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Omslag: ”What kind of a girl do you
take me for?” 36 x 26 cm. Akryl/
gouache på papir, 2008. I vinteren
2012/2013 flyttede den svenske
kunstner Alba Enström sine male-
rier, arbejdsskitser, materialer m.v.
fra København til Kalmar og om-
dannede gennem hele udstillingspe-
rioden 4. salen på Kalmar Kunst-
museum (se bagsiden) til atelier og
skuerum for kunstnerens egen ar-
bejdsproces, liv og omgang med bille-
der. Udstillingen med titlen "Don’t
you wish your girlfriend was a freak
like me?" indblik i et vildt, sanse-
mættet billedunivers centreret om em-
ner og motiver hentet fra under-
grunds-, rock- og massekulturen, ofte
af pornografisk og erotisk karakter,
ligesom den gav plads til, at en
gruppe elever fra Ölands Konstskola viste deres værker i dialog med Alba 
En ström.
Alba er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1985-1992 hos 
professorerne Albert Mertz, Bjørn Nørgaard og Mogens Møller og er i dette forår 
aktuel på Corners udstilling på Sophienholm, 23.3 - 28.4 2013.
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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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Artikler og billeder i Danske
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Af Line Hjorth 
Christensen
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hjælp af nulevende kunstneres fortolkninger og 
livtag med de gamle håndkolorerede kobbertryk.
Udstillingen er et led i lanceringen af Parkmuseerne,
et nyt udstillingskvarter i København og i sig selv en
velkommen aktualisering og branding af en hånd-
fuld museer med en meget lang historie bag sig, en
københavnsk Museumsinsel. I udstillingen ser vi for-
uden de nye værker, kobbertrykpladerne, de fær-
digt kolorerede værker og de tørrede planter, der
engang måtte lade livet til kunsten. Men vi kunne
have tålt mere: at man havde sluppet herbariet løs,
havde anskueliggjort de noget nær magiske og tek-
nisk komplicerede trykkeprocesser, der gik forud
for værkerne, nye som gamle, at man havde vist de
mange nuancer af sort, som skulle afprøves, inden
man ramte den rigtige til sværten, og at man havde
vist flere stadier i processen på vej mod det færdige
værk. Det ville have gjort godt. 
Man må være absolut moderne, og der gøres til-
nærmelser til at efterleve kravet, hvilket en lille hånd -
fuld af artiklerne i dette nummer af Danske Museer
også demonstrerer. Men længslen efter en god por -
tion Rimbaud fornægter sig ikke, noget der kan give
beherskelsen og den fede pænhed et modspil og
sætte udstillingerne fri, selvfølgelig på udstillings-
mediets egne materielle, rumlige og ofte (i forhold
til sproget) mere møjsomme præmisser. Udstillin-
ger er ikke digte, ejer ikke sprogets flygtighed og
naturfødte abstraktion. Men ligesom sproget kan
museerne genoplive, aktualisere og fortolke det
forgangne og gøre det relevant for samtidens blik
og interesser. Og i den proces kan de gå nøjagtigt
så langt som det passer dem, hvis de ellers vil og
tør.   

Slip herbariet løs!

Kravet om, at man må være ”absolut moderne”,
finder man i den franske digter Arthur Rim -

bauds En årstid i helvede (1873), en samling balsty-
risk surrealistiske, hallucinatoriske og stærkt visio-
nære digte, der i sin tid fornyede sproget og satte
lyrikken fri, og som en vild hund galpede og bed
sin læser i tanke og blik. På de danske museer vil
man for tiden også gerne være absolut moderne,
men vi er desværre langt fra Rimbaud, der er noget
tæmmet, behersket, nærmest dydigt over de aktua-
liseringer og gentænkninger af fortiden, historien
og traditionen, som museerne præsterer; muse-
erne bider ikke. 
Det moderne fortolkes i flere udstillinger som ’det
aktuelle’; man må derfor spørge, om museerne nu
også bliver mere aktuelle af at beskæftige sig med
emner, der i forvejen er oppe i tiden, og især er det
på grund af andre mediers interesse og favorisering
af dem. En hel udstillingsgenre, hotspot, er af et så -
dant journalistisk tilsnit med fokus på nye målgrup -
per, vanskeligere og samtidige problemer, og er af
en lettere og hurtigere art end større og længere-
varende udstillinger. Politimuseets sensationspræ -
gede udstilling af kvindelige drabsofre var et grelt
eksempel på, at det der sælger aviser langt fra be-
høver at være museernes gebet. Museerne bestem-
mer vel selv, hvad der har værdi og relevans? Et pri-
vilegium, som det ville være sørgeligt, at de frasagde
sig. Over for udstillinger, der lader medierne ånde
sig i nakken, er det vigtigere og i reglen langt mere
interessant, at museerne udpeger emner og aktua-
liserer i kraft af kuratoriske valg og formmæssige
greb. Som når oplysnings- og designprojektet Flora
Danica nu får nyt liv på Geologisk Museum ved
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Meddelelser

Arrangementer

Davids Samling, København
Museet har en foredragsrække. Desuden
faste omvisninger onsdage og lørdage.
Tid og emner – se www.davidmus.dk

Museum Sønderjylland, Arkæologi – 
Haderslev
Museet har forskellige aktiviteter: Flint-
hugning. (19.5.). Forskningens døgn: be-
søg en arkæologisk udgravning. Compu-
terløb for hele familien i Haderslev by.
Hertug Hans festival: renæssancens lege
og spil.
3.5.,kl. 15-18: Forskningens døgn: Besøg
en arkæologisk udgravning.
4.5., kl. 10-17: Motorcykeltur: Kultur-tur på
tværs af Sønderjylland for motorcyklister.
Med guide og fortællinger undervejs. Gra-
tis.
15.5., kl. 18.30: Oldtidstur. Gravhøje og
dysser omkring Haderslev med arkæolo-
gen. Turen foregår i egen bil. Mødested:
Øsby Kirke. Gratis.
19.5., kl. 10-16: Flinthugning. Besøg af
nogle af Europas bedste flintsmede. Gratis.
22.5., kl. 18.30: Middelaldertur. Kirker og
voldsteder omkring Haderslev. Turen fore-

går i egen bil. Gratis. Mødested: Øsby
Kirke.
25.5., kl. 13-16: Turismens dag: Besøg dit
museum ganske gratis.
31.5., kl. 9-12.30: Renæssancevandring. 
Byoplevelse for 0. – 2. klasser i Haderslev
kommune. Arr. I samarbejde med Hertug
Hans Festivalen og Historisk Arkiv.
1. og 2.6., kl. 10-17: Lege og spil fra renæs-
sancen. I samarbejde med Hertug Hans
Festivalen. Gratis.
www.museum-sonderjylland.dk

Statens Museum for Kunst, København
3.5., kl. 22.00: Koncert: Apparatjik: Super-
gruppen har ved tidligere lejligheder leve-
ret deres særprægede liveshows på kunst-
institutioner og dansk publikum kan for
første gang opleve Apparatjik live.
www.smk.dk

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, 
Hørsholm
Aktiviteter på museet:
5.5., kl. 11-15: Tur under skovens grønne
tag – Skovens dag 2013. Tur i skoven, der-
efter tilbage i museets have hvor man kan
snitte pilefløjter og smørknive og lave mad
over åben ild.

26.5., kl. 10-15: Skeletter ud af skabet. Der
bliver gravet i museets have efter både ske-
letter og andre ting. 
www. Jagtskov.dk

Naturhistorisk Museum, Aarhus
1.5., kl. 15.30-17.30: Rød naturtur. Molsla-
boratoriet tillbyder tur langs den Røde Sti
med fugle, rødpelset jordbi, rød skovmyre,
lakrød møgbille, rød glente, rød tvetand,
rød vandnymfe, rødmus, rødknæ. Molsla-
boratopriet ved turleder Morten D.D.
Hansen.
4.5., kl. 11-13: Molslandets smukke bestø-
vere. Tur i anledning af udgivelsen af hæf-
tet ”Vilde bier”. Molslaboratoriet. Turle-
der: Morten D.D.Hansen.
8.5., kl. 16.30-19.30: Fyraftensfugle ved Egå
Engsø. Mødested: P-pladsen ved Vienge-
vej, Egø. Arr. i samarbejde med DOF. Tur-
leder: Morten D.D. Hansen.
17.5., kl. 7-10: Store Fugledag. Fugletur på
det sydlige Djursland. Mødested: Molsla-
boratoriet. Turleder: Morten D.D. Hansen.
25.5., kl. 10-17: Europæisk Nationalpark-
dag. Finder sted i et hjørne af National-
park Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin, der i
år fejrer 700 års jubilæum.

UDSTILLING

INDRETNING GRAFIK
KVORNING DESIGN & KOMMUNIKATION
WWW.KVORNING.DK  ·  KVORNING@KVORNING.DK  ·  +45 3393 9353
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Professionelt AV-udstyr

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

SYSTEM STANDEX A/S
Herluf Trolles Vej 140
DK-5220 Odense SØ
Tlf.: +45 66 15 66 15  
Fax: +45 66 15 55 48
info@system-standex.dk
www.system-standex.dk

SYSTEM STANDEX TILBYDER “FULL SERVICE”

I samarbejde med vores partnere tilbyder vi 
-

tion - interaktive løsninger.

Moduler montrer - Kongelige rejser, Kunstindustrimuseet, Nationalmuseet Norge

Nyborg Slot

Folketinget

Nationalmuseet
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Det forlød, at der var nye tendenser blandt museernes udstillinger.
Måske ligefrem en ny bølge af debatskabende ”hot spot” udstillinger
af et journalistisk tilsnit? Danske Museer spurgte, om jeg ville se på fæ-
nomenet. Jo, det ville jeg da godt. Men er det så epokegørende? Her-
regud, i min tid skulle museer jo være farlige og være arsenaler, hvorfra
argumenter kunne hentes til forandring af det bestående, som han
sagde den radikale bedstefar K. Helveg Petersen (i sin berømte be-
tænkning 517 fra 1969). Ok – der har da været en tendens til pæne og
ufarlige udstillinger med tingene i smukke og dekorative opstillinger
som i guldsmedebutikker. Valget faldt på to udstillinger i Hovedstaden:
”Fedme – hvad er problemet?” på Medicinsk Museion og ”Pow-Wow”
på Etnografisk Samling, Nationalmuseet.
Så, hvordan står det så til med de debatskabende hot-spot udstillinger:

Hot spot udstillinger??

Af Ole Strandgaard

Anmeldelse

Officinet fra Frederiks Hospital anno 1758 indgår
pludselig i udstillingen, formentlig fordi det nu
står i rummet i forvejen. Har ellers intet med sagen
at gøre og forklares ikke.
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”Fedme – hvad er problemet?”

Udstillingen finder vi noget ydmygt gemt
af vejen på 1. sal et sted inde bagved i tre
lidt klemte lokaler. Medicinsk Historisk
Museum, eller som det nu hedder ”Medi-
cinsk Museion” bor i det hus i Bredgade,
som i 1785 blev bygget til Det Kongelige
Anatomiske Akademi. Det er således et hi-
storisk og særdeles fredet hus, som i sig
selv er interessant at besøge. Men man kan
sandt for dyden ikke påstå, at det er veleg-
net til sit nuværende formål. Rummene er
gennemgående små og de er indimellem
svært tilgængelige, især hvis det kniber lidt
med bentøjet. Der er heller ikke overskue-
ligt, men det problem kunne let afhjælpes
med en bedre vejvisning.
Udstillingen, som man kan komme ind i
fra flere indgange, åbner med en from
indgangsbøn, som lover meget:
Her begynder udstillingen ”Fedme – hvad er pro-
blemet?”
Den handler om overvægt, og hvad vi gør ved
den.
Forvent ikke at få tip til, hvordan man får en
flad mave. Bered dig i stedet på at komme helt
tæt på behandlingen af svær overvægt. Vær klar
til at møde noget af den nyeste forskning, der bi-
drager til at finde årsagen til, at verden netop
nu oplever en fedmeepidemi.
Udstillingen viser stikprøver fra forskellige hjør-
ner af virkeligheden. Når de bringes sammen
her, åbenbares overraskende sammenhænge. 
Det er med at se godt efter.
God fornøjelse.
Udstillingens titel rummer udsagnet ”hvad
er problemet?”, og det er jo præcis det sar-
kastiske svar, man bliver mødt med, hvis
man spørger dumt eller irriterer den, man
spørger. Selve udstillingens titel kan såle-
des (sikkert utilsigtet) opfattes som en
hån: Kom nu ikke for godt i gang! 
Udstillingens egentlige præmis står imid-
lertid ikke i forordet, men er underfor-
stået: Fedme er af det onde! Det synes at
være en etableret kendsgerning, som ikke
kræver nævneværdig argumentation.
Dette er bestemt ikke en udstilling med
plads til Venus fra Willendorf, prægtige
afrikanske kvinder i overdådige rober, den
glade, tykke mand eller Sumo brydere!
Der er tre rum, et for hver af udstillingens
hovedemner: forskning, kirurgi og medi-
cin. Bortset fra rummet om medicin, hvor
det gamle apotek fra Frederiks Hospital
dominerer i al sin 1700-tals pragt, er alt far-
veløst, klinisk hvidt og fremmedgørende.
Man har helt fravalgt egentlig visuel kom-
munikation, dvs. fortællingen er ikke søgt
visualiseret. Her er ingen fantasiskabende
billeder. De eneste associationer man får
er til sygdom, hospital og ubehag. Der er

Udstillingen er klinisk hvid, farveløs og – til trods for sit kirurgiske emne – aldeles blodløs. Emnet fedme 
visualiseres ikke.

Helt befriende midt i alt det hvide at støde på en gammel damecykel ombygget til cykelergometer på August
Krogh Instituttet – og en næsten farvestrålende Sikker Hansen plakat. Man kan blive glad for lidt.
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en del genstande i udstillingen, men de 
er sært passive og spiller i grunden ingen
rolle, for alt det udstillingen og folkene
bag vil fortælle dig, rummes i de relativt 
få tekster.
Det eneste liv kommer fra fire bittesmå bil-
ledskærme, hvor nogle talende hoveder –
også de i hvidt og med badehætter på – ta-
ler om fedmeoperationer. Rent typologisk
vil jeg hævde, at udstillingen er meget lidt
narrativ, men heller ikke tilfredsstillende
leksikal, fordi der ikke er fyldestgørende
oplysninger om alle genstande.
Det hjælper, når man får fat på udstillin-
gens sympatiske katalog, som er gratis og
hænger på stativer i udstillingen. Her går
det så også op for en, hvordan udstillingen
i bund og grund er tænkt som en skreven
artikel, som så er søgt peppet op med di-
verse genstande af rustfrit stål, og science
fiction maskinerier. Det hele kunne være
overstået med en artikel i Illustreret Viden-
skab og samtidig have nået et langt større
publikum.

Udstillingen er meget fokuseret på den
fedmeoperation, som kaldes ”gastric by-
pass”, og den heldige indvirkning, operati-
onen har på diabetes 2, og det er selvsagt
interessant. Men vi får også at vide, at den-
ne operation kun bruges på svært overvæg-
tige, hvis fedme er livstruende. Og i kata -
loget kan vi læse, at fedtoplagringen er 
under 1% af det samlede energiindtag,
hvorved al sammenhæng mellem livsstil,
sociale forhold, mad og fedme sparkes ud
af banen.
Men samtidig fjernes de sidste identifika -
tionspunkter i udstillingen for os alminde-
ligt, bare lidt for runde over maven, og
man spørger: Hvem henvender denne 
udstilling sig egentlig til?
Jeg er bange for, at den overvejende er 
til indvortes brug blandt kolleger og nok
mest har til formål at slå til lyd for mere
forskning end at yde hjælp til mig og an-
dre almindeligt dødelige. Spørgsmålet
”Hvad er problemet” besvares således ikke.
Der er heller ikke ordentlig indløsning af
de mange løfter i udstillingens indgangs-
tekst. Nok belyses nyere forskning, men at
den bidrager til at finde årsagen til den
fedmeepidemi, som verden oplever netop
nu, er et tomt postulat.
”Hot spot” udstilling, debatskabende?
Næppe.

”Pow-Wow” på Nationalmuseet
Det er selvfølgelig unfair at sammenligne,
men på Nationalmuseet er der anderledes
farver, lyd, fest og glade dage. Det er klart
al den stund udstillingen handler om de
nordamerikanske indianeres moderne
dansefester: Pow Wow.
Her er meget for øjet og øret: Farvestrå-
lende moderne dansedragter, knapt så 
farvestrålende gamle dragter fra museets
gamle samlinger, væg-store videoprojek -
tioner, intensive trommerytmer og sang.
Udstillingen sidestiller gammelt og nyt:
helt nye indsamlinger fra Northern Chey-
enne reservatet i Montana med National-
museets samlinger fra prærieindianerne
fra 1800-tallet. Dette retfærdiggøres af, at
Pow Wow festerne netop skal understrege
indianernes stolte traditioner og derfor
søger tilbage til rødderne. Det er selvfølge-
lig også en forståelig lejlighed til omsider
at få luftet de gamle samlinger igen.
Udstillingen sammenstiller også fortiden
med nutidens rustne bilvrag, druk og soci-
ale elendighed. En sorthvid projektion af
tipier overfor en social fotoreportage fra
de fattige indianeres hverdag i reservatet.
Men hovedindtrykket er fra festen. Det er
da også hvad den indledende tekst i for-
rummet handler om: Den unge mand sti-

Små skærme med talende hoveder, også de helt i
hvidt og med badehætter…

Hvorfor skal man løbe frem og tilbage
for at finde ud af, hvad der er i mon-
tren? Genstandsteksterne er de røde
plader i baggrunden.
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ger ind i sin bil for at køre hjem til reserva-
tet for at tage del i dansefesten.
Det første, der møder én, når man træder
ind i udstillingen er da også denne unge
mand i sin gule sweatshirt med indianske
påtryk, cowboybukser og baseball kasket.
Bag ham står i kontrast den traditionelle
kriger med fjerprydelse og skinddragt med
frynser og hulepindsvine broderi.
Der er noget tankevækkende i, at de gamle
dragter og genstande (naturligvis!) er i
lukkede montrer, mens de nye får lov at stå
frit fremme. De er endnu ikke i samme
klasse, må vel ligge deres 100 år på lageret,
selvom de da forhåbentlig er indgået i sam-
lingerne med museumsnummer og ret til
evig bevarelse?
Der er skoleklasser på besøg, og drengene
er forståeligt nok mest optaget af mon-
trerne med de ”rigtige” indianerting. Ud-
stillingen er farverig og indbyder til nær-
mere studier af dragter og genstande.
Dens svage side er tekstningen, som er
unødig kringlet. Det værste er, at de di-
rekte forklaringer på, hvad det er man ser,
ikke er lige der, hvor man skal bruge dem,
men hænger på væggene. Af og til må man
gætte sig til, hvilken tekst, der hører til
hvilken dragt, og der er ingen rimelighed
i, at man skal løbe frem og tilbage mellem
en montrer med krigerens udstyr og de
nødvendige tekster på væggen langt derfra
Teksterne er opdelt i tre kategorier med
hver sin farve. De generelle hovedtekster er

sorte med hvid tekst, forklaringer til gen-
stande og billeder er røde, mens de mere
kontroversielle spørgsmål er gule og forsynet
med et spørgsmålstegn. Disse spørgsmål
kan lyde som: ”Hvem må kalde sig indiane-
re?”. ”Hvem skal bevares – ørnen eller in -
dianerne?”, som går på dilemmaet mellem
indianernes traditionelle behov for ørne-
fjer, og det faktum at ørnene er totalfredet.
Og så er der det spørgsmål, som udstillin-
gen gør til det store debatemne: ”Skal for-
fædrene udstilles eller genbegraves?”.
Spørgsmålet står ved siden af en tom plexi-
glasmontre, som kunne have rummet Nati-
onalmuseets skalpe fra de gamle samlin-
ger. Skalpene er der ikke, fordi National-
museet har valgt at respektere indianernes
(og den internationale museumsverdens)
ønske om ikke at udstille menneskerester,
specielt fra oprindelige folk.
Sagen har medført en del ståhej og en ri-
meligt tåbelig forespørgselsdebat i Folke-
tingets kulturudvalg, hvor Dansk Folke-
parti valgte at spørge kulturministeren, om
det var rimeligt og lovligt, at den slags fø-
lelser skulle styre en videnskabeligt baseret
institution. Museet har valgt at søge publi-
kum inddraget i debatten. Der er ligefrem
en afstemning om, hvorvidt skalpene skal
udstilles eller ej. Jeg har i skrivende stund
ingen anelse om, hvad den afstemning har
ført med sig.
Men jeg synes, det er hyklerisk at kokettere
med, at man respekterer indianernes følel-

ser vedrørende skalpe, når man samtidig
ikke undlader flere steder at nævne, at
flere af de udstillede dragter er indløst hos
pantelåneren, en af dem oven i købet med
navns nævnelse. Ganske vist bor ejeren
ikke lige henne om hjørnet. Men det er
ikke etisk korrekt at demonstrere mange
indianeres ringe sociale status, ved at hæn -
ge dem offentligt ud som fattigrøve. 
Udstillingen (som burde have haft meget
mere plads – og ja, hvorfor er den i grun-
den klemt inde her, når Egmonthallen i
lange perioder står tom…) hører så afgjort
hjemme i den kategori af udstillinger, som
både er stærkt narrative og leksikale.Dertil
er den også associativ, fordi den med sine
gode visualiseringer sætter så mange følel-
ser i gang.
Så ja, Pow Wow er ikke bare en god etno-
grafisk udstilling, som bringer Etnografisk
Samling tilbage på banen, (hvilket i sig selv
er glædeligt. Er dette et løfte fra National-
museet om gradvis udskiftning af de ikke
længere helt unge, kunstkammeragtige
udstillinger, som kom op efter ombygnin-
gen?). Den er også debatskabende på flere
planer. Den har muligvis selv skabt det
varme punkt. Man kan kalde det god mar-
kedsføring.
Men ”Hot Spot” udstilling? Jo da.

Det første der møder en er den
unge indianer i sit moderne tøj.

Alle fotos: Ole Strandgaard.
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En udstilling om fedme har taget
form på Medicinsk Museion i
København. Omdrejningspunktet
er operationen Gastric Bypass, der
i øjeblikket regnes for den mest ef-
fektive behandlingsform for svær
overvægt. I denne artikel vil vi be-
lyse, hvordan vi i udstillingsdesig-
net har arbejdet med at stimulere
det materielle møde mellem pub-
likum og genstande, og hvordan
vi har eksperimenteret med udstil-
lingsgreb, der aktiverer publikums
kropslige erfaringer i udstillingens
rum. 

Gennem de seneste 7 år har Medicinsk 
Museion, der som universitetsmuse-

um hører hjemme under Det Sundheds -
videnskabelige Fakultet på Københavns
Universitet, udviklet en vision om museal
forskningskommunikation, der bl.a. udfol-
des gennem eksperimentel udstillings-
praksis. Som universitetsmuseum har vi 
til opgave både at kommunikere indad til
forskere og fagfolk inden for medicin og
sundhedsvidenskab og samtidig at kom-
munikere udad til den bredere offentlig-
hed. Med udstillingen ”Fedme – hvad er
problemet?”  har vi forsøgt at lave en ud-
stilling, der fungerer på flere niveauer. En
del af museets publikum vil have specialvi-
den omkring fedmekirurgi, slankemedicin
og stofskifteforskning, mens tilgangen til
udstillingens indhold for andre vil bygge
på almen viden og en bredere forståelse af
emnet, som fx den medierne leverer. Men
én ting har alle udstillingens gæster som
fælles udgangspunkt: kroppen og for man-
ges vedkommende den personlige erfa-
ring med vægt – og overvægt. 
I ”Fedme – hvad er problemet?” har vi for-
søgt at tage udgangspunkt i genstandenes
materielle udtryk og kvaliteter. Vi ønsker at
vise, hvordan kirurgisk praksis og højt spe-
cialiseret forskning har noget med vores
kroppe at gøre. Derfor har vi forsøgt at
rette udstillingens design mod publikums
krop og bevægelser i udstillingens rum, så
de med egne kropslige erfaringer kan bi-
drage til at udforske udstillingens tema.

Kroppen i rummet
Et grundlæggende designprincip i arbej-
det med Fedme – hvad er problemet? har
været den rumlige organisering af udstil-
lingsmaterialet i en række selvstændige in-
stallationer. På et formmæssigt plan lukker
de sig om sig selv, idet de har hver deres vi-
suelle og rumlige udtryk, men samtidig
komplementerer og henvender de sig til
hinanden på et mere indholdsmæssigt
plan. Den installatoriske tilgang til udstil-
lingsdesignet har bl.a. den effekt, at der ef-

Fedme – hvad er problemet?
– En udstilling til kroppen

terlades tomrum og passager mellem instal-
lationerne. Tomrum, som giver publikum
plads til at reflektere og danne egne sam-
menhænge på kryds og tværs af det udstil-
lede afhængigt af ruten, der vælges mel-
lem de forskellige installationer.
Installationerne har hver deres egen logik
og udfolder på forskellig vis de genstands-
mæssige og tematiske neddyk, som udstil-
lingen samlet set beskæftiger sig med. Ek-

Af Ane Pilegaard Sørensen, 
udstillingsdesigner og 
Bente Vinge Pedersen, museumsinspektør,
Medicinsk Museion.

Kroppen på udstilling

Fig. 1. Udstillingen kombinerer en meget varieret
samling af genstande. Her ses en rottehjerne som
indgår i aktuel forskning i tarmhormonernes be -
tydning for appetitreguleringen. 
Foto: Medicinsk Museion.
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sempelvis installationen ‘Kroppen som
maskine’ der organiserer og komprimerer
en række apparater, som overtager vitale
kropsfunktioner under operation. Appara-
terne fremstår i installationen som en sam-
let krop bag en ’hud’ af silikone og kon-
ceptualiserer kirurgisk behandling af
fedme. I mødet med den afskærmende sili-
konehud aktiveres publikums krop, der
må bevæge sig rundtom og bagved, for rig-
tigt at kunne se. Genstandende afsløres
gradvist og i takt med publikums bevægel-
ser.

Kroppens bløde væv
Fedme er et emne, der i høj grad påkalder
sig en kropslig erfaring, som mange blandt
publikum har. Denne erfaring har vi for-
søgt at stimulere og udnytte. Eksempelvis
er instrumenter brugt ved mavekirurgi og
fedmeoperationer udstillet i montrer med
bløde bunde af silikonegelé. Silikonen mi-
mer kroppens bløde væv; i kontrast til in-
strumenternes hårde stål, spidse former og
indgribende funktioner peges der på,
hvordan instrumenterne åbner og griber
ind i kroppens eftergivende materiale. Et
materiale publikum selv består af, og hvis
blødhed de kender. 
En anden installation, der beskæftiger sig
med noget så fjernt og abstrakt som stof-
skifteforskningen, har vi bygget op om-
kring en genstand, der mest af alt ligner en
motionscykel, men som er blevet brugt ved
tidlige forsøg med energibalance og for-
brænding. Oprindeligt har dette cykeler-
gometer, samt forsøgspersonen på den, be-
fundet sig i et ilttæt kammer, for at man
kunne måle stofskiftet gennem en under-
søgelse af luftgasser i ind- og udånding. Vi
har forsøgt at gengive denne forsøgsopstil-
lings principper ved at lade installationen
danne et lukket rum omkring cyklen og
har placeret en respirationshætte, som i
dag benyttes ved lignende forsøg, omtrent
der, hvor personen på cyklen ville have sit
hoved. Herved håber vi at frembringe en
effekt hos publikum, hvor de forestiller 
sig forsøgspersonens krop på cyklen, for-

Fig. 2. I installationen ‘Kroppen som maskine’ udstilles en række apparater brugt ved bedøvelse og respira-
tion, som er en forudsætning for komplicerede operative indgreb. At vælge et kirurgisk indgreb som behand-
ling for overvægt kan måske opfattes som ”en nem løsning”, men enhver operation er risikabel. 
Foto: Stamers Kontor.

Fig. 3. Særligt én genstand får lov at spille en 
hovedrolle i udstillingen, nemlig den kirurgiske
klipsemaskine – stapleren. Under Gastric Bypass-
operationen er det den, der laver den nye lille mave-
sæk, som patienten skal leve med resten af livet.
Stapleren optræder adskillige gange i udstillingen,
hver gang i en ny materiel form: i en montre vises
den moderne nutidige klipsemaskine, og i montren
ved siden af ses dens historiske forløber fra 1921.
På væggen transmitterer monitoren et nærbillede 
af klipsehovedet optaget med operationskameraet
(laparoskopet), som også er placeret i montren.
Foto: Stamers Kontor.
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pustet og med svedig pande – og at de
måske ligefrem kan tænke deres egen
krop ind i installationens forsøgsopstilling. 

Kroppens erfaring
Man kan spørge sig selv, hvad en udstil-
ling kan gøre for et emne som fedme. Vi
har forsøgt at udnytte udstillingsmediets
særlige kvaliteter og virkemidler ved at
lade udstillingen udforske sit emne gen-
nem de sammenhænge, lag og spor som
genstandene i kraft af indbyrdes relationer
danner i udstillingens rum. Det er en ud-
stilling, som kræver noget at sit publikum,
og hvor den enkeltes forhåndskendskab til
emnet får stor betydning for, hvordan ud-
stillingen opleves. Det er ikke en udstilling
om den fede krop, og vi har derfor fravalgt
brugen af eksempelvis reproduktioner, der
viser fedmepatienternes overvægtige
kroppe. Derimod er det en udstilling, som
giver et indblik i behandlingen af fedme,
og som eksemplificerer, hvordan fedmens
problemer og løsninger hænger sammen
på kryds og tværs af fagfelter – fedmekir-
urgi, medicin og aktuel forskning inden
for stofskifte og diabetes. Den krop udstil-
lingens design retter sig mod er museums-
gæstens egen, og vi har derfor først og
fremmest været optaget af at inddrage
denne krop i et tæt, materielt møde med
udstillingens genstande. Publikum skal
ikke nødvendigvis være fuldt bevidste om
deres egen krops rolle i forhold til udstil-
lingens betydningsdannelser, men det har
i arbejdet med udstillingen været et gen-
nemgående designprincip at skabe plads
til publikums individuelle kropslige erfa-
ringer i undersøgelsen af fedmeproblema-
tikken.

Fig. 4. De kirurgiske instrumenter er udstillet på en bund af silikone. Kontrasten mellem den bløde silikone
og det hårde stål mimer det materielle møde mellem krop og instrument. Foto: Medicinsk Museion.

Fig. 5. Udstillingens installationer relaterer sig til
publikums egne kroppe på forskellig vis. Nogle ste-
der opstår relationen i kraft af et stramt konstrueret
installationsdesign, og andre steder har vi fået no-
get foræret fra udstillingsrummenes eksisterende
udformning. Det er bl.a. tilfældet med installatio-
nen der behandler diagnosticering af overvægt.
Den udfolder sig i et lille smalt rum på knap 2 m2,
hvor man, overvægtig eller ej, vil få følelsen af at
blive presset af rummets vægge – af at være for stor.
Foto: Stamers Kontor. 
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Kroppen på udstilling

Holder de danske museer kulturarv skjult for offentligheden for ikke at
krænke andres følelser? Overholder Nationalmuseet museumsloven og
forskningsforpligtelsen, når vi lader os styre af politisk korrekthed? Og
hvad er kulturministerens holdning til, at Nationalmuseet skjuler sine
skalpe? Disse tre spørgsmål satte rammen om et samråd i Folketinget d.
10. oktober 2012, og de føjede sig til en debat, hvor Nationalmuseet er
blevet beskyldt for både respektløshed og politisk korrekthed. Spørgs-
målene trækker tråde til nogle af de mest grundlæggende museologi-
ske diskurser, om oplysningsidealer, åbenhed, selvcensur, respekt og
etik. Og de rammer lige ned i de problemstillinger, Nationalmuseet med
sin særudstilling ”Powwow – når prærieindianerne danser” har ønsket
at pege på (fig.1). 

At udstille indianere i det 
21. århundrede

Nær udgangen af udstillingen findes den
montre, der på paradoksal vis har vakt fu-
roren: Paradoksalt, fordi den er tom (fig.
2). Her kunne skalpene have været udstil-
let, fordi skalpe indgik som et væsentligt
element i den dragtkultur, udstillingen
også handler om. Intet havde været lettere
end at lade skalpene hvile i fred på magasi-
net. Men i stedet valgte vi at inddrage pub-
likum aktivt i de etiske dilemmaer, der er
indbygget i at beskæftige sig med etnogra-
fiske samlinger i det 21. århundrede.  
Udstillingen adskiller sig fra den traditio-
nelle indianerudstilling ved ikke at vægte
fortid, men nutid, ved at vise åbenhed i
forhold til det kuratoriske arbejde og ved
at invitere den besøgende til debat om
museumsetik, autenticitet og kulturelle
rettigheder. Artiklen introducerer tanker -
ne bag udstillingen, og den debat, den har
affødt.

Når fortid bliver nutid
Etnografiske samlinger har generelt en
stærk overvægt af genstande fra koloniti-
den. Det er derfor oftest 17-1800-tallets

Powwow i Palæet

Af Mille Gabriel og Christian Sune Pedersen

Fig. 1. Ankomst til Nationalmuseets særudstilling ’Powwow – Når prærieindianerne danser’. 
Foto: Arnold Mikkelsen 2012.
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Fig. 2. Skal museet udstille skalpe? 
Foto: Arnold Mikkelsen 2013.

materielle kultur, der danner rammen om
udstillingernes ofte statiske kultursyn –
den såkaldte ”etnografiske nutid”. I mange
af disse udstillinger, lige fra Christian Jür-
gensen Thomsens ”Ethnographisk Mu-
sæum” fra 1849 til Nationalmuseets nu-
værende udstilling ”Jordens Folk” fra 1991,
står man tilbage med følelsen af, at ver-
dens fremmede folkeslag har stået uden
for udviklingen, frosset i deres før-koloni-
ale tilstand. Med Powwow-udstillingen var
det Etnografisk Samlings ønske at bringe
indianeren ud af den etnografiske tids-
lomme og ind i vores globaliserede samtid. 
Powwow er betegnelsen for de indianske
dansefestivaler, der i dag finder sted over-
alt i Nordamerika, og som med deres store
popularitet er blevet et kulturelt nøglesym-
bol for nutidens indianere (fig. 3). Det er
på Powwow, man danser sig tilbage til rød-
derne og her, man viser omverdenen, at
man stadigvæk og med styrke er indianer.
Udstillingen forsøger at vise, hvordan tra-

dition, historie og kulturarv for nordame-
rikanske indianere aktivt indgår i skabelsen
af post-koloniale identiteter. Et perspektiv,
der ikke er ulig traditionel indiansk tidsop-
fattelse, hvor fortid og forfædre betragtes
som allestedsnærværende. 
Udstillingen bygger på en indsamling i
Northern Cheyenne reservatet af Powwow-
dragter, der kompletterer museets histori-
ske samlinger af skinddragter, våben og he-
steudstyr. Selvom materialerne i dag er syn-
tetiske og farvepaletten indstillet på neon,
er lighederne mellem gamle og nye drag-
ter slående. Dengang som nu er kjolerne
dekoreret med vandrette rækker af perler
og bjælder. Men bjælderne er ikke læn-
gere af dyretænder og konkylier, men låg
fra snustobaksdåser, der omhyggeligt snos
til kræmmerhuse. Det er disse bjælder, der
får Powwow-dansearenaen til at genlyde af
ringlen, når de unge piger springer ud i en
Jingle Dress Dance (fig. 5). Og frynserne
på mændenes dragt til Grass Dance er ikke

længere af menneskehår eller græs, men 
i stedet garn og stofstrimler (fig. 6). Den
orange hanekam på hans hoved, den
såkaldte roach, ligner derimod til forvek-
sling Etnografisk Samlings eksemplar fra
1850’erne.

Synlighed og dialog
Udover at løfte indianeren op i nutiden,
var det et ønske at sætte ansigt på museets
indsamlere som anledning til at diskutere
divergerende måder at samle ind på gen-
nem tiden. Indsamlingspolitikken afspej-
ler et kultursyn, der også rummer forhol-
det mellem Selv og Anden – og reproduce-
rer dette magtforhold, når genstandene
udstilles som den autoritative fortælling
om Den Nordamerikanske Indianer. Da
Thomsen i 1850’erne tog kontakt til dan-
ske diplomater og forretningsfolk i USA,
var hans primære sigte at sikre det etnogra-
fiske museum en repræsentativ indiansk
samling, før bisonjægernes kultur gik til
grunde. Når indianeren først havde været
udsat for kulturpåvirkning, var han efter ti-
dens opfattelse ikke længere autentisk og
dermed ikke længere relevant at indsamle.
Derfor fastsatte Thomsens efterfølger, Jens
Jacob Asmussen Worsaae i 1870, at ”… Mu-
seet ikke skal optage Sager fra den Tid,
hvor der hos de vedkommende Folk spo-
res en overveiende Indflydelse af den
gamle orientalsk-classiske eller den senere
europæiske Cultur”. Slut med indsamling! 
Vi skal helt frem til i dag, før Nationalmu-
seet igen har foretaget aktiv indsamling
blandt nordamerikanske indianere. Da
Nationalmuseets udsendte, Ulla Ebbe-Pe-
dersen i 2011 rejste til Northern Cheyenne
reservatet, hvor hun har tætte relationer,
blev indsamlingen foretaget i tæt dialog
med befolkningen og med fokus på gen-
standenes fortællekraft og kulturelle bio-
grafier. Dette blev dokumenteret gennem
interviews og film, hvoraf flere vises på ud-
stillingen. De historiske samlinger deri-
mod er tavse – dengang var en indianer en
indianer, og man så ingen grund til at ud-
folde deres livsforløb.
For at bryde med den autoritative form,
der gennem tiden har kendetegnet megen
museumsformidling, har vi valgt at ”be-
kende kulør” ved at synliggøre indsamle-
ren og hendes overvejelser i et videointer-
view, der kan findes side om side med de
indianere, hun selv har interviewet og hvis
fortællinger kaster indianske perspektiver
på udstillingens genstande. Desuden går
udstillingen i dialog med publikum ved at
stille spørgsmål, som lægger op til diskus-
sion eller eftertanke. Vi har udvalgt en
række dilemmaer, hvor tradition og nutid

Fig. 3. Deltagere til Cree-indiansk Powwow, Saskatchewan. Foto: Ulla Ebbe-Pedersen 1995.
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kolliderer. Fx hvem har krav på hensyn –
den totalfredede ørn, eller indianeren, der
mangler fjer til sine religiøse ritualer? 

Kampen om skalpen
Det dilemma, der utvivlsomt har ført til
den mest ophedede debat, er skalpesagen
og spørgsmålet om, hvorvidt museer bør
udstille humant materiale, hvis efterkom-
merne finder det krænkende. Nationalmu-
seet valgte som sagt ikke at lade skalpene

indgå i udstillingen. Denne beslutning
blev kort efter udstillingens åbning anfæg-
tet af Dansk Folkepartis Kulturordfører
Alex Ahrendtsen, som argumenterede for,
at museets indianske samlinger er det dan-
ske folks ejendom, og at museet ved at
holde genstande ”skjult” forbryder sig
mod Museumsloven, som det blev formu-
leret i Kulturudvalgets spørgsmål til mini-
steren. I det åbne samråd holdt kritikeren
oplysningstidens idealer op imod Natio-

nalmuseets politisk korrekte selvcensur. I
de kritiske spørgsmål fornemmedes, at
problemet lå i, at udstillingen bortcensure-
rede dette angiveligt sorte kapitel i india-
nernes historie for at tegne et mere rosen-
rødt billede af fortiden. 
Nyere forskning har imidlertid påpeget, 
at skalpe nok så ofte blev taget af koloni-
sterne, og at de amerikanske myndigheder
ved flere lejligheder udlovede dusører på
indianerskalpe – selv børneskalpe gav man

Fig. 5. Dragt til Jingle Dress Dance, indkøbt i Northern Cheyenne reservatet i
2011. Dragten er påsyet hundredevis af bjælder fremstillet af dåselåg. 
Foto: John Lee 2012.

Fig. 6. Dragt til Grass Dance, indkøbt i Northern Cheyenne reservatet i 2011. 
Til dragten hører en hovedprydelse af indfarvede dyrehår. 
Foto: John Lee 2012.
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penge for. Der var med andre ord tale om
en på alle måder grusom historie, der in-
deholder elementer af folkedrab, og som
også af den grund kan virke krænkende på
indianerne. Dette fremførte daværende
Kulturminister Uffe Elbæk på samrådet,
og han argumenterede ud fra ICOMs eti-
ske charter, museets behov for fremtidige
samarbejder med indianerne – og ikke
mindst det politiske armslængdeprincip.
De skatteyderbetalte museumsinspektører
er jo ansat til at træffe beslutninger på et
professionelt grundlag og skal ikke distra-
heres af politisk indblanding. Ministeren
havde fuld tillid til museet og de valg, vi
havde truffet.
Til hver eneste udstilling bliver der truffet
en lang række valg på baggrund af mange
forskellige overvejelser: genstandens for-
tælleværdi, egnethed, bevaringstilstand –
men også etiske hensyn. I dette konkrete
tilfælde ville det ikke have været passende
at udstille skalpe. Men det betyder ikke, at
de aldrig vil blive udstillet igen. Og de har
faktisk været udstillet gennem alle årene
og blandt andet tjent til at understrege
”den grænseløse Raahed og Vildskab, den
umenneskelige Grusomhed, som beher-
sker Indianerne”, som det blev formuleret
af museets kurator Kristian Bahnson i
1900. Først med nyopstillingen i 1991 for-
svandt skalpene fra udstillingen, sammen
med skrumpehoveder og et tatoveret ma-
ori-hoved, der i dag er tilbageført til New
Zealand. 
Der ses i dag blandt indfødte folk, og i
særlig grad nordamerikanske indianere,
en massiv interesse for traditioner og kul-
turarv, en interesse, der ikke blot udmøn-
ter sig i tilbageleveringskrav, men i endnu
højere grad krav om indflydelse på den
måde, museerne udstiller, håndterer og
forsker i den indianske kulturarv. Særlig
følsomt er udstillingen af humant materi-
ale, herunder skalpe, der betragtes som
kraftfulde og stadig iboende forfædrenes
ånder. Navnlig hår er traditionelt blevet
regnet for kraftfuldt, hvorfor såvel de hi-
storiske som de moderne dragter ofte er
påsyet menneskehår, scalp locks, fra både
venner og fjender. I USA er indianske
skalpe og skeletter omfattet af en føderal
lov fra 1990, NAGPRA, der stipulerer, at
amerikanske museer og offentlige instituti-
oner skal indgå samarbejde med indianske
stammer om repatriering af bl.a. humant
materiale med henblik på genbegravelse.
På Nationalmuseet er vi naturligvis ikke
underlagt amerikansk lovgivning, men
som et ansvarligt museum vælger vi at an-
erkende problematikken og lægger vores
udstillingspraksis i tråd med ICOMs etiske

regler. Om udstilling af humant og andet
følsomt materiale, dikterer ICOM, at:
”Anmodninger fra oprindelsesstedet om at
fjerne objekter af human oprindelse eller
af religiøs karakter skal behandles hurtigt
og respektfuldt... (ICOM 2006: 4.4)
Den nemme løsning havde naturligvis
været at fravælge skalpene i stilhed. I ste-
det greb vi anledningen til at illustrere,
hvordan vores samlinger sideløbende til-
lægges vidt forskellige betydninger af for-
skellige partshavere. At skalpene ud fra et
oplysningsperspektiv er objekter, der bør
være tilgængelige for forskning og formid-
ling, markerede vi ved opstille en montre
til dem. At de for indianerne er subjekter,
forfædre, understregede vi ved at lade
dem forblive på magasin. Resultatet blev
en tom montre, hvor den besøgende invi-
teres til dialog og en afstemning på muse-
ets hjemmeside. Til dato (februar 2013)
har mere end 700 mennesker afgivet deres
stemme med en mindre overvægt til dem,
der mener, at museer ikke bør udstille an-
dre folkeslags forfædre.

Kritik fra anden side
Udstillingen er imidlertid også blevet be-
skyldt for manglende politisk korrekthed. I
fagantropologiske kredse opstod en debat
om de store dansefilm, der projiceres på
udstillingens bagvæg. Her vises dansefilm
fra forskellige Powwows i USA afbrudt af
close-up danseinstruktioner udført af to
medlemmer af Dansk-Indiansk forening,
en forening, der afholder årlige Powwows 
i Rødovre. Dansene vises udførligt, og pub-
likum opfordres indirekte til selv at prøve
trinene af; her kan fantasien og identifika-
tionen sættes i gang og refleksionerne over
udstillingen omsættes i en kropslig erfa-
ring.
Men hvad går kritikken på? At de skandi-
naviske dansere simplificerer den indian-
ske dansetradition, får den til at fremstå
unødigt primitiv? Nej, tværtimod. I Week-
endavisen 25. oktober 2012 kunne man
læse, at problemet for dele af det fagantro-
pologiske miljø ved Københavns Universi-
tet er, at de skandinaviske dansere er for
dygtige, for seriøse omkring deres per-
formance, og de derfor fremstår mere au-
tentiske end de ”ægte” indianere på de
store dansefilm. Men først og fremmest
handler kritikken om rettigheder, india-
nernes kulturelle rettigheder, der øjensyn-
ligt skulle være blevet krænket ved at lade
ikke-indianere træde dansen.
Der er i disse år, og ikke mindst efter intro-
duktionen af UNESCOs 2003 konvention
om beskyttelse af den immaterielle kultur,
kommet fokus på kulturelle rettigheder:

hvem må reproducere aboriginernes bark-
malerier, hvem må skære Ahayu:da-figurer,
hvem må lave svedehytteceremonier? På
Nationalmuseet mener vi ikke, vi krænker
indianernes kulturelle rettigheder ved at
lade skandinaver danse Powwow, endsige
ved at lade publikum prøve selv. Med sin
knap 100 år lange historie er Powwow det,
man med historikerne Eric Hobsbawm og
Terence Rangers ord vil betegne som en
’opfunden tradition’. Powwow opstod i en
tid, der for præriens indianere var præget
af voldsomme forandringer. Efter 1800-tal-
lets indianerkrige og den endelige overgi-
velse i 1880’erne, var stammerne tvunget
til at skabe sig en ny tilværelse som reservat-
indianere. På reservaterne var de under-
lagt mange forskellige restriktioner og for-
bud, eksempelvis forbuddet mod at udføre
de rituelle danse. De sociale danse var der-
imod stadig tilladte, og Powwow opstod
derfor som en strategi til at videreføre de
gamle traditioner. 
Powwow er i dag en dansefest, en danse-
konkurrence med dansediscipliner, dom-
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Et hold bachelorstuderende fra
tilvalgsuddannelsen i Kulturfor-
midling ved Institut for Nordiske
Studier og Sprogvidenskab ved
Københavns Universitet fik i efter-
året til opgave at anmelde Natio-
nalmuseets udstilling Pow Wow –
indianernes dansefester. Her er et
udpluk af anmeldelserne: 

”Døren ind til udstillingen og hele den
omkringliggende væg er forvandlet til en
stor levende scene. Igennem forruden af
en bil ser man landevejen, og hvordan den
forsvinder under køleren på indianerens
pickup. Vi er på vej til Powwow!”

”Udstillingen var en forholdsvis lille og
ganske intim affære. Man stod ikke langt
fra sine medgæster, og alle kunne høre
alle, hvad der var ganske positivt ... mange
børn susede ned til enden for at opdage, 
at udstillingen sluttede her, hvorefter de
på tilbagevejen standsede op og betrag-
tede tingene. Formentlig, fordi de kunne
overskue den. Det er m.a.o. en god udstil-
ling at ’øve sig’ i at være museumsgæst.”

”Man gør som besøgende klogt i at zigzag-
ge med elegance…Man vil for mange ting
med udstillingen, og pladsen er ganske en-
kelt ikke til det. Desværre, for informatio-
nerne er interessante og lærerige; man un-
drer sig over, hvorfor der ikke er givet
mere plads.”

”Man bliver draget af den afdøde ejer-
mands historie og liv. Dragtens proveniens
fortalt på en kort og præcis måde, som gør
den endnu mere interessant. Der er også
et foto af manden iklædt dragten, stående
i sit kridhvide køkken i Gentofte. Kontra-
sterne er tydelige!”

”…det er interessant, at man viser de etiske
overvejelser, kuratoren har haft omkring
dette at udstille noget, der er følsomt for
efterkommerne. Jeg mener, museet har

At lære sig anmelderiets kunst…

handlet rigtigt i denne sag, men da den
tomme montre er placeret op af filmen
om dansefesten – så falder dette etiske
spørgsmål og videoen til jorden.”

”Det er en god tanke at integrere publi-
kum og lade dem forsøge sig med dansen.
Men det falder til jorden, når danselærer-
ne ikke virker autentiske. Det lignede mest
af alt en bleg dansker, der havde taget lidt
maling i ansigtet .” 

”Mange af indianernes genstande har
både stor symbolsk værdi, samtidig med 
at de ofte er hellige. Derfor kunne Mille
Gabriel ikke udstille hvad som helst.”

”Debatten vedrører dog ikke kun indianer-
nes vanskelige livsvilkår, der åbnes også for
en debat om museumsvæsenets forpligtel-
ser.”

”Det er netop samspillet mellem det tradi-
tionelle og det moderne, der puster liv i
udstillingen og skaber en interesse hos
den besøgende.”

”At få gæster til at tage stilling til noget,
der fremtidigt kan være med til at forme
museumsudstillinger virker heller ikke
som en helt dårlig idé. Tilbage er der ikke
andet at sige end god fornøjelse og tak for
dansen!”

”Måske var det på tide at flytte Danmarks
store etnografiske samling til dets egne lo-
kaler, så der blev mere plads til velformid-
lede udstillinger som denne?” 

Kroppen på udstilling

Af kulturformidlerne, 
Københavns Universitet

merpanel og pengepræmier, og også ikke-
indianere har adgang til fejringen af den
indianske kultur. Hvis Nationalmuseet
valgte at ekskludere de skandinaviske dan-
sere fra Powwow-udstillingen på grund af
manglende autenticitet, ville det ikke tjene
indianernes kamp for kulturelle rettighe-
der. Tværtimod ville vi kunne beskyldes for
at operere med et snævert, essentialise-
rende syn på indianskhed. For hvor efter-
lader det storbyindianeren, som aldrig har
sat sine ben i et reservat? Eller Hakikta Na-
jin Jordan, hvis dragt vi viser i udstillingen,
og som i kraft af sit ægteskab med danske
Marianne endte sit liv i Vangede? Gør hans
medlemskab af Dansk-indiansk Forening
ham mindre indiansk, mindre autentisk?
Debatten om udstillingen kom med andre
ord til at illustrere udstillingens eget
grundtema: Skabelsen og ikke mindst for-
handlingen af indianskhed og indiansk
identitet gennem kulturarv. Det er vi ikke
kede af.
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I udstillingen Kære krop, svære
krop, som åbnede på Steno Mu-
seet i Århus i efteråret 2011, skal
publikum producere dele af ud-
stillingens indhold og dermed
skabe kommunikation mellem
museets brugere. Udstillingens
emne, vores kropskultur, er foran-
derlig, flygtig og intim, hvorfor det
enkelte menneskes holdninger og
følelser er særlig interessante at
synliggøre og dele. Udfordringen
var at få de unge, som er udstillin-
gens primære målgruppe, til at
droppe blufærdigheden og for-
tælle om deres krop.

En udstilling om kropskultur

Flere undersøgelser viser, at mindst 10% 
af unge er utilfredse med deres krop.1 Det
har altid været en udfordring at gå fra
barndom til voksenliv, fordi kroppen for-
andrer sig radikalt, og fordi det ikke sker
på samme tid i en gruppe af unge. Meget
tyder på, at unges problemer med deres
krop angiveligt ikke bliver mindre, når
kropsidealerne bliver ekstreme og mæng-
den af ”perfekte” kroppe i det offentlige
rum blive allestedsnærværende. Samtidig
oplever de unge, at samfundsmoralen hyl-
der det sunde, mens reklamerne opfor-
drer til impulskøb af fedende mad. Det
kan være svært som ung at tolke alle de 
signaler om krop og sundhed, som det 
omgivende samfund udsender.
Med udstillingen Kære krop, svære krop øn-
sker vi at få unge til at reflektere over deres
forhold til egen krop, deres syn på den
nøgne krop og de skiftende idéer om
skønhed i Vesten. Udstillingen belyser em-
net ud fra forskellige perspektiver: En vis
kropslig fylde var tidligere et positivt træk
og knyttet til et kropsideal, som ligger
langt fra vor tids tynde kvindetyper. Såle-
des viser et afsnit med skulpturer, fotos og
kropsmanipulerende tøj og teknologi, at
kropsidealerne er foranderlige, men også
nogle, vi selv er med til at skabe, når vi væl-
ger at forandre vores krop. I et andet af-
snit, ”Omklædningsrummet”, udforskes de
skiftende normer for nøgenhed og fælles-
badning. For 20-30 år siden gik alle skolee-
lever i bad efter idræt. I dag er der mange,
som ikke gør det. I omklædningsrummet
møder udstillingsgæsterne nøgne menne-
sker – vist i form af kropsstore fotografier 
– og præsenteres for forskellige syn på
nøgenhed i en række omklædningsskabe.
I bunden af omklædningsrummet vises en
film, hvor seks unge fortæller om at klæde
om og bade med jævnaldrende. De øvrige
temaer belyser hverdagsteknologi i 100 år,
madkultur og forskning i vægt og over-
vægt.

Når der går hul på publikum
– om videndeling i udstillingen Kære krop, svære krop

Videndeling mellem publikum

Brugerinddragelse rykker i disse år ved vo-
res opfattelse af, hvordan museer kan være
i dialog med samfundet. De sociale medier
har skabt en hidtil uset deltagelse i emner,
som et museum tager op. Men brugerind-
dragelse har i ligeså høj grad inspireret til
nye former for udstillingsdesign i museets
fysiske rum og vist, at der ligger et uudnyt-
tet potentiale gemt i museernes brugere.
Brugerinddragende design indbefatter, at
museets brugere får en ny og mere aktiv
rolle som indholdsleverandører eller kriti-
kere af et givent emne. Brugerinddragelse
betoner tovejskommunikation i museet,
dels mellem museum og brugere, dels mel-
lem gæsterne.2

Af Morten A. Skydsgaard, 
museumsinspektør, Steno Museet, 
Science Museerne

Kroppen på udstilling

De anonyme besvarelser i ”Hånden på hjertet” 
får gæster til at dele glæder og sorger om forholdet til
deres krop. 
Foto: Lise Balsby/AU-kommunikation.
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I de sidste 5-6 år har vi på museet eksperi-
menteret med forskellige former for høj-
og lavteknologisk brugerinddragelse. For-
målet har været at få de besøgende til at
iværksætte fortællinger med afsæt i egne
erfaringer, afdække holdningsforskelle
hos publikum og skabe debat mellem ele-
ver på besøg i museet. 
Til Kære krop, svære krop udviklede vi sam-
men med en 8. klasse udstillingselementet
”Hånden på hjertet”, hvor gæster anonymt
kan skrive om deres krop: I et lille aflukke,
”Hjerterummet”, kan man vælge et rødt

kort og skrive om, hvad man har ”kært”
ved sin krop, mens grå kort er til at skrive
om aspekter af kroppen, som man finder
”svært”. Kortene postes og hænges op efter
nogle dage på en mande- og kvindekrop i
udstillingen.
Vi arbejder også med udstillingsdesign,
som belyser publikums holdninger eller
adfærd. Således indeholder hvert udstil-
lingsafsnit en ”Dit-valg skærm”, f.eks. om
emnet fællesbadning. Først præsenteres te-
maet med en 60 sekunders film om at gå i
bad i et fælles omklædningsrum, hvorefter

Piger
Jeg kan godt lide min højde. Jeg er 1.74 og
det er pænt, synes jeg (14 år)
[Jeg elsker] Min flotte mave, mine øjne og
ja, næsten alt (17 år) 
Jeg kan ikke lide mig selv godt fordi jeg sy-
nes jeg er lidt for tyk og min røv må godt
være mindre (12 år) 
Som de fleste piger, er det min mave og bry-
ster selvfølgelig. – Er min mave tynd nok? –
er mine bryster store nok? (14 år).

Drenge
Jeg elsker mig selv og mine muskler, specielt
mine mavemuskler, de er som et vaskebræt
(13 år)
Jeg har det bedst med min penis, den er stor
og flot, seriøst (15 år)
Man kan dyrke sport med kroppen, det er
det bedste (15 år)

I Omklædningsrummets skabe udstilles indsamlet sæd, sved, kropsbehåring og andre kropselementer, som er
med til at ændre kroppen i puberteten. Foto: Laura Stamer/Rosan Bosch.

gæsten angiver køn og aldersgruppe og be-
svarer spørgsmålet: ”Hvordan har du det
med at bade med andre efter idræt?”. De
mulige svar er: ”Det er okay”, ”Det er ikke
okay” eller ”Det ved jeg ikke”. Publikums
svar opsamles fortløbende og præsenteres
grafisk, så gæsten kan spejle sig i de andre
gæsters svar fordelt på aldersgrupper og
køn.

Interessant datamateriale
En skriftlig evaluering med åbne katego-
rier af udstillingens design viser, at disse
brugerinddragende elementer er popu-
lære og bidrager til, at de unge finder ud-
stillingen relevant og involverende.
F.eks. fik ”Hånden på hjertet” i løbet af ud-
stillingens første år ikke mindre end tusind
gæster til at poste små fortællinger om de-
res krop. Adspurgt ”Gav læsningen af sed-
lerne anledning til nye tanker og overvejel-
ser?”, svarede en dreng ”Ja, det er mærke-
ligt at høre andre menneskers holdning
om sig selv, da det ikke er noget. man ple-
jer at snakke sammen om” (14 år). 
Vi er lidt overraskede over publikums for-
tælleiver. En fjerdedel af svarene drejer sig
om kroppen generelt. Resten af svarene
udpeger forskellige legemsdele som sæde
for selvværd og selvkritik. For eksempel er
drengenes foretrukne legemsdel penis
(16%), når de roser deres krop, mens pi-
gerne fremhæver ansigt/hår (36%). Piger
skriver dog fire gange så mange sedler som
drenge, hvilket en pige kommenterede så-
ledes: ”Jeg var både overrasket/forventede
at kvindefiguren havde flere sedler end
manden. Det gør mig ked af det og vred, at
kvinder skal tænke mere på deres udse-
ende en mænd.” (14 år).
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Den vidensproducerende udstilling

Brugerinddragelsen i Kære krop, svære krop
bygger bro mellem den professionelle af-
sender, dvs. museet, og den unges hold-
ninger og opfattelser. Publikum har i det
konkrete tilfælde være så aktive i deres
meddelsomhed, at der nu foreligger et
materiale til undervisningsbrug, så vi kan
give den viden, som udstillingen har gene-
reret, videre til skolerne –så debatten kan
fortsætte i klasselokalet. 
Datamaterialet fra ”Hånden på hjertet”
har også vakt interesse i forskningsmiljøet
omkring køn og unge, hvor der er ganske
lidt viden om, hvad der foregår i unges ho-
veder om krop, køn og følelser.3 Gæsternes
deltagelse i temaet om nøgenhed og fæl-
lesbadning betød, at afsnittet ”Omklæd-
ningsrummet” fik karakter af et ”Hot spot”
– dvs. at denne del i udstillingen bragte
museet ind i en aktuel debat om unges ba-
devaner i skolerne. Således endte de unges
holdninger til fællesbadning (30% ud af
800 adspurgte svarede ”Det er ikke okay”)
på forsiden af Jyllands-Posten nogle måne-
der efter udstillingsåbningen. Debatten
fortsatte i radio, tv og aviser, hvor udstillin-
gens undersøgelse af unges badevaner ge-
nererede 31 omtaler i medierne i den ef-
terfølgende måned.4

I betragtning af at mennesket er et særde-
les kommunikativt væsen, er det måske

ikke så overraskende, at brugerinddragelse
er hot. Det kan være en kanal til tusindvis
af reflekterende og skabende individer,
nemlig museets gæster. Mange af gæster-
ne, og her særlig gruppen af unge, udfol-
der sig allerede i online fællesskaber. De
har også potentiale til at berige udstillin-
ger med nyt indhold, spændende debat og
interessante holdninger, som kan skabe en
langt bredere samfundsinteresse for det
valgte udstillingsemne. I lyset af vores erfa-
ringer med Kære krop, den megen produk-
tive respons, og debatterne, det affødte, er
der grund til at tro, at mange udstillinger i
fremtiden ikke alene vil formidle en alle-
rede kendt portion viden, men i sig selv vil
være med til at producere ny viden.

Data om unges brug af udstillingen er fra et
museumsdidaktisk forskningsprojekt, som laves
i samarbejde med Center for Scienceuddannelse,
AU. Udstillingen er skabt i samarbejde med
kunstner Rosan Bosch og har fået to millioner
kroner i støtte fra TrygFonden, Nordea-fonden,
Tips- og lottomidlerne samt Region Midt. Til
udstillingen knytter sig undervisningsbogen
Kend din kropspolitik (læs mere på www.krops-
politik.dk)

1. Når det er svært at være ung i Danmark, Center for
Ungdomsforskning, 2010: 138–43.

2. Kirsten Drotner et al: Det interaktive museum. Sam-
fundslitteratur, København 2011: 11-14; Nina Simon:
The participatory museum. Santa Cruz, California:
Museum 2.0, 2010: i-iii. 

3. ”Ny trend: Museerne vil tappe gæsterne for viden”,
Politiken 29.11.2012.

4. Ifølge Infomedia.

Udstillingens skulpturer skaber refleksion hos de
unge, som overraskes af urkvinden Venus fra 
Willendorf og den menneskestore Barbies krop.
Foto: Morten A. Skydsgaard.

Seks uger efter åbningen havde 1000 gæster tilkendegivet deres holdning til fællesbadning.
Foto: Morten A. Skydsgaard.
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Kroppen på udstilling

Synes du, at det er OK kunstigt at
ændre på sin krop? 

Der er fuldstændig stille i udstillingen Kære
krop, svære krop på Steno Museet i Aarhus;
en HTX klasse er i gang med at indtaste
deres svar ved hjælp af en lille sender, som
de hver især har fået udleveret ved rundvis-
ningens start. Inden afstemningen har ele-
verne udforsket det afsnit af udstillingen,
der handler om doping, brystforstørrende
operationer, korsettets historie, højfjelds-
sol, fedtsugninger m.m. Eleverne kan svare
Ja, Nej eller i nogle tilfælde på ovenstående
spørgsmål. Få sekunder efter har alle ele-
ver indtastet deres svar, og da resultatet fra
afstemningen viser sig på skærmen, opstår
en livlig diskussion.
Beskrivelsen ovenfor kunne lige så godt
passe på en 7. klasse, på tur rundt i udstil-
lingen med en formidler og udstyret med
personlig clicker – et lille digitalt redskab,
der sikrer, at eleverne kan afgive deres
stemme anonymt. 

Hvorfor bruge clicker?
Vores mål er at få eleverne til at reflektere.
Ved at anvende clickere i formidlingen,
bliver det muligt at få eleverne til at itale-
sætte et tabuiseret emne, hvor risikoen for
at blotte sig, ved åbent at give sit svar til
kende, er stor. Hvordan har de unge det
med egen og med andres kroppe, er der
en sammenhæng mellem kropsopfattelse
og kropsidealer, og hvem fastsætter egent-
lig det ideal, de finder gældende?
Den anonyme afstemning giver eleverne
mulighed for at diskutere emnet ud fra de
forskellige holdninger, som clickersvarene
har synliggjort og i fællesskab drøfte og
forsøge at begrunde, hvorfor svarerne ser
ud, som de gør. Diskussionen er ufarlig at
deltage i, netop fordi man kan tale ud fra
afstemningsresultaterne frem for at sætte
sig selv på spil. En overvægt af eleverne i to
forsøgsklasser siger endvidere i en skriftlig

Kun et klik fra en
god diskussion 
– teknologi som formidlingsredskab

evaluering, at de svarer mere ærligt i en
clickerafstemning, fordi de ikke bliver
påvirket af kammeraterne.
Vi mener, at clickerne er et rigtig spænd-
ende værktøj, fordi de åbner op for diskus-
sioner, hvor det er sikkert for alle at byde
ind og deltage. I den aktuelle rundvisning
er de bl.a. med til at tydeliggøre, at de for-
ventninger vi har til hinanden ikke altid
stemmer overens med virkeligheden, og 
at den fælles eksplicitte gruppeopfattelse
ikke nødvendigvis harmonerer med den
enkeltes oplevelse. Måske har vi en fælles
forståelse af, at alle er ok med at bade med
hinanden efter idræt, og så gør det indtryk
at opdage, at en femtedel eller en tredje-
del af eleverne i klassen ikke finder det ok.
Og når vi endvidere kan gå ind og vise, om
det er piger eller drenge, der ser det som
mest problematisk, gør det stort indtryk og
sætter tanker i gang. 

”Spørgsmålene gav nye vink-
ler, men jeg ville bestemt ikke
være lige så ærlig, hvis man
skulle have svaret ved
håndsoprækning” 

Pige 17 år

Teknologier i formidlingen

Skoletjenesten ved Science Museerne ind-
drager gerne teknologier i formidlingen,
men vi mener, det er meget vigtigt at være
kritisk omkring deres anvendelse, da det
er målet med rundvisningen, der må være
retningsgivende for Skoletjenestens ar-
bejde og ikke metoden. Et kriterium for os
er derfor, at teknologien fungerer som en
generator for læringsprocessen og ikke
inddrages udelukkende som motivation.
Det er vores erfaring, at med brugen af
clickere i Kære Krop-rundvisningen, under-
støtter teknologien den unges mulighed
for at forholde sig og afprøve egen mening
omkring et svært emne.
Clickerne blev oprindelig udviklet med
henblik på undervisning med specifik vi-
den tilegnelse som mål, men for os har de
vist sig, også at være et særdeles effektivt
redskab, når målet er at få brugerne til at
tage aktivt del og forholde sig til en udstil-
lings problematikker.

Science Museerne udgøres af Steno Museet,
Væksthusene i Botanisk Have, Ole Rømer Obser-
vatoriet og Herbariet.

Af Line Stald, Skoletjenesten og Kamma
Lauridsen, formidler, Steno Museet, 
Science Museerne

De synlige resultater gør det muligt at ”teste” egen
mening i forhold til andres og er et godt udgangs-
punkt for diskussion. Foto: Lise Balsby/AU-kom-
munikation.
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Storm P. Museet på Frederiksberg er ikke længere kun centreret om
multikunstneren Storm P, men har siden 2010 åbnet for andre kunst-
nere. Artiklen sætter fokus på de markante ændringer og deres betyd-
ning for fortællingen om karakteren Storm.

Enkeltmandsmuseet – glimt fra 
fortiden

På museets arkiv ligger nogle gamle foto-
grafier af en ung museumsdirektør, Jens
Bing, der byder velkommen til det nye
museum. Jens Bing skulle komme til at
sætte sit præg på museet fra åbningen i
1977 helt frem til efteråret 2010, hvor en
ny museumsdirektør, Iben Overgaard,
overtog rollen. 

Med plads til nye finurlige streger

Museet i det gamle okkergule hus ved ind-
gangen til Frederiksberg Have blev grund-
lagt som et enkeltmandsmuseum for mul-
tikunstneren Robert Storm Petersen
(1882-1949) – blot få hundrede meter fra
hans hjem på Asgårdsvej 17. Det var ikke
Storms eget ønske, men hans enke Ellen,
der testamenterede samlingen til en muse-
umsfond. Det blev til det lille museum i
den tidligere politistation og senere be-
gravelsesforretning overfor Frederiksberg
kirke, hvor Storm ligger begravet.
Fra begyndelsen var fokus helt og holdent
på Storm, både i flere bogudgivelser og i
særudstillinger med emner nært relateret
til hans liv og virke; eksempelvis udstillin-
gen om Ivar Arosenius (1990), en svensk
maler, som Storm var inspireret af. Eller
Storm P som fotograf – i al fortrolighed, en lille
særudstilling i 2005 om denne forholdsvist
ukendte side af hans virke.  
Men i de senere år, særligt 2007-2010,
skete der stort set ikke noget nyt i museet,
bortset fra indkøb af værker, der førte til,
at andre værker blev flyttet rundt.
Gæsterne bestod af mange ældre, der kom
jævnligt, og knap så mange unge menne-
sker. Alle gæster syntes set fra skranken af
altid at forlade museet positive og glade 
efter en god oplevelse med plads til fordy-
belse og med en viden om, at Storm ikke
kun tegnede fluer.
Lederskiftet i 2010 førte til ophævelse af
enkeltmandsmuseet. Visionen lyder nu:
”Udforske kunst, humor og satire, så det
gør en forskel for den enkelte bruger”, jf.
museets 4-årige arbejdsplan 2011-14
(kilde: www.kulturarv.dk). Ideen er, at mu-
seet ikke skal være et historisk minde for
Storm.

Den nye stemning 
Udefra ligner museet umiddelbart sig selv.
Bortset fra en finurligt svungen jernstang,
der bugter sig over indgangspartiet. Den
markerer indgangen til et nyt, mere mo-

Af cand.mag. Tina Bech Nørregaard

Storm P’sk

I indgangen i stueetagen byder historiker Pernille Højbjerg velkommen. Her møder gæster en ny skranke og en
række nye buede former i lamper, reol mv., som antyder, at finurlige streger sættes i centrum i denne verden.
Foto: Sanne Krogh.
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derne museum, hvor stregen svinger sig 
videre i en ny fantasiverden. Nu er der
særudstillinger i det meste af stueetagen,
og Storm er gået ovenpå. Grundplanen 
er stort set den samme, dog er to tidligere
magasin/kontorrum ovenpå inddraget 
til udstillingsareal. Samtidig er de andre
gamle kontorarealer blevet til magasiner.
Det giver meget mere udstillingsplads
ovenpå end forventet med en udvidelse fra
2 til 4 rum. Således fylder Storms værker
stadig en stor del af museet. 
De stilmæssige ændringer er tydelige alle-
rede ved billetskranke og butik. Her slår
nye farver og former tonen an til en ny ver-
den: en ny glasdør, nye både mørke og lyse
farver, nye former og en større butik med
langt flere børnevenlige sager på de hvide
hylder såsom lakridspiber og malebøger.    
En krussedulle-formet streg, formet i neon-
rør, slynger sig videre indenfor og går igen
i interiøret (se foto 1), og selv toilet-rulle-
holderne er formet som buer. En særlig
detalje i indretningsdesignet, som bryder
lidt med pænheden, er de sorte ledninger
på væggene, hvor der er påklistret en lille
Storm P tegning (se foto 2). Det er udstil-
lingsarkitekt Anne Schnettler, der i samar-
bejde med museet har været på spil i ind-
retningen. Stemningen sanses som let 
og moderne i et væld af lys og farver og

svungne streger i form af lys, buede bænke
og ledninger.
Alle de kendte værker og den gamle intro-
film er der stadig. De to store hvide rum
ovenpå repræsenterer Storms værker i en
ny, delvis tematisk ophængning: det mo-
derne, døden, cirkus, kirken og Storms
kvinder. Det tematiske greb skaber tydelig-
hed i forhold til den tidligere ophæng-
ning, hvor alt var mere op til beskuerens
fortolkning.
På 1. salen er arbejdsværelset åbnet delvist
op for gæsterne. En glasvæg er fjernet, så
man nu kan træde en smule tættere på
den private Storm og hjemligheden fra As-
gårdsvej. Man kan stadig ikke træde helt
ind, men med iPads kan man pege mod
forskellige genstande f.eks. hundekurven
og få en lille historie herom. Ophængnin-
gen er ændret en smule f.eks. er Aften – en
Seinebro kommet på væggen i arbejdsværel-
set. Et maleri, som Storm aldrig skilte sig af
med, fordi han holdt af stemningen. Desu-
den er noget af den gevaldige pibesamling
presset ind i et rosentræsskab i værelset.   
Det gamle bibliotek med masser af bøger,
tag-selv kaffe til 2 kr. osv. er væk. Her
kunne man tidligere hænge ud og se film
omkring det runde bord og komme i snak
med andre gæster. Filmen er i stedet ryk-
ket ovenpå, og af sikkerhedshensyn er der
desværre ikke længere adgang til den lille
have. Havestuen rummer nu Storms opfin-
delser. Et positivt tiltag er, at børn og
voksne kan lege med magneter og opfin-
delser på den ene endevæg og bladre i teg-
ninger på det store digitale bord, der dog
synes at strejke lidt. Alt er pænt, sort, hvidt
og moderne i takt med, at digitaliseringen
også her har taget over. 

Mere for børn og unge
Flere unge og børn har fundet vej til mu-
seet nu. Besøgstallene er ifølge museums-
medarbejder Pernille Højbjerg steget. I
2012 var der ca.16.000 mod ca. 8.000 i
2010.
En ung gæst siger: ”Meget hyggeligt lille
museum – billetprisen svarer til en fadøl
på en cafe”. Han hedder David Bay (se
foto 4) og er her for anden gang indenfor
et kort tidsrum.
Der er taget mere hensyn til mindre børn
nu: små skamler til at kravle op på og se
billeder og butikken med malebøger mv.
Digitaliseringen i form af iPads, touch
skærme mv. er også rykket ind på dette
museum. Brugen af digitale medier er ikke
nytænkende, men det er med til at ind-
drage den yngre målgruppe. De lærer
Storm, Strid og andre humorister at kende
ved at klikke sig frem – på deres præmisser

Oven over maleriet ses et eksempel på en af de
mange på væggen påklistrede Storm P-tegninger/
fluer, der skaber en sammenhæng med ledningen.
Foto: Sanne Krogh.

Ophængningen langs trappen til 1.sal er meget tæt. Her hang tidligere plakater – de synes nu at forputte sig
i den tætte ophængning. Foto: Sanne Krogh.



24 DANSKE MUSEER  2/13

og i tråd med nutidens elektronik. De digi-
tale værktøjer fungerer ikke altid stabilt,
men det handler om oplevelsesøkonomi
og om at følge med. Men det kunne også
være interessant, hvis man ville adskille sig
fra mainstream. Teksterne på væggen er
korte og ikke så informative (det var de
heller ikke før 2010). Kunne man i stedet
forsøge sig med en let fordøjelig formid-
ling på linje med tegneserien? Det gamle
museum havde også charmetræk – som en
forunderlig tidslomme, der i bedste Storm-
stil tog afstand fra alle de nye, mest, over-
flødige opfindelser. Kunne man få glade
gæster og skabe sanselige oplevelser ved
en anden form for storytelling og stadig
give tid til ro og fordybelse? 

Karakteren Storm
Hvordan påvirker ændringerne fortællin-
gen om Storm? Ved at relatere Storm til
nutidige kunstnere, f.eks. Strid, skabes der
grobund for nye fortællinger, f.eks. hans
betydning i nutiden og hans tankers sta-
dige aktualitet. Det vækker kort sagt op-
mærksomhed om Storm på ny, hvilket
også har givet anledning til et kommende
tv-program på DR og flere nye bøger. 
Omvendt kan man spørge, om der forsvin-
der noget i fortællingen om Storm i den
nye kontekst. Om han ikke kunne vises
som en endnu mere alsidig og ikke en for
stereotyp person – mange kender ham
måske kun for hans fluer. Eksempelvis sy-
nes fortællingen om Storms plakater og re-
klamevirksomhed at forsvinde i mængden.
Der er lavet en ny bog om hans plakater,
som med fordel kunne udnyttes i udstil-
lingssammenhæng (se Erik Meistrups an-

meldelse af bogen s. 25). Og hvad med den
mere biografiske fortælling (ud over den
gamle film) – dagbøgerne, fotografierne,
hans forhold til maleriet kontra levebrøds-
tegningerne? Måske kunne disse sider hi-
ves mere frem for at nuancere billedet af
karakteren Storm? Måske har vi det til
gode i kommende udstillinger? 

Tina Bech Nørregaard var ansat som studenter-
medhjælp på museet i perioden i perioden 2007-
2010.

En markant ændring i det nye museum finder man i havestuen, som nu rummer Storms opfindelser. Væggene er sorte. Endevæggen er til leg med magneter, der kan
flyttes rundt til at bygge opfindelser. Ved siden af står den velkendte sjove figur formet af russeren E. Bersudsky fra 1997 som hyldest til Storm. Foto: Sanne Krogh.

I stueetagen er der pt. en særudstilling med J. Martin Strid, der selv var stor fan af Storm. Her er f.eks. en
pære, man kan kravle ind i, hvorved der skabes mere leg for børn end tidligere. Foto: Sanne Krogh.

OBS - sidste nyt!: Museet har
primo 2013 fået overdraget 
Tegneseriemuseets samlinger
med mere end 30.000 tegninger.
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Storm P’sk

Storm P – Plakat Fuld

Baggrunden

Storm P (1882-1949) er først og fremmest
kendt for sine humoristiske tegninger og
små tegneserier – omkring 60.000. Han var
digter, forfatter, revy- og skuespiller, maler,
og så var han plakattegner med en produk-
tion på omkring 50 stk.
Når man siger Storm P, må man tage i be-
tragtning, at især aldersgruppen over 50 år
kender til ham, mens det næppe gælder
de unge; på dem virker han måske gam-
meldags i sin stil. Det er således i et histo-
risk mellemrum, at bogen om Storm P’s
plakater spiller ind, dér, hvor der stadig
findes nogen, som kan huske ham og så
deres børnebørn, der ikke er vokset op
med hans streger og kommentarer eller
har spillet hans billedlotteri. 
Peter Michael Hornung forsøger at gabe
over denne kløft; dels i sin introduktion,
dels ved i gennemgangen af de enkelte
plakater at fortælle små anekdoter. Enten
om Storm P’s eget liv og gerninger eller
om den tid og det formål, plakaterne er

Af Erik Meistrup, kunstkritiker og forfatter

Allerede bogens titel er tænkt ind
i et univers med Storm P-tegnin-
ger: At være ”plakatfuld” er jo ud-
tryk for ovedreven indtagelse af 
alkohol, og Plakat Fuld spiller på
begrebet og gør Storm P fuld af
plakater, som han ikke kunne un-
dertrykke. Vi er altså i et univers
med et heftigt forbrug af plakater
og tegninger. Tilsvarende bliver vi
andre fyldt op med plakatudtryk
af den særlige Storm P’ske slags,
så man som læser også bliver ’Pla-
kat Fuld’. 

Tekst af P. M. Hornung
Storm P. Museet 2012, 112 s, 
illustreret, kr. 250,00, 
ISBN978-87-92596-94-9

Det handler om at se! To af Storms plakater smelter
sammen til én på bogens forside: Kunstnerens sig-
natur fra ”Vallø Strandhotel”-plakaten og de op-
spilede øjne, rettet mod avisen, på ”Alle Læser B.T.”-
plakaten. Det er grafikeren og plakatdesigneren 
Michael Jensen, der har stået for bogens layout og
med dette giver Storm P’s krøllede streger et nutidigt
og stilrent grafisk modspil. 

Alle læser BT, 1941. 
89 x 64 cm. 50 x 32,5 cm. 

Alle billeder er venligst udlånt af Storm P. Museet. 
Bogforside stillet til rådighed af Michael Jensen 
K-Grafik.
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indskrevet i. Formålet er pædagogisk og gi-
ver læseren en genkendelig ’bund’ for at
forstå Storm P, specielt i forhold til plaka-
terne. Meget fint, men nok på bekostning
af en mere nærgående gennemgang af 
plakaterne og deres virkemidler. Helt fra-
værende er faktisk et forsøg på at placere
plakaterne i en kontekst, der handler om
plakaternes historie som billeder, og der gø-
res heller ikke noget særligt ud af at beskri-
ve Storm P’s inspirationskilder eller deres
betydning for plakaternes visuelle udtryk.

De vise vagabonder
Det fremhæves, at Storm P i begyndelsen
af 1900-tallet både var satirisk og samfunds-
kritisk; særligt i sine malerier anklagede
han samfundet for ikke at tage sig af de fat-
tigste og udstødte. Men som Hornung for-
mulerer det, bliver hans streg blødere og
rundere som ham selv, ”og de fattige og
udsatte blev frie og filosoferende vagabon-
der.” Vi får ingen forklaring på dette skift,
ud over den indirekte, at Storm blev mere
og mere optaget af at underholde.
Det med de filosoferende vagabonder kul-
minerer med den nok mest kendte plakat:
Tuborg plakaten. Oplægget er tegnet til en
konkurrence i 1943 i anledning af brygge-
riets 70-års jubilæum, hvor opgaven lød på:
Hvornår smager en Tuborg bedst? Nogle
af tidens stærkeste tegnere som Arne Un-
germann, Herluf Bidstrup og Herluf Jen-
senius deltog også i konkurrencen. Storm
P’s skitse blev først omsat til en plakat i
1950, året efter hans død, og i en form, der
forenklede og farvelagde designet, hvoref-
ter den har været brugt op til vor tid. 

Hornung påpeger, at denne skitse og pla-
kat er én af de få gange, hvor vagabonder 
i en hovedrolle faktisk bruges i en plakat 
– de spillede jo en stor rolle i hans øvrige
tegninger. Teksten er formet som et
spørgsmål fra en lille tyk vagabond/klovn
med et bur på maven, hvor der hænger en
pølse, og et svar fra en høj slank vagabond,
hvis hele udtryk leder tankerne hen på
klovne. Den lille spørger: ”Du Perikles –
ka’ du sige mig – hvornaar smager en Tu-
borg bedst?” Og den høje svarer: ”Hver-
gang!” 
Storm P har i et interview med Ole Vin-
ding i Berlingske Aftenavis (dateret til
1969, men da havde Storm jo været død i
20 år?) sagt om sine vagabonder: ”Ja, de er

søde, og de er som det sidste vildt før ud-
ryddelsen. Alt moderniseres, jeg sætter
mine græske filosoffer ind i efterverden,
ellers bliver de glemt.” Perikles var én af
antikkens statsmænd, og hans navn går
igen i andre små tegninger. F.eks den fra
1941, hvor Perikles bliver spurgt, hvad dyb-
sindighed er og svarer: ”Dette er, når man
ti’er stille og rynker panden!”

Plakater – for Storm P
Storm P’s første plakat er fra o 1911 og er
en reklame for hans nyoprettede reklame-
bureau. Faktisk handler en væsentlig del af
hans plakatproduktion om ham selv og
hans optræden sammen med andre. F.eks.
plakaten (s. 33 i bogen) fra 1917: ”Storm P
og Gudrun Carlson Fönss optræder på
’Vallø’ Strandhotel den 20. juli kl. 8½.”
Man ser kunstneren selv i karikatur med
den evindelige pibe i munden og hans kvin-
delige modstykke i blomstret kjole. Den er
typisk for de plakater, der reklamerer for
Storm P’s egen revyvirksomhed, som han
gik meget op i og havde succes med.
En anden type reklamerer for de dagbla-
de, han arbejdede for. Den bedste (s.41) 
er fra 1918: ”Alle læser BT”: den er rød for-
oven, sort forneden og med nogle gule 
hoveder med store sorte øjne. En anden
fremragende BT-plakat er fra 1922 og hed-
der: ”Mørkets Øjne”. Den viser en sort dia-
bolsk skikkelse og skulle være en teaser for
en føljeton i avisen. Den synes at trække 
på hans billedsprog fra perioden med de
kritiske malerier. 
Der er ellers en kategori af plakater fra
30’erne og 40’erne, som er de mest inter-

Mørkets øjne. Læs BT. 1922.
Legetøj i Kunstindustrimuseet, 1943. I bogen led-
sages plakaten (s. 90) af en ’flue’, hvor to herrer i
stærkt ternede jakkesæt har flg. ordveksling: ”Hvad
er egentlig kunstindustri?” – dertil svaret: ”Så vidt
jeg ved, er det en slags honning!”.

Det er ganske vist. Husk, at en lille Fjer kan blive
til fem Høns!, 1941. Udgivet af Justitsministeriets
Propagandaudvalg.
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De risikerer Liv og Lemmer ved at springe af i Utide, 1936. Udgivet af Rådet for Større Færdelsessikkerhed, Kbh. 25x50 cm.

Storm P og Gudrun Carlson Fönss optræder på
’Vallø’ Strandhotel den 20. juli kl. 8½, 1917.

essante; de er bestilt af staten som propa-
ganda: for rottebekæmpelse (1935), opfor-
dring til fodgængerne om at passe på tra-
fikken, se sig for, gå lige over vejen, ikke
hoppe ud af sporvognen osv. (1938).
Hornung påpeger, at der i 1934 blev dræbt
251 personer ved færdselsuheld, og at man
derfor satte en kampagne i værk, men at
den åbenbart ikke virkede, for antallet
fortsatte med at stige. 
En anden fremragende plakat er fra 1941
(altså under II Verdenskrig) og bestilt af
Justitsministeriets Propagandaudvalg og
som skulle advare mod rygtespredning,
som kunne give op til 2 års fængsel. Den
tager udgangspunkt i HC Andersen even-
tyret Det er ganske vist (hvad Hornung mær-
keligt nok ikke nævner), om at en fjer kan

Storm P., fotograferet i ca. 1927, med sin hund
Grog og bilen Casimir. Billedet dukker op på én af
bogens sidste sider. Foto: Berlingske Tidende.

blive til 5 høns. Den fik ikke nogen lang 
levetid, fordi en af hannerne, der starter 
sladren efter nogens mening lignede for
meget statsministeren og landsfaderen Stau-
ning. Det var ham der vandt valget i 35 med
plakaten og parolen: Stauning eller Kaos!
Bogen er en grundig og visuel flot præsen-
tation af Storm P’s plakater. Den viser,
hvordan plakaten er en besked forankret 
i sin egen samtid og derfor kan virke ufor-
ståelig eller uvedkommende for senere ti-
der. Storm P er god (og nogle gange rigtig
god), men som plakatkunster er han gene-
relt ikke oppe i første division som f.eks.
Aage Rasmussen, Ungermann, Brasch og
Sikker Hansen, hvor plakaten efterlader et
ikonisk aftryk, der bliver stående, og som
også taler til vores tid. 
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Personalia

Kunstmuseer Odense
Pr. 1. maj 2013 er Mads Damsbo udnævnt
til direktør for den nye sammenslutning af
museer i Odense – Kunsthallen Brandts,
Fyns Kunstmuseum og Museet for Foto-
kunst.
Mads Damsbo kommer fra en stilling som
leder af Gl. Holtegaard, Holte.

Det Fynske Kunstakademi, Odense
Mag.art. i kunsthistorie og MA i Contem-
porary Art Stine Herbert er pr. 1.3.2013
ansat som ny rektor for Det Fynske Kunst-
akademi.

Donationer/Nyerhvervelser

ARKEN Museum for Moderne Kunst, 
Ishøj, København 
Takket være en generøs og storslået dona-
tion fra The Merla Art Foundation, Lon-
don på otte værker af kunstneren Damien
Hirst kommer ARKEN nu til at huse en af
Europas betydeligste samlinger af Hirst. I
donationen indgår bl.a.verdens største
’Spot Painting’. Damien Hirst Salen åbner
den 21. september.
ARKEN  har modtaget ni store kunstvær-
ker af Anselm Reyle fra Annie og Otto
Johs. Detlefs Almennyttige Fond. Vær-
kerne skal hænges op som en permanent
udsmykning af Detlefs-salen på ARKEN .

Statens Museum for Kunst, København
Har med tilskud fra Ny Carlsbergfondet og
Hermod Lannungs Museumsfond købt et
bemærkelsesværdigt maleri af C.W. Eckers-
berg ”En sejlads til Charlottenlund. Med
købet har museet samtidig sikret, at værket
bliver på dansk grund på et tidspunkt,
hvor den internationale interesse for
Eckersberg er særdeles stor, og hvor 
Louvre i Paris planlægger en Eckersberg-
udstilling i samarbejde med SMK.

Statens Museum for Kunst, København
Museet har fået en campingvogn! Der er
kunstnerne Kenneth A. Balfelt og FOS
(Thomas Poulsen), der står bag det be-
mærkelsesværdige værk, som siden 2004
har fungeret som både møderum og ud-
smykning i Mændenes Hjem på Vesterbro.
Da campingvognen skal gøre plads til et
stofindtagelsesrum, har SMK erhvervet det
enestående værk.

Bygningskultur
Bygningskultur Danmark og Aabenraa By-
historiske Forening har afholdt et borger-

møde i anledning af den annoncerede 
affredning af 16 huse i byen.
Se www.byfo.dk

Forskning

Museum Vestsjælland
Det nyligt fusionerede Museum Vestsjæl-
land kan allerede føje to nye forskere til
sin medarbejderstab. Det sker takket være
Sydvestsjællands Museums og Holbæk
Museums målrettede indsatser for at skaffe
samarbejdspartnere og finansiering til to
treårige ph.d-stipendier. De to forsknings-
projekter er hhv. formidling af vikingetid
og middelalder i Kulturregionen og om
Bedre Byggeskik-bevægelsens betydning
for dansk bygningskultur. Det er arkæolog
Andreas Bonde Hansen, der skal udføre
undersøgelsen vedr. formidling af vikinge-
tid og middelalder. Forskningsprojektet
”Bedre Byggeskik – et velfærdsprojekt” 
finansieres af samarbejdspartnerne Ros-
kilde Universitet og det tidligere Holbæk
Museum – Museum Vestsjælland med
støtte fra Realdania og Region Sjælland.
Projektet udføres af arkitekt, cand.pæd.
Pernille Henriette Wiil, der igennem 
flere år har samarbejdet med museet i 
Holbæk.

Meddelelser

Danmarks Akvarium ”Den Blå Planet”, 
Kastrup
Bygningsfonden Den Blå Planet har åbnet
det nye Danmarks Akvarium ved Kastrup
Havn i Tårnby. Bygningens bruttoreal er
på 9.000 kvm med et udendørs anlæg på
2.000 kvm. Hovedbidragyderne bag pro-
jektet er Realdania, Knud Højgaards Fond
og Tårnby Kommune. Herudover har
Dronning Margrethes og Prins Henriks
Fond ydet en donation til opførelsen af
Den Blå Planet.
Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 
2770 Kastrup. Tlf. 44 22 22 44. 
www.denblaaplanet.dk

Parkmuseerne – et nyt museumskvarter i
København
Den 18. marts indviedes Parkmuseerne i
København og samtidig åbnedes seks koor-
dinerede udstillinger under det fælles
tema ”blomster”.
Det er nemt at komme til Parkmuseerne.
Alle museer ligger i gåafstand af hinanden
og mellem dem finder man Kongens
Have, Botanisk Have og Østre Anlæg.
Parkmuseerne er:

Davids Samling, Den Hirschsprungske
Samling, Filmhuset, Rosenborg Slot, Sta-
tens Naturhistoriske Museum, Statens
Museum for Kunst.
Se i øvrigt www.parkmuseerne.dk  Parkmu-
seerne har sekretariat på Statens Museum
for Kunst.

Museum Vestsjælland
Museet er en fusion mellem Sydvestsjæl-
lands Museum, Kalundborg Museum, Hi-
storiens Hus Ringsted Museum og Arkiv,
Museum Odsherred og Holbæk Museum.
Det nye museum dækker godt 2.700 km2

med ca. 300.000 indbyggere.

Samling af tandlægeudstyr – tilbud til dan-
ske museer
Tandlæge Dan Slott, Vejle har i en længere
årrække samlet tandlægeudstyr fra ned-
lagte tandlægeklinikker og har nu på egen
klinik opstillet 3 klinikker repræsente-
rende tidsperioderne 1900, 1940 og 1960.
Udstyret består af patientstole og alt det
mekaniske, som tilhører en tandlægeklinik
– og et stort udvalg af materialer og hånd-
instrumenter. Alle genstande er i fin stand
og funktionsdygtige. Efter 37 år som tand-
læge, skal Dan Slott nu beslutte, hvad der
skal ske med samlingen. Dan Slott spørger
derfor om et museum kunne være interes-
seret i at benytte dele af – eller hele samlin-
gen.
Af tandlægemuseer findes i dag kun klinik-
ker udstillet på Medicinsk Museion i
København og Stenomuseet i Aarhus.
Disse to omhandler kun tandlægekunsten
frem til begyndelsen af det 19. århun-
drede.
Henvendelse: Dan Slott, Sønderbrogade
34, 7100 Vejle. Tlf. 75815630. Mob.
40552319

Vinmark ved Koldinghus. Styrelsen for
Slotte og Kulturejendomme
Koldinghus Vinlaug genopliver en dansk
vinavlstradition: Helt tilbage i 1560 blev
der dyrket vin ved Koldinghus. Nu har Sty-
relsen for Slotte og Kulturejendomme gi-
vet grønt lys for, at der igen kommer vin-
stokke på skråningerne ved Koldingshus
Staldgård. Næsten 500 vinstokke fordelt
over 900 m2 bliver det til, når Koldinghus
Vinlaug i maj har deres vinmark klar.
Traditionen for vinavl på Koldinghus stam-
mer fra 1560, hvor det danske kongehus
bestilte 7.500 hvidvinsplanter hos Kurfyrst
August af Saxen, svigersøn til Christian 3.
og Dronning Dorothea. På Braun og Ho-
genbergs bykort over Kolding fra 1587 ses
vinstokkene ved Koldinghus i den konge-
lige renæsssancehave.

Meddelelser
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Du kender sikkert søm-til-søm-forsikringen til værker eller 
objekter, som du låner til en særudstilling. Den skal være klar, 
før de lånte værker løftes fra deres vante plads. 

Ring, når du ved, hvad du skal låne. Så sørger vi for, at du og 
dit museum er dækket fra det øjeblik, du overtager ansvaret. 

Nummeret er 44 74 33 94

HAV FORSIKRINGEN KLAR 
FØR DE LÅNTE FJER LETTER 
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Samarbejde mellem museer er et
vilkår, der er kommet for at blive.
Men der vil altid være udfordrin-
ger, som det er vigtigt ikke at 
snuble over, når to forskellige in-
stitutioner mødes i et nyt samar-
bejde.

Køge Bugt på Banen
I oktober 2012 lancerede Greve Museum
og Forstadsmuseet den fælles hjemmeside
www.kogebugtpaabanen.dk støttet af Kul-
turstyrelsens digitaliseringspulje. Det var
Køge Bugt-lovens 50-års jubilæum i 2011,
som førte museerne sammen i et projekt
med fokus på forstæderne langs Køge
Bugt. I forvejen arbejdede begge museer
med den nyeste tids historie, så vi kunne
udfordre hinanden i, hvilke dele af nyeste
tid, der skulle fremhæves eller nedtones i
det fælles hjemmesideprojekt.
Køge Bugt-loven lagde grunden til den på
én gang mest detaljerede og i størst grad
gennemførte byplan i Danmarkshistorien.
Landskabet strækker sig over fem kommu-
ner, og i planlægningen er der arbejdet
med alt fra butikscentre til asfaltdybder og
bredder på stier og veje. Der var planlagt
boliger til 150.000 mennesker, og selvom
ikke alt blev realiseret, repræsenterer byg-
geriet af boliger til 100.000 mennesker, in-
frastruktur, institutioner mv. en markant
ændring af landskabet. Da Køge Bugt-lo-
ven blev vedtaget, gik de små landkommu-
ner således i gang med et veritabelt bygge-
boom og udviklede sig fra små landbosam-
fund til moderne københavnske forstæder.
De nye bebyggelser var steder som
Brøndby Strand, Hundige Center (i dag
Waves) og Askerød. De kendes endnu ikke
for deres store kulturhistoriske værdi, men
de rummer et stort potentiale, når det
kommer til at fortælle historien om det
danske velfærdssamfund. Den historie har
museerne anset for vigtig at formidle, og
resultatet blev www.kogebugtpaabanen.dk
Hjemmesiden udsprang af et større pro-
jekt, nemlig Køge Bugt på Banen, som muse-
erne startede et samarbejde omkring alle-
rede ved årsskiftet 2011/2012 med støtte
fra Kulturstyrelsens formidlingspulje. I
bund og grund formidler hjemmesiden
den viden, vi indsamlede i foråret, og uden
dette projekt havde det ikke været muligt
at realisere hjemmesiden. Samtidig betød
det første projekt, at museerne allerede

Køge Bugt på Banen 
– et samarbejde mellem to museer 

havde taget hul på at udvikle en samarbejds-
kultur til efterårets projekt.

Samarbejde som læreproces
Det samlede projekt Køge Bugt på Banen
har været en læreproces for begge museer,
fordi det blev et gensidigt møde med et an-
det museums virksomhedskultur. Vi bru-
ger ordet ”virksomhedskultur” for at mar-
kere, at enhver arbejdsplads har en egen
kultur og måde at ”drive forretning på”
uanset om de tilhører samme branche el-
ler ej.
Det er en udfordring, når man møder an-
dre kulturer, men også en kilde til beri-
gelse og videreudvikling, både fagligt og
institutionelt. Med udgangspunkt i de er-
faringer vi har gjort os i løbet af det sidste
1½ års samarbejde, vil vi dele en række for-
dele og udfordringer, som forhåbentlig
kan gavne andre museer, som står på
tærsklen til nye samarbejdsprojekter. For
helt konkret: når melodien først er fundet,
vejer fordelene heldigvis tungest.
Samarbejdet har været en proces, hvor vi
har måttet se hinanden og os selv i øjnene
for at ændre de vaner, som viste sig ikke at
være gavnlige i fællesskabet. Vi vil nævne 
et enkelt eksempel, hvor den processuelle
tilgang ændrede vores samarbejde: Muse-
erne ligger i hver sin ende af Køge Bugt-
planen, men geografien, som i første om-
gang samlede museerne om projektet, var
i første omgang også en adskillende faktor.
Til forårets samtidsdokumentation blev
det besluttet, at museerne hver især skulle
arbejde med deres eget geografiske om-
råde: Greve Museum koncentrerede sig
om Karlslunde, Greve og Hundige, og For-
stadsmuseet om de resterende byer. Det
betød, at det var svært at få ejerskab til pro-
jektet som helhed, og det havde sandsyn-
ligvis været mere givende at lave samtids-
dokumentationen på tværs af museums- og
kommunegrænser, for dermed havde vi
fået et større indblik i hinandens områder
og i de to museers måder at organisere ar-
bejdet. I digitaliseringsdelen besluttede vi

Af Bitten Larsen og Kirsten Egholk, 
museumsinspektører på 
hhv. Forstadsmuseet og Greve Museum

Digitalt

Når man færdes ude i byrummet, møder man pla-
kater med Køge Bugt på Banens QR-kode med ind-
bygget logo og et spørgsmål, som skal pirre nysger-
righeden. I Ishøj spørger vi f.eks. ”Vidste du, at 
gaderne i Ishøj Bycenter hedder det samme som 
gaderne i en gammel købstad? Scan koden og 
lær mere om vores by og Køge Bugt på Banen”. 
Foto: Forstadsmuseet og Greve Museum.
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at samskrive alle tekster, tage fælles beslut-
ning om samtlige billeder og citater og i
det hele taget holde os for øje, at projektet
var ét hele med fælles afkast. Det har i alle
henseender været meget mere frugtbart.

Refleksioner ud fra Schein
Edgar Scheins teori1 om kulturniveauer i
en organisation har efterfølgende givet os
et refleksionsrum til at anskue samarbejdet
som læring for to forskellige museer. 
Ifølge Schein er der tre forskellige niveau-
er i virksomheders kultur og som vi efter-
følgende har brugt til at reflektere over
forløbet: Det første niveau,artefakter og ad-
færd, er det man umiddelbart kan se og
føle ved indtræden i en ny organisation,
f.eks. kontorer og medarbejderes interakti-
oner. Nyansatte eller, i vores tilfælde kolle-
gaer fra et andet museum, er bedst til at
lægge mærke til disse ting. F.eks. benytter
Forstadsmuseet åbne kontorer i større ud-
strækning end Greve Museum. 
Skueværdier eller virksomhedens værdier
og normer er det andet niveau og det synlige

Det var vigtigt mål at nå ud til målgrupper, som normalt ikke ser sig inkluderede
i museernes fortællinger, og derfor valgte museerne, at hjemmesiden skulle være på
både dansk, engelsk og tyrkisk.

Til lanceringen af www.kogebugtpaabanen.dk inviterede vi de tidligere borgmestre fra de involverede kommuner. På billedet ses Per Madsen fra Ishøj med hustru,
Kjeld Rasmussen fra Brøndby Kommune og tidligere amtsborgmester Per Kaalund med hustru. Aktørerne i byudviklingen skulle samarbejde om at skabe moderne
byer, der kunne rumme det gode liv. Foto: Forstadsmuseet.



Kulturstyrelsen
25 fortællinger fra Den kolde Krig. Kul-
turstyrelsen har udpeget 25 steder på Dan-
markskortet, der kan være med til at for-
tælle om livet under Den Kolde Krig. Om-
råderne, mange tophemmelige, rummer
bunkers, radarer, flyvepladser og flådestati-
oner, som nu skal gøres mere synlige for
omverden.
Grønlands Nationalmuseum og Færøernes
Landsarkiv har også deltaget i arbejdsgrup-
pen som kongerigets nordatlantiske kold-
krigsekspertise, og parallelt hermed er ud-
peget seks områder i Grønland og to på
Færøerne. 
Udpegningen er foretaget af en arbejds-
gruppe under ledelse af Kulturstyrelsen
med deltagelse af Forsvarsministeriet, For-
svarets Bygning- og Etablissementstjeneste,

Beredskabsstyrelsen, Østsjællands Muse-
um, Øhavsmuseet, Statens Forsvarshistori-
ske Museum og Baltic Initiative and 
Network. www.kulturstyrelsen.dk

Vadehavet nærmere Unesco-listen
Vadehavet, en naturperle i international
topklasse, rykker et skridt nærmere en
plads på Unescos liste over unikke kultur-
og kulturarv. Ansøgningen om at komme
på listen er nu afleveret.
www.kulturstyrelsen.dk

Dansk-chilensk kultursamarbejde
Med afsæt i Kronprinsparrets officielle be-
søg i Chile (marts 2013) iværksætter dan-
ske og chilenske kulturinstitutioner og
kunstnere et kultursamarbejde, der skal
folde sig ud over de næste år. Der er fokus

på lærende partnerskaber og udveksling
begge veje mellem kunstnere og kulturin-
stitutioner. www.kulturstyrelsen.dk

Ansvar for arkæologisk arbejde fordeles på færre
museer
Ansvaret for det arkæologiske arbejde vil
fra 2014 bliver samlet på 27 museer og
museumsenheder mod den hidtidige for-
deling på 42. Ændringen skal give større vi-
den, mere forskning og endnu mere pro-
fessionelle museer.
Museerne kan bruge 2013 til at lave samar-
bejdsaftaler, da den nye struktur skal være
klar 1. januar 2014. Disse skal godkendes
af Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen tilbyder
hjælp til museerne med samarbejdsafta-
lerne.
www.kulturstyrelsen.dk

32 DANSKE MUSEER  2/13

udtryk for en organisations værdier, og
hvordan vi gerne vil opfattes af omverde-
nen. De kommer f.eks. til udtryk i museer-
nes missioner og visioner.
Mest udfordrende for to museer, der skal
samarbejde, er ifølge Scheins model de
grundlæggende antagelser i en organisation
(det tredje niveau). De eksisterer usynligt
og ubevidst for den enkelte medarbejder i
organisationen, men kommer til udtryk i
vores handlinger. Det ene museums
grundlæggende antagelser, normer og ar-
tefakter er ikke mere rigtige end det andet
museums, men vi har oplevet, at det stiller
krav til de pågældende medarbejdere at
navigere imellem forskellige organisati-
onskulturer. Læreprocessen har været et
opgør med en såkaldt ”sådan plejer vi at
gøre”-kultur og fordret fleksibilitet. Den
proces tager tid, og det er nødvendigt at
medregne den ekstra arbejdstid allerede,
når projektet er i sin vorden.
Fordelene ved at samarbejde på tværs af
geografi og museer har heldigvis overskyg-
get udfordringerne. Januar 2013 blev
tredje samarbejdsprojekt mellem muse-
erne søsat. Vi skal udvikle et online kilde-
baseret undervisningsmateriale om forsta-
den – denne gang med gymnasielærere og
elever fra tre gymnasier langs med Køge
Bugt. Med vores indhøstede erfaringer er
det både med stigende forventninger og
glæde, vi kaster os ud i det.

1. Schein, Edgar H. (2004): Organization Culture and
Leadership, 3rd edition. Jossey-Bass A Wiley Imprint
2004, p. 26.
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Rom blev ikke bygget på en dag, det samme gælder byerne langs Køge Bugt og også det gode
museumsarbejde. Der er forskel på at samarbejde på et overordnet niveau og at blive enige
om detaljerne i et projekt, men når det lykkes, er det meget frugtbart at arbejde på tværs af
geografiske skel og faggrænser. Foto: Forstadsmuseet.

Scheins analyser af niveauerne i en virksomhed kan bruges til at kaste lys over, hvad der kan være af udfor-
dringer, når to institutioner skal samarbejde. Illustration: Greve Museum.
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Evaluering

Hvad sker der når eleverne ind-
drages som medudviklere af mu-
seernes undervisning – og hvad
kan vi selv bruge de nye stemmer
til? Tør vi lytte, har vi tiden og mo-
det til at blive klogere på os selv?
Ved genåbningen af Sorø Kunst-
museum søsatte vi et undervis-
ningsprojekt, hvor evalueringen
ikke blot var en pligt, men et red-
skab til gavn for hele museet. 

For et år siden genåbnede Vestsjællands
Kunstmuseum, nu Sorø Kunstmuse-

um, med en ny tilbygning, tegnet af Lund-
gaard & Tranberg Arkitekter. Den nye
knap 1400 m2 store tilbygning tager ud-
gangspunkt i det eksisterende museum 
og dets beliggenhed i Sorøs historiske by-
midte. Den indrammer to smukke gård-
rum, museumsgården og biblioteks-
gården. Tilbygningen har tilføjet museet
nye udstillings- og publikumsfaciliteter: En
café, en foredragssal og ikke mindst rum
til museets satsning på formidling, under-
visning og aktiviteter til børn, unge og de-
res familier. Alt dette er placeret midt i mu-
seets hjerte, indgang og café, for at signa-
lere vores tro på museet som et særligt op-
levelses- og læringsrum. 
Visionen på Sorø Kunstmuseum er at faci-
litere en multisensorisk helhedsoplevelse
hvor arkitektur, samlinger, særudstillinger
og undervisning går op i en højere enhed.
Sanseligheden, nærværet og langsomme-
ligheden muliggør rum for autenticitet,
nye videnskilder og en anden tilgang til
problemstillinger. I undervisningen arbej-
der vi ud fra fire dogmer: 
1. Facilitering af et personligt møde med

kunsten med plads til kunstfaglig viden
og aktiv deltagelse. 

2. Fokus på autenticitet og sansning. 
3. Viden og faglighed skabt i samspil mel-

lem elever, kunstværker og museumsun-
derviser. 

4. En åben og undersøgende tilgang til
kunsten. 

Brugerinddragelse som 
reflektorisk evalueringsredskab

Kunsten at føle sig hjemme
I kraft af de nye rammer søsatte vi i januar
2012 projektet ’Kunsten at føle sig hjemme
– med brugerne som medudviklere af un-
dervisningsforløb på Sorø Kunstmuseum’.
Projektet havde til formål at kvalificere
museets undervisningstilbud til grundsko-
ler og ungdomsuddannelser set i lyset af
de nye udstillingsrum og tilgængelige vær-
ker. Kvalificeringen skulle ske ved at ind-
drage lokale skoler fordelt over indsko-
ling, mellemtrin, udskoling og ungdoms-
uddannelser. De skulle være med til at ud-
vikle form og indhold i fire udvalgte forløb
for derved at gøre brugernes egne stemme
til en central del af den fremtidige under-
visning og af undervisningsmaterialerne. 
’Kunsten at føle sig hjemme’ er baseret på
museets vision for undervisning i udvek-
sling med det didaktiske, pædagogiske felt,
bl.a. Lotte Darsøs innovationspædagogik,1

Olga Dysthes autentiske dialog,2 Dunn og
Dunn-modellen for børns læringsstile3 og
Tine Nygaards kiler.4 Den autentiske dia-
log er en samtaleform, der giver meget tid
og plads til elevernes spørgsmål og input,
men som alligevel leder eleverne på vej
mod at begribe og tilegne sig et givent stof.
Dunn og Dunn-modellen tager højde for,
at alle elever har forskellige måder at lære
på og kan være med til at sikre den varia-
tion i aktiviteterne på museet, der får flest
elever med. Kile-metoden er en tilgang til
kunstværker, der skaber høj grad af enga-
gement og selvrefleksion hos den enkelte
elev, fordi det er elevens egne valg og

Af Museumsinspektør Tanya Lindkvist og
museumsunderviser Hanne Flarup, 
Sorø Kunstmuseum

Sorø Kunstmuseum 2013. Foto: Anders Sune Berg.
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spørgsmål, der giver adgang til værket. 
Inspireret af innovationspædagogikken
mener vi, at én af museumsundervisnin-
gens kerneopgaver er at fremme innova-
tive kompetencer hos eleverne. Vi forstår
innovation som evnen til at navigere effek-
tivt i samspil med andre i komplekse sam-
menhænge, noget der ofte fremhæves som
én af fremtidens kernekompetencer.5 Der-
for er den nu også skrevet ind i både Folke-
skoleloven og Gymnasiereformen fra 2005.
Lektor i innovation, Lotte Darsø, peger
f.eks. på, at eleverne skal lære at opbygge
indbyrdes tillid og stille åbne spørgsmål,
og at deres selvværd og evne til at være til
stede er forudsætninger for at kunne blive
innovative. Her kommer museet ind i bille-
det, fordi det har de optimale rammer for
at arbejde visuelt og kropsligt med viden.
Kunstværkerne er i sig selv fortolkninger,
kunstnernes fortolkninger af virkelighe-
den, og arbejdet med værkernes betydning
og det indtryk, de gør på eleverne, har me-
get mere med elevernes perception at
gøre end med en facitliste. Det betyder, at
vi på museet kan tilbyde eleverne at være i
en åben proces, hvor de med deres un-
dren og personlige stillingtagen kan være
medskabere af undervisningen.

Museumsunderviseren som facilitator
I projektet valgte vi at fokusere på graden
af styring i de enkelte forløb. Begrebet ’sty-
ring’ forstås ikke negativt som magtud-
øvelse, men som noget, der belyser under-
viserens rolle som facilitator i forhold til,
hvordan elevernes egne stemmer kommer
til udtryk i mødet med museets. Hvordan
finder vi balancen mellem at inddrage ele-
verne som medudviklere af undervisnin-
gen i forhold til fælles mål, bekendtgørel-
ser og museumsfagligheden? Det ligger li-
gefor at have elevernes stemme og livsver-
den som erklæret udgangspunkt for en
vision. Det bliver dog straks mere
krævende, når det i praksis betyder, at mu-
seumsunderviseren skal optræde i en an-
den rolle end sædvanligt. 
Vi oplevede, at det er nødvendigt at slippe
detaljestyringen i selve undervisningssitua-
tionen og i stedet bruge kræfterne på
grundigt at forberede selve rammerne for
undervisningen – en bevægelse fra at være
afsender til at være facilitator. I den be-
vægelse går man fra at stå på sikker, vel-
kendt viden til at bevæge sig ud i det felt,
som Lotte Darsø kalder ”ikke-viden” eller
der, hvor man ikke ved, hvad det er, man
finder ud af. Det kræver mod at stole på

processen, at stole på det, der sker i situati-
onen uden at forsøge at styre i en anden
retning, når først undervisningen er i
gang.
Når man som underviser går denne vej, vil
man ofte stille spørgsmålet, om eleverne
når skolernes fagmål og ikke mindst får
indsigt i museets hovedværker og faglige
pointer. Ville de f.eks. vælge perifere vær-
ker eller ville alle vælge det samme værk,
hvis de måtte vælge frit? Ville det være en
måde at få dem til at tage personlig stilling
til værkerne? Og ja, de fik lov at vælge frit,
og ja, der blev både bredde og kvalitet i ud-
valget. 
Ambitionen om at give plads til elevernes
stemme, personlige stillingtagen, initiativ,
sanselighed, krop og medskabelse kræver
således, at museumsunderviseren i situati-
onen skaber et magtfrit rum, hvor ele-
verne ikke føler, at de skal levere ’forven-
tede’ svar, men tør svare som autentiske
mennesker. Den tillid, det kræver, opstår
kun, hvis museumsunderviseren har et op-
rigtigt ønske om at opdage, hvad eleverne
har på hjerte, og hvis det er klart for ele-
verne, hvad der skal ske og hvad der for-
ventes af dem. Derudover pegede evalue-
ringen på, at den ellers meget anvendte

Undervisningsforløb, Sorø Kunstmuseum. Foto: Fredrik Auster.

Undervisningsforløb,
Sorø Kunstmuseum.
Foto: Diana Gerlach.
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autentiske dialog ikke giver nær så god
plads til eleverne som praktisk kreative op-
gaver eller gruppediskussioner. Det bety-
der ikke, at vi vælger dialogen fra, men at
vi bruger den som styring til at kommuni-
kere hvilken faglig ramme, eleverne skal
arbejde i.

Kvantitativ evaluering af et kvalitativt
udviklingsforløb
En anden central konklusion er, at variati-
onen af aktiviteterne er afgørende for, hvor
mange, der aktivt deltager i undervisningen
og hvor meget tid de deltager. Denne kon-
klusion indikerer med sit fokus på hvor
mange og hvor meget kvantitative mål, hvilket
blev en af de store overraskelser i projek-
tet. 
Eleverne og lærere fra syv skoleklasser har
deltaget i udvikling og afprøvning af fire
undervisningsforløb, som var så åbent og
fleksibelt tilrettelagt, at vi undervejs kunne
høste elevernes input ved at lytte og obser-
vere. Alle forløb blev optaget som lydfil og
dokumenteret på film. Det viste sig at være
en guldgrube at bruge udskrifterne som
kvantitative data, frem for en kvalitativ eva-
luering, hvor man ofte kan blive forført af
ganske få elever, som har stærke og faglige

bemærkninger, som egner sig som ’succes-
beviser’, men som ikke kan sige noget om,
hvor mange der deltager og hvor ofte. 
Da vores mål bl.a. er at facilitere et me-
ningsfuldt møde med kunsten for hver ene-
ste elev, giver det mening at undersøge hvor
mange, der deltager og hvor aktivt, de er
med.
Helt konkret talte vi op, hvem der siger no-
get, og hvornår – målt i minutter. Det har
givet os et klart billede af, hvem der har ta-
letid i undervisningsforløbet (museumsun-
derviser, lærer, elev) og et klart billede af,
hvor mange af eleverne, der har deltaget
hvor meget. 
Hvis vi eksempelvis ser på betydningen af
variation i aktiviteterne, viser det sig, at i de
forløb, hvor variationen er mindst, er an-
tallet af aktive elever tilsvarende mindst.
Kun 25% af eleverne deltager aktivt i dette
forløb i modsætning til omkring 75% ak-
tivt deltagende elever i de øvrige. 
Det taler for at øge variationen.
Tallene afdækker også, hvor meget tid,
museumsunderviseren bruger af den fæl-
les tid sat i forhold til, hvor god forberedel-
sen har været. Hvis forberedelsen har
været optimal, og der er klare rammer og
enkle, letforståelige instruktioner, så tager

museumsunderviseren mindre af den fæl-
les tid, og eleverne får tilsvarende mere
plads. 
Vi har også kunnet måle på, hvor meget
plads elevernes stemme får i de enkelte ak-
tiviteter. Et eksempel er den førnævnte
”autentiske dialog”, der fungerer godt i
mange sammenhænge. Men hvis kriteriet
er, at give elevernes stemme bedst plads, er
dialogen ikke den bedste aktivitet. 50% af
tiden er det museumsunderviseren, der ta-
ler. Eleverne må dele den anden halvdel af
den fælles dialogtid. 
Hvis der er 25 i en klasse, bliver det 2% af
tiden til hver elev. Eller lidt mere end et
minut pr. elev i timen.
Til gengæld viser vores tal også, at de 
kropslige, visuelle og sanselige aktiviteter
giver masser af plads til elevernes stemme.
Et eksempel er indskolingseleverne, der
producerer et lille ordløst teaterstykke
foran et maleri, som de har levet sig ind i.
Eller udskolingens elever, der vælger et
maleri og formulerer en række spørgsmål
til det, som de diskuterer med hinanden
og siden med museumsunderviseren. På et
kvalitativt niveau er disse aktiviteter tilmed
fremmende for elevernes eget initiativ og
personlige stillingtagen.

Undervisningsforløb, Sorø Kunstmuseum. Foto: Diana Gerlach.

Undervisningsforløb,
Sorø Kunstmuseum.
Foto: Fredrik Auster.
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De kvantitative data har, sammen med det
forhold, at museumsunderviseren er facili-
terende og må stå i ikke-viden-feltet, fore-
løbig ført til, at vi i de nyudviklede forløb
bliver ved med at arbejde med eleverne,
som om de var med i et udviklingsprojekt.
For at tvinge os selv til at være nærværende
i det åbne rum, bliver vi ved med at lade
alle aktiviteter spørge til elevernes liv og re-
ferencer i stedet for at bruge deres stem-
mer fra dette projekt til at udforme et stan-
dard-undervisningsforløb. Og vi bliver ved
med at stræbe efter det kvantitative mål at
være et undervisningstilbud til hver og én
elev.

Brugerinddragelse som reflektorisk
evalueringsredskab 
Projektet skærpede vores opmærksomhed
på balancen mellem frihed og rammer,
når eleverne inddrages som medudviklere
af museumsundervisningen. Er eleverne
frie i de tidsrum, hvor deres stemme gives
plads, og tør de overhovedet være frie?
Derudover tydeliggjorde projektet, at det
er nødvendigt, at museumsunderviseren
fungerer som facilitator og rammesætter.
Projektet synliggjorde også, hvordan
denne måde at udvikle undervisningsfor-
løb på, kan bruges som et reflektorisk red-
skab at arbejde videre med. På museet har
vi fået en større viden om målgruppen, en
klar elevstemme, som kan bruges fremad-
rettet. 
Men vi har også fået kvalificeret rammerne
for en mere værdifuld oplevelse for alle
museets brugere. Eleverne blev både ind-
holdsudviklere, brugere, kritikere og sam-
arbejdspartnere. Tiden til brugerne hand-
ler altså i den grad også om tiden til os selv,
og hvorvidt vi kan og vil ”bruge vores bru-
gere” til at blive klogere på os selv. I dialo-
gen med eleverne åbner vi for en række
ofte uventede blikke på museet og for en
undren skabt af kunsten selv. ’Kunsten at
føle sig hjemme’ resulterede derfor ikke
bare i en tydelig elevstemme, men også i
en viden, der gjorde os klogere på os selv. 

1. Lotte Darsø er PhD og lektor i innovation ved Insti-
tut for Læring, DPU. Lotte Darsø er fagligt ansvarlig
for Master-uddannelsen LAICS: Leadership and In-
novation in Complex Systems, et samarbejde imel-
lem DPU og CBS

2. Se bl.a. Dysthe, Bernhardt og Esbjørn: Dialogbaseret
undervisning. Kunstmuseet som læringsrum, 2012

3. Se fx http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp
(tilgået den 5. december 2012)

4. Se fx publikationen: http://www.kulturarv.dk/file-
admin/user_upload/kulturarv/publikationer/em-
neopdelt/digitalisering/digital_museumsformid-
ling.pdf, side 42 (tilgået den 5. december 2012)

5. Lotte Darsø: Innovationspædagogik – kunsten at 
fremelske innovationskompetence, 2011. Definition
af innovationskompetence, s. 13.

FORDELE UDFORDRINGER

� Gensidig inspiration, faglig udvikling og
sparring giver god synergi.

� Innovation (det første projekt udviklede sig
til hele to ekstra projekter med digitalise-
rings- og undervisningsprojekt).

� Mulighed for fremtidige fælles projekter
med andre emner.

� Indblik i et andet museums virksomheds-
kultur

� Meget bedre markedsføring. 
� Bedre udnyttelse af museernes forskellige
spidskompetencer. 

� Borgerne får nyt syn på deres egen egn, når
den præsenteres i sammenhæng med en
anden egn.
Adgang til en større sum af viden for både
personale og borgere.

� Det tager tid at lære at samarbejde med nye
kolleger på et andet museum (vi er vane-
dyr).

� Infrastrukturen med bl.a. kontorfaciliteter
skal være i orden, så der er plads til en ’fly-
vende’ medarbejder.

� Kommunikationen på tværs af samarbej-
dende museer kræver klare retningslinjer. 

� Frikøb til projekter kan være svært for 
fastansatte medarbejdere i praksis.  

� Det er nødvendigt at fastholde balancen i
projektet, så det ene museum ikke får over-
taget. 

� Et projekt med mange involverede interes-
senter kræver, at vi i fællesskab fastholder
fokus.
Hvordan løses uforudsete situationer?

Undervisningsforløb, Sorø Kunstmuseum. Foto: Lisbeth Ellemose.



Enogtredivte tværfaglige Vikingesympo-
sium
Red.: Peder Gammeltoft
Jens Peter Schjødt og Søren M. Sindbæk:
Forord
Judith Jesch: Reading the Jelling Inscrip-
tion. Bibliography.
Jens Peter Schjødt: Kristningen af Norden:
en diskussion af religionstypologiske karak-
teristika ved henholdsvis hedenskaben og
kristendommen. Litteratur.
Else Roesdahl:…vandt sig Danmark al… –
hvad mente Harald? Litteratur.
Mads Kähler Holst, Mads Dengsø Jessen &
Anne Pedersen: Runestenens Jelling. Litte-
ratur.
61 s., heftet, ill. s/h. Forlaget Wormianum,
Højbjerg. 2013. Pris 50 kr.

Flugtrute Østersøen
Af Jesper Clemmensen
-historien om ”den usynlige mur” mellem
DDR og Danmark under den kolde krig.
Bogen og dens forfatter har modtaget pri-
sen for Årets Historiske Bog.

Velfærdsstatens storhedstid
Red.: Jørn Henrik Petersen, Klaus Peter-
sen & Niels Finn Christiansen
Fjerde bind i serien om dansk velfærdshi-
storie dækker perioden fra 1956/57 og
frem til jordskredsvalget i 1973. Det beskri-
ver, hvordan velfærdsstaten blev foldet ud i
1960’erne og dels som udtryk for den gene-
relle samfundsudvikling, dels i form af en
markant forøgelse af de offentlige udgifter
og antallet af offentligt ansatte.
Syddansk Universitetsforlag 2013

Tænkepauser – viden til hverdagen
Aarhus Universitetsforlag fortsætter udgi-
velsen af ”Tænkepauser”:
Marts: Ove Korsgaard: Folk
April: Hans Hauge: Danmark
Maj: Rasmus Ejrnæs: Natur
Juni: Thomas Nielsen: Vrede
September: Hans Joachim Offenberg: My-
rer
Hans Henrik Knoop: Positiv psykologi
November: Verner Møller: Kroppen
December: Anne Marie Pahuus: Kærlig-
hed.
Serien holder pause i juli og august. Der er
foreløbig planlagt 36 titler.
Aarhus Universitetsforlag. Unipress dk.
Bøgerne kan downloades som e-bog.

Årbøger
Årbog for Museet for Varde By og omegn &
Ringkøbing-Skjern Museum 2012
Opdatering 2012 har tema om 2. verdens-
krig i Vestjylland:
Luftkrigen over Vestjylland. – Mosquito-an-
grebet på flygtningetoget ved Sdr-Vogn-

bjerg. – Udstillingen om Gerhard Saalfelds
bunker på Ringkøbing Museum. –Uddrag
af Erhard Saalfelds erindringer. – Hvordan
synet på bunkers og formidlingen af 2. Ver-
denskrig har ændret sig fra 1945 til i dag.
Nyt fra Kaj Munk Forskningscentret.
Desuden artikler om formidling, bl.a. ’Kri-
sen Kradser’ og Vikingemarkedet på Bork
Vikingehavn.
Desuden artikler om arkæologi i Vestjyl-
land, om udgravningen af stenalder-kultan-
lægget ved Filsø, ’Frugtbarhedshornet’ ved
Baunhøj og i Oksbøl Øvelsesterræn.
Om kulturmiljøer i Vestjylland.
211 s. ill. Varde Museum og Ringkøbing-
Skjern Museum 2013. Pris 150kr.

Museum Lolland-Falster
Som meddelt i Danske Museer nr. 1, 2013
udgiver museet nyt årsskrift i form af en ar-
tikel om måneden, hvor en medarbejder
skriver om forskellige emner som museet
er involveret i. Artiklerne udkommer den
15. i hver måned og kan findes på museets
hjemmeside –
www.museumlollandfalster.dk
Februar 2013: 
Dirk Keil: Museer og regional identitet – et
muligt Intereg projekt inden for Femern
Bælt regionen.
Marts 2013: 
Lars Ewald Jensen: Havniveaustigninger –
det er prøvet før.
Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, Birgit Wil-
ster Hansen og Bente Caspersen: Viden i ti-
den – Mariebo Bogsamling – fra fortiden, i
nutiden og til fremtiden.
Museum Lolland-Falster 2013.

Kataloger/Publikationer udgivet i 
forbindelse med udstillinger
Klein/Byars/Kapoor
Til udstillingen (Til 26.5.2013) udgives et
rigt illustreret katalog med artikler om
kunstnernes produktion på dansk og en-
gelsk.
ARoS, Aarhus 2013

Carl-Henning Pedersen 100 år
Til udstillingen (til 11.8.2013)  er produce-
ret et forskningsbaseret, gennemillustreret
katalog på dansk og engelsk med syv artik-
ler, biografi og et udvalg af kunstnerens
digte. Der gengives mere end 100 af udstil-
lingens værker samt dokumentarisk billed-
materiale fra det righoldige arkiv på Carl-
Henning Pedersen & Else Alfelt Museum.
Publikationen giver en bred indføring i
kunstnerens værk og sætter samtidig nye
og overraskende vinkler på temaer som det
spontane, sammenhængen mellem det ma-
leriske og det litterære, inspirationen fra
det fotografiske medium og betydningen af
kunstnerens store udsmykningsarbejder.

Endvidere producerer ARKEN en film om
kunstneren i samarbejde med Dr. K.
ARKEN, Ishøj, København 2013

Beboeligt kunstværk, udstilling af Phoebe
Washburn
Til udstillingen (til 26.5.2013) er udgivet
katalog med fotos af opbygningsprocessen
og tekster af forfatteren, professor Yvette
Brackman og redaktør og kritiker Andrew
Russeth
Kunsthallen Brandts, Odense 2013

Out of Fashion. Tekstil i international sam-
tidskunst.
Til udstillingen (Til 30.6. 2013) er udgivet
bog med tekster af Professor ved Gold-
smiths, London, Janis Jefferies, Seniorfor-
sker ved SMK, Birgitte Anderberg og direk-
tør Mads Damsbo.
glHoltegaard, Holte 2013

Hedebosyning – en verden af variationer
Publikationer i tilknytning til udstillingen:
Da udstillingen blev skabt i 2008, fik mu-
seet støtte fra Kulturarvsstyrelsen til at ud-
vikle et undervisningsprogram til folkesko-
lens håndarbejdsundervisning. I den an-
ledning blev der endvidere udarbejdet en
publikation med instrukser i, hvordan man
selv kan lære af sy hedebosyninger.
I 2008 udgav museet endvidere et katalog
til vandreudstillingen.
Kataloget er på 160 sider og illustreret med
over 200 fotos af hedebotekstiler. Udkom-
met på dansk og engelsk.
Greve Museum 2008 og 2013

Poetisk Billedlotteri
Et billeddigterisk samarbejde mellem dig-
ter og kunstner – digteren Eske K. Mathie-
sen og billedkunstneren Jens Bohr har
sammen skabt en nyskabelse i spilverde-
nen: et poetisk billedlotteri. Billedlotteriet
hedder ”Der ligger et hus i skoven” og ta-
ger udgangspunkt i de to kunstneres ople-
velser i den smålandske natur.
Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer,
Kerteminde 2013. Pris 178 kr.

Pop Art Design
I forbindelse med udstillingen (til
9.6.2013) er udgivet et dansk katalog i form
af Louisiana Revy – Pop Art Designmed ind-
ledning af Louisianas direktør Poul Erik
Tøjner og udstillingens to kuratorer, Kjeld
Kjeldsen og Anders Kold. Derudover inde-
holder revyen artiklen Pop – Opløsningen af
kunst og designMathias Schwartz-Clauss, te-
mabeskrivelser, et righoldigt billedudvalg
samt en værkfortegnelse. Louisiana Revy
53. årg. Nr. 2, 2013.
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Blomster og Verdenssyn
I anledning af udstillingen (til 20.10.1013)
udgiver Museet kataloget Blomster og Ver-
denssyn. Rigt illustreret og med artikler af
kunsthistorikere, konservatorer og botani-
kere.
Samtidig udgiver Prestel Verlag i samar-
bejde med SMK pragtbogen Det Grønne Flo-
rilegiummed samtlige 395 blomstermale-
rier fra et af 1600-tallets fineste florilegier.
Statens Museum for Kunst, København,
2013

NATURLIGHED – Billedhuggeren Mo-
gens Bøggild
Til udstillingen (til 1.9.2013) er udgivet ka-
talog, der rummer tekster af museumsdi-
rektør Stig Miss, museumsinspektør Wil-
liam Gelius og ph.d. stipendiat ved Aarhus
Universitet Rasmus Kjærboe.
Thorvaldsens Museum, København 2013

Per Inge Bjørlø
I forbindelse med udstillingen har museet
udgivet bogen ”Per Inge Bjørlo” med tek-
ster af Bente Larsen, Poul Erik Tøjner og
Ole Juul.
76 s., Tønder Kunstmuseum, Museum Søn-
derjylland 2013. Pris 110 kr.

Claus Carstensen: Pavilion of the Naked
I forbindelse med udstillingen (til
8.5.2013) er der udgivet et omfattende ka-
talog. Udstillingen vises samtidigt med
Claus Carstens separatudstilling i Morsø
Kunstforening. Både kataloget og de to ud-
stillinger ligger i forlængelse af udstillin-
gen – med samme titel – på Galleri Tom
Christoffersen i 2008 og Claus Carstensens
essaysamling ”Feltarbejde”, der udkom på
Forlaget Vandkunsten i 2012. Titlen ”Pavil-
ion of the Naked” var også øgenavnet på en
af afdelingerne i den berygtede græske psy-
kiatriske anstalt Leros Colony of Psychop-
aths, hvis politiske historie i 1960’erne og
1970’erne er en europæisk version af de
her adresserede emner, og hvis kaldenavn
har samme rå anslag som titlen på udstil-
lingerne.
Vesthimmerlands Kunstmuseum, Aars 2013

Webtekst.
Strejftog gennem teatergarderoben
Af Viben Bech
I forbindelse med den nye permanente ud-
stilling – genåbning af den historiske 1700-
tals garderobe udgiver museet webtekst. I
artiklen omtales bla. Holbergs parodiske
komedie om magt og maskering, Ulysses
von Ithacia fra 1724. 
Teatermuseet i Hofteatret, København
2013. www.teatermuseet.dk

Desuden har Vitra Design Museum udgivet
et omfattende særkatalog på engelsk og
tysk med artiklerne: 
Just what is it makes pop art so different, so appe-
aling? A Success Story af Tobias Lander. From
Mad Men to Pop Artists: The Nexus of advertis-
ing and Pop Art af Steven Heller. Cover and
Content: Appearance and Reality in Pop Music
and Pop Art af Diedrich Diedrichsen. ’A
Menhir of a Room’: The Spiritual Aspect of Pop
af Bettina Korinterberg. The Shop Winfow
and pop Art:From Precious Elixir to Calmative
Potion af Thomas Kellein. Pop – The dissolu-
tion of Art and Design af Mathias Schwartz-
Clauss. Mutations of Pop af Marco Living-
stone. The Plastic of Inner space af Birgitte
Felderer samt Tu vuo ‘fa’ l’americano – The
Assimilation of American Way of Life in Italy,
1950-1980 af Dario Scodeller.
Vitra Design Museum og Louisiana, Hum-
lebæk, 2013

Giv os I dag… Når kunsten går I kirke
I forbindelse med det landsdækkende ud-
stillingsprojekt om samtidskunstens rolle i
den danske folkekirke er udgivet katalog
på dansk og engelsk med tekster af såvel
præster, kunstnere og kunsthistorikere, in-
terviews, billeder m.v. Kataloget er udgivet
med støtte af Kulturstyerelsen og Ny Carls-
bergfondet.
De medvirkende museer og KØS, 2013

Den Glemte Søster
I forbindelse med udstillingen på Skov-
gaard Museet med værker af Susette Hol-
ten Skovgaard (til 20.5.2013) er udgivet ka-
talog med artikler om Susettes kunstnerisk
virke og hendes plads i kunsthistorien som
en af Skovgaard-slægten og som en af kvin-
derne omkring oprettelsen af Den frie Ud-
stilling. Bidragyderne til kataloget er bl.a.
museumsleder Anne-Mette Willumsen,
Skovgaard Museet og museumsleder Tere-
sa Nielsen, Vejen Kunstmuseum.
224 s., ill. Skovgaard Museet, Viborg 2013

GRUNDLAG. Materialitet no. 2 (jord)
Forfatter, red.: Birgitte Kirkhof Eriksen
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (omtalt i Danske Museer, nr. 1, 2013)
til 5.5.2013, er udgivet katalog med bidrag
af: Torsten Bøgh Thomsen,  Bo Holm Ja-
cobsen, Craig Dworkin, Stig Brøgger, Ismar
Cirkinagic, Olafur Eliasson, Amalie Smith,
Constantin Hansen, Per Bak Jensen,  Maria
Loboda, Richard Long, Marie Lund, Ana
Mendieta, Juliana Spahr, Rolf Nowotny,
Dennis Oppenheim, Thiago Rocha Pitta,
Amalie Smith, Lilibeth Cuenca Rasmussen,
Mandla Reuter, Robert Smithson.
147 s., heftet, ill. farve. Sorø Kunstmuseum
2013

Tidsskrifter

Fund & Fortid, nr. 1, 2013
Red.: Niels Bødker Thomsen (ansvh.)
Red.: Leder
Jørgen Viemose: Elhøj – en 12.000 år gam-
mel rasteplads. Litteratur og noter.
N.B. Thomsen: Top 10. Årets arkæologiske
fund 2012. Se i øvrigt  www.kulturstyrel-
sen.dk
Ulla Mannering: Forhistorie i farver. Om
farver i forhistorisk tekstil.
Preben Ravnsvad: En ødekirkegård ved
Randers Fjord.
Jørgen G. Berthelsen: Murstenologi for ar-
kæologer, anden del. Litteratur. Noter. 
Jørgen Viemose: Brommespidser. Pilespid-
ser, spydspidser og/eller..? Litteratur og no-
ter.
Jan Andersen,formand: Godt nytår fra for-
manden.
Indkaldelse til årsmøde. SDA’s bestyrelse
og Fund & Fortids redaktion.
Udkommer 4 gange om året. Sammenslut-
ningen af Danske Amatørarkæologer.
www.arkaeologi-sda.dk

Natur og Museum, nr. 1 Marts 2013.
Red.: Thomas Secher Jensen (ansvh.),
Theis Andersen, Charlotte Clausen, Mor-
ten D.D. Hansen og Inge-Marie Høi.
Vilde Bier
Af Henning Bang Madsen og Yoko Luise
Dupont
Ud af honningbiens skygge. Når man ser
bort fra honningbien og de 29 arter af
humlebier, huser Danmark hele 249 arter
af vilde bier. – Der er bladskærerbier, som
med deres kæber skærer bladstykker af for
at fragte dem hjem til reden. Der er bukse-
bien, der samler pollen i sine store gule-
rodsfarvede bukser. Der er blåhat-jordbien,
der kun vil samle pollen i blåhat – og kan
bære op til 30.000 lyserøde pollenkorn ad
gangen. Der er hvepsebierne, som lægger
æg i andre biers rede og derfor har fået be-
tegnelsen ”kleptoparasitter” – akkurat som
pragtbien, der for første gang blev truffet i
Danmark i 2012. Og mange andre bier,
som alle omtales i hæftet.
Udkommer 4 gange om året. Naturhisto-
risk Museum, Aarhus. www.nathist.dk
Abonnement pris 198 kr, løssalg 60 kr.

NOMUS, nr. 1, 2013. Februar. 26. årgang
Red.: Grethe Post (ansvh.), Inge Kristen-
sen, Susan Johnsen, Esben Aarsleff, Per-
nille Pantmann, Ida R. Klahn og Finn E.
Kramer
Susan Monica Johnsen: Skansebakken og
Hillerød Overdrev. Kilder. Litteratur. Inter-
net.
Esben Aarslef: Orebjerg Agre – mere end
bare en boplads fra yngre stenalder. Litte-
ratur.
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Pernille Pantmann: ”De onde Grave” –
endnu et kultsted ved Ølsted. Litteratur.
Den nye udstilling i Frederiksgade.
Udkommer 3-4 gange om året. NoMus er
medlemsblad for Nordsjællandsk Museum-
forening. Folkemuseet, Hillerød. www.fol-
kemuseet.dk

SFINX . 36 årgang. 2013. Nr. 1
Red.: Anne Marie Carstens, Pernille
Carstens, Bo Dal Hermansen, George Hin-
ge, Thomas Hoffmann, Jens Krasilnikoff,
Karin Kryger og Louise Mejer (ansvh.)
Mogens Nykjær: Rembrandt i Messina. Om
en samling af Rembrandts værker i Mes-
sina.
Morten Warmind: Den keltiske kriger.
Jesper Eidem: Tilbage til Rania. Udgravnin-
ger i Irak.
Tim Boaz Bruun Skuldbøl: På kanten af Za-
gros-bjergene. Arkæologiske undersøgelser
på Rania-sletten i det nordlige Irak.
Anne Hedeager Krag: Silkens vej til Norden.
Anne-Marie Keblow Bernsted: Flammende
farver på den eurasiske steppe. Om bl.a.
ikat-tekstiler.
Bagsideartikerl: Christina Videbech: Is-
højfyrstens grav.
Udkommer 4 gange om året. Orbis Ter-
rarum, Aarhus Universitet. www.tidsskrif-
tetsfinx.dk Abonnement: 330 kr., løssalg 
80 kr., rejsenummer 110 kr.

SKALK, Nr.1, Februar 2013.
Red.: Christian Adamsen
Thomas Bertelsen: Kirkegavlens Spor.
Hvad der fremkom ved den vigtige under-
søgelse af Jelling Kirke I sommeren 2012.
Gitte Ingvardson:. Bornholms største sølv-
skat. På Bornholm er fundet overvældende
mange skatte, som har meget at fortælle. 
Tove Engelhardt Mathiassen: Madam Bun-
keflods Bolig. Hvad vi mener at vide om det
hus, hvor H.C. Andersen mødte poesien.
Karen Schou-Pedersen/Christian Adam-
sen: Spindevisedigteren. Enkefru Bunke-
flods mand kan der spindes en lille fortæl-
ling om, for han hørte selv til blandt de
skrivende.
Kronik: Helle Reinholdt: Den kongelige
dåbsfest. Ud fra detaljerige, samtidige papi-
rer tager forfatteren os næsten med til
bords ved den stor renæssancefest – kong
Frederik 2’s og hans dronning Sofies dåbs-
fest for deres 2. datter 1575.
Peter Pentz: ”Se det måtte jeg”. En dansk
kunstners besøg ved Stonehenge iført prak-
tiske støvler.
Bagsideartikel: Opmuntring til at spinde.
En af H.C. Bunkeflods fine spindeviser.
Udkommer 6 gange om året. SKALK, Høj-
bjerg. www.skalk.dk. Pris abonnement: 284 kr.

Furesø Museer nyt
Red.: Cathrine Kyø Hermansen (ansvh.) og

Ellen Elisabeth Jensen
Furesø Museer – Immigrantmuseet, Mose-
gaarden, Købmandsmuseet Cornelen, Kul-
turhuset.
Oversigt over udstillinger, skoletjenester og
arrangementer m.v. på de forskellige afde-
linger.
Furesø Museer, Immigrantmuseet, Arkiver
2013. www.furesoemuseer.dk  www.immi-
grantmuseet.dk  

ICOM e-newsletter February 2013
Headline: The international museum com-
munity unites on the issue of Mali’s cultural
heritage.
International Committees prepare their
activity programmes for the ICOM General
Conference.
UNESCO training held in Amman to help
protect Syrian cultural heritage.
Le petit cirque: a feast for the senses
ICOM Portugal and ICOM Europe come
together in Lisbon: Costume: Clothes tell
stories.
Publications:
The new face of the ICOM Code of Ethics
for Museums IMD.
Practical information.
Kan findes og bestilles på: http://icommu-
nity.icom.museum/en/content/e-newsletter.
Abonnement kan bestilles på:
enewsletter.icom@icom.museum
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Meddelelser

Den Gamle By, Aarhus
Opgang fra 70’erne får ’beboere.’ Frk.
Sneum, Havnegade 1, 1.tv. 
Til sommer åbner hjørneejendommen
Tårnborg i bykvarteret fra 1974 og her kan
man bl.a. besøge tre lejligheder, et kondi-
tori og en gynækologpraksis.
Frk. Sneum – Bodil Christiane Kolding
Sneum var født i Aarhus, men boede i
Nordsjælland til sin død. Frk.Sneum done-
rede hele sin lejlighed med møbler og an-
det indbo til Den Gamle By i 2004. Heri-
blandt mange dagligdags ting fra
1960’erne, som ellers er meget vanskelige
at skaffe.

Museum Lolland-Falster, Frilandsmuseet,
Maribo
Museumsforeningen Lolland-Falster er i
samarbejde med museet ved at fremstille
historiske dragter til brug på Frilandsmu-
seet. Gennem de seneste år har Museums-
foreningens tekstillaug arbejdet med pro-
jektet ’Bondens Børn’. Med projektet sæt-
ter foreningen fokus på bondesamfundets
tekstiler, der blev fremstillet eller anskaffet
til børn i perioden 1800-1914. Med en
dragkiste med disse tekstiler er der mulig-
hed for at give et indblik i en tid, hvor

mange børn tidligt måtte tage del i det dag-
lige arbejde, hvor der var stor forskel på,
om man voksede op i byen eller på landet,
og om man stammede fra en gård eller et
hus. Kisten indeholder mange muligheder
og museumsforeningen har allerede nu
tanker om at udvide dragkisten til at vise
noget om bondekvindernes håndarbejds-
færdigheder.

Vesthimmerlands Museum, Aars
Kulturarvstjenesten Vesthimmerland er
kommet godt fra start. Kulturarvstjenesten
er den første borgerservice for kulturarv i
Danmark og har ifølge Kulturstyrelsen ek-
semplarisk karakter med henblik på hvor-
dan museer kan arbejde med brugerind-
dragelse og outreach-strategier.
Undervisningsprojekt for børn med
særlige behov. I de senere år har museet
engageret sig med stor succes inden for
museumsundervisning, hvor museumsun-
derviser Kim Callesen har udviklet og gen-
nemført forløb for alle klassetrin. Som
særligt led i dette udviklingsarbejde forbe-
redes nu et projekt, der skal tilrettelægge
undervisningsforløb for børn med særlige
behov såsom ADHD og Aspergers Syn-
drom. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen

og gennemføres i samarbejde med Børne-
og Skoleforvaltningen i Vesthimmerlands
Kommune, CFU-Nordjylland og projekt-
konsulent Pernille Lyngsø.

Møder, Konferencer
ICOM General Conference 10. – 17. Au-
gust 2013, finder sted i Rio de Janeiro i Bra-
silien – Cidade das Artes i Barra da 
Tijuca.
http://rio2013. icom.museum hvor man
kan finde program, hotel booking og turist
oplysninger. 

Statens Kunstråd
Den Tværæstetiske Pulje nedlægges.
Efter tre ansøgningsrunder med Den
Tværæstetiske Pulje har Statens Kunstråd
besluttet at nedlægge puljen. Man finder,
at Puljens støttekriterier har peget i flere
retninger, hvilket vanskeliggjorde det både
for ansøgerne, at vide om puljen var rele-
vant at søge, og i forhold til rådet at priori-
tere de indkomne ansøgninger. Statens
Kunstråd vil fortsat yde tilskud til projekter
af tværæstetisk karakter, der fremover vil
blive tilgodeset i regi af udvalgenes eksiste-
rende puljer.
www.kunst.dk
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Udstillinger

Davids Samling, København
Til 27.10.

Flora Islamica – plantemotiver i islamisk kunst
Plantemotiver i form af ranker, blade, blomster, frugter og træer, både de

genkendelige, men også stiliserede eller denaturaliserede, som de fantastiske

arabesker, er blandt de allermest anvendte i islamisk kunst. Udstillingen Flora
Islamica illustrerer den overvældende visuelle betydning, plantemotiver har
haft. Udstillingen indgår i lanceringen af Parkmuseerne.Ordrupgaard, Charlottenlund

Til 25.8.

Anna Syberg. Sans for blomster
Udstilling af Anna Sybergs mesterlige akvareller. Med sin avancerede akvarel-

teknik og koloristiske sans bragte Anna Sybergs (1870-1914) blomstermale-

riet på højde med moderne strømninger i tidens kunst.

Udstillingen er en del af Ordrupgaards serie af udstillinger med store kvinde-

lige kunstnere fra modernismens tid. Udstillingen lægger sig således i forlæn-

gelse af den anmelderroste udstilling med finske Helene Schjerbeck og den

franske impressionist Berthe Morisot samt udstillingen ’Mary Cassatt. Fransk-

amerikansk impressionist på papir’.

ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj, København
Til 11.8.

Carl-Henning Pedersen 100 år
Den danske kunstner Carl-Henning Pedersen ville i 2013 være fyldt 100 år,

og ARKEN fejrer fødselsdagen med en stor udstilling. Udstillingen viser den

sprudlende, poetiske og farveglade kunstner, som blandt meget andet var en

ledende figur i den europæiske kunstnergruppe Cobra, og hvis kendetegn

var grænseløs fantasi og uudtømmelig skaberglæde.

Udstillingens over 200 værker omfatter malerier, akvareller, oliekridttegnin-

ger, skulptur, keramik, mosaikker og

Carl-Henning Pedersens egne digte.

Komponisten Fuzzy har skabt et

unikt elektroakustisk værk med inspi-

ration fra Carl-Henning Pedersens

malerier. Værket – Voliere, består af
både musik og reallyde. Fuzzys musik

kan opleves i udstillingen i hele ud-

stillingsperioden.

Der er til udstillingen produceret ka-

talog på dansk og engelsk – se publi-

kationer.

Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, Auning.
Til 25.8.

Danskernes Mad gennem de sidste 50 år
Udstilling om dansk madkultur – om tilberedningen, serveringen, køkkenet,

køkkensager, husmødre, opskrifter, reklamer m.m. fra 1950 til i dag – og et

bud på fremtidens køkken.

Det danske køkken på en tidsrejse, køkkenmiljøer og minder med et perspek-

tiv på samfundet og de udviklingstendenser, som har haft betydning for dan-

skernes husholdning og madvaner.

Udstillingen byder på en tidsrejse af udstillingsgenstande, køkkenmiljøer og

minder med et perspektiv på samfundet og udviklingstendenser, som har

haft betydning for danskernes husholdning og madvaner.

1950’ernes køkken, 1960’ernes køkken, 1970’ernes køkken, 1980’ernes

køkken, 1990’ernes køkken. Nutidens køkken. Fremtidens køkken.

Museum Lolland-Falster, Stiftsmuseet i Maribo
Permanent

Viden i tiden – Mariebo
bogsamling
Klaus Henrik Seidelin dannede i 1795

ideerne til det, der i dag er kendt som

Stiftsbiblioteket i Maribo. Dengang

hed det Mariebo Provinsialbogsam-
ling og var landets første offentlige
bibliotek udenfor København. 

K.H. Seidelin var præget af tidens

strømninger fra England og Frankrig

og i oplysningstidens ånd ønskede

han, at lokalbefolkningen i Maribo

skulle oplyses. Han kontaktede øer-

nes godsejere og præster og opfor-

drede dem til at bakke op om projek-

tet. Hurtigt begyndte han at modtage bog-og pengedonationer, og i 1796

fandt det første udlån sted. Bogsamlingen havde hjemsted i byens domkirke,

hvor landemodesalen bag kirkens kor netop var indrettet.

Biblioteket har gennem tiden haft til huse på byens gamle rådhus, siden på

Stiftsmuseet og så på rådhuset igen. I slutningen af 1960’erne fandt en lokal

borger samlingen pakket og gemt væk i kasser på loftet af det Det gamle

Rådhus. Men hvor længe samlingen har ligget der, vides ikke. I 1970 blev

samlingen flyttet fra den gamle biblioteksbygning Idasminde til den nyop-

førte tilbygning. Her har samlingen stået frem til december 2012, hvor den

blev flyttet til Museum Lolland-Falster. Bøgerne er i dag en del af museet

samling og kan ikke længere anvendes som almindeligt bibliotek. Fra 12. fe-

bruar 2013 har der igen været mulighed for at se den gamle bogsamling i

forbindelse med udstillingen. Her vises samlingens omkring 2000 bøger med

fokus på udvalgte områder som bl.a. bogindbinding, unikke værker, flotte il-

lustrationer og sjove temaer.

Greve Museum
Permanent

Hedebosyning – en verden
af variationer
Udstillingen som blev opbygget for

nogle år siden og er nu – efter den

har været ude at ’vandre’ rundt til an-

dre museer i Danmark – vendt tilbage

til museet. I udstillingen kan man se

48 af de smukke hedebosyninger.

Tekstilerne er valgt, så de tilsammen

giver museets gæster mulighed for at

opleve broderierne som både kultur-

historiske fortællinger, broderitekniske udfordringer og kunstneriske udtryk.

Greve Museum har gennem årene foretaget forskellige undersøgelser af he-

debosyninger. Det er blandt andet disse undersøgelser, der ligger til grund for

udvælgelsen af tekstilerne til udstillingen, så det har været muligt, i videst

muligt omfang, at videregive de oplysninger, studierne af tekstilerne har re-

sulteret i.

Der er i tilknytning til udstillingen udviklet et undervisningsprogram til folke-

skolens håndarbejdsundervisning og udgivet publikation med instrukser.

Endvidere er der udarbejdet et katalog til vandreudstillingen – se publikationer.

Fra Kulturarvsstyrelsen har museet modtaget støtte til at udvikle en hjemme-

side: www.hedebosyning.dk

Bibliotekets grundlægger 
K.H. Seidelin.

Carl-Henning Pedersen: 
Mor og barn, 1956. 

Foto: Ralf T. Søndergaard.
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Statens Museum for Kunst, København
Til 20.10.

Blomster og Verdenssyn
Udstillingen indgår i lanceringen af

Parkmuseerne.

Med godt 300 værker byder udstillin-

gen på en sanselig vandring i blom-

sterverdenens mangfoldighed. Blom-

stermaleriet har altid været under

forandring. Med fokus på 1600- og

1700-tallets rigt varierede blomster-

maleri går udstillingen tæt på, hvor-

dan kunstnernes gengivelser af

blomster, frugt og planter er påvirket

af historien, og hvordan genren fra

én tid til en anden er betinget af det

herskende verdenssyn. I kraft af de

mange detaljerede værker synliggør udstillingen samtidig, hvorfor blomster

har været et yndet motiv i billedkunsten. I portrætteringen af blomster er

kunstnere for alvor blevet udfordret til at demonstrere deres håndværkmæs-

sige virtuositet. Udstillingen viser både velkendte hovedværker samt en lang

række malerier, som sjældent eller aldrig før har været udstillet. De fleste af

de udstillede værker stammer fra de kongelige samlinger. Deriblandt det

store firebinds blomsterbogværk Gottorfer Codex, som forud for udstillingen
har været gennem en mangeårig gennemgribende restaurering. Mange af

udstilingens øvrige værker har været gennem lignende behandling, og i selve

udstillingen er der et konserveringsværksted, hvor man kan følge restaure-

ring af udvalgte blomstermalerier.

I anledning af udstillingen er der udgivet et katalog – de publikationer.

Teatermuseet i Hofteatret, København
Permanent

Historisk 1700-tals garderobe
Bag bagscenen i Hoftetatret findes en historisk 1700-tals garderobe, som

gæsterne nu igen har adgang til at besøge. Garderoben har været den fine-

ste på Hofteatret i årene omkring

åbningen i 1767, fordi den ligger

nærmest scenen. Væggene er stadig

beklædt med det oprindelige grønne

støvtapet. Engang i 1800-tallet blev

det dækket af rødt damasktapet, og

var derfor velbevaret, da man fandt

det under en restaurering i 1970. På

væggen har skuespillerne skrevet

graffiti om hinanden. Garderoben er et enestående velbevaret vidnesbyrd om

ikke bare teatergarderobens funktion til alle tider, men også om, hvordan teat-

ret og maskeradens kunst var i høj kurs i magtens cirkler i det sene 1700-tal.

I forbindelse med udstillingen publiceres endnu en webtekst – se publikationer.

Brandts. Mediemuseet, Odense
Indtil videre

Børnenes Mediehistorie
Udstillingen har flere vinkler på børnenes mediehistorie. Børnenes litteratur-

historie bliver fortalt i tekst og billeder fra år 1900 frem til i dag. En tidslinje vi-

ser i hovedtræk børnenes mediehistorie med eksempler fra bøger, musik, tv

og radio.

Sebastian Klein guider via interaktive skærme de besøgende gennem dansk

børnefjernsyns historie. Her er gensyn med Kikkassen, Dr. Lieberkinds udsen-

delser og gamle julekalendere, herunder ikke mindst klip af den mest ud-

skældte julekalender i DRs historie: Jul og grønne skove fra 1980. 

Udstillingsafsnittet er ikke blot en kronologisk gennemgang, men viser også

samfundets skiftende syn på børn og barndom.

Udover undervisning er udstillingen rettet mod familien i alle generationer.

Den lægger op til at man genoplever og fortæller sin egen mediehistorie.

Udstillingsafsnittet er en del af Mediemuseets udstilling ’Magtens Medier –

Mediernes magt’ som åbnede i efteråret 2012.

Statens Forsvarshistoriske Museum, Tøjhusmuseet,
København
Permanent

Danmarks Krige
Krig er ikke undtagelsen, snarere reglen. Danmarks historie som samfund er

vævet tæt sammen med historien om Danmark som krigsmagt. Næsten hver

generation af danskere, så længe nogen kan huske, har haft deres krig at

forholde sig til.

I Christian 4.s gamle Tøjhus fortæller museet om 21 danske krige fra år 1500

til i dag. Svenskekrigene, Englandskrigene, krigen i 1864 og Anden Verdens-

krig er med, men også de nyeste krige – Krigen i Afghanistan og Krigen i Irak

– såvel som dem der næsten gik i glemmebogen, fx Krigen mod Algier i 1769.

Det er museets håb at gæsterne kan få et overblik over Danmarks militære

historie og få lyst til at fordybe sig i nogle af mange hundrede genstande fra

den fjerne og den meget nære krigshistorie – og måske reflektere over kri-

gens markante tilstedeværelse og prægning af vores samfund i alle perioder

af danmarkshistorien. 

SMK Foto.

Museum Sønderjylland, Kunstmuseet Brundlund Slot
Til 12.5.

Lee Miller og det surrealistiske
blik
Udstillingen sætter fokus på den engelske fo-

tograf Lee Miller (1907-1977), der begyndte

sin løbebane som  model for stjernefotografer

som Man Ray og Edward Steichen i 1920’er-

nes og 30’ernes New York og Paris. I starten

af 30’erne begynder hun bag kameraet og

bliver en del af den surrealistiske bevægelse.

Blandt hendes venner og modeller finder man

kunstnere som Picasso, Max Ernst og Salvador

Dali. Da 2. Verdenskrig bryder ud er hun bo-

sat i London og i stedet for at flygte til New

York, bliver hun dokumentarfotograf for

Vogue og skildrer krigens rædsler. Udstillingen viser omkring hundrede vær-

ker, fokuserer udover portrætter fra Lee Millers tid som model på hendes virke

som kunstner blandt surrealisterne samt hendes virke som krigsfotograf.

Udstillingen er lavet i samarbejde med Lee Miller Archives, Mjellby Konstmu-

seum og Øregaard Museum.

Portrait of Space, Nr
Siwa, Egypt c.1936. Lee
Miller Archives, England.

Trapholt, Kolding
Til 8.9.

Nick Cave
Nick Cave er en bemærkelsesværdig amerikansk kunstner, danser og per-

formancekunstner, som udtrykker sig gennem en særegen form for tekstil-

skulptur, som han kalder ”Soundsuits”. Nick Cave er det sidste par år i sti-

gende grad blevet efterspurgt som udstiller i USA hvor en stor soloudstilling

bl.a. har været vist på Yerba Buena Center for Fine Arts, San Francisco.

Udstillingen på Trapholt er første samlede præsentation af Nick Cave i Nord-

europa.
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Udstillinger

Louisiana, Humlebæk
Til 9.6.

Pop Art Design
Pop har i et halvt århundrede påvir-

ket hele verden, institutionerne og

også Louisiana. Pop er den frække

lyd, det banale billede og det sofisti-

kerede synspunkt på én gang.

Udstillingen præsenterer omkring

180 værker af internationale ikoner

inden for kunst og design fra 1955-

1972 med kunstnere som Warhol,

Rauschenberg, Oldenburg, Hamilton

og Lichtenstein og designere som Ea-

mes, Panton, Nelson og Sottsass.

Pop Art Design er som koncept og i sin iscenesættelse et nyt begreb til for-
ståelse af periodens kreative processer, hvor en betydelig gensidig påvirkning

mellem kunst og design affødte helt nye udtryk. Man rykkede ved definitio-

ner af kunst og design og dermed også ved hierarkier mellem dem. På udstil-

lingen er dialogen mellem de to ’produkter’ bevidst jævnbyrdig, og det kan

flere steder være svært at afgøre, hvad der er hvad.

Der er til udstillingen udgivet internationalt særkatalog og et dansk katalog i

form af Louisiana-Revy – se publikationer.

Arbejdermuseet, København
Til 12.5.

Modspil. Hans Tichas kritiske kunst før og efter 
murens fald
Maleren og grafikeren Hans Ticha har gjort udsagnet ”Ironi er pligt” til lede -

tråd for sin kunst. Ticha trådte i karakter som østtysk systemkritiker tidligt i sin

kunstnerkarriere. Han latterliggjorde magthavernes bombastiske selvfremstil-

linger og diktaturets brug af ritualer og symboler i store, farverige formater.

Tichas mål dengang som nu er at invitere til refleksion over den almengyldige

betydning af magtens sprog og diktaturets selvbilleder.

Hans Ticha (f. 1940) arbejdede frem til murens fald i DDR, hvor han var en

succesfuld og præmieret brugsgrafiker og bogillustrator i Berlin. I slutningen

af 1970’erne begyndte han at lave sine systemkritiske malerier. De udfor-

drende politiske billeder måtte han holde skjult. Først efter DDR’s sammen-

brud har han kunnet udstille malerierne. Efter murens fald flyttede Ticha til

det tidligere Vesttyskland, men hans samfundskritik blev ikke mindre besk

ved mødet med det kapitalistiske konsumsamfund. Hans Ticha er blevet kald

DDR-tidens eneste pop art kunstner, og han henter inspiration fra trivialkultu-

ren. Han vedkender sig

også en klassisk ballast fra

de russiske konstruktivi-

ster, Bauhaus-malerne og

den franske Fernand

Léger, ligesom mellem-

krigstidens ’ismer’ fra da-

daisme til surrealisme er

klare afsæt for ham.

De udstillede værker om-

fatter hovedsagelig male-

rier, tegninger, grafik fra

perioden 1967 til 2011

og viser spændvidden i Ti-

chas virke.

Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer
Til 5.5.

Arkitektur & Anatomi. 
Jes Fomsgaard
Museet viser sin fine grafiske samling

af maleren og grafikeren Jes Fomsga-

ard. Udstillingen indgår i museets se-

rie af udstillinger, På stregen, med
grafiske værker fra museets egen

samling. Man kan opleve et udvalg af

Jes Fomgaards (f. 1948) grafiske vær-

ker og raderinger/kobberætsninger,

samt en stor tegning Fontaine fra
1991, som kunstneren har udlånt. Alle tegninger forestiller menneskefigurer

og fantasibårne arkitektoniske konstruktioner.

Jes Fomsgaard har gjort sig bemærket på den hjemlige og internationale

kunstscene, hvor hans værker har været vist på en række separat- og grup-

peudstillinger. Han har modtaget en lang række hædersbevisninger, bl.a.

Eckersberg Medaillen, og beklædt en række vigtige poster i dansk kunstliv.

Fomsgaard har i mange år haft en nær tilknytning til Fyns Kunstmuseum, og i

2007 viste museet den store udstilling DOME.

Tekst: Kiki Kogelnik: Uden titel
(bombe), ca. 1964. 
Foto: Kevin Ryan.

Hans Ticha: 
Klatscher, 1983.

Statens Naturhistoriske Museum, København
Indtil videre

Flora Danica
Udstillingen indgår i lanceringen af Parkmuseerne.

Det begyndte med multebær. Siden hen blev tusindvis af blomster, alger og

svampe tegnet og trykt til en storslået bog om Danmarks vilde planter: Flora
Danica. Udstillingen fortæller om de danske botanikere, der drog ud i naturen
for at kortlægge den danske flora. På udstillingen vises de originale kobber-

tryk side om side med moderne kunstneres nyfortolkninger af Flora Danica.

Museumscenter Aars
Til 8.5.

Claus Carstensen: Pavillon of the Naked
Udstillingen præsenterer et udvalg af malerier fra perioden 2009-12. 

Med et blik på samtidshistoriens voldelige diktaturer undersøges hvordan ci-

vilbefolkningen agerer, navigerer og deltager i en ekstrem historisk situation

– til det punkt hvor en massebevægelse opstår. Med et særligt blik på billed-

dannelser trækkes der samtidig tråde fra modernismen til diktaturers billed-

censur og modreaktionerne på denne. 

I forbindelse med udstillingen er der udgivet et omfattende katalog – se pub-

likationer.

Museet for Fotokunst, Brandts, Odense
Til 9.6.

En Svanesang – billeder fra Lindø
Pressefotografen Peter Leth-Larsen fulgte fra foråret 2011 lukningen af det,

der engang var Danmarks største industriarbejdsplads – en arbejdsplads for

tusinder af fynboer og fødested for nogle af verdens mægtigste container-

skibe. 

Han mødte de sidste værftsarbejdere, fik et kig ind i kantinen, hvor der i åre-

nes løb er blevet spillet meget kort, i malerhallen, der mest ligner noget fra

en science fiction-film, og i svejsehallerne, hvor gnisterne sprutter. I udstillin-

gen viser han et udpluk af de mange billeder, hvor han har indfanget storhe-

den og vemodet på en historisk arbejdsplads, der nu er endegyldigt lukket.
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Storm P. Museet, København
9.5. til 22.9.

Osamu Tezuka – Mangaens Mester
Med Storm P. Museets nylige overtagelse af Tegneseriemuseets samlinger vil

museet løfte genren gennem en række særudstillinger, der udforsker kryds-

feltet mellem kunst og populærkultur i tegnede medier. En genre som Storm

P. var en af de første i verden til at udvikle.

Osamu Tezuka er benævnt som Gud, Fader eller Konge  af Manga. Alle titler

er velfortjente. I løbet af sin produktiver og lange karriere skabte Tezuka mere

end 700 Manga-tegneserier. 170.000 sider af tegninger og yderligere

200.000 sider af anime storyboards og scripts. Hans popularitet og betydning

for denne særlige tegnestil rækker langt ud over nationale grænser. Museet

har ønsket af skabe en udstilling, der visualiserer Tezukas magiske univers.

Med inddragelse af det fysiske rum og vægmalerier, får man indblik i den

enorme genremæssige spændvidde, Tezuka repræsenterer. De udvalgte ori-

ginaltegninger fra 1949 til hans død i 1989 viser både hans børnevenlige og

eventyrlige historier, men også hans dystre og filosofiske værker.

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Til 5.5.

Ishøjfyrstens Grav
I udstillingen kan man opleve Ishøjfyrstens opsigtsvækkende grav. Graven

blev fundet i  Torslunde mellem Ishøj og Taastrup i oktober 2007 og er nor-

malt udstillet på Kroppedal Museum.

Ishøjfyrstens grav er dateret til jernalderen, dvs. 250-400 e.Kr., og den regnes

af arkæologer for et af de vigtigste fund i nyere tid. Graven er enestående på

grund af de meget fine romerske gaver, som fyrsten har fået med i graven:

en stor guldring, et fornemt romersk vinsæt i bronze samt en mængde spille-

brikker af glas. Gravens fineste gave er to romerske glasbægre, udsmykket

med både og delfiner.

Udstillingen består af en montre, der viser fyrsten og hans gravgaver, samt en

video, der blandt andet illustrerer fyrstens  dramatiske død. Udstillingen er

udarbejdet i samarbejde med Kroppedal Museum.

Skanderborg Museum
Til 21.4.

Martin Degn Pedersen: Bogbind og dekoreret papir
Udstillingen viser variationer over bogbindets og det dekorerede papirs mu-

ligheder. Der udstilles forskellige former for bogbind, der er udtryk for bog-

binderens kreative ideer og mulighed inden for forskellige materialer: skind,

pergament, papir og lærred.

Udstillingen viser desuden det dekorerede papirs muligheder både som om-

slag og overtræk på bogbindet.

Martin Degn Pedersen er uddannet bogbinder i 1981 og sideløbende har han

interesseret sig for det dekorerede papirs historie.

Thorvaldsens Museum,
København
Til 1.9.

Naturlighed – Billedhugge-
ren Mogens Bøggild
Mogens Bøggild (1901-1987) er det

20.århundredes største, naturalisti-

ske billedhugger i Danmark. Med

skitser og modeller til store, offent-

lige monumenter som Radiofoni-

skulpturen foran Radiohuset og Ce-

resbrønden foran rådhuset i Aarhus , sætter udstillingen for første gang spot

på Bøggilds offentligt placerede værker.

Udstillingen handler netop om Bøggilds skulpturer i det offentlige rum: Ce-

resbrønden, Bjørnebrønden i Nykøbing Falster, Radiofoniskulpturen, Hjort og

Ørne i Hillerød, Ørnebrønden på Sønderborg Slot, To Søstre i Glostrup. 

Skulpturerne er ikke med på udstillingen, det er hele det tilgrundliggende

skitsemateriale i form af tegninger og modeller, som udstillingen lægger

frem. Udstillingens målsætning er at komme bag om de færdige skulpturer,

ned til forudsætningerne og ind til de overvejelser, kunstneren har gjort sig.

Det særlige ved billedhuggeren Mogens Bøggild er, at han satte naturlighed

over alt andet. I en tid, hvor kunsten skulle være abstrakt, insisterede han

som naturalist på altid at tage udgangspunkt i naturstudiet. Som oftest hen-

tede Bøggild sine motiver blandt dyrene. Og det er dyrelivets dramatiske si-

der, der især optog ham samt fastholdelsen af øjeblikket: Den fastholdte be-

vægelse, når ørnene slår med vingerne, når grisene løber og hjorten brøler.

Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Vejle Kunstmuseum
Til 2.6.

Vejle i kunsten i Vejle
Der er motiver fra fjorden og ådalens smukke bakker, landskabelig udsigt ned

over købstaden Vejle, billeder af byens huse og gadebilleder fra 1900-tallets

Fiskergade-kvarter, billeder af et Vejle på vej til at forsvinde. Nyere manipule-

rede fotos af et moderne Vejle. Udstillingen kommer hele vejen rundt om

Vejle og omegn som motiv for kunstnere i næsten 200 år med sine flere end

100 værker. 

Mens 1800tallets kunstnere primært tog udgangspunkt i fjordbyens natur-

skønne beliggenhed, flyttes kunstnernes interesse nærmere ind mod byen,

efterhånden som industribyen vokser frem. I 1900-tallet fokuserede kunst-

nerne på lokaliteter som Fiskergade-kvarteret, Mølleåen og Gammel Havn. I

de seneste årtier har

kunstnerne skildret by-

ens markante steder og

arkitektur i forskellige

teknikker.

Der er i forbindelse med

udstillingen udgivet bog

med samme titel – se

publikationer i Danske

Museer nr. 1, 2013.

Rosenborg Slot, København
Til 23.6.

Viden skaber Kunst. Blomster på Rosenborg Slot
Når viden skaber kunst er det centrale tema, der indgår i lanceringen af Park-

museerne. Udstillingen sætter fokus på to af museets fineste samlinger –

Flora Danica-porcelænet, og 50 blomstermalerier af maleren og botanikeren

og insektforskeren Maria Sibylla Merian (1647-1717).

Historien om Maria Sibylla Merian, er historien om en ganske særlig kvinde,

der i sin søgen efter viden, fandt nye måder at observere dyr og planter, og

en særlig måde at præsentere dem. Hendes passion for forskning og registre-

ring afstedkom en to-årig rejse til Surinam, hvorfra hun vendte hjem med en

skat af tegninger, som hun efterfølgende omsatte til malerier.

Flora Danica porcelænet er både berømt og beundret, og kan foruden sin

elegance ses som et fuldendt eksempel på kongemagtens aktive brug af

1700-tallets videnskabelige vedholdenhed i at registrere verden.

I et sidetema illustreres den tætte tilknytning, som kongelige kvinder har haft

til blomstermaleriet. Der præsenteres en række eksempler, fra 1600-tallet og

frem til Dronning Margrethe i dag.

Mogens Bøggild, Radiofoni-
skulpturen. Opsat 1950.

Marinus Rasmussen.
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Udstillinger

Vejle Kunstmuseum
Til 18.8.

”Hvide snit, sort magi”
To store danske kunstnere, fra hver sin tid og synsvinkel, mødes i linoleums-

snittets mangfoldige muligheder.

På udstillingen kan man se Henry Heerups portrætter af forbilleder som Rem-

brandt, Mozart og H.C. Andersen ved siden af Knud Oddes portrætter af

personligheder der har betydet noget særligt for ham, f.eks. J.F. Willumsen,

japanske Lady Murasaki Shikibu og den engelske punk-musiker Shane Mac-

gowan. Udstillingen viser samtidig linoleumssnittets udtryk, historie og mu-

ligheder ved sammenstilling af de to væsentlige grafikeres arbejde. I tilknyt-

ning til udstillingen – som er produceret af Heerup Museum – suppleres i Vejle

med grafiske værker af Lars Ravn, som voksede op i Vejle og ofte er blevet

kaldt ”Vor tids Heerup” på grund af sit enkle, symbolfyldte billedsprog.

KUNSTEN, Aalborg
Til 26.6.

Dansk Graffiti 1984-2013
Den første udstilling, der udelukkende har fokus på graffiti som kunstart,

rummer en overflod af værker, som viser den enorme spændvidde, der eksi-

sterer indenfor graffitikunsten, som vi møder i den moderne storby. Over 100

graffitikunstnere tager publikum med gennem 30 års dansk graffiti og viser

lærreder, vægge, bøger, fotos. For mange unge er graffiti indgangen til et

kunstnerisk, visuelt univers og museet tager derfor ud på skoler og ungdoms-

klubber, hvor der laves workshops og skabes en legitim platform for kreativ

udfoldelse.

KUNSTEN sætter med udstillingen fokus på graffiti, som er mange unges ind-

gang til den visuelle verden. Men tager samtidig kraftigt afstand fra hærværk

og henviser til workshops og på udstillingen til lovlige steder at male graffiti.

Øregaard Museum, 
Hellerup
Til 8.5.

Claus Carstensen 
– på papiret
I hele Claus Carstensens (f. 1957)

karriere har tegningen – og i det hele

taget arbejder på papir – indtaget en

særlig plads. De udgør både en form

for laboratorium og arkiv for kunst-

neren – Derfor viser udstillingen for

første gang en sammenhængende

præsentation af kunstnerens tegnin-

ger, collager, assem-blager, bearbejdede plakater, notes- og skitsebøger.

I mere end 30 år har kunstneren sat sit præg på den danske kunstscene. Han

er særdeles produktiv, har medvirket på en lang række udstillinger og har ud-

givet et stort antal bøger, heriblandt digtsamlinger og teoretiske tekster og

kataloger med egne værker. Derudover var han i ni år professor på Kunstaka-

demiets malerskole, hvor han har påvirket en hel genration af unge kunst-

nere.

Olaf Rude – helt privat
9.5. til 1.9.

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby Lolland
I Kunstmuseumssamlinger gemmer sig en række akvareller af kunstneren

Olaf Rude, som kun sjældent har været vist.

Olaf Rudes navn og malerier er bredt kendt, men at han også malede akva-

reller ved ikke mange. Særligt to lokaliteter genfindes som motiver i Rudes

akvareller: hjemegnen nær Skejten ved Fuglsang og Bornholm, hvor Rude

havde sommerophold. Akvarellerne er virtuose skildringer af det fortrolige

landskab.

Rude rejste i 1905 til København for at uddanne sig som kunstner. I årene

herefter blev maleriet genstand for hans kunstneriske eksperimenter, om end

akvareller ikke gik helt i glemmebogen. Men han holdt dem for sig selv: Den

blev hans eget private kunstneriske laboratorium, hvor han kunne under-

søge, eksperimentere og til tider måske bare dyrke den umiddelbare, sanse-

lige glæde ved naturen, der ikke længere var god latin i skaren af tidens

progressive modernister.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum.

Trapholt. Kolding
Til 24.11.

Marco Evaristti – et livs-
værk med guldfisk 
og andre aktioner
Marco Evaristti fylder 5o år 25. april.

Trapholt fejrer fødselsdagen med en

stor retrospektiv udstilling. Evaristtis

kunst er drevet af indignation over

emner som konsumsamfundets lo-

gik, retten til at slå ihjel, om rige har

mere ret til et godt liv end fattige,

samt forsoning mellem de tre stor re-

ligioner – islam, kristendom og jøde-

dom.

Også det mere fysiske grænser inter-

esserer Evaristti. Med oprettelsen af sin egen stat med pas og nationalhymne

– Pink State – problematiserer han vores forhold til at kræve territorium og

den ufred samme krav forårsager. Pink State er en territorieløs state of mind.
der fra tid til anden – og kun for en ganske kort stund – materialiserer sig

som fx et rødt isbjerg på Grønland, på toppen af Mont Blanc og i Sahara.

Marco Evaristti stiller nogle væsentlige spørgsmål til os alle – om vores for-

hold til religion, til døden, til andre mennesker etc. Værkerne påvirker os,

fordi de underminerer vores traditonelle ideer og systemer.

Claus Carstensen, Solsølet,
1986 collage. 

Museum Jorn, Silkeborg
Til 20.5.

Cobra – mit liv! Jens Olesens samling
”Cobra – mit liv”! Sådan beskriver forretningsmanden, generalkonsulen og

kunstsamleren, Jens Olesen sit forhold til kunst. I marts fyldte han 70 år, og

Museum Jorn har fået lov til at låne hans omfangsrige og betydningsfulde

samling af Cobra-kunst.

Jens Olesens samling er bygget op værk for værk gennem et helt liv. Han fik

det første billede som 10-årig og har siden da besøgt de fleste Cobra-kunst-

nere, -museer og -udstillinger over hele verden.

Blandt de mange forskellige stilarter, som findes i samlingen, udgør værkerne

udført af Cobragruppens kunstnere en hovedhjørnesten. Med denne udstil-

ling præsenterer museet et bredt udvalg på 150 malerier, tegninger og skulp-

turer fra Jens Olesens samling. Med et så rigt værkudvalg af høj kvalitet, vil

udstillingen ikke alene præsentere en passioneret samlers livsværk men også

give et nuanceret og dybtgående

indblik i Cobra-kunstnernes grund-

læggende ideer og forskelligartede

udtryksformer.

Karel Appel: Birds, 1947.
Foto: Lars Bay.

Marco Evaristti. 
Foto: Lars Nyboell.
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Glasmuseet Ebeltoft
Til 3.11.

OCEAN – havets liv og mystik i glas
En undersøisk skov af lysende gopler, en ”glasmationsfilm” om en marine-

biolog med et undervandshospital og et naturhistorisk bibliotek med ikke-ek-

sisterende arter… Med dette udstillings- og aktivitetsprojekt lægger museet

op til en usædvanlig oplevelse. 12 internationalt anerkendte kunstnere, der

primært udtrykker sig i glas, skaber med udstillingen en alsidig fortælling om

vores fælles hav. Udstillingen suppleres med et omfattende program af aktivi-

teter, der sætter verdenshavnene og menneskets forhold til dem under lup. 

12 internationale kunstnere, der alle primært arbejder med glas, har ladet sig

inspirere af havets mangfoldige liv, dets myter og dragende væsen, men også

miljømæssige aspekter og overvejelser om menneskets brug af havet. Et af

udstillingens mest spektakulære værker er den italienske kunstner Maria

Grazia Rosins totalinstallation, som har været vist i en tidligere version på Ve-

nedig-biennalen. Den består af en serie individuelle blæste og varmt forarbej-

dede ’glasgopler’ monteret i loftet med LED-lys, lyd og videoprojektion. In-

stalleret i museets knap 6 meter høje, moderne fløj. I den øvrige del af udstil-

lingen præsenteres en lang række, meget forskellige værker skabt af kunst-

nere fra USA, Australien, Tyskland, Holland, Slovakiet og Japan, som alle

primært udtrykker sig i glas

men også for fleres vedkom-

mende kombinerer glasset

med andre materialer som

f.eks. video og lyd. Eneste

danske kunstner er Steffen

Dam. I serier med titler som

”Marine Group” og ”Flower

Blocks” beskriver han ver-

den, som han ser den med

en blanding af videnskabs-

mandens systematiske kata-

logisering og kunstnerens

sans for det poetiske.

I forbindelse med udstillin-

gen er en stort program af

aktiviteter.

Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Til 2.6.

Giv os i dag… Når kunsten går i kirke
Udstillingen viser et bredt udsnit af skitsemateriale til de mest banebrydende

danske kirkeudsmykninger fra 1950’erne til i dag. På museet kan man se ar-

bejdsprocessen bag disse udsmykninger: værker af blandt andre Mogens Jør-

gensen, Carl-Henning Pedersen, Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard, Peter Brandes

og Maja Lisa Engelhardt. 

Udstillingen er udarbejdet af ph.d., museumsinspektør på KØS Lene Bøgh

Rønberg

Se i øvrigt omtale i Danske Museer nr.6, 2012

De er udgivet katalog – se publikationer.

Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted
Til 20.10.

Strandinger og vrag langs Thykysten
Strandinger og forlis har altid været en del af tilværelsen ved den jyske vest-

kyst, hvor vejrforholdene ofte gør livet surt for fiskere og andre, der arbejder

ved havet. Problemet var

større, dengang skibene

var mindre, havde sejl og

var lavet af træ, men selv i

dag kan skibe komme i

vanskeligheder, når natu-

ren viser sig fra sin barske-

ste side, på trods af store

skrog og moderne naviga-

tionsudstyr. Mange thy-

boer husker stadig de se-

neste strandinger ved Agger og Klitmøller midt i 1990’erne.

I 2013 sætter museet derfor fokus på emnet med en særudstilling om de

mange strandinger, der i århundredernes løb har præget livet ved kysten. Ud-

stillingen fortæller historien om nogle af de mest spektakulære forlis. I udstil-

lingen vises vraggods fra nogle af de skibe, der – bogstavelig talt – ikke kla-

rede skærene. Historien om redningsvæsenet hænger tæt sammen med

strandingerne og berøres også. Endelig et indblik i hvordan strandinger har

afspejlet sig i kunstens verden.

Maria Grazia Rosin:
installation.

Ringkøbing-Skjern Museum, Kaj Munks Præstegård
Til efteråret

Fra familiealbummet – et Munk-portræt
Udstillingen viser billeder fra Hanne Munks eget familiealbum, som viser Kaj

Munk fra helt nye sider – på sygebesøg, på jagt, til hyggelig sludder med na-

boerne og til julehygge i præstegården og leg med børnene på stranden.

ARoS, Aarhus
Til 26.5.

Klein/Byars/Kapoor
Tre verdensstjerner kan for første gang opleves samlet i Danmark på udstillin-

gen med værker af Yves Klein, James Byars og Anish Kapoor. Udstillingen vi-

ser, hvordan tre kunstnere fra forskellige perioder og i forskellige medier gen-

nem deres arbejde med farve og materiale har skrevet sig ind i kunstens hi-

storie. Hos Klein, Byars og Kapoor tillægges farven en spirituel dimension, og

alle tre kunstnere benytter sig af et minimalt udtryk, hvor de med få virkemid-

ler formår at skabe en intens og kompleks oplevelse.

Til udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

GlHoltegaard, Holte
Til 30.6.

Out of Fashion. Tekstil i international samtidskunst
Tekstil er et af de ældste og mest farverige materialer i kunstens historie. Som

gobeliner, tæpper og tapeter har det præget bolig og bygninger gennem ti-

derne. Og som klædedragt, hatte og håndværk har det formet kroppen og

skabt fortællinger om identitet, fag, oprindelse blandt høj og lav. Tekstil er nu

tilbage som materiale i international samtidskunst. Verden over skaber kunst-

nere bløde værker med skarpe budskaber, og håndværket har fået karakter

af politisk statement. Udstillingen præsenterer en række af de mest fremra-

gende kunstnere, der arbejder med stoffet, moden og kroppen som levende

skulptur i deres værker.

Deltagende kunstnere: Nicholas Hlobo, Cosima con Bonin, Yinka Shonibare

MBE, Maiken Bent, Gudrun Hasle, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Brian Getnick,

Erwin Wurm, Alice Creischer, Kaarina Kaikkonen, Grayson Petty. 

Udstillingen er skabt i samarbejde med KUNSTEN, Museum of Modern Art,

Aalborg og Mads Nørgaard.

Til udstillingen er udgivet bog – se publikationer.
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Udstillinger

Skagens Museum
Til 30.12.

STEDSANS – skagensmalernes landskaber
I anledning af Skagen bys 600 års købstadsjubilæum ønsker museet med 

udstillingen at hylde landskabet i Skagen før og nu, samt at sætte fokus på

nogle af de mange historier, der knytter sig til området. Alt sammen fortalt

med udgangspunkt i de gamle hæderkronede malerier som udstilles sam-

men med fotografier og historier fra i dag. STEDSANS  handler om fornem-

melsen for landskabet og at kunne se motiver, der hvor andre kun ser hede

eller strandsand – om at fornemme lyset, der ikke kun bryder skyen og laver

spejlinger i vandet, men også leger med hvert enkelt strå i marehalm i klitten,

tidsel på marken eller stammer i byens plantage. Som eksempler på dette har

museet valgt at fokusere på ni udvalgte steder i og omkring Skagen: Sønder-

strand, Fyrbakken, Østerby, Grenen, Gammel Skagen/Højen, Nordstrand,

Hede, Vesterby og Plantagen ved Krøyers hus. Det er steder som alle havde

en speciel plads i skagensmalernes billedverden, og museet har derfor ladet

fotografen Allan Toft besøge de ni lokaliteter for at dokumentere, hvordan

de ser ud i dag. Fotografierne bliver vist på digitale skærme i sammenhæng

med skagensmalerne malerier derfra.

Skagens Museum
Til 30.12.

”Med let Haand” – i kul, kridt, pastel og akvarel
På museets første sal vises mere skrøbelige arbejder der paradoksalt nok ikke

er velegenede til udstilling, da de er meget følsomme overfor lys, og derfor

normalt er gemt sikkert og mørkt af vejen i museets magasiner.  Det er et ud-

valg af arbejder af primært P.S. Krøyer og Anna Ancher, og for en stor dels

vedkommende forarbejder

og –studier til hvad der se-

nere som oliemaleri skulle

blive nogle af kunstnernes

hovedværker.

Udstillingen består af 30

værker. Udover Anna An-

cher og P.S. Krøyer er også

Helga Ancher, Michael An-

cher og Laurits Tuxen re-

præsenteret i ophængnin-

gen.

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 23.6.

Tid og Tegn – 50 år med Vendsyssel Kunstmuseum
Jubilæumsudstillingen er et møde mellem værker fra museets samling og en

gruppe inviterede billedkunstnere. Samlingen sættes i spil – aktualiseres, un-

dersøges og udfordres. Og nye sammenhænge, fællesskaber og modsætnin-

ger opstår i dialogen.

Museet blev stiftet ud fra et øn-

ske om at skabe en kunstnerisk

værdifuld samling af nyere dansk

kunst med særlig hensyntagen til

arbejder af kunstnere med til-

knytning til Vendsyssel – et for-

mål som museet fortsat arbejder

efter. Endvidere er samlingen ka-

rakteriseret ved flere gennem-

gående motiver, udtryk og temaer som landskab, portræt, form og farve,

identitet og lokalitet.

De deltagende kunstnere er Gitte Bach, Milena Bonifaci, Dorte Buchwald,

Malene Hartmann, Søren Jensen, Søren Martinsen, Knud Odde, Daniel Svarre

og Ida Sønder Thorhauge. Udstillingen er kurateret af billedkunstneren

Svend-Allan Sørensen.

Johannes Larsen Museet, Kerteminde. Østfyns Museer
Til 16.6.

Smålandsbilleder. Jens Bohr og Sven Ljungberg
En grafikudstilling om naturen i Småland med to kunstnere fra Småland og

Fyn.

Sven Ljungberg, der ville være fyldt 100 år i år, præsenteres dels med en serie

sort/hvide træsnit (xylografier) og dels en række større farvetræsnit. Den

sort/hvide serie handler om den svenske botaniker Carl von Linné. Linné er

født i Småland, og Linnés gård ligger ikke langt fra Ljungby, hvor Sven Ljung-

berg boede og arbejdede, og hvor hans museum befinder sig. Der er fremstil-

let en bog, der indeholder hele serien, og som er trykt direkte fra stokkene.

Ljungbergs farvetræsnit forestiller fugle, træer og blomster i et enkelt og for-

tællende farve-og formsprog.

Jens Bohr præsenteres med de originale træsnit til billedlotteriet ”Der ligger

et hus i Skoven”. Det er et billedlotteri, hvor hvert billede er knyttet til en

tekst af digteren Eske K. Mathiesen. Billedlotteriet udgives i forbindelse med

udstillingen. Desuden præsenteres

en række andre træsnit og litogra-

fier. Alle de udstillede værker er

skabt ud fra oplevelser i den små -

landske natur, hvor Jens Bohr er

kommet gentagne gange. 

Johannes Larsen Museets stærke til-

knytning til det smålandske land-

skab hænger sammen med Johan-

nes Larsens – og kunstnerne om-

kring ham – tilbagevendende ar-

bejde med den smålandske natur i

forbindelse med deres mange op-

hold på Larsen-familiens gård,

Båxhult i Småland.

Udstillingen er blevet til i samar-

bejde med Ljungbergmuseet i

Ljungby, hvor udstillingen senere vi-

ses. Billedlotteri – se publikationer.

Museet på Koldinghus
Til 16.6.

UNIKAFORM – Kongelige uniformer som inspiration
Udstillingen viser helt nye modeller i strik, designet og udført af medlemmer

af sammenslutningen Netmaskerne. Anledningen til udstillingen er, at 2013

er 150-året for Den Glückborgske Slægt på Danmarks trone.

Designerne i ’Netmaskerne’ eksperimenterer med udvikling af moderne, ny-

tænkende dansk strikdesign. I den internationale mode er der i disse år tyde-

lige uniformstemaer og denne tendens har ’Netmaskerne’ nu grebet. Konge-

lige uniformer har dannet inspiration – til alt fra herresweatere og praktisk

børnetøj til lette kjoler og elegant galla.

Udstillingen er arrangeret af Amalienborgmuseet i samarbejde med Netma-

skerne.

P.S. Krøyer: To småpiger
ved stranden. 1898. 
Tilh. Skagens Museum.

Sven Ljungberg: 
Smålandsbillede.
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Museum Sønderjylland,
Kulturhistorie Tønder
–Drøhses Hus
Til 30.12.

Løver, kroner og 
monogrammer. 
Grev Axel af Rosenborgs
kniplingssamling
Udstillingen viser et udvalg af Grev Axel af Rosenborgs kniplingssamling, som

han har arvet fra sin farmor prinsesse Margaretha.

Samlingen spænder vidt fra de fineste syede og håndkniplede kniplinger til

maskinfremstillede kniplinger som gradvist afløste de håndlavede fra midten

af 1800-tallet. Fascinationen af hvad maskiner var i stand til, holdt også sit

indtog i de kongelige kredse på den tid. I samlingen finder man bl.a. impone-

rende stolaer og lommetørklæder monteret med smukke kniplinger og syede

monogrammer og kroner. 

Museum Sønderjylland, Kunstmueet i Tønder
Til 5.5.

Per Inge Bjørlo
Udstilling med værker af den norske billedkunstner Per Inge Bjørlo (f. 1952). 

Per Inge Bjørlo er ikke for ingenting landsmand med Edvard Munch. De to

kunstnere har trods forskellige livstidsperioder og meget anderledes kunstne-

riske udtryksmaterialer et fællesskab i deres kunstværkers indhold og i sær-

deleshed i indholdets udtrykskraft. Det handler hos Munch såvel som hos

Bjørlo om det eksistentielle især udtryksfuldhed om det menneskelige vilkår

og også vilkårets involvering af angst. Udstillingen omfatter installationer,

skulpturer, objekter, maleri og grafik.

Der er til udstillingen udgivet en bog – se publikatoner.

Ringkøbing-Skjern Museum, Bundsbæk Mølle
Sommeren over

Bytte-bytte købmand – fra købstadsprivilegium til
Netto
Årets sommerudstilling på Bundsbæk Mølle handler om købmænd og dag-

ligvarehandel gennem 200 år. Historien fortælles i film, lyd, billeder, tekst og

genstande.

Udstillingen sætter fokus på 1800-tallets rige privilegerede købmænd i køb-

staden Ringkøbing, og hvordan nye købmandsbutikker på landet gav start-

skud til nye landsbyer for 100 år siden. Den gamle købmandsforretning fra

Dejbjerg er stillet op i udstillingen og har åbent i flere af højtiderne. De gamle

kontrabøger er lagt frem, og man kan slutte af med et besøg i Netto midt i

udstillingen.

Energimuseet, Tange, Bjerringbro
Til 1.11.

Et kvantespring til fremtiden – Niels Bohrs atommodel
100 år
I 2013 er det 100 år siden Niels Bohr udtænkte en model for atomets opbyg-

ning. Modellen der synliggjorde teorien, er i dag kendt verden over af millio-

ner af mennesker. Den er på mange måder blevet en væsentlig brik til en na-

turvidenskabelig forståelse af verden. I 1922 fik Niels Bohr Nobelprisen for

”udforskningen af atomernes struktur og af den stråling, der udsendes fra

dem”.

Efter 1945 var Niels Bohr meget op-

taget af, hvordan atomenergiens fre-

delige anvendelse til energiproduk-

tion kunne udvikles. Han var bekym-

ret for atomkapløbet og skrev i 1950

”Det åbne brev” til FN. Her argumen-

terer han for, at en spredning af vi-

den er det bedste grundlag for at

undgå en optrapning med atom-

våben. I årene efter spillede han en

afgørende rolle for etableringen af

CERN i 1954 og atomforsøgsstatio-

nen Risø i 1958.

Til udstillingen er udarbejdet to animationsfilm i samarbejde med MARK-film

i Viborg. Filmene demonstrerer henholdsvis Bohrs atommodel med kvante -

spring og fissionsprocessen.

Tilbage i 1800-tallet havde man opdaget, at forskellige grundstoffer i glø-

dende tilstand udsender forskellige former for lys. Bohrs atommodel forkla-

rede disse mønstre. Der er der til udstillingen lavet to lysinstallationer, der vi-

ser spektrallinjerne for brint og helium.

I udstillingen er der også en række interaktive opstillinger, der demonstrerer

forskellige fænomener, som knytter sig til Niels Bohrs arbejde.

I tilknytning til udstillingen er der en plakatudstilling med 12 af Mette Høst’s

billeder. Hun har i en årrække arbejdet med at give forskningen på Niels Bohr

Instituttet et kunstnerisk udtryk.

Kastrupgaardsamlingen, Kastrup, København
Til 2.6.

Mundus Tintinabuli – Søren Bjældes Verden
Træsnit, tegninger, skulpturer.

Udstillingen med Søren Bjælde værker er omtalt i Danske Museer nr. 2, 2012

og nr. 6, 2012.

Der er til udstillingen udgivet en bog, også omtalt i Danske Museer nr. 2,

2012.

Kunsthallen Brandts, Odense
Til 26.5.

Beboeligt kunstværk, to installationer 
af Phoebe Washburn
Over 800 kvadratmeter i Kunsthallens to sammenhængende sale har den

amerikanske kunstner Phoebe Washburn skabt to installationer, der er for-

bundne i et økosystem. I den ene sal er en trækonstruktion indrettet med en

lejlighed i fire meters højde. Denne er i åbningstiden beboet af to personer,

som tilbereder mad, opdaterer deres sociale profiler, spiller guitar, broderer

eller spiller bordtennis. Personerne forsyner udstillingens gæster med energi-

drikke. Vand fra lejlighedens husholdning bliver renset undervejs til det tilstø-

dende rum via ’organer’ og slanger til en række vævede hospitalssenge. I

sengene vokser små planteskud, som bliver omplantet og plejet. Nogle har

bedre vilkår end andre.

Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Museum Jorn, Silkeborg
Til 2.6.

Jean Dubuffet. Grafik fra samlingerne
Udstilling i tegningsgalleriet  af et udvalg af museets store samling af værker

af Jean Dubuffet.

Noël Arnaud skriver i kataloget til den første store udstilling af Dubuffets

værker i Silkeborg i 1961. Optaget af det store i det små, af detaljer i mate-

rien og i naturens stoflighed, inviterer Dubuffet til fordybelse og nærvær.

Hans grafiske værker kredser i deres nærstudier af ubetydeligheder om hver-

dagens stille poesi.

Syet knipling, Point de Gaz. Por-
trætter af Dronning Lovisa og
Frederik VIII. 
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