvordan det fungerer som spisekammer.
Projektet gennemføres med støtte fra: Nor-
dea-fonden, Løvenholm Fonden, 15. Juni
Fonden og Friluftsrådet.

Museum Sjælland
Kulturbus til museer og skoler. Nordea-fon-
den uddeler 3 mio.kr. til en Kulturbus i
Midt- og Vestsjælland. Målet er at gøre det
nemmere og mere attraktivt for skolebørn
af møde kulturarven. Kulturbussen vil være
gratis at benytte og vil være på vejen fra
2014. Projektet er et eksperiment og et mo-
delprojekt og erfaring og viden vil kunne
deles med andre områder i Danmark.
Projektet løber over fire år. Foråret 2013
anvendes til planlægning og udvikling af
konceptet bag bussen, mens efteråret bru-
ges til synliggørelse af projektet og dets mu-
ligheder overfor skolerne. Fra 2014 og tre
år frem vil bussen være i drift, hvorefter der
skal tages stilling til bussens fremtid.

Arrangementer

Davids Samling, København
Museet har i foråret en foredragsrække
Desuden faste omvisninger onsdage og lør-
dage.
Tider og emner – se www.davidmus.dk
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Farum Kulturhus
Til 28.4.

Fristaden indtager
Farum Kulturhus
En historisk udstilling om

Christiania med en 9

uger lang kulturfestival,

der giver et indblik i fristadens historie og et levende indtryk af kulturen i nuti-

dens Christiania.

Det er en retrospektiv udstilling om fristadens kulturliv gennem 40 år. Christi-

anit og fristadsarkivar Ole Lykke, har samlet udstillingsmateriale gennem 4

årtier. Det store lyse ’Galleriet’ i Kulturhuset viser værker skabt af de bedste

Christianiakunstnere fra 1971 til i dag, mens ’Ganggalleriet’ viser selve histo-

rien via plancher, håndværk og brugskunst. 

I ’Foyeren’ udstilles 80 af de berømte Christiania-plakater med både historisk

og kunstnerisk indhold.

Kulturfestivalen indeholder også kulturudveksling, således at det ikke kun er

Christianitter som udstiller i Farum. Den lokale Furesøgruppe AZURmalerne

udstiller på Gallopperiet, ’Stadens Museum for Kunst’ i Loppebygningen i

Christiania.

Helsingør Værftsmuseum, 
Helsingør Kommunes Museer
Til 8.9.

Penge, pragt og problemer
Helsingør Skibsværft byggede i star-

ten af 1980’erne skibe til Saddam

Hussein. To at skibene var helt speci-

elle. ”Qadissiyat Saddam” var en

overdådig præsident-yacht med

guldbelagte stikkontakter, smukke

træpaneler og sølv- og guldbelagt

verdenskort. Flodprammen ”Al Qadisiya” var mindst lige så overdådig. Byg-

get af armeret stål, guld, sølv og mahogni. Silkesengetæpper og kunstneriske

udsmykninger prydede de luksuriøse soveværelser og salonen i begge far-

tøjer.

Museet kigger bag facaden på byggeriet af skibene. Igennem tidligere an-

satte får vi historien om pengene, pragten og problemerne ved at bygge de

flydende skatkamre.

Helsingør Bymuseum
Til 31.7.

Helsingør-tapetet – histo-
rie skrevet med nål og tråd
En million sting, 50.000 arbejdsti-

mer, 31 meter fra ende til anden.

Sådan skabte 37 indvandrerkvinder 

i løbet af 2½ år med nål og tråd et

stykke af Helsingørs historie. Som et integrationsprojekt var indvandrerkvin-

der fra 12 forskellige nationer samlet for, igennem broderi, at fortælle deres

historie. Historien om hjemlandet, om opbruddet, om ankomsten til et nyt

land og mødet med en helt anden kultur.

Kunstnerisk leder var Anne Marie Fuglede og håndarbejdslærer Dorthe Grei-

sen lavede forlægget med baggrund i kvindernes egne beretninger.

Horsens Kunstmuseum
Til 17.3.

Black
To sorte plader – den ene blank, den anden mat. Det er stort set den materia-

lemæssige forudsætnng for fotoserien ’Black’ med værker af Pernille Kold-

beck.

Pernille Koldbeck Fich (f. 1971) har igennem en stor del af sin karriere arbej-

det med portrætfotografi. Det gør hun til dels også i ”Black”, hvor kvindean-

sigter træder klart frem fra en sort baggrund. Men ser man efter, er den sorte

billedflade ikke bare sort. De sorte plader reflekterer hinanden, ligesom de re-

flekterer forskellige elementer i det omgivende rum og kaster lys og skygge ind

over forskellige genstande. En stol, en stige, en bordplade bliver således ladet

med stemning og mulige betydninger i kunstnerens udefinerbare sorte rum.

Horsens Kunstmuseum
Til 23.6.

Den Hvide udstilling
Med ’Den Hvide Udstilling’ er der mulighed for at opleve museet på en ny

måde. På museets lyse trægulve og hvide vægge vises en række værker, der

har det til fælles, at der er helt eller næsten uden farve.

Udstillingen byder på værker af bl.a.: Christian Lemmerz, Bjørn Nørgaard, 

Peter Neuchs, Michael Kvium, Sophia Kalkau og Pernille With Madsen.

Holbæk Museum, 
Museum Sjælland
Indtil videre

Arkæolab
Udstilling hvor brugerinddragelse er i

fokus. De besøgende får en introduk-

tion til tre forskellige arkæologiske

udgravninger og har derefter selv mulighed for at finde fund og gå i udstillin-

gens laboratorium, for at tidsbestemme de fundne genstande.

De tre udgravninger repræsenterer fund fra Åmosen, Svinninge og Holbæk

og fra meget forskellig tid. Gæsterne kan se eksempler på, hvad arkæolo-

gerne har fundet på pladserne og også selv forsøge sig ved de udgravnings-

stationer museet har opbygget i udstillingen.

ArkæoLab indgår som en del af en større vision, hvor museet ønsker at skabe

et nyt image for arkæologien. Målgruppen er skoleklasser og børnefamilier –

og turister. Fra museets side forventes en skærpet arkæologisk profil med

brugerinddragende formidling. Samtidig vil den ny formidling sætte fokus på

områdets kulturarv.

Køge Museum
Til 31.3.

Påske i Købstaden og på
landet
Påsken er rykket ind i museets bon-

destuer, borgerlige stuer og køkke-

ner. Her kan man opleve påskens reli-

giøse indhold, overtro, mad, klædedragt, lege og andre traditioner i forskel-

lige sociale og tidsmæssige miljøer.

Caféudstilling 
– Etagesyning
Lille udstilling, hvor elever fra den

klassiske broderiskole ved Lis Ahren-

kiel har brugt en gammel broderitek-

nik til moderne produkter. Teknikken

er den særlige form for tællesyning,

der kaldes etagesyning og eleverne har designet moderne etuier.

Udstillinger

Æggetrilning indendørs.

Brilleetui.
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Kunsthallen Brandts,
Odense
Til 12.5.
Følehorn og tankespind.
Filosofisk sanseudstilling
for børn
I udstillingen bliver elementerne

vand, ild, jord og luft sat overfor vo-

res sanser. I Tankerummet bliver

nogle af de største spørgsmål stillet

og måske besvaret. Hvad er et men-

neske? Er vi følelser? Er vi krop? Er vi

sanser? Sanseudstillingen er filosofisk

i år og sender krop, sjæl og sanser på

en rejse i undring og forundring. Udstillingen er bygget op som en labyrint.

I fem tunneller kommer man i kontakt med de fire elementer: Vand, ild, jord

og luft, mens den sidste er lysets tunnel. Man skal kravle og klatre, se og føle.

De fem tunneller fører til Tankerummet i midten. Her hører man stemmer fra

voksne og børn, som hver især giver deres bud på livets store spørgsmål. I

Tankerummet er der også plads til pause.

Sanseudstillingen er skabt af den danske billedkunstner Elisabeth Toubro.

Kunsthallen Brandts, Odense
Til 25.8.

David Svensson 
– Old World Rise Again
Nye skulpturer og installationer.

Den svenske kunstner David Svens-

son (f.1973) arbejder i udstillingen

med lys og glas. Han fokuserer på

materialernes gennemsigtighed,

skrøbelighed og historie for at kunne

skabe visuelt og sanseligt forførende universer. Skulpturerne har både et an -

strøg af eksperimenter samtidig med at kunstneren udfordrer dialogen mel-

lem værker og publikum. Svensson anvender dagligdagens materialer. Ud -

stillingen demonstrerer hvordan David Svensson etablerer materielle rum for

virkelighedens tilsynekomst.

Danmarks Fotomuseum,
Herning
Til 21.4.

En by i bevægelse
Fotoudstilling i anledning af Hernings

100 års købstadsjubilæum. 

Med titlen ”En by i bevægelse” har

Lokalhistorisk Arkiv og Fotomuseet i

samarbejde sammensat en kavalkade

af 100 forskellige billeder fra Herning

– primært udvalgt fra arkiverne.

De 100 billeder repræsenterer ikke hvert år, og tyngden befinder sig i

1950’erne og 1960’erne. Arrangørerne har prioriteret, at der skete noget på

billederne frem for blot at følge en kronologisk rækkefølge. Lokale fotografer

og pressefotografer har bidraget med nyere billeder som indeholder både

mennesker og aktiviteter. Ved hvert billede på udstillingen er der en forkla-

ring om handlingen og historien på billedet samt årstal for optagelsen, så de

besøgende kan føle sig informeret og få mest muligt ud af den udvikling, der

er sket med byen og dens indbyggere.

Efter 21.4. kan udstillingen ses på Lokalhistorisk Arkiv på Herning Bibliotek

23.4. til 18.5.

Skovgaard Museet, Viborg
Til 20.5.

Susette Holten født 
Skovgaard – Den glemte
søster
Susette Holten var datter af den be-

rømte guldaldermaler P.C. Skovga-

ard, og søster til Joakim og Niels

Skovgaard. Hun var en glimrende

kunstner – en af Danmarks første markante kvindelige kunstnere – som ikke

desto mindre har glimret ved sit fravær i kunsthistorien.

Museet råder med denne udstilling bod på denne glemsel og fejrer samtidig

150-året for hendes fødsel.

Ordrupgaard, Charlottenlund
Til 9.6.

Mary Cassatt – Suste Bonnén – Nelli Palomäki
Mary Cassatt. Fransk-amerikansk impressionist på papir
Mary Cassatt (1844-1926) er for amerikanerne, hvad Anna Ancher er for os 

– et nationalt ikon. Kendt som Amerikas største kvindelige kunstner var Cas-

satt en ener i sin samtid – en kvinde der valgte at leve for sin kunst og at hel-

lige sig den alene. Til trods for, at hun valgte familielivet og moderskabet fra,

malede Cassatt nogle af de mest indfølte værker af mor og barn.

Suste Bonnén. Moderbilleder
Udstillingen viser den danske billedkunstner og fotograf Suste Bonnéns (f.

1948) seneste værker i serien Moderbilleder, med portrætter af nyfødte fra

Rigshospitalet. Samtidig giver en web-installation de besøgende mulighed

for at skabe deres egne moderbilleder online. Bonnéns multimedieskulptur

Bebudelsen, der ellers er udstillet på Rigshospitalet, er ligeledes en del af ud-

stillingen.

Nelli Palomäki. Breathing the Same Air (til 2.4.)
Udstilling med værker af finske Nelli Palomäki (f. 1981) Tre portrætserier Elsa

and Viola, I, Daughter og Sons of Nakhimov. Palomäki har med sin unikke og

konsekvente stil etableret sig som en af Nordens mest lovende, unge fotogra-

fer.

Holstebro Kunstmuseum
Til 28.4.

The Staging Area
– Peter Linde Busk
Titlen betyder midlertidige tilholds-

eller transitsteder. Udstillingen ser 

Peter Linde Busk som et sted eller en

begivenhed hvor en række værker

samles, viser sig frem og interagerer.

Efter udstillingen spredes de igen og

sendes ud i verden, for der at leve de-

res eget liv. Peter Linde Busk maler

både ekspressivt og spontant og

samtidig kontrolleret. Billedet bygges

op af både sirlige mønstre og af

tilfældige spor. De danner rum, der spejler figurernes sjæl.

Peter Linde Busk er født og opvokset i Danmark, men bor og arbejder i Berlin.

Han er godt på vej til at skabe sig et navn ude i verden. Han er inspireret af

bl.a. Cobra-kunstens skyggesider, som den f.eks. er repræsenteret af Con-

stant (1920-2005), eller den belgiske maler James Ensor (1860-1949), men

også kunsthistorikeren og psykiateren Hans Prinzhorns (1886-1933) studier

af skizofrenes kunst har været en vigtig inspirationskilde.

Modefoto foran Egetæpper, 1957.
Foto: Sigfred Løvstad.

Homecoming Queen, 2012. 
Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
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Museet på Koldinghus
Til 3.3.

Nyerhvervelser 2012
Udstillingen præsenterer nogle af de mange forskellige genstande, som mu-

seet har erhvervet i løbet af 2012. Her er alt fra sølvskeer og smykker over

uniformer til en udstoppet brun bjørn fra Rusland.

Louisiana, Humlebæk
Til 21.2.

Andy Warhol. Lining Up
Det var lidt af en sensation, da man

helt tilfældigt fandt omkring 300

tegninger af Andy Warhol (1928-

1987) fra hans tidligste år. 

Mange af tegningerne, der er fra

1950’ene, er af skitseagtig karakter

med motiver, som kunstneren med

sit skarpe blik har udvalgt og kalkeret

fra aviser og magasiner og i sin enkle

streg omdannet til billeder. Det er

åbenlyst, at Warhol har hentet inspi-

ration fra den verden, han selv var en

del af i sin tidlige ungdom, hvor han

arbejdede som tegner og illustrator i

reklame- og modeverdenen.

Det er især den menneskelige figur,

der fascinerer Warhol – uskyldsrene børn i iscenesatte positurer, bøsser og

machomænd, unge piger med drømmende udtryk, filmdivaer. Motiver, som

Warhol fanger og indfanger i en enkel, ind imellem nærmest minimalistisk

streg. Det er tegninger, der afspejler en sensibilitet og indlevelsesevne hos en

ung, talentfuld kunstner.

Der er i forbindelse med udstillingen udgivet et engelsk/tysksproget særkata-

log ”From Silverpoint to Silver Screen. Andy Warhol. 1950’s Drawings. 

– se publikationer.

Louisiana Contemporary
Til 20.5.

Tara Donovan
Tara Donovan tryller med materialer og med vores sansninger. En forunderlig

poetisk verden rammer øjet ved mødet med den amerikanske kunstners

skulpturelle værker. Hvad er der man ser? Er det koraller, iskrystaller, svampe-

formationer eller andre af naturens fænomener. En nærmere undersøgelse

afslører, at kunstnerens værker er skabt af simple hverdagsmaterialer som 

folietape, sugerør, glas, paptallerkner og søm. Ved at stable, folde eller samle

de forskellige materialer, frembringer

hun æstetiske universer og formople-

velser, som sætter beskuerens egne

associationer i gang.

Udstillingen viser otte af kunstnerens

værker fra årene 2004-2012. Skulp-

turelt spænder de over mindre kry-

stallinske værker til store organiske

landskaber.

Til udstillingen er udgivet et katalog 

– se publikationer.

Sorø Kunstmuseum
Til 5.5.

Grundlag. 
Materialitet no. 2 (jord)
Udstillingen er den anden af tre plan-

lagte udstillinger om temaet ”materi-

alitet”. Udstillingsrækken indledtes i

2012 med Erindringens arkæologi. Materialitet #1 (ting) og afsluttes i 2014.

Udstillingen handler om det mest grundlæggende, livgivende materiale vi

har: jord. Jorden og dens bestanddele har altid indgået i kunstproduktionen

(sand til glas, sten til skulptur, mineraler til farvepigment). Udstillingens skulp-

turer, tegninger, foto, video og performance handler om jordens materialitet

og emner som mytologi, identitet og rødder, krig, det særligt stedslige, tid,

oprindelse.

I 1960erne og 1970erne lavede kunstnere værker direkte i og med naturen i

land art bevægelsen. Udstillingen præsenterer nogle af de vigtigste ekspo-

nenter for land art-genren sammen med ung, international samtidskunst.

Derudover inddrager udstillingen poesi og ny tværfaglig forskning med ho-

vedvægt på geologi. I samarbejde med Geologisk Museum samt Institut for

Geoscience ved Aarhus Universitet præsenteres lyden af Jordens tektoniske

bevægelser samt en montre med meteoritter, en kanonkugle fra det engel-

ske bombardement af København og sedimenter fra Grønland, dengang

Grønland lå ved Ækvator.

De deltagende kunstnere er: Stig Brøgger (DK), Ismar Cirkinagic (BO), Lilibeth

Cuenca Rasmussen (DK/PH), Olafur Eliasson (DK), Per Bak Jensen (DK), Con-

stantin Hansen (DK), Maria Loboda (PL), Marie Lund (DK), Richard Long (US),

Ana Mendieta (CU), Rolf Nowotny (DK), Dennis Oppenheim (US), Thiago 

Rocha Pitta (BR), Mandla Reuter (SA) og Robert Smithson (US).

Udstillingen ledsages af katalog – se publikationer.

Kunsthal Brænderigården, Viborg
Til 1.4.

Etching Highlights Goya, Købke, Nolde, Picasso, Wil-
lumsen, Kirkeby, Kørner m.fl.
Udstillingen fejrer 500 året for ætsekunsten med en perlerække fra kunst -

historien udlånt af private samlere, gallerier, kunstnere og kunstakademiets

samling. Ætsning er en særlig grafisk teknik, som muliggør en mere fri kunst-

nerisk streg end vanlige tryk, hvilket ses i udstillingens godt 80 værker. Her

sættes fokus på alt fra de tidlige mestre til danske pionerer samt en særlig af-

deling med helt nye ætsninger af studerende fra Grafisk Skole. Udstillingen

giver et enestående indblik i grafikkens historie. Samtidig rejser udstillingen

spørgsmål om grafikkens rolle i forhold til tradition, fornyelse og perspektiver

indenfor samtidskunsten.

I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Relief. Bjørn Poulsen
Bjørn Poulsen har til udstillingen

skabt en række nye værker, bla. In-

troducerer han relieffet, et medie han

for nylig er begyndt at arbejde med. I

en serie af hvide gipsrelieffer under-

søger han mediets ’mellemrolle’ som

et tredimensionelt værk, der be-

væger sig ud fra væggen.

Kunstneren har desuden skabt en se-

rie af tolv jerngitre, hvis motiver i et

enkelt og modernistisk formsprog

trækker referencer til mestre som

Fernand Legér og Kasimir Malewitsch.

I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

No Title (Pensive Girl resting
Head on her  Hand), c. 1951. Ink
and graphite on paper. Courtesy
of Daniel Blau Munich/London.

Untitled, 2002. Foto: Kerry Ryan
McFate. Courtesy Pace Gallery.
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Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer
Til 5.5.

Kærlighedens Labyrint
Foråret er forelskelsernes tid. Med ud-

stillingen sætter museet spot på den

lunefulde kærlighed – på forelskel-

sen, forførelsen og det farlige begær.

”At digte sig ind i en pige er en

Kunst, at digte sig ud af hende er et

Mesterstykke”. Forførelse er en

kunst. Det mener karakteren Johan-

nes Forføreren i Søren Kierkegaards

dagbogsroman ’Enten-Eller’, 1843.

I anledning af Kierkegaard-året går

museet i forførerens fodspor og viser

kærlighedens mange aspekter.

Kendte og ukendte værker af bl.a. C.W. Eckersberg, J.A. Jerichau, H. A. Bren-

dekilde og A.C. Tersløse sættes for første gang ind i en samlet amourøs sam-

menhæng. Kærlighedens labyrintiske veje og fortællinger stilles til skue gen-

nem malerier, skulpturer, tegninger og grafik fra museets store samling af

dansk kunst.

Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer
Til 17.3.

John Olsen – En hyldest til Johannes Larsen
Museet er i dag i besiddelse af en stor, spændende og udtryksfuld samling af

værker af nutidens store naturkunstner John Olsen. Værkerne er dels skabt

specielt til Johannes Larsen Museet og dels udvalgt til museet i samråd med

kunstneren. Samlingen på i alt 60-70 værker præsenteres hermed for første

gang i sin helhed.

John Olsen er tæt knyttet til såvel Kertemindeegnen, hvor han boede fra

1967 til 1980, som til traditionen fra Fynboerne, som han for første gang

mødte i form af Johannes Larsens kunst.

I 1966 modtog John Olsen Kunstakademiets store guldmedalje og i 1985

Eckersbergmedaljen og repræsenterede Danmark på Venedig-biennalen i

1995. Han er rigt repræsenteret på landet store museer og takket være flere

rundhåndede donationer fra Ny Carlsbergfondet, ejer Johannes Larsen Mu-

seet en omfattende samling af kunstneren.

Med den nye John Olsen-udstilling er det tydeligt, at

der på museet efterhånden er opbygget så stor og

vægtig en samling, at museet med de givne rammer

ikke har mulighed for at præsentere den i den grad,

det er ønskeligt. Der er derfor planer om at bygge til

museet med en fløj, hvor samlingens sværpunkt in-

den for fuglekunst kan komme til sin ret.

I forbindelse med udstillingen genudgives Erland

Porsmoses store biografi fra 2008 – se publikationer.

Gl Holtegaard, Holte
Til 17.3.

Randi & Katrine. The Clam Box – Come back to pleasure
I udstillingen knytter Randi og Katrine hverdag og højtid, fortid og nutid sam-

men i en poetisk fortælling med muslingen som omdrejningspunkt. Netop

muslingen er et ikon for rokokoen og 1700-tallets billedverden, som landste-

det Gl Holtegaard udspringer fra. Som billede på det feminine og hemmelig-

hedsfulde bliver muslingen af kunstnerne ført op til vores dages hverdagskul-

tur i form af en take-away madboks i kæmpestørrelse.

Randi og Katrine (Randi Jørgensen, f. 1974 og Katrine Malinovsky, f. 1976)

har siden deres afgang på Kunstakademiet i 2005 skabt en lang række be-

mærkelsesværdige installationer og skulpturer. Randi og Katrine vandt i 2011

Statens Kunstfonds konkurrence om et offentligt kunstværk med deres ud-

smykning af Ærø Færgen.

Kvindemuseet i Danmark, Aarhus
Til 12.5.

Hej søster
Udstilling om og med sangeren og komponisten Trille, der med sin stemme,

musik og børneudsendelser blev et ikon i den danske kultur- og kvindehisto-

rie. Et portræt af en kvinde, et menneske, en personlighed, men også et por-

træt af en tid.

Gennem 150 collager fortæller kunstneren Stine Gade Christensen, Trilles hi-

storie fra barndommen i 1940’erne til hendes liv som bedstemor i dag. Gen-

stande, private fotografier og personlige historier giver et unikt indblik i, hvad

der har formet Trille som person og musiker.

Tilgangen til musikken og offentligheden gennem musik-, radio- og tv-pro-

duktion er den røde tråd i udstillingen, hvor også stemmerne fra menne-

skene omkring Trille, Hugo Rasmussen, Anders Koppel, Ole Fick, Øyvind 

Ougaard m.fl. er med til

at fortælle historien om

de spor, Trille har sat.

Trilles sange vakte gen-

klang hos en generation

af kvinder, der ligesom

hun selv gjorde op med

de traditionelle kønsrol-

ler. Med humor, kærlig-

hed og solidaritet blev

et kvindelivs glæder og

sorger synligt og

hørbart, og Trille blev

den poetiske stemme

for 1970’ernes nye kvin-

debevidsthed.

KUNSTEN, Aalborg
Til 21.4.

Michael Kvium – Real Monsters
Udstilling, er viser mere end 30 nyere værker af Michael Kvium (f. 1955).

I centrum står figurskildringer, hvor Kvium tager livtag med både religion, po-

litik og dagligliv. Intet er helligt for kunstneren, der udleverer os alle med en

sikker hånd, dog med et kærligt twist og et glimt i øjet. De seneste år er hans

figurer i højere grad end tidligere trådt ind i ’virkeligheden’, som vi kender

den. Udstillingen er delt op i fire temaer, der alle har temaet ’real monsters’

som udgangspunkt: at virkelighedens monstre findes i os selv.

En helt ny portrætfilm af Peter Klitgaard får premiere ved samme lejlighed.

Kunstmuseum Skive, Museum Salling
Til 17.3.

Atila Fund
Billedkunstneren Atila bevæger sig gennem byen til fods med sit kamera og

lytter til farver, former, indtryk og følelser. Han scanner byen for billeder, før

de forsvinder.

Udstilling med fotografiske værker.

I forbindelse med udstillingen er udkommet bog – se publikationer.

C.W. Eckersberg: Kvindelig
model. Florentine (1840). 
Foto: Wermund Bendtsen.

John Olsen: Tejst. Bronze.
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Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, København
Til 10.3.

Christian Achenbach. 
Melatonin
Christian Achenbach (f. 1978) bor og

arbejder I Berlin. I sine helt unge år

eksperimenterede han med rockmu-

sik, og hans kunst er uløseligt forbun-

det med musikken. Hans malerier

kan karakteriseres som visualiseringer

af lyd og bevægelse – fyldt med

rytme og energi. Motiverne er fra

rockmiljøet med musikere, dansende figurer og musikinstrumenter, men har

også referencer til moderne kunst. Især er han fascineret af at undersøge

hvordan man med maleriet som medie kan skabe bevægelse og fart.

Udstillingen består af godt 30 malerier, både helt nye og lån fra tyske og dan-

ske kunstsamlinger. Derudover to store skulpturer. De nye værker er skabt til

udstillingen, bl.a. et 9 meter langt maleri kaldet ’9 Seconds’.

Udstillingen vises 5.7. til 29.9. på Vendsyssel Kunstmuseum.

Til udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Nordatlantens Brygge, København
Til 14.4.

Ved Havet. Værker af Aka Høegh
Udstillingen præsenterer en af Grønlands mest anerkendte og respekterede

kunstnere, Aka Høegh. Med udvalgte værker fra hele hendes virke udfoldes

naturens – og særligt havets dybe betydning.

En betydelig del af Aka Høeghs produktion gennemstrømmes af havet. Både

helt konkret og i overført betydning. I hendes havskildringer bevæger havets

dyr og tangplanter sig som æteriske væsener rundt på billedfladen i ét og

samme holistiske univers, hvor også de monumentale isfjelde knejser.

Også de traditionelle grønlandske myter er væsentlige kilder til inspiration og

medvirker til at forme hendes syn på

det omgivende samfund. Mange af

myternes pointer er stadig relevante,

og når hun gentagne gange henter

motiver fra f.eks. myten om Havets

moder, hvor mennesket straffes for

sit hovmod og ødselhed og nægtes

adgang til naturens ressourcer, er det

fordi dens pointe om at passe på na-

turen, også er gældende i dag.

I forbindelse med udstillingen har

Aka Høegh arbejdet med en række

helt nye værker på Statens Værkste-

der for Kunst. Båden af enebær-

grene, Himmelrejsen er skabt der.

Til udstillingen er produceret katalog

– se publikationer.

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby, Lolland
Til 21.4.

Vilhelm Kyhn & det danske Landskab
Hele Danmark var motiv for guldaldermaleren Vilhelm Kyhn (1819-1903).

Gennem seks årtier udforskede han vedblivende det danske landskab. Med

et stærkt nationalt sindelag rejse Kyhn fra Skagen til Falster og fra Vestjylland

til Bornholm for at indfange og forevige alle nationens egne på forskellige

årstider, vejrlig og tidspunkter på døgnet. Hans ærinde var at kortlægge

danskheden, som netop blev sat til debat i første halvdel af 1800-tallet, og

som sådan har Kyhns værker i høj grad bud til i dag, hvor spørgsmål om den

danske identitet og nutidens nationalitetsfølelse ofte er til diskussion.

Udstillingen, der viser den største præsentation af hans værker siden 1919,

er en lystrejse for både sind og krop. En Kyhn-app til smartphone rykker for-

midlingen udendørs, og i udstillingen formidles Kyhns liv og værk via inter -

aktive digitale platforme. (www.vilhelmkyhn.dk)

Udstillingen er resultat af et forsknings-

samarbejde mellem kunstmuseerne

Fuglsang, Ribe, Randers og HEART samt

Aarhus Universitet. Sammen med Aar-

hus Universitetsforlag har museerne ud-

givet en rigt illustreret bog om kunstne-

ren –se publikationer.

(Ribe Kunstmuseum 8.5. til 1.9., HEART

Herning Kunstmuseum 21.9.2013 til

5.1.2014).

Nivaagaards Malerisamling
Til 20.5.

Sven Havsteen-Mikkelsen – Et glimt af Evighed
En del af udstillingssamarbejdet ”Nordiske Stemninger. Sven Havsteen-

Mikkelsen 100 år”.

Udstillingen på Nivaagaards Malerisamling viser Sven Havsteen-Mikkelsen

kirkekunst, hovedsageligt malerier og skitser. (Se Danske Museer nr. 4, 2012).

Bornholms Kunstmuseum, Rø, Gudhjem
Til 17.3.

Hinsides horisonten
Dialogudstilling mellem Niels Lergaard og Poul Anker Bech.

Både Niels Lergaard og Poul Anker Bech var livet igennem optaget af hori-

sonten – den krumme linje der på én gang er en grænse for verden og sam -

tidig en udfordring til afsøgning af hvad der ligger bag. For Lergaard var det

den høje bornholmske horisont, hvor han kunne fortælle, at lige bag den lå

Rusland, mens Bechs perspektiv var den lavtliggende nordjyske, der folder sig

ud som en scene for menneskets udfoldelser mens himlen danner bagtæppe.

Udstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem Vendsyssel Kunstmuseum,

Arbejdermuseet og Bornholms Kunstmuseum.

Trapholt, Kolding
Til 11.8.

Danskeren
Hvad vil det egentlige sige at være dansker? I udstillingen vender kunstneren

Søren Martinsen (f. 1966) vrangen ud på etablerede forestillinger og traditio-

ner. Med malerier i storformat fornyer Søren Martinsen på drastisk og radikal

vis den danske landskabsmaleritradition og gennem hudflettende videoer

portrætterer han både sig selv og vores nation. Hans værker er storslåede,

humoristiske og overraskende bud på hvad der ligger til grund for forestillin-

gen om os selv. Søren Martinsen benytter landskabet som kunstnerisk stra-

tegi i forbindelse med sit konsekvente arbejde med identitetsdannelse og

identitetsbrud. Han vender den traditionelle brug af landskabet på hovedet,

og rykker ved forestillingen om

det som noget naturgivent.

Vilhelm Kyhn. Sommeraften
ved Ry, 1873. Foto: SMK Foto.

Brækket landskab. 2011

Vanitas Fair, 2009.

Portræt Foto. Ivar Silis 2012.
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Udstillinger

Kajsa Dahlberg: This Time It’s Political
Udstilling med den svenske kunstner Kajsa Dahlberg. Da Kajsa Dahlberg i

2006 ville forære et eksemplar af Virginia Woolfs bog A Room of One’s Own

til en ven, viste bogen sig at være udsolgt i Sverige. Hun fotokopierede derfor

en biblioteksudgave og fik den indbundet. Under dette arbejde bemærkede

hun, at tidligere læsere af bogen havde skrevet noter i bogens margin og un-

derstreget vigtige passager. Det var begyndelsen på værket A Room of One’s

Own/A Thousand Libraries, som indgår i udstillingen. I værket har Dahlberg

samlet understregninger og noter fra alle bibliotekseksemplarer af bogen og

produceret en ny udgave i 1000 eksemplarer. I værket er læsning ikke læn-

gere noget, men gør alene. Værket forbinder bogens læsere hen over et

halvt århundrede og skaber et læserfællesskab. Den intime, personlige rela-

tion mellem læser og bog er blevet et kollektivt og offentligt anliggende. Det

personlige er blevet politisk.

I udstillingen viser yderligere tre værker, hvoraf to er helt nye produkter.

Designmuseum Danmark, København
28.3. til 9.6.

Arkitektonisk Stuegang
Syv kunstnere med rødder i henholdsvis kunsthåndværk, billedkunst og 

arkitektur udforsker i udstillingen rummets fortælling og konstruktion.

Udstillingen er en sam-

tidskunstudstilling med delta-

gelse af keramiker Karen Ben-

nicke, billedkunstner Kaspar

Bonnén, glaskunstner Lene

Bødker, billedkunstner Ruth

Campau, arkitekt Poul Inge-

mann, væver Gudrun Pagter og billedkunstneren Jesper Rasmussen. Til ud-

stillingen på Designmuseum Danmark har flere af kunstnerne skabt nye 

værker med direkte henvisning til de omgivelser, der udstilles i.

Kunstnerne har hver på deres måde reflekteret over, at udstillingstourneen

har bevæget sig fra et tidligere kurbad til et tidligere hospital – Fra Silkeborg

Bad til Designmuseum Danmark, Designmuseum Danmark har til huse i det

tidligere Kgl. Frederiks Hospital, oprindelig opført under Kong Frederik V i

årene 1752-57. I begyndelsen af 1920’erne blev den enestående rokoko -

bygning istandsat og nyindrettet til museumsformål.

I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Designmuseum Danmark, København
Til 15.9.

Post War British Textiles
Museet udstiller 17 engelske, trykte

tekstiler fra 1952 til 1972, der alle til-

hører en gruppe, der kaldes ‘Post

War British Textiles’. Tekstilerne er de-

signet i efterkrigsårene, hvor England

blev et af de førende europæiske

lande inden for tekstildesign med fremtrædende formgivere, hvis design var

til stor inspiration for bl.a. danske tekstilkunsthåndværkere. På udstillingen 

vises tekstiler af navne som bl.a. Lucienne Day, Marian Mahler, Jacqueline

Groag, Barbara Brown, Robert Stewart, Shirley Craven og Victor  Vasarely.

Et af de mest kendte tekstiler fra1950’erne er Lucienne Days (1917-2010)

tryk ’Calyx”, der har vundet adskillige priser. I 1960’erne kom der en ny ge-

neration af designere fra de britiske kunstskoler. Den ny bølge af tekstiler var

tæt knyttet til bevægelser indenfor billedkunst og skulptur, og mange opfat-

tede perioden som et højdepunkt i britisk tekstildesign. Som kontrast til flere

af de nye tendenser, så man i England en genopblussen af dekorative, histori-

ske stilelementer fra art & crafts-bevægelsen og art nouveau. Stilen holdt ved

indtil ca. 1975. Evelyn Redgrave’s ’Cascade’ er et eksempel på stilen. Samlin-

gen på 15 af de 17 udstillede tekstiler blev doneret til Designmuseum Dan-

mark i efteråret 2011. Samlingen blev doneret af Francesca Galloway, der i

mange år har været en ven af museet. Samlingen blev doneret til ære for en

anden af museets mangeårige venner og bestyrelsesmedlem i museet, muse-

umsdirektør for Davids Samling, fil.dr. Kjeld von Folsch.

Randers Kunstmuseum
Til 28.4.

My Body is my Tool
Udstilling med et af dansk kunsts

største international navne, Kirsten

Justesen. På udstillingen vises skulp-

tur, video, installation og fotografi fra

1970’erne til 2012. Alle med afsæt i

kroppen som redskab i kunsten.

Kirsten Justesen er uddannet klassisk

billedhugger på Kunstakademiet i

1975. Hendes aktiviteter er spredt

over en bred vifte af genrer fra body

art og performance til skulptur og in-

stallation. Hun har baggrund i 1960’ernes avantgardemiljøer, hvor hun blev

pioner indenfor de tredimensionale kunstformer der inddrager kunstnerens

krop som materiale. Disse eksperimenter førte hende i retning af den så -

kaldte feministiske kunst, der i 1970’erne forsøgte at tage livtag med tradi -

tionelle værdisystemer. Hendes senere produktion er en bredere under-

søgelse af forholdet mellem krop, rum og sprog.

I forbindelse med udstillingen er udgivet publikation – se publikationer.

Karen Blixen Museet, Rungstedlund
Til 1.4.

”Vejene omkring”. Minifestival og udstilling
I 50-året for Karen Blixens død, har så forskellige kvinder som DJ Katrine

Ring, forfatteren Janne Teller, billedkunstneren Tina Marie Nielsen, retorike-

ren Barbara Læssøe Stephensen og 5 andre kvinder, der repræsenterer det

bedste inden for hver deres kunstneriske profession, sammen skabt minifesti-

valen ”Vejene omkring” for at fokusere på pointerne i Blixens fortællinger og

livshistorie. Fælles for kunstnerne er, at de selv netop er blevet eller har udsigt

til de halvtreds år og tilhører en generation af kvinder og kunstnere, der altid

har haft Karen Blixen i bagagen. På kryds og tværs har de udfordret hinanden

og sig selv i deres kunstneriske udtryk. 

Til festivalen hører også en bog – se publikationer.

Museet for Samtidskunst, Roskilde
Til 7.4.

Afterlife – et portræt af det formålsløse liv
Hvad gør vi, hvis livet går i stå? Hvis der ikke sker mere? Er det en katastrofe?

Eller er det tværtimod det, der er lykken? Det er en række af de eksistentielle

spørgsmål udstillingen stiller.

Igennem ti år undersøgte virksomheden Das Beckwerk det moderne menne-

skes livsvilkår og udfordrede grænserne for individets identitet og sociale ek-

sistens. I 2010 blev Das Beckwerk lukket, og tilbage er et navnløst menneske

uden nogen særlig grund til at være.

Gennem billeder, video, tekster og lyd giver udstillingen et portræt af menne-

skelivet som et utopisk efterliv: et liv uden formål, uden mål, ønsker, forestil-

linger eller begær – et liv der ikke fører noget sted hen, men bare er, og

måske derfor har et helt særligt nærvær.

Afterlife er et samarbejde mellem fotograf Sofie Amalie Klougart, filminstruk-

tør Cæcilie Østerby Sørensen, lydduoen Graf, Nielsen og Das Beckwerk Mu-

seum.

’Calyx’, design Lucienne Day.

LUNCH for a landscape1975.
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Heart Herning Museum of Contemporary Art
Til 21.4.

This is a Landscape of
Desire – En udstilling af
Jesper Just
Udstillingen kaster et retrospektivt

blik på Jesper Justs mest spektaku-

lære film fra de seneste 10 år og

præsenterer et helt nyt værk, som får

verdenspremiere til udstillingens åbning. Netop det værk har lagt navn til ud-

stillingen.

Med greb fra arkitekturen, billedkunsten og filmverdenen, har Jesper Just

skabt sit eget særegne sprog, der kaster nyt lys over menneskelige relationer.

I videoværkerne bliver klichéer punkteret, konventioner brudt op og Just skil-

drer med særlig fingerspidsfornemmelse vores følelsesliv, som det er: kom-

plekst, tvetydigt og foranderligt.

Udstillingen præsenterer ni af Justs mest betydningsfulde film.

Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By, Aarhus
Til 11.8.

Lis Zwick, Jørgen Nash og Drakabygget
Kunstnerkollektivet Drakabygget i Skåne fandt nye kunstneriske udtryksfor-

mer, som ofte chokerede og forargede borgerskabet. Museet udstiller 139 af

Drakabyggets plakater fra 1960 til 2004.

Drakabygget som kunstnerkollektiv blev anført af brødrene Asger Jorn og

Jørgen Nash, der i 1960 købte gården, Drakabygget, og omdannede den til

Frihedens Værksted. I 1963 sluttede Lis Zwick sig til kredsen som kunstner og

siden som Jørgen Nashs kone og muse. Lis Zwick er fortsat Drakabyggets

husfrue.

Flere end 600 kunstnere fra ind-og udland har boet, arbejdet og udviklet sig

på Drakabygget. Plakater og fotos i udstillingen dækker Drakabyggets histo-

rie og viser den indflydelse Frihedens Værksted havde på den kunstneriske

udvikling i samtiden.

Antikmuseet, Aarhus 
Universitet
Til 28.4.

Dialog med Akropolis –
danske kunstnere i Athen
Akropolis i Athen er den vestlige kul-

tur vigtigste monumenter og har si-

den den klassiske oldtid stået som

indbegrebet af den ypperste kunst

og arkitektur.

Tre danske kunstnere Karin Birgitte

Lund (f.1946), Bjarke Regn Svendsen

(f. 1949) og Søren Elgaard (f. 1951)

rejste i 2008 til Athen med henblik på at undersøge, hvad antikken betyder

for dem i dag, hvordan de selv og andre oplever den antikke græske kunst.

Oplevelsen har de omsat til nye værker, som vises i udstillingen. 

Dialogen mellem de antikke monumenter og de moderne kunstnere er det

centrale, og i udstillingen møder værkerne afstøbninger af de originale oldsa-

ger fra det antikke græske samfund. Det er ikke første gang danske kunst-

nere går i dialog med oldtidens græske værker, og udstillingen omfatter også

afstøbninger af græske antikke skulpturer fremstillet af billedhuggeren Anne

Marie Carl-Nielsen (1863-1945), der omkring år 1900 var optaget af den

græske antikke kunst.

I forbindelse med udstillingen er udkommet bog af Hanne Pedersen, som har

kurateret udstillingen – se publikationer.

Post & Tele Museum,
København
Til 12.8.

Danskerne og datama-
terne – 50 års samspil med
computeren
Gennem det sidste halve århundrede

er computeren blevet en stadig større del af danskernes hverdag. Vi kigger

på, klikker på, taster på, peger på og snakker med vores maskiner. Fra elek-

tronhjerne og hvide kitler til teenageværelser og joysticks viser udstillingen,

hvordan vi arbejder og leger med vores computere.

Man kan prøve Danmarks første computerspil NIMBI udviklet af Piet Hein til

den klædeskabs-store GIER-maskine eller genopleve Super Oswald, som hop-

pede rundt på fjernsynsskærmene, da TV2 sendte Eleva2ren. Ellers se hvad

unge danske spiludviklere indtager verden med lige nu.

Udstillingen er skabt af Dansk Datahistorisk Forening i samarbejde med Post

& Tele Museum.

Greve Museum
Til 31.3.

Husker du? – Lydspor i Greve
Greve er en forstad fyldt med fortællinger, og i denne udstilling kan man gå

på opdagelse i Greves historie ved at lytte til 10 korte lydværker. Her er det ly-

den, der først og fremmest skal give gæsterne i udstillingen viden om egnens

udvikling i det 20. århundrede.

De to lydkunstnere Hans Sydow og Jens Toyberg-Frandsen har komponeret

10 lydværker til udstillingen. Med udgangspunkt i museets samling af inter-

views og enkelte filmoptagelser har kunstnerne koblet disse minder og erin-

dringer med reallyde optaget i Greve i dag.

Sammen med lydbillederne er også 10 tidsbilleder. Tidsbillederne er fotocol-

lager, der blander fortid og nutid. Med udgangspunkt i museets samling af

historiske fotos har fotograf Jens Hasse fundet frem til det oprindelige sted

og fotograferet det igen.

Udstillingen er en del af et større forsknings- og formidlingsprojekt.

Ribe Kunstmuseum
Til 28.4.

Til Låns – Mesterværker fra Skagens Museum
Udstillingen består af en lang række billeder af de mest kendte Skagensma-

lere. 2013 byder på fornyelse af udstillingen, idet værker af Anna Ancher,

som nu vises i Washington, er blevet erstattet af andre værker fra Skagens

Museum. Hovedvægten ligger nu på livet i Skagen, hvor tilværelsens blan-

dede elementer af natur, tro, hverdag og fest indgår i kunstnernes motivver-

den både i de færdige billeder og i de mere umiddelbare studier.

Michael Ancher: 
Vil  han klare pynten.
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