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Danske Museer er et tids-
skrift om museernes egenart 
og deres aktuelle arbejdsvil-
kår. Danske Museer giver et 
bredt indblik i museumsfagli-
ge emner og har til formål at 
debattere, reflektere og skabe 
forståelse for museets mang-
foldighed og relationer til det 
øvrige samfund, kulturliv, 
politik, uddannelse, undervis-
ning og videnskab. 
Artikler i Danske Museer 
spænder fra kritisk kommen-
tar, polemik og debat til analy-
se og argumenteret oplysning 
om de aktiviteter, som til dag-
ligt finder sted i eller udgår 

fra museerne – med bidrag 
fra museernes bestyrelser, 
ansatte, ledelse og andre med 
faglig interesse for museer og 
museernes arbejde. Danske 
Museer er et pointgivende 
tidsskrift, som udgives 4 gange 
årligt af den Erhvervsdrivende 
Fond Museumstjenesten med 
støtte fra Kulturstyrelsen.  
Artikler og billeder i Danske 
Museer må ikke benyttes kom-
mercielt eller til netudgivelser 
uden udgiverens, Museumstje-
nestens tilladelse. Pdf af artik-
ler kan bestilles hos udgiveren 
og koster kr. 750,- pr. stk.

Omslag: Museumsfagligheden har 
mange farver. Omslagets forside-
foto er fra Konservatorskolen på 
Esplanaden i København. Skolen 
udgør i sig selv en selvstændig og 
central faglig brik i den sammensatte 
museumsfaglighed, som flere artikler 
kredser om i dette nummer af Danske 
Museer. På bagsiden et glimt fra 
skolens kunstlinje, den ene ud af fem 
faglige retninger; her arbejder man 
med konservering og restaurering af 
malerhåndværk og dekoration på 
træ, lærred og andre underlag.

Forsidefoto: Fiona H. Gammelgaard.
Bagsidefoto: Beate Knuth Federspiel 
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pædagogikum” (se Becker s. 14 og Dam Christen-
sen s. 6). Greb, der gennem tiden er dukket op 
for at afdække, styrke og skabe forudsætninger 
for en sådan faglighed. 
I og mellem linjerne i artiklerne står det klart: at 
museumsfaglighed hverken er noget statisk eller 
helligt. At den afhænger af, hvad vi vælger at put-
te i den, og at forskellige institutioner til forskel-
lige tider spiller ind på, hvad det er for en viden, 
der bedst kvalificerer til at beskæftige sig med og 
forstå museumsområdets egenart. At det er tvivl-
somt, om det giver mening at tale om museums-
faglighed i ental (selv om vi her foregiver, at det 
gør). Og at de mange særfaglige kundskaber, som 
vi begriber og angriber museumsarbejdet med, 
ikke er isolerede facts og erfaringer, men må for-
stås ved at søge sammenhænge mellem delene. At 
lige netop evnen til at få øje på og skabe sammen-
hænge og samspil mellem forskellige fagligheder, 
kunne være en vej ind til kernefagligheden? 
Endelig, og særligt værd at huske på undervejs: 
at museumsfaglig viden kun har kvalitet, hvis den 
kan bruges – hvis den er funktionel. Det vil sige, 
at den bidrager aktivt til at øge vores forståelse for 
museet og samfundet, sætter tingene i perspek-
tiv, at den gør os klogere på vores eget og andre 
menneskers liv.

Vejene til Rom
– og museumsfagligheden

Af Line Hjorth  
Christensen
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For hvem der vil forstå begrebet ’museumsfag- 
 lighed’, et tema i dette nummer af Danske 

Museer, er det som med Freud og Rom: Den 
kendte tænker havde en stærk drøm om at besøge 
byen og planlagde også flere ture hertil. Det satte 
en voldsom fobi længe en stopper for, selv om 
det lykkedes til sidst. Det var Roms topografi og 
mange historiske lag og måden, de levede side 
om side på, der især optog Freud, men også byens 
kunst, litteratur og arkitektur. Museumsfaglig-
heden er hverken en by i Rusland eller Italien, 
og det er vanskeligt at pege på en enkelt viden-
skabsmand, som har kortlagt dens betydninger 
og muligheder, men mange har forsøgt. For som 
den evige stad rummer også museumsfagligheden 
lag af betydning og fortolkning, centrale fænome-
ner og problemer, historiske milepæle, ideer og 
værdier, der lever side om side og giver grund til, 
at ordet overhovedet findes. Hvad det egentligt 
betyder, hvordan det har udviklet sig, og hvordan 
vi fortsat forsøger at styrke museumsfagligheden 
ved at tilegne os den gennem uddannelse, kaster 
en række skribenter lys på i dette nummer af 
Danske Museer. Vi støder her på nøgleord som 
’museologi’, ’tværfaglighed vs særfaglighed’, 
’teori vs praksis’ og på den forjættende forestil-
ling om et kernefagligt ’museologicum’ - ”en slags 
museernes pastoralseminarium”, et ”museernes 
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et 30 ETCS tilvalg i Kulturarv og museums-
formidling på overbygningsniveau.5 Med 
kombinationen af museum og noget 
andet peges videre ud mod beslægtede 
uddannelser, fx overbygningsuddannelser 
i henholdsvis Kulturarvsformidling, som 
indeholder moduler i ”Museal kultur” 
og ”Museal kommunikation”, Oplevel-
sesdesign, som bl.a. rummer mulighed 
for udvikling af design for museer, samt 
Sustainable Heritage Management, som ind-
drager relevant institutionelt rammeværk. 
Museumselementer kan tillige indgå i 
overbygningsuddannelser i eksempelvis 
Moderne kultur og kulturformidling, Kultur 
og formidling, Dansk samt Informationsviden-
skab og kulturformidling.6 
Uddannelsesbilledet er broget, og det 
bliver ikke mindre broget, hvis man op-  
lister rækken af frie kursusudbud med 
museologiske elementer. Flere udbydes 
fra et af de 15 universitetsinstitutter, som 
er medlem af Dansk Center for Museums-
forskning (DCM).7  For nyligt kunne 
centeret i et survey konkludere, at især 
”formid  ling” fylder meget i uddannelses-
udbuddet.8 

Museernes egne uddannelser
I det forrige har det handlet om uddan-
nelser med tyngde andre steder end i fx 
ledelse, drift, branding, registrering og 
økonomi på museer. Den svage universi-
tære forankring af disse felter kan til dels 
findes i en stærk tradition for efter- og vi-
dereuddannelse uden for universiteterne. 
På baggrund af 1966-årsmødet i DKM 
afholdt man allerede året efter det første 
af flere sommerkurser med ”en blanding 
af teoretisk og praktisk arbejde”. Det var, 
med en af initiativtagernes ord flere år 
efter, ”det bredspektrede tilbud rettet 
mod alle personalegrupper … kort og 
godt en række folkehøjskoleimpulser ind 
i en museumsverden, der ellers var på vej 
til at professionalisere sig.” Videre hed 
det, at at kurserne afspejlede amerikanske 

Museologi på universiteterne

På Dansk Kulturhistorisk Museumsfor-
enings (DKM) årsmøde i 1966 lanceredes 
en ide om en fireårig uddannelse på en 
fremtidig ”Dansk Museumshøjskole”.1 
Den var tænkt som et modtræk til bibli-
otekarernes forventede dominans på de 
mange kulturcentre, man troede var på 
vej, bl.a. fordi denne profession havde 
haft en selvstændig uddannelse siden 
1918. Museumshøjskolen blev nok etab-
leret i 1988, men museumsuddannelsen 
blev aldrig til noget. Heller ikke tanker i 
2003 om et ”Museumsakademi” på linje 
med Danmarks Biblioteksskole, Konser-
vatorskolen, Filmskolen, m.v., der skulle 
afløse den nu realiserede Museumshøj-
skole, blev til noget.2 
I lyset af at flere af disse skoler længe har 
haft universitetsstatus såvel som at museo-
logi udbydes som mere eller mindre hele 
BA- og kandidatuddannelser i andre lan-
de, har akademiske uddannelser i museo-
logi stadig trange kår i Danmark. I dag er 
det kun muligt at tage såkaldte tilvalg: En 
dansk BA (180 ETCS) forudsætter, firkan-
tet sagt, at den studerende tilvælger yder-
ligere 45 ETCS uden for sit grundfag. Det 
giver f.eks. mulighed for at tage et tilvalg i 
Museologi på Københavns Universitet, der 
inkluderer museernes historie og teori, 
udstillinger og formidlingspraktik. Eller 
et tilvalg af samme længde i Museologiske 
studier på Aarhus Universitet, der inklude-
rer fokus på institutioner, kulturarv, ud-
stillinger og et praktikelement, som skal 
give indblik i organisation og funktion. På 
Aarhus Universitet var det fra de tidligere 
00’ere desuden muligt at tage en master 
i Museologi (60 ETCS).3 I Aarhus har man 
for nylig fået akkrediteret en master i 
Curating; med en overvejende æstetisk 
orientering forventes tilbuddet at kunne 
optage cirka 20 studerende med henblik 
på efter- og videreuddannelse.4

Tænkes museumsuddannelser endnu 
bredere, tilbyder Københavns Universitet 

I sammenligning med de øvrige 
nordiske lande står de danske 
universiteters museologiske 
uddannelser ikke nær så stærkt. 
Ud fra et rids af universiteter-
nes, Museumshøjskolens og 
ODMs uddannelsesudbud gen-
nem 25 år spørger artiklen til 
denne relativt set svage univer-
sitære forankring: Skyldes den 
en stærk professionsidentitet, 
som til dels har hæmmet strate-
gisk udvikling af forskningsba-
serede uddannelser?

Af Hans Dam Christensen,  
professor, IVA, Københavns Universitet, og 
formand for styregruppen i Dansk Center 
for Museumsforskning

Museumsfaglighed før & nu

En forvitret  
professionsuddannelse?
– tanker om museumsuddannelser i Danmark
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umsassistenter, og han beskrev på samme 
tid et ”museologicum, en slags museer-
nes pastoralseminarium”, som rettede 
sig mod det videnskabelige personale.13 
Forslaget kan i hvert fald føres tilbage til 
2002, hvor daværende lektor ved Muse-
umshøjskolen og nuværende direktør for 
ODM, Nils M. Jensen, advokerede for et 
”museernes pædagogikum”. Det var nød-
vendigt, fordi universiteternes traditionel-
le kandidatuddannelser (kunsthistorie, 
arkæologi, etnologi osv.) til dels ignorere-
de det arbejdsmarked, som størstedelen 
af kandidaterne var på vej til.14 
Jensen var ligesom senere Strandgaard 
opmærksom på den daværende udvikling 
af universiteternes suppleringsfag – om-
trent svarende til de nuværende tilvalg 
– og master-uddannelse, men mente 
åbenbart ikke, at de ville dække behovet 
for nye kompetencer som ”pædagogik, 
administration, PR og kommunikation”. 
Strandgaard påpegede, at selv om disse 
uddannelser var på vej, fandtes en ”dansk 
tradition for at museerne kan selv”; der-
for gav det mening at have en uddannelse 
på tværs af fagene, ”byggende på muse-
ernes egne erfaringer”.15 Forslaget blev 
aldrig så konkret som et pastoralseminari-
um, og selv om uddannelsen fortsat ikke 
var blevet til noget i 2010, var Strand-
gaard seks år tidligere med til at søsætte 

og østeuropæiske universitetsuddannel-
ser, og det, der manglede, ville komme: 
”Men langsomt. Derfor kan vi ganske 
roligt gå lidt videre i det samme spor og 
bevare goderne ved de korte kursusperi-
oder, ved den indædte blanding og ved 
den indædte insisteren på samværet frem 
for den ensporede dygtiggørelse. Sådan 
nogen er vi.”9 
I 1966 var tanken dog først og fremmest, 
ifølge daværende rektor for Museums-
højskolen, Ole Strandgaard, at udvikle 
en uddannelse, som kvalificerede til 
lederstillinger på de mindre museer og 
underordnede stillinger på de større.10  
Rektoren gav selv et bud på en længere 
uddannelse, nemlig en ”professionsba-
chelor”, der skulle aflaste de videnskabe-
lige medarbejdere ved at have fokus på 
”røgt og pleje af samlinger”, ”dokumen-
tation”, ”museumsformidling generelt”, 
”udstilling” samt ”drift”. 11 Årsagen var 
museernes ændrede kompetencebehov 
på grund af færre inspektørstillinger og 
en kommende udskiftning af en stor del 
af det teknisk-administrative personale. I 
stedet for ”sidemandslæring” var en ”mu-
seumsteknikeruddannelse” på 210 ETCS 
et ressourcebesparende alternativ.12 Den 
blev heller ikke til noget.
Året inden havde rektoren også talt for 
en halvårs ”tilvalgsuddannelse” for muse-

En undersøgelse foretaget af Dansk Center for Museumsformidling (DCM) har 
vist, at området formidling udgør en vigtig del af de museumsrelaterede uddan-
nelser. Her et glimt fra en ekskursion til Statens Museum For Kunst og ’SMK 
Friday’ i efteråret 2014, hvor studerende fra Københavns Universitet deltog i 
arrangementet med henblik på efterfølgende at skrive opgaver om museumsfor-
midling, herunder om museernes øgede fokus på oplevelses- og eventkultur.  
Foto: L. Christensen.

www.roblon.com
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en Museumsinspektøruddannelse med fokus 
på museets omverden, samlinger, ledelse 
og markedsføring.16 
I det hele taget har Museumshøjskolen og 
senere ODM nok haft problemer med at 
realisere længerevarende uddannelser og 
’muselogicum’. Ikke desto mindre har man 
gennem de seneste tyve år udbudt mange 
kortere niveautilpassede kurser og læn  - 
gere kompetencegivende uddannelser, 
foruden museumsinspektøruddannelsen.
Af større ting kan nævnes Nordisk Mu-
seumsleder Uddannelse (2001), udbudt 
med støtte fra Nordisk Ministerråd.17 
Uddannelsen kørte i et par omgange, og 
blev i 2008 efterfulgt af en Museumsleder-
uddannelse/Leisure Management, udviklet i 
samarbejde med Center for Erhvervsret-
tede Uddannelser Lolland-Falster.18 I de 
tidligere 00ere iværksattes tillige en Muse-
umsformidleruddannelse, bl.a. med hjælp 
fra en lektor fra Slagelse Seminarium 
og en folkeskoleforsker fra Danmarks 
Pædagogiske Universitet.19 I 2009 kom 
MuseumsUnderviserUddannelsen, udviklet i 
samarbejde med Skoletjenesten på Sjæl-
land med støtte fra Kulturarvsstyrelsen 
og assistance fra en seminarielektor på 
Frederiksberg Seminarium.20

Forsknings- og/eller professions- 
baserede uddannelser?

Især underviser- og formidleruddannel-
serne inviterer til spørgsmålet om, hvor 
universiteternes museologiske forskning 
er henne i museernes egne uddannelses-
tilbud. Selv om både danske og uden-
landske universitetsforskere undervejs 
har gæsteundervist på uddannelserne, 
har det ikke udviklet eller sikret området 
et solidt forskningsunderlag. Allerede 
tilbage i Den kulturpolitiske redegørelse, 
Betænkning 517 (1969) blev formidling 

og udstilling eksempelvis identificeret 
som museernes hovedproblem, fordi der 
ikke fandtes en uddannelse inden for 
området. Især siden midt-1990’erne har 
universiteterne adresseret denne man-
gel, og i sit 2012-survey’et kunne DCM 
dokumentere, at universitetsforskningens 
hovedvægt tydeligvis lå her. Derfor kan 
man måske undre sig over, at den ikke 
har været mere involveret i udviklingen 
af uddannelserne.21 Ser man på en stor 
del af de øvrige professionsrettede kurser 
og uddannelser, findes kun begrænset 
universitetsforskning på disse områder.
Overser man de finere nuancer i historik 
og debat, kunne det se ud som om, at 
Museumshøjskolen og senere ODM ikke 
har arbejdet strategisk med universiteter-
ne om at sikre forskningsbaseret viden for 
deres uddannelser. Indtrykket er i hvert 
fald, at en dansk tradition for professi-
onsorienterede kurser og uddannelser, 
udviklet i samarbejde med seminarieun-
dervisere og, i enkelte tilfælde, forskere 
uden for den universitære museumsforsk-
ning, har rodfæstet sig. 
I det forrige kan man også ane en stærk 
selvforståelse med formuleringer som 
”Sådan nogen er vi”, ”… byggende på mu-
seernes egne erfaringer” og ”… dansk tra-
dition for at museerne kan selv.” Tilbage 
i 2006 skrev daværende ODM-formand, 
Lene Floris, i forbindelse med fusionen 
af Museumshøjskolen og ODM tillige: ”… 
vi ønsker gennem efteruddannelse og 
tilførsel af større kompetencer at styrke 
museerne på deres egne betingelser. 
Derfor skal efteruddannelsen fortsat ligge 
i museernes regi.” Andre uddannelsesin-
stitutioner kunne nok bidrage med noget 
andet, men ”… vi kan koncentrere os om 
at forædle de kurser og uddannelser, som 
kun museumsfolk kan præge ….”22 

Der findes mere nuancerede synspunkter, 
bl.a. hos Strandgaard, selv om den stærke 
professionsidentitet igen skinner igen-
nem. Han åbner nok for, at universi- 
teterne har deres styrker, men ”(e)fter- 
uddannelse af ledere og museologisk 
skoling af inspektører hører sammen”, og 
”Museumshøjskolen har de bedste forud-
sætninger for at perspektivere museolo-
gien i lyset af såvel praktisk museumsar-
bejde som mere teoretiske overvejelser 
om museernes funktion og rolle.” Selv 
om Strandgaard tilbage i 1998 ønskede, 
at faget museologi i højere grad ville 
vinde indpas på universiteterne”, skulle 
det stadig ses i lyset af, at: ”… Vi har også 
en dansk tradition for at museumsfolk 
bidrager til museologien gennem egne 
observationer og refleksioner.”23 
Den tradition er der for så vidt ikke 
noget i vejen med i sig selv. Citaterne 
antyder dog en operationaliseret distink-
tion mellem universitetsforskning og 
museumsprofession, som nødvendiggør 
museumsstyrede efteruddannelser. Også 
de længerevarende af slagsen, selv om de 
som nævnt aldrig er realiseret. Professio-
nens egne uddannelsesudbud har imid-
lertid svagheder: folk kan mangle tid, og 
de økonomiske omkostninger er så store, 
at offentlig støtte er påkrævet. Dertil 
kommer, naturligvis, museumsverdenens 
prioriteringer i det hele taget. ODMs års-
rapport for 2013 påpeger således præcist, 
at ”vigende statslige tilskud, der er den 
klare forudsætning for at kunne udvikle 
fagligt væsentlige og efterspurgte kurser”, 
er skyld i ”en vis stagnation i deltagelse”. 
Allerede året før blev det bemærket, at 
bevillinger til videre- og efteruddannelse 
var blevet ”reduceret drastisk, uden klare 
bevæggrunde”, og derfor var det ”… 
gode og solide arbejde til gavn for rigtigt 
mange i den danske museumsverden 
udfordret.”24 
Sådanne forhold gør det i sagens natur 
svært at sikre kontinuitet. Når muligheder 
for strategisk udvikling af forsknings-
baseret viden til udvikling af professio-
nens egne uddannelser heller ikke har 
været udfoldet, bidrager det måske til 
(billedet af) det relativt svage udbud af 
universitære uddannelser. For hvorfor 
skulle universiteterne gå i gang med at 
udvikle forskning, de ikke selv kan bruge 
i uddannelsesøjemed? Det kan selvfølge-
lig lyde som en dårlig undskyldning fra 
universiteternes side. Men de traditionel-
le museumskandidatfag er jo i forvejen 
forskningsbaserede, mens museerne og 
deres organisationer fortrinsvis selv har 
villet udvikle det, man kunne kalde for en 

Et hold studerende i Kulturformidling ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU, 
besøgte i foråret Roskilde Museum og flere andre af byens kulturinstitutioner. Tilvalget i Kultur-
formidling er én blandt flere uddannelser, hvor museerne og museologien indgår i rammen af et 
bredere fagudbud; i dette tilfælde dækkes museumsområdet som del af et 15 etcs bachelorkursus 
om ABM-institutioner, arkiver, biblioteker og museer. Foto: L. Christensen.
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nye registreringsdatabase SARA. Erfaringer fra  
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Tilmelding og valg af workshop på www.mmex.dk  
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Museumsfaglighed aktuelt

Af Iben Augustsen,  
kommunikationskonsulent, ODM

Der står museum foran 
alt, hvad vi laver

Sidste år blev antallet af deltagere på efteruddannelsesaktiviteter 
hos Organisationen Danske Museer, ODM, næsten fordoblet. Resul-
tatet er opnået uden brug af ekstra ressourcer og evalueringerne  
viser, at kvaliteten er på samme høje niveau som hidtil. I denne arti-
kel fremhæves nogle af de ændringer hos ODM’s efteruddannelse, 
der har ført til den positive udvikling.

Konservatorer undervises af Erminio Signorini. Foto: Cesmar 7. 
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en mindre andel i en stor konference 
om LED-belysning, arrangeret af DTU 
Fotonik. Valg af belysning har ikke blot 
betydning for publikumsoplevelsen, men 
også for genstandenes tilstand og museer-
ne ressourceforbrug. Vi har netop åbnet 
for tilmelding til 7. udgave af ”Museums 
Undervisnings Uddannelsen”, som Skole-
tjenestens fremragende undervisere vare-
tager for os. Vi forventer desuden snart at 
kunne præsentere en revideret uddannel-
se målrettet til ledere på museer”.
ODM fejrer 10 års jubilæum i år, og de 
mange års erfaring gør det muligt at 
trække på et stort netværk af internatio-
nale kontakter, eksempelvis via interna-
tionale søsterorganisationer og Network 
of European Museum Organisations, 
NEMO. Her hentes både inspiration til 
nye temaer og indgås aftaler om at levere 
efteruddannelse. I øjeblikket arbejdes der 
på et masterclass program, hvor internati-
onale kapaciteter hentes til Danmark for 
at undervise på det højeste faglige niveau.

Målet afgør valg af metode
”For mange er efteruddannelse lig med 
kurser, men vi ser det gerne i et lidt 
bredere perspektiv. Den måde, som kom-
petenceudvikling og læringsaktiviteter 
gennemføres på, skal tilpasses de behov, 
der er på museerne,” fortæller ODM’s 
uddannelsesleder. Det betyder, at ODM’s 
efteruddannelse i dag leverer ydelser og 
service på mange forskellige måder: Fy-

spørgsel efter projektporteføljestyring og 
genstandsfotografering.

Bredt samarbejde giver dygtige  
undervisere
ODM’s efteruddannelse stræber efter at 
være med på forkant på de områder, hvor 
der er potentiale for at videreudvikle mu-
seerne og deres ansatte. Aktuelle temaer 
er bl.a. revision af museernes rolle i sam-
fundet, digitalisering og rettigheder, bru-
gerinddragelse, koblingen af forskning og 
formidling og balancen mellem faglighed 
og bæredygtighed. For at det skal lykkes, 
er det nødvendigt med et bredt samar-
bejde med andre organisationer. ”Vi er 
et samlingspunkt, der trækker på et vidt 
forgrenet netværk af fagfolk, praktikere 
og eksperter. Målet for samarbejde er at 
skabe gode resultater for museerne og de-
res ansatte,” forklarer Jacob og fortsætter, 
”Vi arbejder for eksempel tæt sammen 
med KEP (Konservatorernes Efteruddan-
nelses Pulje), som laver nogle supergode 
aktiviteter for konservatorerne. Aktuelt er 
der aktiviteter om ”Pesticider på museer”, 
”Mørtel anvendt i konservering” og ”Enzy-
mer i papirkonservering”. Vi bidrager til 
at formidle resultater fra ”Bæredygtighe-
dens Prisme”, som er et virkelig interes-
sant formidlings- og forskningsmiljø. Det 
har eksempelvis handlet om, hvad der 
guider os gennem en udstilling, samt 
hvilke veje eller ruter vi som publikum, 
skaber i udstillingen. Sidste år havde vi 

Grundlæggende leverer ODM efterud- 
  dannelse inden for de fem muse- 

umssøjler: Indsamling, registrering, beva- 
ring, forskning og formidling, og har 
dertil tilføjet kurser inden for områderne: 
Organisation og ledelse, herunder mål-
rettet arbejdsmiljøuddannelse, projekt-
ledelse eller kurser i moms og afgifter i 
museer.
Da Jacob Buhl Jensen overtog stillingen 
som uddannelsesleder for ODM’s efter-
uddannelse sidste år, blev der et skærpet 
fokus på museernes konkrete behov og 
på fortsat, men i stigende grad at anvende 
ressourcerne til at udvikle og dele viden, 
der understøtter museernes drift og 
udvikling. 
”Jo tættere vi er på museerne, desto bedre 
forstår vi deres behov og kan støtte op 
med målrettede lærings- og udviklings-
aktiviteter,” siger Jacob Buhl Jensen fra 
ODM’s lokaler på Vartov. Derfor er han 
også startet på at besøge alle museerne. 
”Det kommer nok til at tage lidt tid,” siger 
han med et smil på læben med udsigten 
til, at han stadig mangler over 150 besøg. 
”Besøgene er et vigtigt signal til museerne 
om, at vi er til for dem. Samtidig giver 
besøgene et godt indblik i de enkelte mu-
seers styrker, som vi kan bringe i spil til 
gavn for den samlede branche”. Møderne 
har eksempelvis identificeret museer, 
der kan videregive deres gode erfaringer 
fra deres målrettede samarbejde med de 
frivillige. Møderne har også vist en efter-

Træning i presse- og mediearbejde ved Dorthe Chakravarty. Foto: Iben Augustsen.



udvikle museerne, og hvem der ”blot” 
ønsker at profilere sig selv eller sine pro-
dukter over for en ny målgruppe. Det er 
særligt på dimensionerne ”praksisnær” og 
”effektfuld”, at undervisere falder fra. 
Læringsprincipperne anvendes også i kur-
susevaluering med de garvede undervise-
re. Her støtter dimensionen ”aktualitet”, 
at kurset til stadighed matcher behovene. 
Nogle undervisere har mere fokus på, 
hvad der skal undervises i, end hvad del-
tagerne skal kunne bagefter. Her bruges 
principperne til at justere på undervis-
ningsformen, så deltagerne kan overføre 
de nye metoder til egen praksis.

Er til for museernes skyld
Ved at samle efteruddannelse for museer 
og deres ansatte hos ODM, har alle muse-
er adgang til viden og kompetenceudvik-
ling, der støtter deres drift og udvikling. 
Et efteruddannelsesudvalg bestående af 
medlemmer fra ODM’s bestyrelse kon-
sulteres og følger løbende med i ODM’s 
efteruddannelse.
Adgangen til kompetenceudvikling for 
alle museer inden for de nævnte og 
væsentlige museale arbejdsfelter har 
netop været en af begrundelserne for, at 
ODM’s efteruddannelse har fået støtte af 
Kulturstyrelsen: ”Støtten fra Kulturstyrel-
sen motiverer os til at anvende ressourcer-
ne bedst muligt til at udvikle de danske 
museer,” slutter Jacob Buhl Jensen.

Læringsprincipper styrker udbyttet 

raftensmøde, workshop, kursus, seminar, 
symposium, kompetencegivende (efter)
uddannelse, rådgivning og facilitering. 
Hvis et museum eksempelvis skal styrke 
samlingsberedskabet for at overholde mu-
seumsloven, kan det være mere hensigts-
mæssigt ud fra et ressource- og tidsper-
spektiv at få en ekspert hjem på museet 
og facilitere udvikling af risikovurderin-
ger og handleplaner end at sende en 
medarbejder på kursus. Hvis et museum 
ønsker at indføre projektledelse som ar-
bejdsform, kan man holde kurset på eget 
museum og arbejde med egne projekter. 
Herved sker der kompetenceudvikling 
af medarbejderne samtidig med, at der 
bliver løst nogle konkrete opgaver.

ODM’s læringsprincipper
•  Praksisnær. Deltagerne omsætter det 

lærte til egne forhold i dagligdagen. 
Deltagernes praksis må gerne ud-
fordres, men det skal give mening i 
en museal kontekst. 

•  Involverende. Deltagerne bringer 
egne erfaringer, faglighed og situa-
tion i spil undervejs. 

•  Aktuel. Der arbejdes med aktuelle 
og tidssvarende metoder og pro-
blemstillinger.

•  Varierende. Der anvendes forskel-
lige pædagogiske virkemidler til 
at fastholde deltagernes fokus og 
interesse over tid.

•  Effektfuld. Deltagerne får noget med 
hjem, som styrker udbyttet af deres 
arbejdsindsats. Læring og efterud-
dannelse gør en forskel.

Jacob Buhl Jensen, uddannelsesleder hos ODM. 
Foto: Iben Augustsen.

Jacob Buhl Jensen har introduceret et sæt 
af læringsprincipper, der underbygger, 
at deltagerne får noget anvendeligt med 
hjem, når de deltager i ODM aktiviteter. 
Principperne anvendes i udviklingen af 
nye læringstiltag og til at sikre, at undervi-
sere har det rigtige fokus, når de undervi-
ser for ODM. 
Når principperne anvendes i dialogen 
med potentielle undervisere, bliver det 
meget tydeligt, hvem der brænder for at 

Personalia og Priser

Museumsdirektør Frank Birkebæk, Roskilde Museum er blevet 
tildelt Ny Carlsbergfondet Hæderslegat
Legatet gives for en enestående og vedholdende indsats, der 
både har lokal, national og international betydning.

Statens Naturhistoriske Museum
Professor Peter C. Kjærgaard er udnævnt til ny direktør. Han 
kommer fra en stilling som professor i evolutionshistorie og 
leder af Center for Biokulturel Historie ved Aarhus Universitet.
Professor Kurt H. Kjær har modtaget Danmarks Geologipris 
2014 for sit store arbejde med at kortlægge gletsjernes historie i 
Grønland ved hjælp af gamle luftfotos fra fly. Det har resulteret i 
et uvurderligt datasæt, som er blevet en grundpille i grønlandsk 
glaciologisk forskning.
Forfatter og lektor Henning Knudsen har modtaget den pre-
stigefyldte Amalienborgpris på 100.000 kr. til en oversættelse af 
værket Fortællingen om Flora Danica.

Det Fynske Kunstakademi
Et enigt ansættelsesudvalg har peget på den danske kunstner 
Kristine Kemp som ny professor ved Det Fynske Kunstakademi. 
Fra 1. oktober 2015 og seks år frem skal hun undervise de unge 
kunststuderende i Odense.

Naturhistorisk Museum, Aarhus
Har ansat den internationalt anerkendte sommerfugleekspert 
Thomas J. Simonsen som forsker pr.1. april 2015. Thomas J. Si-
monsen er ph.d. fra Københavns Universitet og Statens Naturhi-
storiske Museum, men har i de sidste 10 år haft en international 
karriere.

Årets Akademimedaljer – Det Kongelige Akademi for de  
Skønne Kunster
Thorvaldsen Medaillen gik år til Viera Collaro og Per Bak Jensen. 
De modtog medaljen for deres fremragende arbejde inden 
for den frie kunst; Viera Colaro for sine ”enkle, fokuserede og 
yderst præcise værker” og Per Bak Jensen for sit fotografiske 
virke og ”knivskarpe motiver”.
Eckersberg Medaillen gives til en ”indsats af høj kvalitet inden for 
den frie eller bundne kunst” og tildeltes i år til billedkunstnerne 
Henrik Plenge Jakobsen, Ann Lislegaard og Mette Winckel-
mann. 

ARKEN, Ishøj, København
Vinderne af ARKEN’s Kunstpris og Rejselegater:
Karoline H. Larsen og Gudrun Hasle og Danh Vo.

Den Gamle By, Aarhus
I maj 2014 lod museet fire unge studerende flytte ind i museets 
kollektiv-lejlighed, hvor de i uge skulle leve som i 1974.

Meddelelser
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Dette projekt er nu indstillet til fornyel-
sesprisen, der er stiftet af den Selvejende 
Institution Historiske Dage.

Ny Carlsbergfondet
Har uddelt priser til fire markante per-
soner i dansk kunst- og museumliv:
Carl Jacobsens Kunstnerlegat 2015 på 
100.000 kr. til Kirstine Roepstorff og  
Christian Lemmerz.
Ny Carlsbergfondets Museumsmandslegat 
på 150.000 kr. til Anne Højer Petersen, 
Fuglsang Kunstmuseum og Ny Carlsberg-
fondets Hæderslegat 2015 på 250.000 kr. 
til Frank Birkebæk, Roskilde Museum.

Rungstedlund
Rungstedlundprisen 2015 er tildelt 
Forfatteren Tom Buk-Swienty  som i de 
senere år har beskæftiget sig indgående 
med Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen.
Prisen er på 50.000 kr. er stillet til rådig-
hed af Hørsholm Kommune.

SFINX-prisen
SFINX-prisen 2015 er tildelt Mogens 
Nykjær. På Historiske Dage 14.-15. marts 
2015 blev SFINXs Formidlingspris tildelt 
kunsthistorikeren, lektor emeritus  
Mogens Nykjær. Mogens Nykjær har gen-
nem årene skrevet en lang række artikler 
for Tidsskriftet SFINX.

KUNSTEN, Aalborg
Kulturminister Marianne Jelved har 
overrakt Artbeat-prisen  til KUNSTEN. 
KUNSTEN får prisen for man har flyttet 
samlingen ud af museet og ud i gaderum-
met. Ved at tage kunsten ud af de vante 
rammer, har borgerne fået en helt ny 
oplevelse.

Statens Kunstfond
Statens Kunstfonds designudstilling 
MINDCRAFT 15 har vundet Milano 
Design Award ”Speciel Mention”. Den 
prestigefyldte prisuddeling finder sted 
hvert år i forbindelse med den store 
designuge i Milano. 

Arkæologi

Museum Lolland-Falster
1600-tals møntskat fundet på Nordfal-
ster. I februar fandt tre detektorfolk ved 
Orenæs på Nordfalster et skattefund fra 
1600-tallet, som på nuværende tidspunkt 
består af 75 sølvmønter samt nogle min-
dre fragmenter af et pragtbælte af sølv. 
Sølvbægre fundet på Fejø. En gruppe 
amatørarkæologer har gjort et helt 
usædvanligt fund af otte drikkebægre 
på Fejø. Fundet skal formentlig sættes i 
forbindelse med fundet af Fejøbægeret 

for 143 år siden. Fundet skal dateres til 
vikingetiden.
Ved de arkæologiske undersøgelser for  - 
ud for den kommende Femern Bæltfor-
bindelse har arkæologer ved Museum 
Lolland-Falster fundet en genstand, der 
påkalder sig særlig opmærksomhed. Ned-
stukket i den marine gytje lå den nederste 
del af en fragmenteret fiskelyster, som 
består af dele fra begge sidegrene og en 
benspids. Forbindelsen mellem lystersi-
degrene og benspidser har længe været 
antaget, men det er sandsynligvis første 
gang, at sammenhængen er dokumente-
ret i praksis.

Formidling

Arbejdermuseet, København
”Unge stemmer” er et nyoprettet valgfag 
på Arbejdermuseet. Målet for valgfaget  
er at udvikle et koncept og en metode, 
der understøtter folkeskolereformens 
krav om den åbne skole, hvor grundsko-
len skal indgå i forpligtende samarbejder 
med bl.a. museer og kulturinstitutioner. 
Projektet skal være med til at inspirere til 
nye former for længevarende samarbej-
der, der sikrer størst muligt læringsud-
bytte.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, 
Auning
Undersøgelse giver nye perspektiver på 
museumsundervisning for børn med 
indlæringsvanskeligheder. Undersøgel-
sens konklusioner vil blive brugt fremover 
og delt på nationalt plan, så museer over 
hele landet kan arbejde med formidling 
til denne gruppe udsatte elever. Specialet 
er gennemført af cand. mag. Helle In-
gerslev Kristensen, der har brugt museet 
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet i 
sine undersøgelser.

Naturhistorisk Museum, Aarhus
Vær med til at holde Danmarks padder 
og krybdyr i mandtal – nyt atlasprojekt. 
Museet og hjemmesiden fugleognatur dk. 
Alle interesserede kan være med til 
at kortlægge de danske padder og kryb-
dyr. Se videre på projektets hjemmeside 
http://paddeogkrybdyratlas.dfk

Ny App bliver natur-orakel. En ny appli-
kation til smartphones har ramt den dan-
ske natur. Med Naturbasen. Udviklingen 
af Naturbasen er finansieret af Naturba-
sen Aps med støtte fra Nordea-fonden, 
Friluftsrådet og Undervisningsministeriet. 
App’en findes på Google Play og i App 
Store ved at søge på ”Naturbasen”.

Museum showcase lighting by Roblon

“When people
look at a display,
they don’t notice
the lights at all,
they only notice
the exhibits.”

www.roblon.com

Roblon_skyscraper_New_E.indd   4 15.05.15   09:50
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Det var selvfølgelig også Peter, der op-
fandt Museumshøjskolen! Peter, der var 
med i bestyrelsen for DKM (formand 
1968-1972) havde forudset, at der ville 
og måtte ske en form for professionalise-
ring i vores verden. Dengang blev mange 
museer drevet af foreninger og var helt 
uden fagfolk. 
På det tidspunkt i slut-1960’erne var det 
store dyr i åbenbaringen ”kulturcentre”, 
kommunale institutioner, hvor bibliote-
ker, museer, oplysningsforbund, musik-
skoler osv.  var samlet under samme tag. 

Af Annesofie Becker

Museumsmænd

Et spørgsmål om faglighed
I dag kalder Ole Strandgaard sig selv for 
en noget udslidt debattør: ”På den ene 
side ser jeg, at udviklingen i museerne er 
løbet derhen, hvor jeg ikke kan følge med 
længere. Min tid er forbi, jeg har ydet 
mit − nu skriver jeg krimier. På den anden 
side ser jeg, at problemerne i dag er de 
samme som i min tid. Den slags har det jo 
med at køre i ring. Snart vil der dukke en 
ny Peter Seeberg op, som vil kunne samle 
tingene og kanalisere ubehaget ved den 
stigende centralisering over i en anden, 
mere levende og glædesfyldt form for 
produktivitet i museerne. Den individu-
elle, fribytteragtige drift og trang vender 
tilbage. Centralisering er et fremmedele-
ment i dansk museumstradition.”

Hvad var det Peter Seeberg gjorde?
”Meget, rigtig meget. Han havde blik for, 
hvad folk kunne. Mange gange før de selv 
anede det. Og så havde han sin særlige 
overtalelsesevne. På Stiftsmuseet i Viborg, 
som han stod i spidsen for fra 1960 til 
1993, arrangerede Peter et årligt møde 
med byrådet, hvor museets ansatte – hver 
og en – fortalte, hvad de lavede. Bagefter 
serverede han en middag, som han så vidt 
muligt selv stod for. Det lyder enkelt og er 
selvfølgelig ikke hele forklaringen på, at 
Stiftsmuseet var et af de bedst bemandede 
museer i landet, men byrådet kunne ikke 
stå for det. 
Med samme stille overtalelse ændrede 
han museumsverdenen. Peter samlede 
museernes folk og fik dem til at trække på 
samme hammel, høj som lav, bestyrelser 
og museumsfolk.

Ole Strandgaard (f. 1938) har i al sin tid i museumsverdenen 
keret sig om museernes måde at organisere sig og om 
museumsarbejdernes faglige kunnen. Han er især kendt 
som leder af Museumshøjskolen, der virkede i 17 år og som 
en, der til enhver tid har vovet at kaste sig ud i diskussionen 
om kvaliteten af museernes arbejde.

Ole Strandgaard

Museumsmænd

Seeberg frygtede, og sikkert med rette, at 
i det spil ville de nørdede museumsfolk 
tabe til de langt mere målrettede og til 
formålet veluddannede bibliotekarer. 
Museerne måtte ruste sig, vi måtte have 
en Museumsskole. Her skulle man kunne 
tage en fireårig uddannelse, som kvalifi-
cerede kandidaterne til at være assisten-
ter på de store museer og ledere på de 
små. DKM’s bestyrelse var helt med på 
ideen.1 
Det var for at fremme den ide, at DKM 
afholdt det første af de berømte og meget 

Etnografistudiet holdt indtil sidst i 60’erne til på loftet i det gamle museum i Århus. Her er vi i ca. 1964-
65: Fra venstre: Mette Bovin, Eigil Mørch (skoletandlæge i Århus), Ole Strandgaard, Birgit Storgaard 
Madsen og Jytte Thomsen, senere Rebil, som var museets sekretær. Billede taget af Nancy Lurie, Fullbright 
professor og vikar for Klaus Ferdinand, som var i Afghanistan.
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Ole Strandgaard på feltarbejde for Etnografisk 
Samling i Indien, 1976. Her dog med den tradi-
tionelle takke-blomsterkrans efter en forelæsning 
han holdt på museet i Mysore.

Ole Strandgaard på feltarbejde i Nykøbing Sjæl-
land i 1986. Opgave: at videofilme et boligbyggeri 
i byen.

Personalet på Odsherreds Museum i 1986. Det er Ole Strandgaard nedenfor trappen, nummer to 
fra venstre.

Første museumsjob: Den unge etnografistude-
rende, knapt tør bag ørerne i færd med at lave 
udstilling om fangstfolk på Forhistorisk Museum 
omkring 1964. Sammen med Birgit Storgaard 
Madsen til højre og Mette Bovin, som anes inde 
i montren.
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forvaltere, teknikere og assistenter kunne 
klare selv, desto mere kunne de dyre 
magistre bruge deres fag efter hensigten. 
Der kom flere pakker til: Museumsfor-
midleruddannelsen var et direkte resultat 
af Kulturministeriets ønske om bedre og 
mere formidling især til børn; Nordisk 
Museumsleder Uddannelse blev til i 
samarbejde med Nordisk Kulturråd, og 
byggede på skolens tætte samarbejde med 
kolleger i hele Norden. Museumshøjsko-
len gjorde også en stor indsats på digita-

Hvilken slags undervisning fik man på Muse-
umshøjskolen?
”Vi har holdt kurser i stort set alt, men 
havde en politik om ikke at arrangere 
kurser, andre kunne gøre bedre. Mange 
var ad-hoc kurser og afspejlede øjeblikke-
lige behov – i alt fra rengøring til ledelse, 
men vi lavede også samlede pakker, der 
med lidt god vilje kunne kaldes ”uddan-
nelser”. Fra starten ville vi gerne stykke 
en assistentuddannelse sammen ud fra 
den tankegang, at jo mere museernes 

vigtige sommerkurser på Vester Vedsted 
Ungdomshøjskole i slutningen af 1967 
med deltagelse af bestyrelser, ledere og 
alle slags medarbejdere fra en række 
museer. Det var lykkedes at skaffe ekstra 
tilskud fra Kulturministeriet med henvis-
ning til, at dette var en forsøgsordning. 
Og det blev det så ved med at være i en 
lang årrække! DKM’s sommerkurser vok-
sede til at være en af museumsverdenens 
vigtigste institutioner.
De efterfølgende mange års sommerkur-
ser blev katalysator for meget af det, hele 
min generation arbejdede med. Vi lærte 
hinanden godt at kende, det var hårdt 
arbejde: de første kurser var på 10 dage 
med en weekend i begge ender, og det 
var sjovt. Museumsfolkene blev kolleger 
i den ganske særlige atmosfære, hvor vi 
lærte om hinandens fag − vi var jo alle 
handymen dengang − og hvor rigsantik-
varen og museumsforvalteren som en 
selvfølge børstede tænder sammen i de 
fælles baderum. Vi fik et utroligt netværk, 
og hjælpen var aldrig længere væk end 
telefonen.”

Hvordan blev Museumshøjskolen så til?
”I begyndelsen af 1980’erne var jeg 
formand for DKM. Vores dagsorden var 
at give sommerkursernes idé og indhold 
mere permanent form. Det kunne jo ikke 
blive ved med at være forsøg! Vi ønskede 
en højskole med faste lærere, der kunne 
udbyde kurser i alt det, museerne havde 
brug for. Der var jo også sket en persona-
lemæssig eksplosion i museerne i løbet af 
1970’erne. Nogen måtte gøre noget. Der 
blev nedsat indtil flere udvalg med folk 
fra museumsorganisationerne og Statens 
Museumsnævn. Museumshøjskolen blev 
stiftet i 1987, som en fællesinstitution 
under Samrådet af Danske Museumsorga-
nisationer. Nu gjaldt det om at få den ny 
skole med som tilskudsberettiget i muse-
umsloven, som var under revision. Jeg var 
ikke selv med i arbejdet på det tidspunkt, 
jeg skulle jo også passe mit museum. Det 
var Per Noe, formand for den ny instituti-
on, som fik den tvivlsomme fornøjelse at 
forelægge planer og budget for en rigtig 
museumshøjskole med eget hus, forstan-
der og lærere osv. på det faglige orien-
teringsmøde i november det år. Det gik 
ikke godt. De forsamlede museumsfolk 
ville som sædvanlig hellere have penge 
til det antikvariske arbejde. Enden på 
historien blev, at museumshøjskolen kom 
med i 1989-loven, men med den halve 
bevilling − og derfor uden et hus. Så det 
endte med at være en rejsende højskole; 
vi lejede sig os ind på andre højskoler”.2  

Den svenske udstillingsarkitekt Bjørn Ed (medforfatter til bogen ”Smaka på Orden”) leger ”lav en udstilling 
af hvad du har” på fællesnordisk udstillingsseminar arrangeret af Museumshøjskolen på Holstebro Højskole. 
Museumshøjskolen havde et stort nordisk og internationalt netværk.
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etnografiske samlinger, meget grundigt.
Men jeg havde arbejdet med journalistik 
hele min studietid med bidrag til både 
aviser, tidsskrifter og radioen, og det var 
så afgjort på den baggrund − sammen 
med etnografien, at jeg blev ansat på 
Moesgård i 1970. Hele mit museumsliv 
har jeg været mere formidler end samler 
og forsker.
Al min tid i museumsverdenen var præget 
af forestillingen om, at vi kunne det hele. 
Vi følte os som renæssancemennesker, 
både praktisk og åndeligt. Arkæologer gik 
på etnologikurser og vice versa, som-
merkurserne førte os sammen, provins-
museerne tog i den grad føringen fra 
Nationalmuseet. Der var grøde i luften, 

kunne overkomme, og ellers blev vi sendt 
i byen for at følge undervisningen på 
religionshistorie, sociologi, geografi, etc. 
Ferdinand opfattede os fra begyndelsen 
som kolleger, hans dør var aldrig lukket. 
Den indstilling har selvfølgelig præget 
mig. Efter først tre år på Moesgaard Mu-
seum og derefter tre år som inspektør ved 
Etnografisk Samling på Nationalmuseet 
kom jeg til Odsherreds Museum, hvor 
jeg delte stillingen som leder med min 
daværende kone, Kirsten. 
Men det var i virkeligheden ikke etnogra-
fien, som førte mig ind i museumsverde-
nen. Næsten tværtimod, for faget var den 
gang meget lidt ”musealt” − selvom Klaus 
slæbte os gennem alle Nationalmuseets 

liseringsområdet og indså hurtigt, at der 
var et kæmpe behov for hjælpe museerne 
over i den fagre nye verden. Vi startede 
med DOS-kurser, hvor garvede magistre 
lod sig undervise af en meget dygtig 
museumsforvalter og pædagog. Dertil 
talløse kurser i museernes forskellige 
registreringssystemer fra DMI til Regin. Vi 
overtog i samarbejde med Arbejdstilsynet 
den lovbefalede sikkerhedsundervisning 
og afholdt i en årrække det arkæologiske 
nævns årsmøder. Kort sagt: Vi satte ind 
dér, hvor vi så, der var et behov.

I kaldte også Museumshøjskolen ”museologisk 
institut og bibliotek”.
Ja. Der stod faktisk i vores vedtægter, at 
”Museumshøjskolen foretager museo-
logisk forskning og bidrager gennem 
forsøgs- og udviklingsarbejde til den 
museologiske udvikling”.3 Museologisk 
Bibliotek havde vi overtaget fra Statens 
Museumsnævn, og vi udviklede bibliote-
ket takket være to dygtige bibliotekarer. 
Det var os magtpåliggende at fastholde, at 
museologien hørte museerne til. Biblio-
teket er nu overtaget af Kunstbiblioteket, 
som sikkert driver det videre på bedste 
vis, men jeg kan godt være lidt ked af, 
at det ikke længere er museernes eget 
bibliotek.
Vi forsøgte efter bedste evne at bidrage 
til det museologiske. Fra og med 1993 
afviklede vi årligt Museumshøjskolens mu-
seologiske forelæsninger med bidrag fra 
museologiske tænkere i ind- og udland. 
Næsten alle indlæggene fra dette første 
møde findes trykt i tidsskriftet Nordisk 
Museologi, som simpelthen opstod ved 
den lejlighed.4 
Museumshøjskolen videreførte altså det, 
sommerkurserne havde startet, med vægt 
på det tværfaglige og de teoretiske og 
praktiske sider af museumsarbejdet. Men 
den sammenhængende, længerevarende 
og egentlige uddannelse vi efterstræbte, 
kom aldrig. Vi lavede et hav af planer og 
analyser sammen med Statens Muse-
umsnævn, bl.a. en diger analyse af mu-
seernes personale, men museernes egen 
skole blev aldrig til noget”. 

Hvordan formede din egen museumsuddan-
nelse sig?
Jeg begyndte med at læse etnografi 
på Moesgaard i 1962. Vi var kun fire 
studerende under etnografen Klaus 
Ferdinands vinger, men var også tæt på 
arkæologerne. Studiemiljøet var frugtbart 
og mildt sagt favnende. Vi blev kastet 
ud i selvstudier og selvorganisering. Der 
var nemlig kun den undervisning, Klaus 

Museumsarbejde er også flyttemandsarbejde. Kursus i genstandshåndtering, pakning og ergonomi på 
Museumshøjskolen i Sorø. 2002.

Tomislaw Sola forelæser på Museumshøjskolens Museologiske Forelæsninger in 2002.
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og grundigt for de museer, du kender 
til. Der er ingen anden vej. Der var ikke 
engang et samlet sted med stillingsopslag 
fra museerne – det er derfor, jeg siger, 
at magistrene har sejret ad helvede til!5 
Det bliver heller ikke bedre af de mange 
museumsfusioner. Det betød meget, at 
en egn havde sit museum og kendte sine 
museumsfolk. Som Mogens Bencard 
sagde engang: ”Dit speciale er din egn, 
for pokker!”
Jeg må som gammel museumsmand sige, 
at jeg er meget bange for, at den danske 
museumsmodel, som byggede på et lands-
dækkende netværk, er død. Kulturstyrel-
sen overtager Nationalmuseets opgaver. 
De lokale museer forsvinder, simpelthen 
fordi de mange magistre tror, at de kom-
mer til at ”forske” mere i store enheder. 
Jeg tror ikke på det. De bliver ædt op af 
administration og kørsel på landevejene.”

Noter
1.  Ideen blev fremsat på DKM’s årsmøde i Tønder 

i 1966. På samme møde fremlagde Peter sin 
visionære ide om, at museerne skulle have 
telex-forbindelse med hinanden, så man kunne 
spare en masse penge på endeløse telefonsamta-
ler. Referatet ligger som pdf-fil på Internettet.

2.  Fra 1997 indtil Museumshøjskolen lukkede og 
aktiviteten overgik til ODM’s regi i 2006, havde 
Museumshøjskolen dog til huse på Ankerhus 
Seminarium i Sorø, hvor administration, biblio-
tek og kursusvirksomhed var samlet på et sted.

3.  Navnet var ”Museumshøjskolen”, fordi under-
visningen byggede på folkehøjskolernes åbne 
tilgang og overvejende mundtlige og praktiske 

undervisning. Desuden blev sommerkurserne 
altid afholdt på højskoler rundt om i landet. 
Men mange troede, at det var en folkehøjskole. 
Derfor tilføjelsen ”institut”.

4.  Dette skete i et samarbejde mellem Muse-
umshøjskolen, Umeå Universitet og professor 
Per-Uno Ågren og John Aage Gjestrup, Toten 
Økomuseum, freelance museolog fra Norge og 
den der sørgede for, at det hele blev trykt. Peter 
Seebergs forelæsning fra det første arrangement 
i 1993 udkom først senere under titlen ”Museet 
i sin tid” af Peter Seeberg. Cd + 12 sider, 14,5 
x 21 cm. Ill: 1 fotografi; Dansk Tidsskrift for 
Museumsformidling nr. 25, 2006. 

5.  På ODM’s hjemmeside findes links til ”Job på 
museum”, ikke en komplet liste, men med stil-
lingsopslag indsendt af museerne selv.

alt var muligt, men tiden og miljøet var 
også præget af en utrolig arbejdsomhed. 
Vi viste, at det hele hang på os selv, men 
vi kastede os også ud i frit fald og var ind 
imellem nogle stride bananer.”

I 2010 udgiver du det imponerende værk 
’Museumsbogen – praktisk museologi’ på over 
400 sider, hvor du har samlet al din viden om 
og erfaring med museernes arbejde. Det tyder 
på, at du ikke helt har opgivet at følge med i 
museernes udvikling. Hvordan ser det faglige 
miljø i museerne ud i dag?
”Selvom museumsfaglighed er meget 
mere end det akademiske, og museums-
forvalter, -pædagog og kontordame er lige 
så meget museumsmænd som inspektø-
ren, så har magistervældet i dag erobret 
museumsverdenen og sat sig tungt på 
den. Museumsfaglighed er i dag blevet et 
spørgsmål om akademiske kvalifikationer. 
En museumsinspektør er først etnolog, 
arkæolog eller noget andet akademisk, 
derefter inspektør. Der har faktisk aldrig 
udviklet sig en egentlig museumsprofessi-
on i Danmark, og det er selvfølgelig ikke 
så mærkeligt i betragtning af, at museer-
ne ikke har en egen uddannelse. 
Men universitetet uddanner heller ikke 
præster; man læser teologi og går bag-
efter et halvt år på pastoralseminarium, 
kirkeministeriets uddannelsesinstitution i 
praktisk præstegerning, for at kunne blive 
præst. Og man tager pædagogikum, hvis 
man skal undervise på et gymnasium. Så 
hvorfor ikke et museologikum? Universi-
teternes ’museumsfag’, kunsthistorie, et-
nologi, arkæologi eller historie er jo ikke 
nødvendigvis museumsrettede, selvom 
det er mere end glædeligt, at museologi 
er blevet et selvstændigt studium med 
eget center i Århus, og at fagområdet 
også udbydes på andre universiteter. 
Der indgår en hel stribe fagligheder i 
museernes drift, som man ikke lærer på 
universitetet. Derfor kunne det være fint 
med en museumsuddannelse svarende 
til præsternes pastoralseminarium, f.eks. 
i form af en bachelor, hvor man lærer alt 
fra genstandshåndtering til registrering, 
rengøring, ledelse osv. 
Men i virkeligheden synes jeg stadig, at 
det er skingrende vanvittigt, at Seebergs 
Museumshøjskole aldrig er kommet. Et 
sted, hvor enhver kan tage en professions-
bachelor som museumsassistent. Hvis du 
vidste, hvor mange unge mennesker, jeg 
har måttet skuffe, når de ringede for at 
høre, hvordan man kommer til at arbejde 
på et museum. Du ville blive forbløffet! 
Jeg kan jo kun sige: Enten går du på 
universitetet eller også fedter du godt 

Ole Strandgaard
Mag. art i Etnografi fra Århus 
Universitet 1970. Feltarbejder i 
Nordnorge og Indien
1970-73 oplysningsinspektør på 
Moesgård Museum
1973-76 inspektør ved Etnografisk 
Samling, Nationalmuseet
1976-88 inspektør ved Odsherreds 
Museum
1988-2005 leder af museernes 
efteruddannelse, Museumshøjskolen.
1995 Debuterer som skønlitterær 
forfatter
2010: Museumsbogen – praktisk 
museologi (Hikuin)

Kursushold på Frederiksborgmuseet, emnet var farvelære, især vægfarver.
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for fremvisning af døde mennesker for det store 
publikum”, som det må handle om, og som Søren 
Kjørup gør sig til missionær for.
Selv stillet over for så uafviselige vidnesbyrd om 
ikke ligefrem egen død, men så dog i hvert fald 
menneskeslægtens iboende vilkår, har jeg meget 
svært ved at se, hvad der er at blive krænket over. 
Hvem og hvor mange er de ”mange”, og kan selve 
antallet af museumsgæster, ”det store publikum”, 
der ser på Borum Eshøj gravene, gøre det enten 
mindre eller mere etisk acceptabelt at vise dem? 
Som folkene fra Borum Eshøj lå på National-
museet, og sådan, som de er at se på Moesgaard 
Museum i en årrække, ledsages de af al den tyste 
og dæmpede højtidelighed, som de bevarings-
mæssige krav om lav belysning i sig selv altid 
medfører, og det i en sådan grad, at man kunne 
fundere over, om vi som museumsfolk gennem 
denne teknisk betingede iscenesættelse er med til 
at tilsløre, hvordan folk i fortiden i helt anderle-
des grad følte sig som ét med deres døde derinde 
i gravhøjens evighed?
Vi huser på Nationalmuseet i udstillingen 
Danmarks Oldtid liget af den såkaldte Huldre-
mosekvinde fra jernalderen, som vises i dunkel 
belysning, der hverken skader hendes krop, som 
mosens garvesyre både har bevaret og formind-
sket, eller hendes mageløse, vævede dragt. Hun 
har været en fremtrædende kvinde med udsøgt 
undertøj og ring på fingeren, ikke nogen ringe 
person, og da jeg engang viste en flok skolebørn 
på 8 – 9 år rundt, var de meget optagne af netop 
Huldremosekvinden og hele historien om moseli-
gene og de hellige moser. Dagen efter gik klassen 
tur langs med en sø, og da var der en af de små 
drenge, som meget klart sagde fra, når det gjaldt 
at stikke foden ned i vandet – ”for så skrumpede 
foden ligesom Huldremosekvindens fod”. Se – 
han havde forstået, bevidst eller nok ubevidst, den 
hellige, dragende og skræmmende kraft i mosen, 
og det er blandt den, vi ved at give adgang til 
levnene af bronzealderens døde i al deres rigdom 
derinde i højen skal fremmane, og ikke spekulati-
ve, etiske overvejelser.

”Du, kunne vi låne jeres bronzealderlig i nogle 
år?”, skrev Søren Kjørup i Danske Museer om det 
nye Moesgaard Museum. Men han havde slet ikke 
behøvet at forestille sig noget, for sådan foregik 
det, nemlig slet og ret ved, at jeg blev spurgt som 
indledning til en sagsbehandling efter bogen. 

Dog nok med anvendelsen af 
udtrykket ”egekistegrave”. Så 
nu er det, man kan spørge om, 
hvad der egentlig ”skurrer”, for 
jeg savner fantasi til at kunne 
forestille mig, hvad Søren Kjø-
rup mon tænker på. Hvordan 
skulle det ellers foregå?
Der er tale om lig, javist, men vi 
behøver ikke ty til det internati-
onale ”human remains” for det 
danske ord lig. Udtrykket men-
neskelige rester eller deslige 
dækker fuldt ud, og menneske-
lige rester i form af hele eller 
fragmenterede lig og skeletter 
samt dele deraf har vi gennem 
rigtig mange år haft udstillet 
på mange danske museer, ikke 
mindst da på Nationalmuseet. 

Det er levn af vore forfædre, i hvert fald i den for-
stand, at de levede i det, som nu er Danmark, lige 
fra stenalderen og fremefter, og at blande nogen 
form for religiøse synspunkter eller følelser fra 
eller om fortiden eller nutiden ind i den museale 
håndtering, endsige i udforskningen af disse såre 
vigtige levn, er for mig ganske uforståeligt. Regler, 
retningslinier og love skal kendes og følges, og 
det bliver de. Det gælder også totalundersøgelser 
af hele kirkegårdes udgravede beholdning af ske-
letter i mere eller mindre hel tilstand, for vi skal 
jo huske på, at vi, de kristne, på intet tidspunkt 
har haft begreber om gravfred at overholde. Der 
er til alle tider gravet rundt med levnene af alle 
og enhver, og det sker endnu dagligt på vores 
kirkegårde. Så som Søren Kjørup selv anfører, så 
er det nutidens eventuelle reservationer, følelser 
og fornemmelser, alt sammen iklædt en kåbe af 
”de etiske forbehold, som mange vil have over 

Af Per Kristian  
Madsen,  
museumsdirektør, 
Nationalmuseet

Højfolkenes og moseligenes 
dragende kraft

Foto: Arnold Mikkelsen, 
Nationalmuseet.
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endret navn til ”Museenes kulturhistorie”.  
Dette emnet tar 2/3 av et semester og 
gir en innføring i museenes historie, og 
i tematikker knyttet til ulike museumsty-
per, for eksempel samlingsforvaltning og 
utstillingsanalyse i natur- og kulturhisto-
riske som i kunsthistoriske museer. Emnet 
kan velges som et tillegg for studenter 
på lavere nivå (Bachelornivå) fra ulike 
fag. Tanken har vært at dette er et viktig 
supplement – og det har vært et populært 
emne for studenter som spesialiserer seg i 
museumsrelevante fag.  
Tankegangen bak Masterstudiet museo-
logi var at vi også trenger kandidater som 
spesialiserer seg i studiet av museer og 
museale prosesser. Studentene vi tar opp 
kan ha sin BA-bakgrunn fra fag som arke-
ologi, historie, kunsthistorie og kulturhis-
torie, blant andre, og de vil ta med seg 
den kunnskapen de har fra disse fagene 
inn i MA-studiet. Det vil si at studiet gir 
en spesialisering knyttet til museer, men 
at metodene og tematikkene vi tar opp er 
tverrfaglige. Ønsket er at studentene skal 

Vår masterutdanning gis i tilknytning 
til Senter for museumstudier som 

ligger ved Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk. Her finnes det PhD-sti-
pendiater og post.docs som forsker på 
historiske og samtidig temaer. Senteret 
har sitt eget månedlige seminar, Museolo-
gisk lunsj, og har løpende hatt flere store 
forskningsprosjekter med ekstern støtte. 
For framtiden håper vi å knytte studenter 
enda sterkere til denne forskningen. Vi 
håper også at en utvidelse av emneområ-
det til også å omfatte kulturarvstematikk, 
refleksivt, politisk og institusjonelt, vil 
bidra til både et bredere arbeidsmarked 
for studentene og et viktig ny kunnskaps-
bygging på feltet. 

Museumskunnskap som utgangspunkt
”Museumskunnskap” var siden 1990-tallet 
en del av fagtilbudet på det humanistiske 
fakultetet. Emnet var lenge et samarbeid 
mellom fagene kunst- og kulturhistorie, 
men ble etter hvert tilbudt av kulturhisto-
rie – og som en følge av dette har emnet 

Trenger museene en egen fag-
lighet, sin særegne forskning 
og egne utdanningsløp? Det er 
spørsmål vi har diskutert mye 
ved Universitetet i Oslo i forbin-
delse med vår Master i muse-
ologi som tok opp studenter 
første gang i 2010 og videre i 
Masterprogrammet i museologi 
og kulturarv som starter høsten 
2015. Her vil jeg presentere 
bakgrunnen for og erfaringene 
med å tilby museologiutdan-
ning. Vi ønsker å gi studentene 
et faglig grunnlag for både å 
studere museer og arbeide i 
dem, men vi mener ikke dette 
er en særlig type forskning. 

Museologi og kulturarv

Studenter diskuterer under en ekskursjon til Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Brita Brenna.

Af Brita Brenna, professor i museologi og 
fagansvarlig for Program for museologi  
og kulturarvstudier

Museologi i Norge
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er, og om museenes trenger dem. Siden 
museologi er et nytt fag i Norge, er dette 
utfordrende. Studentene må slik selv være 
med på å definere hva dette faget skal 
være. De melder at de blir godt mottatt, 
men at de ofte får nettopp spørsmålet 
om hva slags fag dette er. Hvor i museet 
trengs det museologer, og hvem skal de 
erstatte? Fra fagets side er holdningen 
at museologer kan brukes i mange ulike 
funksjoner i museene, fra samlingsforvalt-
ning til kommunikasjon. 
Dagens museer endrer seg raskt, de får 
nye typer ansatte, som skal dekke nye 
kunnskapsbehov i institusjonene. Sam-
lingsforvaltningen trenger ny tenkning, 
formidlingen går nye veier, og de gruppe-
ne museenes arbeider med og for blir 
stadig mer mangfoldige. Dette er alt 
områder som krever ny kompetanse, for 
eksempel inden for områderne formid- 
ling og kommunikation. Dette gir mu-
seumsinstitusjonene uttrykk for, og det 
har nå kommet stillingsutlysninger der 
man spesifikt ber om museologer. Dette 
arbeidsmarkedet er det studentene som 
er med på å lage.

Utdannelse til forskning
Ikke minst er det i dag viktig at vi bringer 
nyutdannete med forskerkompetanse 
inn i museene. Derfor legger vi altså 
vekt på teoretisk skolering, og på å finne 
fram til de gode forskbare temaene når 
studentene skal skrive sine masteroppga-
ver (som er på 70-100 sider). Det trenges 
forskning på museene som samfunnsin-
stitusjoner, på deres politikk og etikk. Det 
behøves også forskning om museenes 
komplekse historier, og ikke minst om de 
ulike gjenstandsgruppenes og samlinge-
nes historier. Og her bidrar studentenes 
studier med ny innsikt i et lite utforsket 
materiale.
Museene trenger altså faglighet, forsk-
ning og utdanning, mener vi, men ikke 
nødvendigvis sin egen museumsfaglighet. 
Derimot tror vi alltid det vil være behov 
for kandidater som har en god kunnskap 
om hvilke praktiske utfordringer som fin-
nes i kulturarvssektoren, hva arbeidet går 
ut på, og kan være med å tenke teoretisk 
om dette. Museologi og kulturarvstu- 
diene vi tilbyr kommer i tillegg til en 
grunnutdanning (og mange har også 
en annen master fra før). Forskningen 
som vi lærer studentene opp til henter 
sine tilnærmingsmåter fra ulike fag, så 
museene trenger ikke sin egen forskning, 
vil vi hevde, men de trenger å bli forsket 
på og studert.

ningspotensiale, og det forutsettes at stu-
dentene skal kunne lage en god utstilling 
– og reflektere teoretisk over arbeidet de 
gjør. Tilbakemeldingene tyder entydig på 
at studentene verdsetter læringsformen 
og det krevende arbeidet. De har til nå 
laget utstillinger med temaer som Frihet, 
Ta det personlig og Kollaps. 

Forlenget praksisperiode
Studentene har også en praksisperiode 
som vi fra 2015 utvider fra to til tre måne- 
der og de har til nå vært i arbeid på rundt 
15 av de større museene i Østlandsom-
rådet. Vi henter inn tilbud om praksis-
plass fra museene, og studentene søker 
gjennom oss. Denne kontakten mellom 
studie- og praksissted anser vi som viktig. 
Gjennom besøk på og kontakt med 
praksisstedet kan lærerne på faget få 
tilbakemeldinger om hvilken kompe-
tanse museene er på jakt etter og hvilke 
kunnskapsbehov som finnes. Og museene 
kan utfordre studentene til å skrive om 
problemstillinger som ligger dem på hjer-
tet, når de skal skrive sine MA-oppgaver. 
Hovedsaken er imidlertid at studentene 
gjennom arbeidet skal lære å forstå hva 
det er som gjøres i museene, i magasiner 
og montre, i databaser og på nettsider. 
Gjennom en rapport knyttet til praksis-
oppholdet kreves det av studentene at de 
også har et reflektert og overordnet syn 
på museet. 

Ny museologi og ny kompetanse
I møtet med museene må studentene 
også formulere hvilken kompetanse de 
selv har. De får ofte spørsmålet: Hva er 
museologi? Og må dermed også finne 
svar på spørsmålet om hva deres faglighet 

kunne ta med seg sine ekspertise og sine 
kompetanser inn i studiet av og arbeid i 
museene. 

Teori og praksis
Sharon Macdonald skriver i innledningen 
til antologien A Companion to Museum 
Studies at dagens museumsstudier er kjen-
netegnet av en tettere og mer levende 
forbindelse mellom akademisk teori og 
museal praksis enn tidligere. Vår ambi-
sjon er å bidra til denne forbindelsen.
Studiet er teoretisk, og man kan kanskje 
også si, teoritungt. Målsetningen er at 
studentene skal få et godt grunnlag for å 
drive og forstå den museologiske faglit-
teraturen gjennom det første semesteret. 
For de som velger kulturarv som sin 
spesialisering, er det en intensiv innføring 
i kritiske kultuarvsperspektiver i første 
semester. Bakgrunnen er at vi mener en 
god teoretisk skolering er avgjørende i 
utdanningen av humanister. 
Men studiet skal også være praksisnært, 
det er kombinasjonen av teori og praksis 
som skal være museumsstudienes styrke – 
slik det er museenes. Det vil si at vi har et 
tett samarbeid med museer og kulturarvs- 
institusjoner. Som del av enkelte emner 
lager studentene mindre gruppearbeider, 
hvor de lager for eksempel prototyper for 
publikumsundersøkelser i et museum, 
eller observerer og undersøker skolebarns 
læring. 
Kulturhistorisk museum i Oslo er vertskap 
for et emne i utstillingsproduksjon, hvor 
studentene lager konsept, samler inn ma-
teriale, designer og lager formidlingsopp-
legg for en utstilling i museet. I emnet 
diskuteres teoretiske problemstillinger 
rundt materialitet og gjenstanders betyd-

Studentene i arbeid med å produsere utstilling på Kulturhistorisk museum i Oslo. Foto: Line Ørstavik.
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Museologer på Museum  
Fra undring til kunnskap  
Red. Janne Werner Olsrud og Christine Snekkenes.  
Novus forlag. Oslo 2014.

som museologiske ”ekspertvitner”’; ’Fra 
system til kontekst – En utstillingsre-
form på tvers’; ’Trenger kunstmuseer 
formidlende tekster i galleriene sine?’ 
samt ’Fellesmagasiner - de nye forval-
terne?’ Sistnämnda behandlar försöken 
med gemensamma magasin som är ett 
led i den pågående konsolideringen av 
norska museer som startat 2002. Idén 
går alltså ut på att flere museer slår 
ihop sina samlingar på ett och samma 
ställe. Därmed kan man både gallra 
och effektivera bruket av samlingarna. 
På denna punkt står Norge definitivt 
i framkant. Undertecknad har i olika 
sammanhang talat för sådana lösning-
ar, men det är en idé som branschen 
inte riktigt vill ta till sig. Artikeln ”Fra 
system till kontekst” tar upp ett vanligt 
tema, debatten om utställningsmediet 
och förmedling – men förlagd till tiden 
kring sekelskiftet 1900, vilket visar frå-
gans ”eviga” art! Författaren diskuterar 
konflikten mellan ”vetenskap” och ”pe-
dagogik” i naturhistoriska museer och 
försöken att skapa ”naturliga” miljöer 
(dioramer) för tex uppstoppade djur.
Museologer på Museum är ett välkommet 
tillskott i den nordiska museologiska 
litteraturen och vittnar om att ökad vikt 
läggs vid museologisk forskning. Boken 
kan vara till nytta i museologiundervis-
ningen, men framför allt är artiklarna 
– om än små – bidrag till den museolo-
giska forskningslitteraturen.

“Museene trenger kjaerlige – og kritiske 
– blikk. For kjaerlighet og interesse er 
betingelsene for god kritikk”, säger pro-
fessorn i museologi vid Oslo universitet 
Brita Brenna i sitt förord till denna bok. 
Det kan jag bara hålla helhjärtat med 
om. För den man älskar vill man ju 
veta allt om – även gömda, glömda och 
kanske mindre smickrande sidor. Den 
som studerar museologi på avancerad 
nivå brinner av lust att tränga sig djupt 
ner i sin älskades mysterier, nämligen i 
museets, tingens och kulturarvets inner-
sta väsen. Denna bok är skriven av nio 
masterstudenter i museologi vid Oslo 
universitet. De ser på museer ur lika 
många olika synvinklar – vilket också 
vittnar om fältets stora bredd; essäerna 
handlar om kataloger, utställningsteori, 
arkitektur på världsutställning (1893), 
”fellesmagasiner” som idé och praxis, 
konstnärliga interventioner i utställ-
ningar, internetteknologi, naturhisto-
riska museiföremål, fotografier som 
kulturhistoria, samt den kvistiga frågan 
om text i konstutställningar.
En del av essäerna tar sig an just sådana 
intressanta frågor som lätt förbigås i 
den museologiska forksningslitteratu-
ren  – tex artiklarna ’Museumskataloger 

Af Kerstin Smeds, professor i museologi, 
Umeå universitet

Finland har haft en Museilag sedan  
 1992, som dels definierar vad ett 

museum är, dels stipulerar ett antal villkor 
för att museer ska få statsanslag. Det 
gäller således främst region- eller special-
museer som inte är direkt statsägda utan 
ägs av kommuner eller stiftelser runtom 
i landet. I den ursprungliga lagen ingick 
en paragraf att museer, för att kunna åt-
njuta statsbidrag, bör ha ”tillräckligt med 
personal” som har avlagt högskolekurser 
i ”museibranschen”, dock utan att detta 
definieras närmare. Lagen har justerats 
och fått vissa tillägg i olika repriser, den 
senaste versionen trädde i kraft i januari 
2006. Här har formuleringen rörande ut-
bildningskrav för museiarbete dels skärpts, 
men samtidigt modifierats: ”/…/ krävs 
förtrogenhet med det verksamhetsområde 
som museet företräder samt grundstu- 
dier i museologi eller arbetserfarenhet av 
museibranschen”. Nu blev således just 
ämnet museologi fastslaget i lag. 
Utvecklingen av museologisk utbildning i 
landet har naturligtvis främjats av denna 
lag, även om det enligt vissa undersök-
ningar visat sig att museer också fortsätter 
att anställa folk utan sådan utbildning 
(i lagen från 1992 stipulerades bara 
”tillräcklig” personal med museologisk ut-

Anmeldelse

Af Kerstin Smeds, professor i museologi, 
Umeå universitet

Meddelelser

Nyt om museer

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, og Dansk Center for Herregårdsforskning, 
Auning
Region Midtjylland støtter kulturprojekt om regionens herregårde med 900.000 kr. 
Dansk center for Herregårdsforskning har modtaget en ny bevilling til et projekt 
der sætter fokus på herregårdenes historiske rolle som kulturbærere mellem de 
regionale og internationale.
I kraft af de nye midler vil projektet Herregårdene – Porten til Europa, der gennemfø-
res i tæt samarbejde med Aarhus 2017, bidrage til at aktualisere regionens kultur-
arv som en åbenlys ressource for kulturturisme og regional udvikling.
Projektet afsluttes i 2017, og det rummer blandt andet aktiviteter som digital for-
midling af alle regionens herregårde fra Grenå til Ringkøbing Fjord, besøgstilbud 
og publikumsarrangementer på udvalgte herregårde, publikationer og internatio-
nale konferencer.
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ria, historia och folkloristik, men kom i 
praktiken att styras av arkeologin fram 
till 1998. Då delades studierna upp i en 
praktisk del (10 sv) och en teoretisk del 
(10 sv) fördelade på två år. Den praktiska 
delen handlade om praktikplatser på 
museer – då studenterna fick delta i vitt 
skilda moment i institutionernas arbete. 
Från 2003 anställdes en disputerad muse-
ologilektor jämte assistent på heltid.
Kurserna är sedan dess öppna för alla 
som såkallat biämne (sidoämne), oavsett 
vilket huvudämne de studerade, och 
rönte en snabbt ökande popularitet. Stu-
denter i mycket varierande huvudämnen 
såg nyttan med att kombinera studierna 
med museologi, eftersom kulturarv och 
museer är en arbetsmarknad i växande. 
De som studerar museologi i Finland 
söker sig således inte enbart till muse-
ibranschen, utan sprider sig på hela 
kulturarvsfältet. Den relativt permanenta 
siffran 40% personal med museologiut-
bildning på museerna i landet kommer 
sig av just detta faktum. Museer av idag 
har också en något förändrad personal-
struktur, där alltfler specialister på annat, 
tex pedagogik, datateknik, informatik osv 
kommit in.
Ytterligare en viktig museologiutbildning 
ges sedan 1984 vid Åbo universitet, Insti-
tutionen för Kulturstudier; därtill också 
mindre (tvåtermins) kurser i Uleåborg 

bildning, och från 2006 kunde den ersättas 
med arbetserfarenhet i branschen). 
De första kurserna i museologi hade 
börjat ges vid Jyväskylä universitet redan 
1983.  Först i Norden var dock Umeå 
universitet i Sverige, där Per-Uno Ågren 
år 1981startade denna utbildning under 
namnet Kulturvetarlinjen, med tillägget 
”inriktning mot museer och kulturarv”. 
Utbildningen var således huvudsakligen 
inriktad mot museer, utställningsmediet 
och kulturarv generellt.. Både i Jyväskylä 
och i Umeå inrättades professurer i äm-
net museologi 1997. Före 1980-talet, från 
1964, fanns det endast enstaka mindre 
”museikurser” vid Helsingfors universitet, 
som inriktade sig på praktisk museikun-
skap, såkallad ”museiteknik”. Enligt en 
undersökning (2003) hade dock hela 29 
% av de museiprofessionella som trädde i 
tjänst på 1980-talet avlagt någon form av 
museikurser. På 1990-talet, efter att lagen 
och ämnet museologi introducerades, var 
procenten redan uppe i drygt 40, och på 
den nivån verkar den ha stannat. 
Jyväskylä universitet är fortfarande det 
enda i Finland där man kan studera 
museologi från grundnivå ända till 
forskarstudier och doktorsnivå. Ämnet 
är inhyst vid institutionen för Konst- och 
Kulturstudier. I Helsingfors inrättades 
kurser i museologi i början av 1990-talet 
som en direkt följd av den nya museila-
gen. Kurserna skulle ambulera mellan 
fyra institutioner: arkeologi, konsthisto-

Museilag och museologisk  
utbildning i Finland

och Tammerfors. Utbildningen i Åbo fick 
också större tyngd av museilagen 1992. 
Under årens lopp har det skett en viss 
profilering av utbildningarna för att und-
vika konkurrens. Så erbjuder t.ex. både 
Jyväskylä och Åbo stöd och råd och utred-
ningar till sina respektive kommuner på 
bevarandeområdet. I Åbo ges möjligheten 
för museologer att profilera sig inom det 
biologiska kulturarvet; museiträdgårdar; 
bevarandet av trädgårdars genbanker; 
och man samarbetar med museer, fören-
ingar, forskningsinstitut för Naturresurser 
mm. med utredningar och specialkurser. 
Utbildningen har en mission att skydda 
traditionella växter och trädgårdar och 
forska även i deras immateriella historia, 
berättar museologilektorn Sirkku Pihl-
man. Ett annat viktigt tema i Åbo är muse-
ologis koppling till framtidsforskning, 
varvid man samarbetar med Institutet för 
Framtidsstudier i Åbo.

Källor 
Finlands Museilag; 
Kalle Kallio & Tanja Välisalo, Museology and 

Employment in the Finnish Museum Field. 
Nordisk Museologi 1/2006;

Janne Vilkuna, Finlands nya museilag och  
–förordning: museologins genombrott. 
Nordisk Museologi 2/2006.

Uppgifter på mail av museologilektor Sirkku 
Pihlman vid Åbo universitet 2015-04-17

Museologistudenter från Åbo på studiebesök i ”Laitilan Walo” [Ljuset i Laitila], en Kulturförening som 
renoverar ett gammalt Bönehus.

”Professorerna Pehr 
Kalm och Johan Leche 
planerar Åbo Akademis 
blivande botaniska träd-
gård”. Museologistuden-
terna i Åbo har forskat 
och skrivit pjäsen och 
uppfört detta museidra-
ma tillsammans med en 
diskuterande prublik.
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Dialog som kilde

Moderne kunst og samtidskunst giver 
både konservatorer og museumsprofes-
sionelle en række udfordringer, fordi 
værkerne ofte indeholder alle tænkelige 
materialer. Disse kan enten være udgået 
af markedet eller være hurtigt nedbryde-
lige og derfor ikke eksistere mere. Med 
tiden forandres materialernes fysiske og 
kemiske egenskaber og vores opfattelse 
af, hvordan værkerne burde se ud, forto-
ner sig efterhånden i det uvisse. 
En grundig kemisk analyse og detaljeret 
materialeviden er ikke altid tilstrækkelig 
for at kunne løse bevaringsproblema-
tikker i samtidskunst, fordi værkerne 
kan indeholde betydninger, som ikke er 
direkte aflæselige. Kunstnerens valg af 
materialer og arbejdsmetoder kan være 
relateret til sted, tid, begivenhed og 
ideologi og følger ikke nødvendigvis en 
bestemt fremstillingsmæssig tradition, 
som det gælder for ældre kunst. Dette gør 
kunstneren selv til en vigtig kilde, når vi 
skal forstå betydningen af materialer og 
metoder med henblik på at bevare værket 
for eftertiden. 
I visse tilfælde er moderne kunstværker 
af stærk konceptuel karakter og kan 
derfor uden problemer rekonstrueres et 
uendeligt antal gange. I mange tilfælde 
dikterer kunstnerens rettigheder eller 
kontrakter mellem kunstner og ejer, at 
genopbygning af et værk skal udføres af 
en af kunstneren udpeget medarbejder, 
som forpligter ejeren juridisk. Her er en 
dialog med kunstneren afgørende, da 
bevaringen af værket bør være så tæt som 
muligt på kunstnerens oprindelige idé. 
Viden om koncept, materialer, metoder 
og om kunstnerens opfattelse af sit eget 
værk kan med fordel indhentes gennem 
interviews; en dialog med ham eller hen-
de kan tilvejebringe væsentlige oplysnin-
ger om detaljer i værket eller holdninger 
til, hvordan det skal bevares, hvilket også 
kan være af museal relevans. I det øjeblik 
en kunstner ikke længere lever, er disse 
væsentlige oplysninger ikke længere 

Når det gælder arbejdet med at 
bevare samtidskunsten, er de 
informationer, som en kunstner 
kan give om sine egne værker, 
af uvurderlig betydning. Gen-
nem samtale med kunstneren 
vil en konservator få belyst, 
hvilke tanker, der ligger bag 
værkerne, hvordan kunstneren 
opfatter sin brug af materialer 
og forholder sig til den ældning, 
værkerne uvægerligt undergår. 
Samtalen vil også åbne for be-
varingsetiske overvejelser.

Af Elizabeth Baadsgaard og Filiz Kuvvetli, 
Kunstkonserveringen, Vest

Konservering

Kunstnerinterview  

– et vigtigt værktøj til bevaring af samtidskunst

tilgængelige, og så mangler konservatorer 
og museer et eller flere vigtige led i be-
slutningsprocessen omkring bevaringen 
af værket. De tilbageblevne oplysninger 
kan være meget sparsomme, og adgangen 
til relevante oplysninger er tabt for altid. 

Historien bag kunstnerinterviews
Brug af kunstnerinterview som konser-
veringsteoretisk metode kan ses som et 
opgør med tanken om, at konservatoren 
skal være i stand til at afdække kunstne-
rens oprindelige idéer udelukkende ud 
fra et værks materielle sammensætning og 
herudfra skal kunne intervenere i værket. 
Ny konserveringsteori gør på samme tid 
op med ideen, at kunstværket besidder én 
ideel (fortidig) tilstand som et konserve-
ringsindgreb har til formål at ’fastfryse’. 
Ved megen samtidskunst er der snarere 
tale om, at et værk, for hver gang det 
udstilles, ’genopføres’, og ofte på et nyt 
sted, i en ny kontekst og af nye kurato-
rer. Værket vil således forandres for hver 
’genopførelse’ og tale imod, at det findes 
i én sand og ideel tilstand. I forlængelse 
af denne tilgang kan kunstnerinterviewet 
være med til at afgøre, hvilke egenskaber, 
der grundlæggende gør værket til dét, det 
er,1 og som derfor er vigtige at bevare, så 
det kan præsenteres i overensstemmelse 
med den fundamentale idé. 
Første gang kunstnerinterviews blev brugt 
som et redskab til indsamling af informa-
tioner om kunstværker var i 1978 af Heinz 
Althöfer og Hiltrud Schinzel,2 som var 
ansat på Restaurierungszentrum i Düssel- 
dorf, et regionalt center for bevaring af 
kunst og kulturarvgenstande, meget lig 
bevaringscentre i Danmark. De indsam-
lede informationer om kunstværkernes 
materialer og visuelle aspekter blev regi-
streret i et spørgeskema, som blev sendt 
til kunstnerne. Kunstnerne svarede ved at 
beskrive deres arbejdsmetoder, materia-
ler, teknikker og oplysninger om vedlige-
holdelse og erstatning af nedbrudte dele i 
deres værker. 
Andre interviews blev gennemført af 
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præsentation og bevaring af kunstværker.
Danske kunstnere og udenlandske kunst-
nere i danske samlinger er desværre kun 
i ringe grad repræsenteret i INCCAs da-
tabase, og i det hele taget mangler denne 
type af videnindsamling i Danmark.

Kunstkonserveringens projekt
Kunstkonserveringen har derfor påbe-
gyndt et projekt med fokus på kunstner- 
interviews med det formål at etablere en 
vidensdatabase, som skal være tilgængelig 
for alle museumsfaglige. I projektet vil 
Kunstkonserveringens 52 medlemsmuse-
er, der har interesse i at indsamle viden 
om deres samtidskunstværker, deltage. 
Interviewene vil indgå i databasen, som 
vil være tilgængelig på internettet via 
en hjemmeside oprettet til formålet. 
Den indsamlede viden vil kunne bruges 
i museernes formidling af deres sam-
linger, men også kunne benyttes af andre 
interesserede til brug i formidling og un-
dervisning. Kunstkonserveringen har i de 
senere år udført kunstnerinterviews med 
bl.a. Pink Space, Emil Westerman Hertz 
om værket ’Kiste’ og med Palle Nielsen 
om værket ’Modellen’, alle i samarbejde 
med kunstmuseet Arken, som ejer værker-
ne. Projektet støttes af Kulturstyrelsen og 
starter op i løbet af 2015.

Noter
1. Begrebet ‘work-defining properties’ er taget 

fra Pip Laurenson, Authenticity, Change 
and Loss in the Conservation of Time-Based 
Media, Tate Papers, 2006. Emnet udfoldes af 
Vivian van Saaze, 2013

2. Heinz Althöfer, ed.,1985
3. Ivo Morhmann, 1989 
4. Cornelia Meyer and Gunnar Heydendriech, 

1999
5. Carol- Mancusi-Ungaro, 1999
6. Lydia Beerkens, et al., Hejningen 2012
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frembragt et givent værk. Kunstnerin-
terviewene blev baseret på møder, hvor 
kunstnerne blev opfordret til at kommen-
tere egne værker.

Metode
For at kunne udarbejde et struktureret 
interview med en kunstner, blev der 
under et pilotprojekt i 1998-1999 udviklet 
en særskilt metode; denne er tilrettelagt 
og beskrevet af ICN (Institut Collectie 
Nederland – det nuværende Cultural 
Heritage Agency of The Netherlands) og 
SBMK (The Foundation of the Conser-
vation of Contemporary Art). Samtidig 
blev INCCA (International Network for 
the Conservation of Contemporary Art) 
dannet i 1999 som et samarbejde mellem 
11 europæiske museer med det formål at 
indsamle alle relevante informationer om 
værkers tilblivelse, bl.a. ved at interviewe 
kunstnere om kunstnermaterialer, men 
også ved at indsamle tidligere interviews 
med kunstnere, korrespondancer, nota-
ter, fotografier og lign. Der er med INC-
CA skabt en database, hvor alle kan søge 
informationer om en bestemt kunstner 
og hans værk.
Den nyeste vejledning om god interview- 
praksis er udgivet i 2012 i The Artist 
Interview 6 Her skitseres metode og praksis 
for kunstnerinterviews med henblik på 

konservatorstuderende på Hochschule 
für Bildende Kunst i Dresden i 1988-1990 
af Ivo Mohrmann og Kathrine Meyer.3 
Her udarbejdede studerende en ræk-
ke spørgsmål vedrørende kunstnerens 
holdning til ændringer og nedbrydning 
af materialer i deres kunstværker. Senere 
indsamlede Cornelia Weyer og Gunnar 
Heydenreich fra Restaurierungszentrum i 
Düsseldorf informationer fra kunstnere 
med henblik på at bruge dem som led i 
konserveringen af værker af de intervie-
wede kunstnere.4 
Kunstnerinterviews er i de seneste år 
videreudviklet som del af et forsknings-
projekt af konservator Carol Mancusi-Un-
garo, der etablerede Artist Documentation 
Program for Menil Collection in Houston 
i 1990.5 Forskningsprojektet er baseret 
på dokumentation af kunstneriske og 
materialemæssige intentioner med kunst-
værker gennem interviews med kunst-
neren. Hendes formål var at dokumen-
tere kunstnerens arbejde for at kunne 
hjælpe og støtte konservatorer i deres 
fremtidige interventioner i kunstværker. 
Udgangspunktet for interviewene var ikke 
udelukkende en ren materialemæssig og 
teknisk interesse, men snarere ønsket om 
at forstå kunstværket som en visuel enhed 
af kunstnerens oprindelige idé samt de 
valg af materialer og metoder, der havde 

Lene Adler Petersen, Glaskjolen, 1973, Horsens Kunstmuseum. Objekterne er limet på glasset med 
PVA-lim, og limen er stærk nedbrudt. Enkelte af plantefrø og blade har løsnet sig og rykkede fra deres 
plads. Det var nødvendigt at åbne glasset for at genplacere objekterne. Lene Adler blev kontaktet for at få 
oplysninger om åbning af glaspladernes kanter og placering af frøer og blade. Foto under konservering: 
Filiz Kuvvetli, Kunstkonserveringen, Vest.
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Meddelelser

Nyt om Museer

Post- og Tele Museum flytter
Til nye lokaler på Østerbro. Museet 
flytter til ny central placering på 
Østerbro, nærmere bestemt til det 
gamle postkontor på hjørnet af Østre 
Allé og Blegdamsvej. Samtidig invite-
rer museet nu alle til at være med til 
at udvikle det ny museum, der med en 
stærk base i post og telefoni udvider 
sit fokusområde til også at omfatte 
kommunikativ infrastruktur.

Roskilde Museum
Et nyt byrum og indgang til historien. 
Roskilde Museum og Roskilde Kom-
mune har indviet Sankt Olai Plads” og 
åbning af museets nye hovedindgang.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Museet har en usikker fremtid da 
Herning Kommune har reduceret 
driftstilskuddet med 80% og museet 
er nu truet af lukning. Museet under-
søger nu alle muligheder for at bevare 
museet, evt. i en anden kommune.

Formidling

Museum Jorn, Silkeborg
Ny interaktiv grafikstation på Museum 
Jorn. Museet har inviet en ny formid-
lingsplatform – en digital grafiksta-
tion, hvor de besøgende kan prøve 
kræfter med litografi og koldnålsra-
dering og få et indblik i teknikker bag 
nogle af Asger Jorns bedste grafiske 
værker. Med museets nye digitale 
grafikstation bliver den besøgende vej-
ledt i de grafiske processer og kan her 
skabe sit eget værk – uden at få sværte 
på fingrene. Hele processen foregår 
nemlig digitalt via et stort touch bord.

Lene Adler Petersen, Glaskjolen, 1973, Horsens Kunstmuseum. Værket består af objekter placeret mellem 
to glasplader der er limet sammen på kanterne; plantefrø, blade, familiefotos, bomuldskjole, lange og 
smalle stykker af spejl ligger mellem glaspladerne og værket har ingen for- eller bagside, da man kan se 
objekterne både fra for- og bagsiden. Foto efter konservering: Filiz Kuvvetli, Kunstkonserveringen, Vest.

Asger Jorn. Vinden fører os bort 1970. Foto: 
Museum Jorn, Silkeborg.
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Museumsbestyrelser er blevet langt mere professionelle, og det 
stiller krav til bestyrelsen.

I risikerer jeres personlige formuer i bestyrelsen
Med en professionel bestyrelse følger også mere ansvar – og 
dermed risiko for, at bestyrelsen kan blive gjort ansvarlig for 
sine handlinger. 

I hæfter personligt for de beslutninger, som bestyrelsen træffer. 
Derfor kan I i værste fald sætte jeres personlige formuer på spil.

Undgå den økonomiske risiko – køb Danmarks billigste  
Bestyrelsesansvarsforsikring hos os.

Ring 44 74 33 94 eller skriv til: jab@topdanmark.dk

Er bEstyrElsEn vågEn? 

Rembrandt van Rijn, Studie af et oldingehoved i profil (1630), Statens Museum for Kunst. www.smk.dk CC BY.

Danmarks billigste 

forsikring af bestyrelsen – 

fra 927 kr. om året
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Af Clara Åhlvik, utställningsproducent

Anmeldelse

Det underbara med utställningen 
 om Kaare Klint på Designmuseum 

Danmark är att den är som en checklista 
över hur man inte ska göra en utställning. 
I alla fall om man ska följa de råd som 
jag fick lära mig som ung utställnings-
producent; att inte bara ställa föremål i 
montrar, att inte skriva långa texter, att 
anpassa utställningens innehåll så att alla 
förstår, att alltid utgå ifrån användarnas 
behov. I skriften Utställningens Anatomi, 
utgiven 2010 av Riksutställningar och Fo-
rum för utställare, finns många förmanin-
gar och no-no’s. Här betraktas arkitekter 
genomgående med misstänksamhet, då 
de står som representanter för en ”este-
tikens tyranni”: ”Man ska aldrig genera-
lisera”, filosoferar författaren, ”men det 
är väl inte alltför förargelseväckande att 
påstå att en del arkitekter ibland har haft 
svårt att ta till sig användarsynpunkter..” 
Men ju mer jag lär mig om utställningar, 
desto tydligare blir det att en utställning 
har så mycket mer att ge – det handlar 
inte alltid om att förklara och lära ut 
kunskap till en förmodad besökargrupp. 
Utställningsmediet medger oändliga möj-
ligheter att förtrolla, begeistra, mystifiera 
och inspirera – vilket för mig tillbaka till 
utställningen om Kaare Klint. Det är en 
utställning med föremål i montrar, med 
väldigt långa texter och med konstnärliga 
installationer varav vissa inte tagit hänsyn 
till ”användarsynpunkter” - men med ett 
så genomarbetat, vackert och spännande 
tilltal i såväl form som innehåll, att man 
som besökare bara måste bli nyfiken.
Utställningen Kaare Klint är producerad 
av Annesofie Becker och Martin Christi-
ansen. Becker har gjort några av de mest 
intressanta utställningarna i Norden, som 
den numera smått legendariska Museum 

Øvelse gør mester 
– en utställning om Kaare Klint på  
Designmuseum Danmark

Forfatterne og billedkunstnerne Amalie 
Smith og Morten Søndergaard:
Værkstedstavle, oversigt over Kaare Klints 
arbejder.
Fotografier skåret ud af Gorm Harkærs bog 
om Klint (Klintiana, 2010) og monteret på 
træplader.
Foto: Martin Christiansen.
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ner som blev resultat av denna process. 
Författarna Amalie Smith och Morten 
Søndergaard har gjort mycket stilig, in-
troducerande fotovägg som inleder hela 
utställningen. Väggen består av olikfärga-

de väggfält, fyllda 
med fotografier 
från Klints olika 
verksamhetsom-
råden; möbler, 
museer, kyrkor, 
hus, landskaps-
arkitektur mm. 
Varje fotografi 
kan hakas ner 

och på baksidan kan man läsa mer om 
vad fotografiet föreställer. Här slås jag av 
hur mycket utförandet gör för att fånga 
mig som betraktare. Väggen kan betrak-
tas som en ganska ordinär pedagogisk 
utställningsform. Men den specifika 
färgkompositionen, grupperingen av 
fotografierna som bildar ett mönster i sig 
– noggrannheten i helheten och detaljer-
na – speglar inte bara Klints mångsidighet 
som formgivare utan också hans känsla 
för detaljerna. 
Kompositören och DJ Mike Sheridan har 
skapat ett ljudverk, inspelat i Grundtvigs 
kyrka, som ritats av pappa Klint, och 
färdiggjorts av Kaare. Ljudet speglar en 
stillhet, som ett eko, ett intrikat mystiskt 

teckningar på detaljer, byggnader, teknis-
ka lösningar. Klint, själv son till en arkitekt, 
P.V. Jensen Klint, var oerhört medveten 
om att vi inte börjar i tomma intet utan 
bygger vårt kunnande på vad andra tidiga-
re har skapat. Ar-
kivskåpet tronar i 
utställningen som 
en symbol för in-
spiration, för di-
alog med andra, 
för kunskapsupp-
byggnad – ett arkiv 
för en sökare som 
inte nöjer sig med 
mindre.
Det första objekt som möter besökaren 
är Stol nr 19. Den finns utställd i två 
exemplar, först en prototyp och så 
den färdiga stolen. Stolen, den s k 
Faaborgsstolen, är till sin karaktär 
främst en klassicistisk stol enligt den 
gamla skolan, men som i sin enkla och 
avskalade form utgör en vändpunkt i 
dansk möbelkonst och betraktas som den 
första moderna ikonen. 
Utställningen är en undersökning av 
konstnärliga processer. Kuratorerna bjöd 
tidigt in en grupp bestående av författare 
och konstnärer att vara en del av framväx-
ten av utställningens form och innehåll. 
Här vill jag nämna tre verk/installatio-

Europa på Nationalmuseet i Köpenhamn 
1993 och Memento Metropolis, som visades i 
Köpenhamn, 1997 och i Stockholm 1998. 
Becker och Christiansen ger i utställning-
en uttryck för en förståelse och ömsinthet 
för utställningen huvudperson, vilket 
avspeglar sig in i minsta detalj. Här finns 
en omsorg om varje detalj – alltifrån kom-
positionen i rummet till de konstnärliga 
kommentarerna och montrarnas tablåer, 
som i sig själva är små installationer. 
Arkitekten Kaare Klint (1888-1954) pre-
senteras i utställningen som den danska 
möbelkonstens ”grand old man” och 
utövade ett betydelsefullt inflytande på de 
danska modernisterna. Klint framställs i 
utställningstexterna som en prövande och 
genuint vetgirig människa som förkropps-
ligar utställningens undertitel – övning 
ger färdighet. Han drivs av en övertygelse 
om att all formgivning är en praktik, att 
all skapande av form kräver en pågående 
interaktion mellan handen och tanken. 
Han är lärare, arkitekt och formgivare 
men främst framstår han som en sökande 
människa, fast förankrad i själva hantver-
kets ideologi, som ständigt undersöker 
relationen mellan kroppen och rummet. 
Utställningen inleds symptomatiskt med 
ett stort grönt skåp som innehåller muse-
ets arkiv för förebilder och exempelsam-
ling. Samlingen består av fotografier och 

Udsnit af udstillingen. På den bageste 
væg ses videoværk af Tim Rushton og 
Steen Møller-Rasmussen. Foto: Martin 
Christiansen.

”… Klint er både kunstner og 
arkitekt, både kunsthåndværker 

og industriel designer, både 
traditionsbunden og moderne, både 
rationel og sanselig, både æstetiker 

og streng funktionalist. Han er både 
og.” citat fra udstillingstekst
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Øvelse gør mester – et kig ind i udstillingen. 
Foto: Pernille Klemp.

ljud, som samspelar fint med ett video-
verk av koreografen Tim Rushton och 
filmfotograf Steen Møller Rasmussens. 
De har utgått från Klint mätmetoder och 
videon visar en dansare som interagerar 
med en stol och en tumstock. Dansaren 
undersöker sin kropp i rummet, i relation 
till måttstocken, stående, sittande – i en 
stillsam men ständigt pågående rörel-
se. Dansarens rörelser gör sig ständig 
påminda i utställnings första rum och 
blir en samtida kommentar i den i övrigt 
klassiska utställningsformen. Just kombi-
nationen mellan de gedigna, tunga och 
traditionella montrarna och det lätta, 
rörliga, levande videoverket skapar en 
dialog mellan då och nu. En finstämd 
dialog som sällan får utrymme i den mer 
pedagogiska utställningen, med dess 
ambition att tydliggöra och förklara för 
besökaren. Här blir kopplingen mellan 
kroppen och rummet en sinnebild över 
själva arkitekturen.
Men utställningen är mer ändå, den når in 
i museets hjärta. Designmuseum Danmark 
är nämligen ett museum av Kaare Klint. 
Den gamla sjukhusbyggnaden på Bred-
gade ifrån 1754 donerades till dåvarande 
Kunstindustrimuseet runt 1920. Klint fick 
det praktiska ansvaret att omvandla det till 
ett museum och ritade all inredning till 
museet. I utställningen har man genom-

gående använt sig av hans formgivna te-
akträmontrar. Klint bodde själv på museet 
till sin död 1954. Utställningen är därför 
inte bara en utställning 
om Klint, utan också 
en utställning om mu-
seet självt. Man kunde 
önska, att museet väljer 
att göra utställningen 
permanent. Det känns i 
ryggmärgen att Kaare Klint har hittat hem.
Avslutningsvis, utställningen om Kaare 
Klint är en krävande utställning där besö-
karen förväntas ha en tämligen gedigen 
förkunskap. Det är en utställning med 
riktigt många och långa texter. Det är i 
många stycken en traditionell utställning, 
som består av föremål i montrar. Men 
jag är tacksam över att utställningens 
kuratorer inte har följt råden i Utställ-
ningens Anatomi. Att föremålen fått bli 
centrala i utställningen. Att besökaren 
förväntas vara nyfiken och intresserad 
nog att läsa de långa, men välskrivna och 
intressanta texterna. Att de konstnärliga 
installationerna smyger sig inpå betrak-
taren, snarare än att de basuneras ut och 
förklaras. Att utställningens arkitektur 
får ta plats i rummet. Det är befriande 
att få vara i en utställning som skapar så 
mycket luft mellan besökaren, föremålen 
och tematiken. Det må vara att jag som 

besökare inte förstår allt, men allvaret i 
utställningens intentioner når fram med 
kraft. Inte minst kommer jag – som själv 

inte visste något om 
Kaare Klint innan 
jag besökte utställ-
ningen - nära männ-
iskan: lika mycket i 
tingen, fotografier-
na, ritningarna, som 

i de utställda breven, som i utställningens 
texter och i den ständigt pågående, lång-
samma och undersökande rörelsen hos 
dansaren i Rushtons/Møller Rasmussens 
videoverk. 
Utställning blir i sig en konstnärlig 
installation, helgjuten in i minsta detalj. 
Det säger sig självt att alla utställningar 
inte ska stöpas i samma form, därtill är 
utställningen kanhända alltför konceptu-
ell och krävande. Men tack och lov att det 
fortfarande finns plats för utställningar av 
den här karaktären i våra museer. Utställ-
ningen Kaare Klint är en utställningens 
poesi, en hyllning till den klassiska utställ-
ningen, i en uppdaterad form. 

Utställningens Anatomi, Jan Hjort. Riksut-
ställningar och Forum för utställare 2010.
http://forumforutstallare.se/wp-content/ 
uploads/2014/06/jan-hjort-bok-utst%C3% 
A4llningar-2.pdf

”Et forbillede er ikke et ideal 
eller et idol, men et eksempel 

på hvordan det kan gøres.” 
citat fra udstillingstekst
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Af Bradley Allen, EU udviklingskonsulent, 
Kulturstyrelsen

Hvad skal der til for at modtage kul- 
  turstøtte fra EU? Det er et spørgs-

mål, som mange museumsledere muligvis 
har spurgt sig selv igennem årerne. I den 
sidste ansøgningsrunde for EUs Creative 
Europe pulje for samarbejdsprojekter 
modtog Museum Vestsjælland, National-
museet og Roskilde Museum tilsagn for 
deres deltagelse i EU projekter. 
Så det kan godt lade sig gøre. Men hvor-
dan? For at afklare spørgsmålet har vi talt 
med Museum Vestsjællands formidlings-
chef Ea Stevns Matzon.

Kan du fortælle lidt om projektet? 
Projektet ”Follow the Vikings” ledes af 
engelsk Shetland Amenity Trust, som 
er en kulturarvsorganisation på Shet-
landsøerne. Formålet ved projektet er at 
gøre den transnationale vikingekultur-
arv tilgængelig og forståelig over for et 
globalt publikum. Partnerne i projektet 
er alle sammen en del af netværket ”The 
Destination Viking Association”. Projektet 
har 25 partnere fra 13 lande. 

Hvordan kom jeres deltagelse i et EU projekt 
i stand? Museum Vestsjælland har været 
partner i The Destination Viking Associa-
tion siden sin begyndelse. Efter fusionen 
af vores lokale museer blev direktør Eskil 
Vagn Olsen og jeg enige om at fortsætte 
vores engagement i dette vigtige partner-
skab, ikke mindste på grund af det stærke 
netværk. Selve ansøgningen er resultatet 
af et fælles ønske om at videreudvikle 
netværket. 

Har I før deltaget i et EU projekt? 
Det er Museum Vestsjællands første 
EU-projekt, men vi har flere ansatte, som 
har erfaringer med EU-projekter. 

Hvad fik jer til at være med i det her projekt? 
Hvad for nogle overvejelser havde I, inden I 
besluttede jer for at være med? 
Den store overvejelse går på medfinan-
sieringen, som fylder en del på grund af 
projektets omfang. Det gjorde, at vi kom 
med i projektet til en ”reduceret pris”, 

Ved den sidste ansøgningsrun-
de for EUs kulturstøtteprogram 
Creative Europe modtog tre 
danske museer støtte til deres 
deltagelse i to EU projekter. 
Bradley Allen, EU udviklingskon-
sulent i Kulturstyrelsen, som for-
midler programmet i Danmark, 
tog fat i Museum Vestsjælland 
for at høre om deres erfaringer 
fra ansøgningen, og om hvor-
dan projektet kom i stand.

Vikingerne som EU projekt

men dog stadig som fuld partner. Det 
indebærer, at vi for eksempel ikke rejser 
så meget som de øvrige partnere.  
Vi ville være med i projektet, fordi det 
indebærer udviklingsmuligheder inden-
for formidling, noget vi alligevel arbejder 
seriøst med. Og  deltagelse i et netværk 
af denne kaliber er meget udbytterigt, 
hvor vi bliver inspireret af best-practice 
eksempler, ligesom vi gerne vil være med 
i videreudviklingen af det fælles europæi-
ske fællesskab på dette område. 

Hvorfor tror I at lige netop jeres projekt har fået 
tilsagn? 
Umiddelbart vil jeg tro, at det handler 
om et meget stærkt netværk med mange 
forskellige partnere, der tilsammen har 
udviklet et godt koncept på baggrund af 
et stærkt brand. Vi har faktisk arbejdet 
på ansøgningen de seneste fire år, hvor 
projektet har fået afslag to gange før! 
Så vi har virkelig arbejdet på at skærpe 
projektets profil. 

Hvad forventer I at opnå via samarbejdet 
ved de andre udenlandske organisationer? 
På egen bane en inspiration til udviklin-
gen af formidlingen, som baserer sig på 
forskning og erfaringer fra mange gode 
interessenter i hele Europa. 
I forhold til museets lokalområde (hele 
Vestsjælland) forventer vi at styrke vores 
tilbud over for turister gennem inddragel-

Kulturstøtte

Monumentet Sværd i Fjeld, sydlige Stavanger, 
Norge. Tre kæmpe sværd i bronze står plantet i 
bjerget, og symboliserer samlingen af Norge til ét 
kongerige. Foto: Ea Stevns Matzon.
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se og partnerskaber med relevante lokale 
aktører. 

Er der noget konkret i projektet, som jeres lokale 
museumsgæster kan glæde sig særlig meget til? 
Et udstillingsmedie, der har hentet 
inspiration i og er udviklet sammen med 
partnere i Europa. Og derfor måske nog-
le større udstillingsoplevelser på grund 
af muligheden for at ansøge større fonde 
om bi- og multinationale udstillingspro-
jekter. 

Hvad sker der som det første inden for projek-
tets ramme?  
Vi mødes på Shetlandsøerne i juli 2015 
for at aftale en tids- og handleplan inden-
for projektets rammer. 

Er der en særlig erfaring fra ansøgningspro-
cessen, som I gerne vil give videre til de andre 
danske museer, som overvejer at deltage i EUs 
kulturstøtteprogram? 
Grundighed og tålmodighed. Man skal 
bruge meget tid på at finde og lære nogle 
gode og seriøse samarbejdspartnere 
at kende. Og man skal overveje: Hvad 
bidrager vores projekt med i en europæ-

Hvad er Follow the Vikings? 
•  Et EU-støttet projekt
•  Ledet af Shetland Amenity Trust (UK)
•  Har Museum Vestsjælland og National-

museet som danske partnere
•  Består af 25 partnere fra 13 lande
•  Udsprunget fra netværket Destination 

Viking Association www.destinationviking.
com

Om Ea Stevns Matzon
Formidlingschef hos Museum Vestsjælland 
og Afdelingsleder for Sorø Museum
Tidl. direktør for Sydvestsjællands Museum
Tidl. lektor ved Danmarks Erhvervspædago-
giske Læreruddannelse (DEL)
Cand.mag. historie og etnologi
Ledelsescertifikat fra Harvard Business 
School
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

isk sammenhæng. Og til sidst vil jeg bare 
tilføje: Vi glæder os rigtig meget! 

Hvad gør Kulturstyrelsen?
Hvis man overvejer at ansøge om europæ-
iske midler eller overvejer at deltage i et 
EU-projekt, kan Kulturstyrelsen hjælpe på 
flere områder.
Dels kan de give en faglig vurdering 
af, om et projekt er velegnet til at søge 
EU midler. En tommelfingerregel er, at 
projekter skal have fokus på en udvikling 
af de partnerorganisationer, som er med, 
og at der skal være en klar defineret 
formidlingsstrategi over for et nyt eller 
eksisterende publikum. 
Hvis ikke et projekt er velegnet til at søge 
EU-midler, kan man få hjælp til, hvordan 
man enten kan rette i projektet, så det 
passer bedre til i EU’s formål, eller hvor 
man kunne overveje at rette sin fokus 
hen. Dels yder Kulturstyrelsen rådgivning 
og coaching i forbindelse med konkrete 
ansøgninger og kan derudover pege på 
danske eller udenlandske organisationer, 
som enten har et projekt på vej eller 
søger partnere.

Mere information
Mere information om støttemulighederne inden 
for EU kan findes på
www.etkreativteuropa.eu eller på Kulturstyrel-
sens hjemmeside www.kulturstyrelsen.dk under 
”Internationalt”. Ellers kan man kontakte 
Bradley Allen direkte på bal@kulturstyrelsen.
dk, telefon 33 73 33 22.

Skibet Aslak, som bliver en del af den 
danske deltagelse i projektet Follow the 
Vikings. Foto: Anders Graver/ 
Humbug Film/Danmark bliver til.
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elementer vil stå færdig omkring årsskiftet 
2019/20. 
Den Gamle By funderede i flere år over 
mulighederne for at opdatere museet, så 
det kunne få et link til moderne menne-
skers erindring. Vi havde set, hvordan 
museer bl.a. i Holland og Norge eks-
perimenterede med at sætte den nære 
fortid på museum. Men i Den Gamle 
By var vi i første omgang bange for, at 
moderne tider ville gøre publikum tids-
forvirrede, hvis museets lay-out blev for 
meget hulter-til-bulter og mente ikke, at 
opgaven kunne løses af os. Lige indtil den 
tanke opstod, at man da bare kan bygge 
et brokvarter uden på museets gamle 
bykerne, så det hele på den måde bliver 
overskueligt i kronologien.
I 2002 formulerede vi første gang projek-
tet, som tog endelig form over de næste 
par år. Kulturarvsstyrelsen var skeptisk, 
men de fleste synes, det var en god idé, 
så vi gik på med krum hals. Vi define-
rede den eksisterende Den Gamle By 
som primært 1800-tal og med fokus på 
det nationale skæbneår 1864, besluttede 
dernæst at opgradere en mindre del af 
det eksisterende museum til året 1927, 
som skulle være en slags kronologisk 
trædesten mellem den gamle bydels 1864 
og op til det nye fokusår 1974.
Aarhus Kommune gav os mulighed for at 
inddrage en del af Botanisk Have til for-
målet; vi byggede magasiner, hjemtog bo-
liger, butikker og et par huse af den slags, 
som aldrig hverken ville blive fredet eller 
passet på; helt almindelige huse, som 
titusinder af danskere har boet i gennem 
det meste af det 20. århundrede. Med det-
te som udgangspunkt søgte vi A.P. Møller 
Fonden om støtte og modtog i 2007 en 
donation, der sikrede, at en meget stor 
del af projektet ville kunne realiseres – og 
i løbet af 2015 åbner de sidste dele af den-
ne etape for publikum.
På en international konference i 2009 i 

Næsten 900.000 gæster har allerede  
  besøgt kollektivet, konditoriet 

og gynækologen i første etape af den 
nye 1974-bydel, der åbnede sommeren 
2013. Populariteten skyldes utvivlsomt, at 
mange besøgende kan spejle sig selv og 
deres egen historie i det, de nu kan ople-
ve på museet. Og så hygger de sig, taler 
sammen og har det morsomt på tværs af 
generationer.
Nu kan de moderne kvarterer bygges 
færdig, og den afsluttende etape byder 
på færdiggørelse af 1974-afsnittet, et 
havnemiljø fra samme år, en 2014-gade 
og en ny hovedindgang, der vender ned 
mod Aarhus. Med donationen afsluttes 
det projekt, hvis første etape blev igangsat 
i 2007 med en donation på 161 mio kr 
fra A.P. Møller Fonden, som dermed har 
givet Den Gamle By næsten 300 mio kr 
til realisering af projektet. Et projekt, 
der for 13 år siden begyndte som en 
drøm, en umulig drøm, mente mange, og 
siden blev til det projekt, som vi nu har 
midlerne til at gøre færdig over de nær-
meste år. Det er planen, at alle projektets 

Af Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør, 
Den Gamle By 

A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal har bevilget 
135 mio kroner til Den Gamle 
By. Formålet er at færdiggøre 
museets moderne kvarterer, der 
belyser Danmarks historie helt 
op til i dag.

135 mio kr. til fortsat  
opdatering af Den Gamle By

History won’t waite

Den Gamle By satte vi emnet Samtiden 
på Museum på dagsordenen. Direktøren 
for Norsk Folkemuseum, Olav Aaraas, 
holdt her et inspirerende indlæg. Aaraas 
er utvivlsomt det museumsmenneske, 
der mest markant har sat samtiden på 
museum, og på konferencen roste han 
Den Gamle Bys 1974-projekt, men løftede 
også pegefingeren: ”Don’t stop in the 70s, 
Thomas! History won’t wait for you”. Det 
var det spark, der førte til, at vi besluttede 
at tage næste skridt og satse på et afsnit, 
der er meget tættere på nutiden. 
Jeg tror, vi var mange, der i begyndelsen 
tænkte, at 1974 – jamen, var det ikke i 
går? Men nu er det rent faktisk mere end 
40 år siden. Regnet i museumstid, går 
der ikke længe, før 1974 ligger både 50, 
60 eller 70 år tilbage i tiden og dermed 
er på vej til at forsvinde ud af de flestes 
erindringshorisont. Så hvorfor ikke, som 
nyt nøgleår, vælge 2014, som er 100 året 
for Den Gamle Bys grundlæggelse på sin 
nuværende placering?
Som sagt, så gjort, og i løbet af 2014 har 
vi valgt ud, dokumenteret og samshoppet, 
så vi er godt klædt på til at kunne åbne 
2014-delen omkring 2020. Vi tror på, 
at dette afsnit mange år frem i tiden vil 
skabe en slags tidsbro til de unge og kom-
mende generationer. Her vil de kunne 
tage på historievandringer med afsæt i en 
tid, de genkender. 
På konferencen i 2009 stillede Olav 
Aaraas spørgsmålet: Hvad er det, der 
interesserer de besøgende mere end no-
get andet? - og gav selv svaret: ”Dem selv, 
naturligvis!”… ”Vi vil gerne have nogen til 
at sige, at vores liv også er vigtige, lige så 
vigtige som stenalderens hulemænd, de 
mjøddrikkende vikinger og 1800-tallets 
bønder…historien sluttede ikke for 50 
eller 100 år siden, den fortsætter, og vi er 
selv en del af den. Hvis vi lader årtier eller 
endda århundreder gå uden at samle ind, 
uden at dokumentere og forske, så svigter 
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Mon der fortsat vil være banker i gadebilledet, når Den Gamle Bys 2014-afsnit åbner omkring 2020. 
Her Danske Bank og Home fra Vestergade i Silkeborg.

Sådan kommer Den Gamle Bys nye 2014-afsnit måske til at tage sig ud.

vi vores pligt som museer, vi mister vigtige 
indsigter og gradvis vil vi blive mindre 
interessante for publikum”.
A.P. Møller Fondens opbakning til Den 
Gamle Bys projekt har vakt betydelig 
opsigt internationalt. ”Den største trussel 
for et historisk museum er at blive en 
institution med mere fortid end fremtid”, 
udtaler den tidligere præsident for Associ-
ation of European Open Air Museums, 
hollænderen Jan Vaessen og noterer sig, 
at Den Gamle By har ”formået at undgå 
denne trussel”. Jan Vaessen modtog i 
2005 den europæiske museumspris for sin 
udvikling af Hollands nationale open-air 
museum.
I Den Gamle By har vi hele tiden troet på, 
at vores projekt bærer fremtiden i sig, og 
det er helt fantastisk, at finansieringen nu 
er på plads, så det også bliver til noget.
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Resultatet af restaureringen er, at byker-
nen i dag står som ved byens grundlæg-
gelse i 1772 da Brødremenigheden – også 
kaldet herrnhutterne – skabte byen på en 
bar mark. Christiansfeld er enestående, 
fordi byen er bygget efter den model, 
som Brødremenighederne anlagde alle 
deres byer efter – med kirken i centrum, 
omkranset af byens vigtigste huse – kor-
huse, huse for de ugifte brødre, søstre og 
enker, præstebolig og forstanderbolig. 
Skolebygninger, værksteder og familie-
huse indgik også i den særlige brødreme-
nighedstruktur. Christiansfeld er et af de 
tidligste eksempler i Danmark på egentlig 
byplanlægning. Byen blev etableret på 
ganske få år, og den er blevet et eneståen-
de eksempel på, hvordan en hel by skulle 
se ud efter datidens byplanmæssige ideal.
Christiansfeld er berømt ikke bare i 
Danmark, den er også i global sammen-
hæng enestående. Det er baggrunden for, 
at Kulturministeriet har ansøgt om at få 
byen optaget på UNESCO’s Verdensarvs-
liste. Siden 1993 har Christiansfeld været 
optaget på den såkaldte ”tentative” liste 
– på grund af dens byplan, arkitektur og 
bygningsmæssige detaljer og håndværk af 
meget fin kvalitet. 
Parterne bag restaureringen af Christians-
feld er: Christiansfeld Kommune (senere 
Kolding Kommune), Brødremenigheden 
og Realdania.
Brødremenigheden, Christiansfeld, 
Kolding Kommune og Realdania 2015.  
(bogen koster 50 kr. og kan bestilles på 
Christiansfeld Centret – tlf. 79 79 17 73

En matador i Skagen – Lars Kjelder Holst 
(1838-1927)
Af Lise Svanholm og Flemming Hjorth 
Midt i Skagen by ligger en gammel firlæn-
get gård kaldet Holstgården. Når denne 
gård har vakt lokal og kunsthistorisk 
nysgerrighed, skyldes det bl.a., at gården 
i de sidste århundrede har haft ejere, som 
var i slægt med hinanden, og som vi i dag 
kan finde på skagensmalernes billeder. 
Flere af deres efterkommere opholder 
sig stadig i Skagen. Disse folk har vist sig 
at være efterkommere af de slægter, som 
kan føres tilbage til 1400-tallet.                         
Bogens forfattere har funder det værd 
at udgive en bog om hædersmanden, 
matadoren og justitsråden Lars Kjelder 
Holst 1838-1927. Han var den fjerde ejer 
af Holstgården, hvis forgængere siden 
1700-tallet alle har været beslægtet. 
Lars Kjelder Holst fik stor betydning for 
Skagen. I folkemunde hed han i ordets 
bedste forstand Kong Lars. Han tog 
bl.a. initiativet til at få jernbanen helt 
til Skagen og til anlæggelse af havnen. I 
erhvervslivet gik det ham så godt, at man 

duktion til Ladbyskibet – Danmarks ene-
ste vikingeskibsbegravelse og det eneste 
sted i verden, hvor en vikingeskibsbegra-
velse kan opleves på det autentiske sted.
I bogen fortælles om Ladbykongens 
begravelse i det smukke skib, der skulle 
føre ham til Dødsriget lastet med masser 
af fornemme gravgaver. Det 21,5 meter 
lange og tre meter brede Ladbyskib har 
også fungeret som et sejlskib og også den 
historie foldes ud. Ligeledes knyttes der 
an til det landskab, Ladbykongen levede 
i – vikingernes land. Endelig fortælles 
historien om museet over Ladbyskibet, 
Vikingemuseet Ladby, og ambitionen om 
at være et aktivt museum for alle.
76 s., indb., rigt ill. farver. Østfyns Muse-
er, Ladby 2015. Pris 68 kr.

’Fattiggården’
Red.: Jacob Knage Rasmussen og Sarah 
Smed
Forsorgsmuseet har udgivet denne bog, 
som for første gang kæder en samling 
af unikke historiske fotografier sammen 
med skæbnefortællinger, indsamlede 
erindringer og ny-opdagede historier  fra 
Fattiggården.
Bogen er sammensat af tre overordnede 
typer af fortællinger, som i fællesskab 
fortæller en tankevækkende historie om 
livet på kanten af samfundet. I ’Journal-
fortællinger’ beskrives nogle af de mange 
skæbner, som i tidens løb har været på 
Fattiggården. Her kan man læse om 
Rasmines seksuelle eskapader, om hvorfor 
Peter Jørgensen blev kaldt Fattiggårdens 
skræk eller om Alma som boede 45 år på 
Fattiggården. I afsnittene ’Stemmer fra 
fortiden’ fortæller nogle af de tidligere 
fattiginspektører og opsynsmænd med 
deres egne ord om, hvordan det var at 
arbejde under pigtråd, mens ’Under lup’ 
sætter fokus på temaer såsom regler, straf 
eller kost ud fra museets fotoarkiv.
Fattiggården blev opført i 1872 og lukke-
de først i 1974, hvor Svendborg Museum 
flyttede ind i de fredede bygninger. I dag 
er det Forsorgsmuseet, som formidler 
forsorgens historie i bygningskomplekset, 
der er det bedst bevarede i hele Norden.
Forsorgsmuseet, Svendborg Museum, 
2015

Christianfeld – en levende by
Bogen fortæller om det mangeårige arbej-
de med at bevare bygningsarven i byen.
En 12 år lang restaurering og revitalise-
ring af de historiske bygninger og byker-
nen i Christiansfeld er afsluttet. Der er 
markeret med bogudgivelsen ”Christians-
feld – en levende by”. I bogen fortæller 
en række centrale personer om restaure-
ringsarbejdet, processen og tankerne bag. 

Solstensøen. På sporet af Bornholms 
bondestenalder.
Af P.O. Nielsen, F.O. Nielsen, S.I. Han-
sen, H.Paulsen og M.S. Thorsen
Bog med nyt om Bornholms bondesten-
alder. Emnerne er det første landbrug, 
dysser og jættestuer, store samlingspladser 
og palisadeanlæg, solsten, runde stolpe-
anlæg samt store langhuse.
191 s., indb. rigt ill.  Bornholms Museum, 
Nationalmuseet og Wormianum  2015. 
Pris 225 kr. (Bogen kan bestilles hos 
SKALK til 175 kr.). Bogtilbud: De tre bø-
ger Solstensøen, Helleristninger og Sorte 
Muld sælges samlet til nedsat pris : 450 kr.

Vor Frue Kirke og… Bogserie fra Køben-
havns Domkirke
Red.: Susanne Wenningsted-Torgaard
Forfattere: Susanne Wenningsted-Tor-
gaard, Jesper Jørgensen og Inger Søren-
sen
Vor Frue Kirke og Apostlene. Vor Frue 
Kirke og Kristus og Englen. Vor Frue 
Kirke og orglerne. Vor Frue Kirke og H.C. 
Andersen. Vor Frue Kirke og Søren Kier-
kegaard. Vor Frue Kirke og C.E.F. Weyse 
og J.P. Hartmann.
Bøgerne udkommer på dansk og engelsk. 
Flere titler er planlagt til udgivelse i 
september.
24 s., ill. Vor Frue Kirke, Københavns 
Domkirke 2015. Pris pr. bog 30 kr.

Farvergården i Kerteminde – museet og 
byen
Af Kurt Risskov Sørensen
Bogen viser vej gennem Kertemindes 
historie. Gennem museumslandskabet 
med det kulturhistoriske museum ’Far-
vergården’, den gamle butik ’Høkeren’.  
Byarkivet, udstillingsbygningen ’Told-
boden’ og museumsskibet ’Rylen’. Og 
gennem byen med de stadig eksisterende 
historiske miljøer.
Farvergården – et velbevaret renæssan-
cehus fra 1630 – er i dag rammen med 
Kertemindes historiske museum. Sam-
tidig indeholder ejendommen i sig selv 
en god del af søkøbstadens historie. Med 
udgangspunkt i Farvergårdens historiske 
fortællinger bliver læseren taget med 
på rundtur i Kertemindes historiske 
bykerne – til havnene, til fiskerkvarteret, 
til købmandsgårdene og til de bagveje, 
der sammen med de gamle, fine døre er 
blandt byens karaktergivende elementer.
114 s., indb., rigt ill. farver. Østfyns Muse-
er, Kerteminde 2015. Pris 78 kr.

Vikingemuseet Ladby – grav, skib og 
museum
Af Mette Ladegaard Thøgersen 
Bogen giver en farverig og levende intro-

Nye bøger og andre publikationer
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190 s., Museum Tusculanums Forlag, 
2014. Pris 198 kr.

Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86 – De 
Slesvigske Regimenter i Verdenskrigen 
1914-1918,
Martin Bo Nørregaard og René Rasmus-
sen (red.)
Füsilierregiment ”Köningin nr. 86” var 
ét af de såkaldte ”slesvigske regimenter” 
eller ”danskerregimenter”. Regimentet 
hentede særligt mange af sine solda-
ter blandt dansktalende sønderjyder. 
Regimentet tilbragte stort set hele krigen 
på vestfronten. Det deltog bl.a. i slagene 
ved Mons, Marne, Somme, Aras, Ypres 
og i den sidste tyske storoffensiv i 1918. 
Vi følger regimentet fra mobiliseringen  
i august 1914 og indtil hjemkomsten i 
december 1918.
300 s., Historisk Samfund for Als og 
Sundeved og Museum Sønderjylland, 
Sønderborg Slot, 2014. 
Pris 250 kr.

Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-
1250 – Specialized Merchant Seafaring 
prior to the Hanseatic Period
Af Anton Englert
“A wealthy man in Denmark”, citizen of 
the town of Schleswig, built a large ship 
of great expense. And the king of the 
country decided to join company and 
take part in the profits. And after he had 
made good half of the costs, he owned 
a corresponding part of the ship…” 
The medieval Hanseatic merchants are 
famous for their maritime trade network, 
which extended across Northern Europe 
from the 13th century onward. The rare 
quote above shed light on a less known 
period, beginning in the late Viking Age, 
when large, elegant cargo ships were built 
and sailed across the sea by Scandinavian 
merchants.
378 s., Vikingeskibsmuseet i Roskilde, 
2014. Pris 385 kr.

Kongens borge. Rapport over undersøgel-
serne 2007-2010
Af Andres S. Dobat
Redegørelse for resultaterne af et fler-
årigt projekt som især havde til formål at 
undersøge, om vikingetidens ringborge 
havde relation til skibe og militær søfart. 
I den forbindelse blev der foretaget 
undersøgelser i vådområderne uden for 
ringborgene på Trelleborg, Fyrkat og 
Aggersborg.
297 s., Jysk Arkæologisk Selskab, 2014. 
Pris 348 kr. (medlemspris 230 kr.)

Stendysser – Arkitektur og funktion.
Af Palle Eriksen og Niels H. Andersen

Svold omkring år 1000 til Danmarks 
besættelse under 2. Verdenskrig og til 
allersidst en redegørelse for den nye-
ste tid hvor Danmark igen er blevet en 
krigsførende nation fra Balkan, Irak og 
Afghanistan til deltagelsen i Libyen. 
197 s., Forlaget Hovedland, 2015. 
Pris 229 kr.

Vild med Viden
Af Lene Feveile, Artur Stryjak, Trine 
Theut, Lena Thulstrup Jensen, Hans Ole 
Matthiesen, Rikke Johansen, Elisabeth 
Barfod Carlsen og Anne-Christine Larsen
Hele serie 4 handler om vikingetiden. 
I vikingetiden blev danskerne for alvor 
søfarende. Vikingerne blev eksperter i 
at  bygge mange slags skibe til forskelli-
ge formål. Det var samtidig en voldsom 
brydningstid, da Konge Harald Blåtand 
indførte kristendommen og samlede ri-
get. Bøgerne er små hefter i A6-format og 
kan bruges som læs højt- bøger eller som 
læs selv-bøger.
16 s., Forlaget Epsilon, 2014. Pris 20 kr. 
pr. stk., alle 8 stk. 120 kr.

Sabotør i Holger Danske
Af Peter Birkelund
I foråret 1943 mødtes en gruppe hand-
lekraftige mænd i baglokalet til Stjerne 
Radio på Istedgade i København. Mødet 
førte til dannelsen af Sabotageorgani-
sationen Holger Danske, som blev den 
største af sin slags i Danmark. Peter 
Birkelund tegner i denne bog et levende 
portræt af Holger Danskes sabotører. Han 
fortæller indgående om deres aktioner, 
der begyndte med det illegale blad ”De 
Frie Danske” og sabotage og senere kom 
til at omfatte et stort antal likvideringer af 
stikkere og danskere i tysk tjeneste.
592 s., Lindhardt og Ringhof, 2015. 
Pris 349,95 kr.

Rejsen til landets ende – Historier om 
1800-tallets indvandring fra Østgrønland 
til Kap Farvel
Af Einar Lund Jensen
Gennem hele 1800-tallet havde folk 
fra Sydøstgrønland slået sig ned i Kap 
Farvel-området. De handlede med Den 
Kongelige Danske Grønlandske Handel 
og blev kristnet af de tyske missionærer 
fra Brødremenigheden i Friedrichsthal. 
I 1900 fandt den sidste indvandring sted. 
De sidste familie havde forladt bopladser-
ne på den sydøstgrønlandske kyst, og om-
rådet mellem Kap Farvel og Ammassalik 
lå mennesketomt hen. Bogen præsente-
rer kulturmødet og de samfundsmæssige 
forandringer, som det førte med sig for 
områdets befolkning. Bogen findes også i 
en grønlandsk udgave.

med rette kunne kalde ham matador. 
Hans døtre var et smukt skue i bybilledet. 
Svanerne blev de kaldt – ranke som stea-
rinlys. Således beskrev forfatteren Walter 
Schwartz dem, og således malede Michael 
Ancher dem. Bogen giver et indblik i fa-
miliens tilværelse baseret på Holstgårdens 
store brevarkiv. 
Navneregister. Værkfortegnelse. Tegning, 
silhuet og tryk. Fotoregister. Litteratur.
95 s., indb., rigt ill. Udgiver: Lise Svan-
holm og Flemming Hjorth samt Skagen 
Lokalhistoriske Forening 2015.

Danernes oprindelse – Roman Reflecti-
ons. Iron Age to Viking Age in Northern 
Europe.
Af Klavs Randsborg
Codanus. Gode nordiske navne er op-
fundet ved en romersk skrivepult – også 
danernes. Professor Klavs Randsborg har 
analyseret de romerske stednavne og sam-
menholdt dem med arkæologiske fund i 
Østersøområdet.
London (Bloomsbury) 2015.

Kongens Borg – 123 års arkæologi på 
Vordingborg
Af Dorte Wille-Jørgensen 
Gåsetårnet omgivet af ruinerede mure 
står som fysiske vidnesbyrd om Danmarks 
største kongeborg. Alene borgens størrel-
se understreger dens betydning for den 
danske kongemagt gennem middelalde-
ren, hvilket da også bekræftes af desværre 
kun få skriftlige kilder. Med bogen præ-
senteres den første samlede fremstilling 
af Vordingborgs Borgs bygningshistorie 
og internationale relationer.
249s., Danmarks Borgcenter, 2014.
Pris 299 kr.

Renæssancehavnen i Kerteminde
Af Erland Porsmose og Torben Weirup
En fortælling om en havn og dens by. 
Ikke blot en beretning om havnens stor-
hed, fald og genfødsel, men også om kul-
turarvens betydning som aktiv ressource 
for gunstige livsvilkår i nutid og fremtid. 
Om at skabe et aktivt byrum i en sikker 
dialog med fortiden og dermed genvinde 
stedets identitet.
108 s., Østfyns Museer, 2014. Pris 168 kr. 

Vi kæmpede til lands og til vands
Af Hans Chr. Bjerg og Ole L. Franzen
Fra Herre i Norden til en forslået småstat. 
Sådan kan Danmarks historie i en meget 
kort form gøres op, når flådens historiker, 
Hans Chr. Bjerg, og hærens historiker, 
Ole L. Franzen gør regnestykket op. Det 
gør de sammen i denne udgivelse, der 
kort og kompetent redegør for danmarks-
historiens afgørende slag. Fra slaget ved 
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mering af ressourceforbrug kan vi måske 
alligevel blive inspireret af, hvordan 
pensionaterne udnyttede stordriftsfordele 
og samtidig formåede at give tusindvis af 
mennesker et hjem i byen.
264 s., ill., hardback. Aarhus Universitets-
forlag 2015. Pris 249,95 kr.

Tænkepauser – Viden til Hverdagen:
Tænkepauser nr. 27:  Steen Hannestad: 
Universet.
Tænkepauser nr. 28:  Pia Lauritzen; 
Spørgsmål.
Tænkepauser nr. 29:  Svend Andersen: 
Gud
Tænkepauser nr. 30: Ditte Trolle: Sex
Aarhus Universitetsforlag. Pris pr. bog 
39,95. Kan også købes som E-bog på 
Unipress dk.

Årsskrifter

Årsskrift Museum Lolland-Falster
Årsskriftet udkommer som artikler en 
gang om måneden.
Marts 2015:
Anne –Lotte Sjørup Mathiesen: Forvent-
ninger og forhåbninger – holder de stik? 
Det år da Rødby Havn kom på verdens-
kortet
Siden Museum Lolland-Falster i novem-
ber 2011 foretog de første arkæologiske 
undersøgelser forud for etableringen af 
den faste Femern Bælt-forbindelse, har 
det stået klart, at det vil blive en helt sær-
lig opgave med helt særlige muligheder. 
Allerede fra projektets start har det fået 
stor opmærksomhed, og forventningerne 
til det 300 ha store kulturlandskab har 
været og er fortsat høje.
April 2015:
Lars Meldgaard: Teknikere på museum – 
om teknisk afdeling ved Femern-projektet
Da Museet for flere år siden begynd-
te planlægningen af de arkæologiske 
udgravninger forud for etableringen af 
forbindelsen til Femern, blev det besluttet 
at oprette en selvstændig afdeling med 
ansvar for teknik og logistik. Det er denne 
afdelings opgave at servicere arkæolo-
gerne i det daglige arbejde og sørge for, 
at alle tekniske detaljer er på plads og i 
orden. Månedens artikel er en beskrivelse 
af arbejdsopgaver, der ligger bag ved og 
ved siden af arkæologernes indsats..
Månedens artikel kan findes på www.
aabne-samlinger.dk

Marstal Søfartsmuseum . Årsskrift 2014
Indhold:
Karsten Hermansen: Breve fra Congo. 
Chr. H. Friis’ breve til familien 1899-1902
Karsten Hermansen: Jens Erik Carl Ras-
mussen og verdensudstillingerne.

274 s., Roskilde Universitetsforlag, 201. 
Pris 278 kr.

Nørre Vosborg i tid og rum, bind 1 og 2
Af Anders Bøgh, Helle Henningsen og 
Kristian Dalsgaard (red.)
Nørre Vosborg er nok Vestjyllands 
fornemste og i hvert fald mest kendte 
herregård. I sin nuværende skikkelse kan 
den føre sin historie tilbage til 1570’erne, 
men før det var der andre Vosborge. Me-
get tyder på, at der allerede i vikingetiden 
befandt sig et magtcenter på stedet og i 
1299 omtales Vosborg som en kongelig 
borg. Værket henvender sig ikke bare til 
Vestjyder med sans for lokalhistorie, men 
til alle, som interesserer sig for, hvad der 
er foregået i Danmark, siden det blev et 
område, hvor mennesker kunne skabe 
historie.
882 s., Aarhus Universitetsforlag 2014. 
Pris 599,95 kr.

Berlins Alexanderplatz mellem opbrud og 
erindring – Den byarkitektoniske idékon-
kurrence i 1993
Af Hans Christian Post
Genforeningen af Øst- og Vestberlin i 
1990 og udnævnelsen af Berlin til tysk 
hovedstad og regeringsby rejste på én 
gang spørgsmålene om forvaltningen af 
fortiden og forventningerne til fremti-
den. Hvilke dele af historien skulle byen 
tage med sig og ad hvilke traditionslinjer 
skulle udviklingen ske? Svarene på disse 
spørgsmål blev ikke mindst søgt arkitek-
tonisk – i de mange byggeprojekter, som 
fulgte i genforeningens kølvand og for 
en stund gjorde Berlin til Europas største 
byggeplads.
416 s., Syddansk Universitetsforlag, 2014. 
Pris 280 kr.

Pensionatets kulturhistorie. Fællesskab, 
flirt og frikadeller. En del af fagområder-
ne Kulturforskning og Etnografi.
Af Mette Tapdrup Mortensen
Bogen stiller skarpt på en overset og helt 
særlig måde at bo og spise på, som blom-
strede op i midten af 1800-tallet, og som 
frem til 2. Verdenskrig levede i bedste 
velgående. Nogle af pensionaterne blev 
drevet som en storindustriel virksomhed, 
andre af en husmoder, der havde dedike-
ret sit liv til at bespise nogle af byens man-
ge sultende sjæle. Men uanset størrelsen 
udgjorde pensionaterne et altafgørende 
fundament for mange af de danskere, 
der flyttede fra land til by for at arbejde, 
studere eller bare prøve lykken.
I dag virker pensionaternes særlige 
blanding af fællesskab, flirt og frikadeller 
umiddelbart gammeldags. Men med vores 
stigende fokus på bæredygtighed og mini-

Stendysserne hører til blandt de ældste 
og mest monumentale oldtidsminder i 
Danmark. De over 5.000 år gamle anlæg 
står som fascinerende monumenter over 
stenalderbefolkningens arkitektoniske 
formåen i en fjern fortid. På grundlag af 
ny og velunderbygget viden gives der en 
udførlig redegørelse for dyssernes opstå-
en, deres oprindelige udseende og senere 
udvikling samt deres funktion.
Bogen er udgivet i samarbejde med Ring-
købing-Skjern Museum og Moesgaard 
Museum.
328 s., Jysk Arkæologisk Selskab, 2014. 
Pris 250 kr., medlemspris 175 kr.

Dwellings, Identities and Homes – Euro-
pean Housing Culture from the Viking 
Age to the Renaissance
Red.: Mette Svart Kristiansen og Kate 
Giles
I 20 artikler fortrinsvis skrevet af middel-
alderarkæologer fremlægges teoretiske, 
metodiske og empiriske studier over boli-
ger, forskellige livsformer og deres sociale 
baggrund i Europa især i perioden 800-
1600. Bogen understreger behovet for 
sammenlignende tværnationale undersø-
gelser og detaljerede regionale studier.
255 s., Jysk Arkæologisk Selskab, 2014. 
Pris 250 kr., medlemspris 175 kr.

The Stone Vessels
Af Anna Hilton
I forbindelse med Moesgaard Museums 
udgravninger på øen Failaka i Kuwait 
1958-1963 blev der fundet et stort antal 
fragmenter af dekorerede stenkar, hvis 
fortolkning lige siden har beskæftiget 
forskere. Stenkarsamlingen bliver præsen-
teret i alle detaljer, og betydningen af de 
mange stilarter på øen bliver diskuteret i 
sammenhæng med nye tendenser i vores 
forståelse af den Arabiske Golfs arkæo-
logi. Bogen er udgivet i samarbejde med 
National Council for Culture, Art and 
Letters, Kuwait & Moesgaard Museum.
191 s., Jysk Arkæologisk Selskab, 2015. 
Pris 250 kr., medlemspris 200 kr.

Min Besættelse. 50 års livtag med histori-
en. Essays 1965-2015
Af Claus Bryld
Historikeren Claus Bryld har altid været 
“besat af besættelsen”, bade fagligt og per-
sonligt. I en ny samling essays fra 1965 og 
frem til i dag giver han et anderledes og 
kontroversielt indblik i besættelsestidens 
historie og sin egen livslange kamp med 
historien – og sig selv.
Claus Bryld er professor emeritus i histo-
rie ved Roskilde Universitet og står bag en 
lang række udgivelser, bl.a. om besættel-
sestiden.
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50 s., rigt ill. Museet på Koldinghus 2015. 
Pris 50 kr.

J&K/Jane Schäfer and Kristine Ager-
gaard. Museum of O.O.O.
Til udstillingen med den dansk-tyske 
kunstnerduo (til 28.6.2015)   har kunst-
nerne udgivet en publication med tekst 
af forfatteren og kunstkritikeren Pablo 
Larius.
KUNSTEN, Aalborg. p.t. Aalborg Bane-
gaard

Peter Doig
Til udstillingen  (til 16.8.2015) er udgivet 
dansk katalog i form af Louisiana Revy 
med forord af Poul Erik Tøjner med tit-
len ”Peter Doig. Maler”, ”Picture yourself 
in a boat on a river…” af museumsin-
spektør Tine Colstrup og ”at arbejde med 
billedet: En samtale med Peter Doig” af 
Ulf Küster, en biografi og en værkliste.
Et internationalt katalog på engelsk og 
tysk, udgivet af Fondation Beyeler på For-
laget Hatje Cantz, indeholder et forord 
af Sam Keller, Poul Erik Tøjner og Ulf 
Küster, en samtale med titlen ”Working 
with the Image: A conversation with Peter 
Doig” af Ulf Küster, ”Primal” af Richard 
Shiff, en biografi og værkliste.
Louisiana, Humlebæk

Per Bak Jensen. SKJULT
Til udstillingen (til 17.5.2015) er udgivet 
katalog på dansk og engelsk. Med flg. 
Indhold:
Forord af Charlotte Sabroe og Tanya 
Lindkvist. Mette Sandbye: SKJULT – Nye 
og ældre fotografier af Per Bak Jensen. 
Per Bak Jensen: Værker. Ida Marie Hede 
Bertelsen: Otte Scener. Per Bak Jensen: 
Værker. Værkliste. Kolofon.
80 s., ill. Sorø Kunstmuseum, 2015.05.11

Kvinder Frem! – et møde mellem to gene-
rationers stemmer i kunsten.
I anledning af udstillingen (til 6.9.2015) 
er der udarbejdet et online katalog, der 
på baggrund af interviews med kunstner-
ne belyser dialogen mellem den ældre 
og den yngre kunstner i værkerne og 
uddyber hvordan værkerne bidrager med 
nye vinkler på kunsthistorien.
Museet for Samtidskunst, Roskilde.

Modstand – Træk af modstandskampen i 
Esbjerg, Ribe og Bramming
Bogen bag udstillingen: Mona Jensen 
og Henrik Lundtofte: Modstand. Træk 
af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og 
Bramming 1940-45. Bogen giver et ind-
blik i den lange vej fra modstandsaktivite-
ter, der udgik fra isolerede grupper af sto-
re drenge, kommunister, Dansk Samling 

Gamle By og på Plakatmuseets webshop 
www.shop.plakatmuseum.dk
Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By og 
Historika, 2015. 167 s., vejledende pris 
199 kr.

Punk, protest og provokation.
Dansk Plakatmuseums katalogserie bd. 4
Af Elsebeth Aasted Schanz
I forbindelse med udstillingen med sam-
me titel (til 6.9.2015) er udgivet katalog  
med tekst på dansk og engelsk. Udstil-
lingen såvel som kataloget sætte primært 
fokus på punkens grafiske element og 
søger herigennem af fortælle historien 
om punkens udvikling.
48 s., heftet, rigt ill.  Dansk Plakatmuse-
um, Den Gamle By,  Aarhus. Pris 20 kr. 

Ege-ekspeditioner
I forbindelse med udstillingen (Fuglsang 
Kunstmuseum, 11.6. til 30.8., Johannes 
Larsen Museet (5.9.2015 til 4.1.2016) 
og KunstCentret Silkeborg Bad (9.1. til 
24.4.2016) udgives katalog.
Fuglsang Kunstmuseum, Toreby, Lolland 
2015

I skøn forening – Faaborg Museum 100 år
I forbindelse med museets 100 års 
jubilæums udstilling om museets grund-
lægger Carl Petersen. Bogen er skrevet af 
en række fagspecialister og med fotos af 
arkitekturfotografen Hélène Binet.
Faaborg Museum, 2015

Taharqa, Den sorte Farao
I anledning udstillingen med samme titel 
er udgivet et katalog på engelsk af udstil-
lingens kurator, Tine Bagh, der for første 
gang samlet dokumenterer Glyptotekets 
samling af fund fra Meroë og Kawa i 
Sudan: Finds from J.Garstan’s Excavations in 
Meroe and F. Ll. Griffith’s in Kawa, Sudan, 
in the Ny Carlsberg Glyptotek. 132 s., rigt 
ill. Pris 129 kr.  Kan købes i Glyptotekets 
boghandel.
Ny Carlsberg Glyptotek, København

Erik A. Frandsen: Pilgrimage for an Arm-
chair Explorer
Til udstillingen på Horsens Kunstmuse-
um (til 23.8.) er udgivet katalog med et 
indgående billedmateriale med de nye 
værker, samt et interview med Erik A. 
Frandsen.
Horsens Kunstmuseum, 2015

”Body and Soul”
Til udstillingen med samme titel med 
værker af guldsmed Gitte Bjørn er udgivet 
katalog med billeder af de udstillede 
værker, forord af Master Fatman og Gitte 
Bjørns egne tanker om værkerne.

Gunner Egholm Rasmussen: Ærøs berøm-
te maler –J.E.C. Rasmussen.
Leif Rosendahl: Fulton – skib og hus.
Gunner Egholm Rasmussen: Lystyachten 
fra H.C. Christensens Stålskibsværft.
Gunner Egholm Rasmussen: Udstillings-
skibet NORGE.
Poul Erik Larsen: Grollen af Marstal – 
1986.
Steen Haugsted: Historier fra og om 
skibsfarten.
John Kristensen: Motorfabrikken ”Dania”. 
Firmaet Madsen & Nielsen i Rudkøbing 
samt F.L. Boye i Marstal.
Gardthausen, Sievers og EBK: ÆBC –
Ærøskøbing Bådeværft og Chartercenter.
Poul Rasmussen: En Marstallerdrengs 
livshistorie.
Eva Marie Albertsen: Skibsdåb af en af 
havets lyseblå kæmper MATZ MÆRSK.
Lars Peter Jensen: Projekt MATZ 
MÆRSK.
Erik B. Kromann: Årets Gang.
Marstal Søfartsmuseum, Marstal 

Realdania: Årsmagasin 2015 om ildsjæle 
og fremtidens Danmark
Det frivillige engagements betydning for 
samfundsudviklingen er sammen med ud-
fordringerne i yderområderne og byerne 
temaerne i Realdania Årsmagasin.
Årsmagasinet kan findes på www.realda-
nia.dk

Kataloger/publikationer udgivet i 
forbindelse med udstillinger

Martin Bigum – Min egen Kunsthistorie 
1989-2015
I forbindelse med udstillingen på Born-
holms Kunstmuseum(til 26.7.2015) har 
kunstneren udgivet denne bog.
Bornholms Kunstmuseum

Valget er dit! Den danske valgplakat i 100 
år
Af Peter Nedergaard og Elsebeth Aasted 
Schantz
I forbindelse med udstillingen med oven-
nævnte titel har museet udgivet en omfat-
tende bog. Med en række punktnedslag i 
valgplakatens udvikling tilstræber bogen 
at belyse valgplakaternes historie. Bogen 
belyser de politiske partier bredt og søger 
i sit udvalg en balance mellem plakaterne 
for partier på venstrefløjen mellem plaka-
terne for partier på venstrefløjen på den 
ene side og blandt de borgerlige partier 
på den anden.
Bogen viser i stort format 105 valgplaka-
ter fra danske folketings- og landstings-
valg fra perioden 1918 til 2011.
Bogen forhandles af boghandlere over 
hele landet og kan tillige købes i Den 
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Stine Schierup: Fra præmie til grav – Dem 
panathenæiske amfora i Syditalien.
John  Lund: En kopi af en kopi – På spo-
ret af et 2000 år gammelt lampemotiv.
Tine Bagh: Kongen og dronningen af 
Æthiopien. Om fund fra den nordlige 
kongelige gravplads i Meroë med pyrami-
degravene.
Kristoffer Damgaard: Institution til pro-
duktion. Urban udvikling i senantikken 
og den tidlige middelalder.
Nanna Westergård-Nielsen: Hvem vogter 
løven i Amfipolis?
36 s., heftet, ill. farver. SFINX Fonden 
Orbis Terrarum, København

SKALK, nr. 1, februar 2015
Red.: Christian Adamsen
Claus Feveile: Revninge Figurens Gåder.
Lisbeth M. Imer/Otto C. Uldum: Mod 
Dæmoner og Elverfolk. Bregninge-Amu-
letten.
Solsten. En mærkelig bornholmsk fund-
gruppe er ved at vokse sig stor.
Poul Otto Nielsen/Michael S. Thorsen: 
Rispebjerg og Vasagård. Om to kolossale 
bornholmske stenalderlokaliteter med 
sælsomme stolpekredse og palisader.
Historiske Dage. En ny historiemesse 
afvikledes i dagene 14.-15. marts 2015 i 
Øksnehallen i København.
Torben Sarauw: Læder og Hesteudstyr. 
Et depotfund fra Himmerland viste sig at 
have utrolige bevaringsforhold for seletøj.
Poul Otto Nielsen: Lerpanel – et glimt 
ind i det indre af et 5000 år gammelt 
kulthus ved Vasagård.
31 s., heftet, ill. farve. Udkommer 6 
gange om året. SKALK, Højbjerg. Pris 
abonnement 292 kr.

SKALK, nr. 2, April 2015
Red.: Christian Adamsen
Christina Seehusen/Ulla Lund Hansen: 
Romersk Ugle. Et smukt og enestående 
fund fra Bornholm.
Vivi Jensen: En medfødt last hos dette 
folk. Kongelige friller var agtede og betød 
noget realpolitisk i middelalderen –mod-
sat senere.
Jacob Ørnbjerg: Skarpretterens Stue. 
En gammel protokol gør det muligt at 
komme indenfor i hjemmet hos en nord-
jysk embedsmand med et ganske særligt 
arbejde, Christian Adamsen: Danmarks 
Kongegrave. En  skalkagtig tilføjelse til et 
ægte storværk. (Trebinds værk udgivet af 
Museum Tusculanum).
Bente Jønsson: Grevindens svenske her-
regårde. Om en ukendt side af Grevinde 
Danners liv.
Mærkværdighed. Et enestående undersø-
isk anlæg fundet på lavt vand i Gamborg 
Fjord.

Janet Marstine: Museum Ethics and Muse-
um Change.
Mette Thobo-Carlsen: To move and be 
moved. Performative approaches to art 
and curation.
Karen Grøn: Art + Museum experience – 
Wellbeing?
Carol D. Ryff: The Roe of Humanities in 
Improving the Human Condition.
Vitoria Van Hyning: Crowdsourcing Text 
Transcription.
Anne Krebs: TheSocial Value of Museums.
Per Helge Nylund: What are we to keep? 
– reflections on Cultural Heritage for 
teenagers.
Göran Björnber: Converging pathways to 
new knowledge.
Pedaali: Is service a swear word?
ICOM CECA, SkoletjenesteNetværk. MiD 
Info.
MiD Magasin, Udg. Museumsformidlere i 
Danmark, c/o Danmarks Tekniske Muse-
um, Helsingør 2015

Natur og Museum, nr. 1 Marts 2015
Af Henrik Sell og Morten D.D.Hansen
Biodiversitet i byen. 
By eller ej? – Biodi-hvadfornoget? – Bare 
en fiks idé? – Byen som levested – Regler 
for biodiversitet – Byens levesteder – Byer-
nes betydning – Forurenede byer – Også 
bare for sjov – Tjek din haves potentiale 
for biodiversitet.
25 s., heftet, ill. farve. Naturhistorisk 
Museum, Aarhus 2015

Naturhistorier. Statens Naturhistoriske 
Museum – Nr. 2 – 2014
Red.: Svend Stouge (ansvh.)
Jørgen Olesen: Dendrogramma – en ny 
gren på Livets træ?
Anne Mehlin Sørensen og Jesper Milàn: 
Kridthavets havmonstre
Christopher Jacob Riis: Det dyrebare – 
den største udstilling i museets historie.
Christian Lange: Sommer-Trøffel i Dan-
mark.
Philippe Provencal: Forsskåls arabiske 
noter.
Arne Thorshøj Nielsen: Fossile blæksprut-
ter uden hård skal.
Sam Bruun-Lund og Nina Rønsted: Hem-
meligheden om fignernes kærlighedsliv, 
evolution og religiøse betydning.
31 s., heftet, ill. farve. Statens Naturhisto-
riske Museum, København 2014

SFINX, 38. årg., 2015,nr. 1
Red.: Margit Bendtsen (ansvh.)
Bjørn Loven: Lechaion – antikkens sidste 
store uudforskede havneby.
Kasper Grønlund Evers: Hvor peberet 
gror – romere, indere og dem indimel-
lem.

og KU-kredse i 1941-42, til den politisk 
bredde og velorganiserede modstands-
bevægelse i Sydvestjylland i foråret 1945. 
Bogen kan købes på Esbjerg Museum.
Sydvestjyske Museer, Esbjerg Museum

Tidsskrifter

Nyt om Arbejdermuseet, 2015 nr. 2
Red.: Lise Thorsen (ansvh.)
Lise Thorsen: Køleskab og kønsroller.
Søren Bak-Jensen: Et museum med man-
ge stemmer.
Erik Juul Andersen: Fulde huse til tre 
Grundlovsmatinéer.
Jørgen Strand (næstformand i Vennefor-
eningen): Arbejdermuseet skriver historie 
om sig selv!
Ulrich Flaskager Hansen (arkiv og bibli-
otekschef): ”Tomorrowa and Yesterdays: 
Mads Nissen møder Europas første 
fotografer.
Dorte Ellesøe Hansen: Arbejderbevægel-
sen og den moderne feminisme.
Den nye Arbejdersangbog – en eftermid-
dag med fællessang (10.5. kl. 13.30)
15.3.2015: Generalforsamling i museets 
festsal. (Dirigent Preben Sørensen, refe-
rent Bendt Thuesen).
Nyt om bøger: Jesper Jørgensen: De røde 
spøgelse. Kommunismen og 1840’ernes 
danske politiske kultur, af Bertel Nygaard.
22 s., heftet, ill.farve.  Udkommer 3 
gange om året. Arbejdermuseets Venner, 
2015.

Fund og Fortid, 2015, nr. 1
Red.: Niels Bødker Thomsen (ansvh.)
Leder: Ved SDA’s 25-års jubilæum
Svend Almlund: Kulturstyrelsen ser ama-
tørerne over skulderen
David Barry: Et bronzealderkar
Jan Skamby Madsen og Pauline Asingh: 
Moesgaard Museums nye udstillingsbyg-
ning
Dorthe Wille-Jørgensen: Danmarks Borg-
center i Vordinborg. Del 1
Peter Hvidtfeldt: Bopladserne ved Sjælsø. 
Litteratur.
Niels Bødker Thomsen ”Furesø-øksen” – 
en meget sjælden øksetype.
Jan Andersen: Formandens klumme.
Freddy Arntsen: Dejlig Danefædag på 
Nationalmuseet.
27 s., heftet, ill. farve. Udkommer fire 
gange om året.  Danske Amatørarkæolo-
ger (SDA). Pris abonnement 200 kr. www.
arkeologi.sda

MiD Magasin, 32, marts 2015
Red.: Michael Gyldendal
Michael Gyldendal: Leder.
Carol Rogers: National Museums Liver-
pool: Open School, Open Museum.
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Nye bøger og andre publikationer

Maria Elisabeth Lauridsen/Mikael Manøe 
Bjerregård: Gildets Saltkar. Et uventet og 
fornemt stykke bordservice. De store ud-
gravninger i det centrale Odense har givet 
et kolossalt og  varieret fundmateriale.
Christian Adamsen: Barfodsfund. 
Flinteøksen ligger ikke kun bag harvens 
tænder.
30 s., heftet, ill. farve. Udkommer 6 
gange om året. SKALK, Højbjerg. Pris 
abonnement 292 kr.

Museumsnytt, nr. 1, 2015 – Årgang 63.
Red.: Signy Norendal
Signy Norendal: Leder – Samiske museer.
Henrik Pryser Libell: Uerstattelige kultur-
minnetap i Midtøsten.
Tema: Hjem igjen – Båstede. Om tilbage-
førsel af samiske genstande.
Liv H. Andreassen: Hittebarnmuseet. The 
Foundling Museum i London forteller hi-
storien i landets første veldedigshetshjem 
for hittebarn, grunnlagt i 1739.
Museumsnytt.
Gyrid Gunnes: Utstilling: Homo religio-
sus, Perspektivet Museum Tromsø. Står 
ut 2015.
Inger Anne Hovland: Mørkt budsjettår 
for kulturminnevernet.
Inger Anne Hovland: Museene og de pri-
vate Pengene. Samtale med Erik Rydeng.
Museumquizen.
Leserinlegg Lars Magne Andreassen: 
Forvaltning av egen kulturhistorie eller 
forvaltning af kulturell uverdighet?
Nina Planting Mølmann: Kronik, Veien 
mot forskingsbaseret formidling.
Mari Hvattum: Redaksjonsrådet anbefa-
ler: Heinrich Ernst Schirmer: Kosmopolit-
tenes arkitekt. Pax forlag, Oslo, 2014
Museumsfolk.
Museumsnytt, Nr. 2/2015. Årgang 63
Red.: Signy Norendal
Inger Anne Hovland: Vern av kulturmin-
ner i krig. 
Signy Norendal: Hvem ringer du når der 
er Krise?
Museums-nytt.
Ann-Mari Gregersen: Rykker ut til muse-
ene – Samlingsteam Rogaland: snart til et 
museumsmagasin nær deg.
Inger Anne Hovland: Kulturrådet utlyser 
midler.
Samtaler: Thorild Widvey. Maktsprede-
ren. Kulturminister Thorild Widvey har 
jobben med å drive gjennom Høyres 
valgløfter.
Inger Anne Hovland: Utvidet gavefor- 
sterkningsordning.
Cecilie Skjerdal: Romás levende liv eller 
et arkiv?
Museums-nytt
Signy Norendal: Universelt museum på 
Vevelstad?

Museum-nytt. Museumsquizzen
Maria Pile Svåsand: Museumsfest. I San 
Francisco har musea blitt ein stambar for 
mange. Med ny bruk af museumsrommet 
og nye opningstider.
Inger Anne Hovland: Teknisk museum i 
Oslo: Åpent både sent og tidlig.
Kronik: Liv Ramskjær: Museer, overskuds-
gjenstander og salg fra samlingene.
Fagfolk. Museumfolk.
Udkommer 5 gange om året. ABM-media 
AS. Med støtte fra Norsk kulturråd. Re-
daksjon og abonnement: Hegdehugsveien 
36 A, 0352 Oslo, Norge.  Pris abonne-
ment 300 kr. om året.

Andre Udgivelser

Museumsdirektørens Blog. Blogs fra De 
Gamle By, Aarhus
22.2.2015: Hvornår var de gode gamle 
dage?
25.3.2015: ”Ikke alt, der tæller, kan tæl-
les”. Den Gamle By i tal.
30.3.2015: Kan man kassere og sælge 
museumsgenstande?
15.4.2015: Den Gamle by opkalder en 
gade efter Dronning Margrethe.
3.5.2015: International eller bare noget, 
der kommer fra udlandet. Om Aarhus 
2017.
Museumsdirektørens Blog kan findes på 
http://blog.den gamleby.dk/museumsdi-
rektoren

Organisationen Danske Museer, ODM
26.2.2015:  Museumsdirektør Ulla Schaltz 
i spidsen for Kulturstyrelsen Strategiske 
panel. Kulturarven trues… af moms. 
International interesse for ODM’s syns-
punkter.
13.3.2015: To kendte profiler hædres. Ny 
Carlsbergfondet uddelte 5. marts priser, 
Frank Birkebæk modtog fondets hæders- 
legat og Anne Højer Petersen modtog 
fondets Museumsmandslegat.
ODM hilser fem nye medlemmer velkom-
men. Arken, ARoS og Herregårdsmuseet 
Selsø Slot har søgt om at blive ordinære 
medlemmer. Museum Ovartaci og ULF i 
Aarhus har søgt om at blive associerede 
medlemmer.
ODM har fejret sit 10-års jubilæum.
Hjælp måske på vej ril trængte ø-museer. 
Momssag giver genlyd i medierne.
20.4.2015: Besøgstallet på museerne vok-
ser fortsat. Seks nye kandidater stiller op 
til bestyrelsen. Nationalt og internationalt 
fokus på copyright. Museumsforeninger-
nes nye formand vil udbygge relation til 
ODM 
26.4.2015: ODM har fået nye formand 
og bestyrelse. Frank Allen Rasmussen, 
Industrimuseet Frederiks Værk er ny 

formand. Den to nye næstformænd er 
Dagmar Warming fra Ribe Kunstmuseum 
og Bo Skarup fra Naturhistorisk Museum, 
Aarhus. 
ODM’s 10 år blev fejret. ODM vokser 
med 5 nye medlemmer. SDU undersøger 
unges forhold til museer.
26.3.2015: Ny vejledning om statsaner-
kendelse. Folketinget ser på momssagen. 
ODM-bestyrelsesmedlem bliver hofchef. 
Nivaagaards Malerisamlings museumsdi-
rektør Michael Bjørn Nellemann tilknyt-
tes pr. 1. maj som hofchef H.K.H. Prinsge-
malens Hof. Turisme på dagordenen.
Liste over statsanerkendte museer.
8.5.2015: Efteruddannelse styrkes. Aftale 
med Kulturstyrelsen om støtte til efter-
uddannelse for en to-års periode. Til 
Folkemøde med 15 andre kulturorgani-
sationer. Nye tal om unge og museer i 
SDU-rapport. Best practice fra 22 lande. 
NEMO har udgivet publikationen ”Muse-
ums’ 4 Values – Values 4 Museums”. Blive 
årets europæiske museum i 2016.

Nyt fra Naturstyrelsen
8. maj 2015: Udinaturen.dk er blevet 
socialt. Video: Ulv i Danmark. DNA-test i 
kampen mod ulovligt træ. Ny plantelovs-
pakke skal løfte hele landet.
Se i øvrigt www.nst.dk

ICOM 
27.2.2015: ICOM’s 25th General Confe-
rence in 2019. Cincinnati and Kyoto bid 
to host the general Conference.
26.3.2015: Keep museums open, accessi-
ble, and safe! ICOM condemns the recent 
attacks on museums, their staff members, 
their visitors  and their collections. ICOM-
ITC training workshop in Tanzania on 
the way. ICOM’s expertise requested for 
the protection of cultural heritage.
Underneath ICOM offices, a major ar-
chaeological find
15.4.2015: The invitation and work 
documents for the 30th Ordinary General 
Assembly to be held in Paris on the 3 
June 2015, can be downloaded from 
ICOMMUNITY AT: http://icommunity.
ico.museum.en/cotent/working-docu-
ments-30th-ordinary-general-assem-
bly-icom.
22.4.1015: ICOM Nord conference i Grøn-
land: Culture across Boundaries. Konferen-
cen afholdes 29.9. til 1.10.2015. Deadline 
for indsendelse af abstracts er 15.5.
ICOM Danmarks generalforsamling i 
Odense 5.maj: http://icomdanmark.
dk/2015/01/icom-danmarks-aarsmoe-
de-5-maj.

Kulturstyrelsen
17.2.2015: 45 mio. kr. til genopretning 



DANSKE MUSEER  2/15  41

24.3.2015: Realdanias Underværkerkam-
pagne har haft succes med at bruge socia-
le medier til at finde spændende ildsjæ-
leprojekter med stor lokal opbakning og 
nu er 25 nye underværker udvalgt til at få 
støtte.
8.4.2015: Sådan sikres velfærdssam-
fundet bygningsarv. To publikationer 
om 1940’erne og 1950’ernes murede 
boligbebyggelser, viser hvordan man kan 
fremtidssikre denne periodes unikke 
bygningsarv. BIG-Bjarke Ingels Group 
og UiWE valgt som rådgiver for arbejdet 
med en ny visionsplan for Billund By.
10.4.2015: Anne Skovbro bliver ny 
filantropidirektør i Realdania. Samtidig 
udvides Realdanias direktion med den 
nuværende CIO Peter Johansen, der ind-
træder som investeringsdirektør.
22.4.2015: Et af landets første forenings-
drevne beboerhuse, Kvartershuset i 
Sydhavnen, bliver nu moderniseret.
Livø indvier den tidligere funktionærbo-
lig ”Nonnebo”. Turister og besøgende på 
Livø kan nu leje huset til overnatning.
23.4.2015: Bornholmsk byggeri indviet 
med stil: Kronprins Frederik spillede en 
hovedrolle, da et af verdens mest ambitiø-
se grønne byggerier blev indviet i Rønne 
på Bornholm.
27.4.2015: Ny runde med kulturarvskom- 
muner. Kommunerne får nu igen chan-
cen for en økonomisk og faglig hånds-
rækning til kreativ udvikling af bygnings-
kulturen . Kulturstyrelsen og Realdania 
opfordrer kommunerne til at spille ind 
med forslag, der aktivt bruger kulturarven 
til glæde for borgerne.
RapAkademiet i Aarhus er klar til åbning. 
Et kælderlokale i en tidligere kommunal 
fritidsklub i boligområdet Bispehaven 
i Aarhus er indrettet til rapakademi for 
unge.
28.4.2015: Holmegaard Glasværk får ny 
udviklingsstrategi. En udviklingsstrategi 
skal genskabe det berømte glasværk i 
Fensmark på Sydsjælland til et nyt Holme-
gaard. Realdania støtter projektet.

23.3.2015: Naturstyrelsen indfanger vild 
kronhjort – en ung kronhjort fra Jægers-
borg Dyrehave skal forstærke hjorteflok-
ken i Haderslev Dyrehave.
DNA-prøver afslører ulv i Kolding.
Lys og løvtræer rykker inde i plantagerne.

BYFO NYT
3.3.2015: Fredning og affredning. Kultur-
styrelsen er i øjeblikket i gang med den 
meget omtalte Fredningsgennemgang.
Restaureringsseminar på Aarhus Arkitekt-
skole 29.januar.
Fredninger siden oktober – 2 nyfred-
ninger, 2 fredningsudvidelser samt 3 
fredningsophævelser.
BYFO NYT kan ses på: http:www.byfo.dk

Realdania
4.3.2015: Forprojekt for højvandssikring 
i Kerteminde. Forprojektet skal afprøve 
modeller   for højvandssikring.
9.3.2015: Dokk 1 - Aarhus nye hovedbib-
liotek og Borgerservice åbner den 20. 
juni. Urban Mediaspace Aarhus. Store 
omlægninger af havnen i Aarhus gør 
det muligt at anvende byens centrale 
havnefront på en ny og rekreativ måde, så 
havnen kommer i tæt sammenhæng med 
den historiske bykerne.
Holbæk Havn. Det gamle skibsværft åb-
ner som Holbæks nye aktivitetshus.
10.3.2015: Nyborg Slot. Det unikke kul-
turarvsområde omkring Nyborg Slot og 
rådhustorvet skal restaureres og revitali-
seres .
20.3.2015: Byen og havnen mødes i 
Struer. Struer kommune har fået støtte fra 
Realdania til et projekt der både binder 
byen og havnen sammen og forhindrer 
fremtidige oversvømmelser.
Maria Kirkeplads på Vesterbro er blevet 
renoveret med ny belægning, lys, træer og 
en hængende prisme.
24.3.2015: Samvejr – Ny digital platform 
skal få borgerne ind i klimakampen. Et 
nyt projekt i Realdanias Klimaspring-kam-
pagne.

af naturen i Store Åmose, Vestsjælland 
kan sikre den unikke kulturarv, der ligger 
nede i tørvelagene. Miljøministeriet 
har nu sammen med Klima-, energi- og 
Bygningsministeriet afsat 45 mio. kr. til 
naturgenopretning, der kan sikre, at 
tørvelagene ikke tørrer ud. Derved kan 
kulturarven i Store Åmose bevares til 
senere generationer af forskere, som vil 
have bedre undersøgelsesmetoder, end 
nutiden råder over.
24.2.2015: Ny formand for museernes 
strategiske panel. Kulturminister Mari-
anne Jelved har udnævnt Ulla Schaltz, 
direktør for Museum Lolland-Falster, til 
ny formand for Det Strategiske Panel.
19.3.2015: 50 mio. kr. til Hald-borgene 
ved Viborg. En donation på 50 mio. kr. 
fra A.P.Møller og hustru Chastine Mc-Kin-
ney Møllers fond til almene formål skal 
give nyt liv til de tre middelalderborge og 
to gamle herregårde ved Hald. Pengene 
skal blandt andet gå til arkæologiske un-
dersøgelser, istandsættelser, rekonstrukti-
oner og udvikling af moderne formidling.
7.4.2015: Åbent Hus i Brahetrolleborg 
Vandmølle. Kulturstyrelsen har holdt 
rejsegilde på Brahetrolleborg Vandmølle 
på Fyn, der for få år siden lignede, hvad 
mange sikkert vil kalde en ruin.
27.4.2015: Ny runde med kulturarvs-
kommuner. Kommunerne får nu igen 
chancen for økonomisk og faglig hånds-
rækning til kreativ udvikling af bygnings-
kulturen.  Kulturstyrelsen og Reldania 
opfordrer kommunerne til at spille ind 
med forslag, der aktivt bruger kulturarven 
til glæde for borgerne.
7.5.2015: To skridt frem og et tilbage mod 
UNESCO’s verdensarvsliste. Tre danske 
kandidater til UNESCO’s prestigefyldte 
liste over verdens unikke kultur- og natur-
arv har nu fået eksperternes vurdering. 
To kan gå videre – det tredje må gå om.
8.5.2015: Redning på vej til Læsøs sidste 
tanghuse. De enestående tanghuse på 
Læsø får nu en håndsrækning på 19 mio. 
kr., der skal sikre et antal bygninger nyt 
tag af ålegræs og dermed redde øens 
særprægede kulturmiljø.
11.5.2015: Borgermøde om Sikringsstil-
ling Nord i Sønderjylland. Kulturstyrelsen 
og Museum Sønderjylland inviterer til 
borgermøde om arbejdet med fredning af 
den tyskbyggede 1. Verdenskrigs befæst-
ning Sikringsstilling Nord.

Naturstyrelsen
2.3.2015: Danmark får ny nationalpark. 
Miljøminister Kirsten Brosbøl og forligs-
kredsen bag nationalparkloven er i dag 
blevet enige om at give grønt lys til Sjæl-
lands første nationalpark – Nationalpark 
Skjoldungernes Land.

Meddelelser

Nyerhvervelser

Bornholm Kunstmuseum
Museet har erhvervet Keramikeren Bo Kristiansens ”Odds and Ends”.

Ny Carlsberg Glyptotek
På baggrund af en stor donation fra Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden har 
Glyptoteket sikret sig et yderst vigtigt maleri af den franske kunstner Edgar Degas. 
Donationen af maleriet Jockeys før start er en af de største i Glyptotekets nyere historie, 
og værket er et væsentligt supplement til museets i forvejen fornemme samling af 
fransk impressionisme.
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Udstillinger

Brandts, Odense
Til 13.9.2015

Danish Fashion Show
Brandts fejrer dansk mode med 

en udstilling fyldt med farver, 

tøj, tekstiler og designere og 

trendsættere. Udstillingen ska-

ber et øjebliksbillede af dansk 

mode lige nu og undersøger, hvordan moden berører og influerer vores 

hverdagsliv.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Kvadrat, Elle, Carlsberg, Egetæp-

per, Dr. Adams, Le Klint, LH Gulve, All Over Presse og Alfred Mannequiner.

Brandts, Odense
Til 15.10.2015

SELFIE – Fra selvportræt til iscenesættelse
Sommerens store fotografiske udstilling. Selfien har som billede og fæno-

men brændt sig fast i vores tid. Formatet er blevet en måde at sætte os 

selv visuelt i centrum. Men er billeder ikke andet og mere end forførende 

snapshots af virkeligheden? 

Udstillingen præsenter væ-

sentlige kunstnere fra Andy 

Warhol til Cindy Sherman, der 

har arbejdet med det fotogra-

fiske selvportræt, til vore dages 

berømtheder som Caroline Wo-

zniacki og Kim Kardashian, der 

alle benytter selfien til at skabe 

fortællingen om sig selv.

Selfien er kurateret af Lars 

Schwander i samarbejde med 

Brandts.

Skagens Museum
Til ca. 21.10.2015

Samling & Samtid
I maj åbnede Skagens Museum den ny tilbygning efter en lukkeperiode 

på næsten otte måneder. Netop derfor har man valgt en udstilling der 

fokuserer på museets egen, meget efterspurgte samling. Det nye, moderne 

og mere fleksible lokale til særudstillinger giver samtidig museet mulighed 

for at lege med mere moderne udstillingsformer. I den anledning vil museet 

forsøge at sætte skagensmalerne i spil, ved at sætte dem op imod en 

række værker, skabt af nogle af Skandinaviens mest spændende samtids-

kunstnere pt. Det drejer sig bl.a. om John Kørner, Anette Harboe Flensburg, 

Jesper Christiansen, Elin Engelsen, Ulrik Møller, Peter Martensen, Eske Kath, 

Knud Odde og Christina Malbek.

ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj,  
København
Til 13.9.2015

Kunst i Sollys
Fuglehuse i camouflage, 

street art-stramaj og farverige 

spind af snore mellem byens 

træer og lygtepæle. Denne 

sommer kan man møde kun-

sten under åben himmel, når 

strækningen mellem Ishøj by 

og Strandparken forvandles 

til en levende arena for kunst, 

leg og fysisk aktivitet i udstil- 

lingen Kunst i sollys Udstillingen byder på skulpturer, installationer og 

performances, som inviterer til leg og deltagelse. De stedsspecifikke værker 

bringer omgivelserne i spil på overraskende måder og giver anledning til at 

opdage områder på ny. Sommeren igennem inviterer ARKEN på guidede 

søndagsvandringer i udstillingen.Lady Gagas Instagramprofil.

Museet på Koldinghus
Til 27.9.2015

2+2 – Dansk-tysk møde i maleri og vævning
Gruppeudstilling med abstrakte vævninger og malerier af den tyske maler 

Isabelle  Dyckerhoff, den danske væver Gudrun Pagter, den tyske væver 

Thomas Cronenberg og den danske maler Ken Denning.

Kirkesalen på Koldinghus danner rammen, når fire forskellige kunstnere 

mødes. To malere og to vævere, to mænd og to kvinder, to tyskere og 

to danskere, Selvom de fire kunstnere kan virke forskellige, så har de 

ved nærmere eftersyn mange ting til fælles: for eksempel arbejdet med 

rumlighed og dybde eller anvendelsen af farver og arbejdet med struktur. 

De fire kunstnere arbejder med forskellige teknikker og materialer, alle med 

henblik på at producere er ”billede til at hænge på vægge”. 

De fire kunstnere er: Thomas Cronenberg, der er væver og bosat i Berlin. 

Ken Denning, der er maler fra Kolding, Isabelle Dyckerhoff, der er maler fra 

München og Berlin, Gudrun 

Pagter, der er væver og 

bosat i Øster Starup uden for 

Kolding. Udstillingen har fået 

titlen ”2+2”, da netop det 

tema går gennem udstillin-

gen.

Gudrun Pagter: vævning.

Thomas-Dambo-Skjulte-Fuglehuse.

Reventlowmuseet, Museum Lolland-Falster
Til 30.9.2015

Fra borg til herregaard
Udstillingen går i dybden med Pederstrups tidlige bygningshistorie og for-

tællingen om overgangen fra befæstede borge til præsentable herregårde.

I sommerens løb vil der finde en række aktiviteter sted – fra artisttalk og 

workshops til åbne udgravninger.

Skulpturprojekt ”Flygtighed”
Arrangeret af FLETVAERKET. Udstillingen kan opleves i Reventlowparken og 

desuden i den romantiske have på Liselund på Østmøn. Begge haver blev 

an- og omlagt i det sene 1700-tal ud fra et ønske om at skabe stunder for 

herskaberne, hvor hverdagens jag og stress blev erstattet af ro og fordybel-

se. Denne tanke vil årets udstillinger i de to haver udforske og aktualisere i 

skulpturer og aktiviteter. (udstillingen lukker den 15. september).

Bornholms Kunstmuseum
Til 3.7.2015

Anne-Birthe Hove – Det grafiske værk
Anne-Birthe Hove (1951-2012) er født og opvokset på Grønland, og var en 

af landets største og mest anerkendte kunstnere. Gennemgående i hendes 

oeuvre er grafikken.

Udstillingen er omtalt i Danske Museer 1, 2015 i forbindelse med udstillin-

gen på Nordatlantisk Brygge i København.
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Jægerspris Slot
Til 25.10.2015

Arven efter grevinde Danner
Grevinde Danner blev født for 200 år siden, den 21. april 1815, som barn 

af en ung ugift tjenestepige og navngivet Christine Louise Rasmussen.

Som 11-årig kom den lille Louise ind på Det Kongelige Teaters danseskole, 

og blev senere fastansat ved teatret. I 1831 blev den 16-årige Louise kære-

ste med den 19-årige bogtrykkersøn Carl Berling, arving til det Berlingske 

Hus. Efter 10 år som uofficielt par og forældre til en lille søn, måtte Louise 

og Carl opgive at blive gift. Som 29-årig tager Louise til Paris og uddanner 

sig til modehandler og åbner efterfølgende Københavns mest elegante mo-

debutik. For i 1850, efter seks år som hemmelig kæreste, at blive gift med 

Danmarks konge Frederik 7. i Frederiksborg Slotskirke og herefter ophøjet 

til Lensgrevinde Danner. Ægteskabet varede til kongens død i 1863.

I alle årene, fra grevinde Danner i 1850 blev gift med konge Frederik 7. 

og dermed blev landets førstedame og til sin død i 1874, ydede grevinden 

økonomisk støtte til mange mennesker over hele landet.

Det var hun ikke ene om. Med grundloven i 1849, hvor demokratiet blev 

indført i Danmark, havde mange borgere for første gang selv oplevet, at få 

rettigheder, de ikke tidligere havde haft. Mange følte derfor, at de havde 

pligt til at hjælpe de mange medborgere, der uforskyldt og på grund af 

arbejdsløshed og økonomisk krise levede i dyb fattigdom, især i Køben-

havn. Derfor blev der oprettet skoler, asyler, menighedspleje, understøttel-

ses- og bespisningsforeninger for samfundets svageste, ofte med støtte fra 

kongefamilien.

Grevinde Danner var dog den største bidragyder. 

Året før sin død havde grevinde Danner oprettet to stiftelser, der skulle 

være hovedarvinger til hendes meget store formue. Den ene stiftelse skulle 

først træde i kraft efter hendes død. Her skulle Jægerspris Slot og gods, 

som kong Frederik 7. forærede grevinde Danner i fødselsdagsgave den 

21.april 1854 under navnet ”Kong Frederik den VII’s Stiftelse på Jægerspris 

for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen” være børnehjem og 

museum, hvilket det fortsat er.

Den anden stiftelse ”Kong Frederik den VII´s Stiftelse for fattige Fruentim-

mer af Arbejderklassen” i København lagde grevinde Danner grundstenen 

til den 7.ugust 1873 på hendes og kongens bryllupsdag. Bygningen stod 

færdig i 1875 og er i dag kendt som Dannerhuset.

De to stiftelser var udtænkt ned til mindste detalje og navngivet til minde 

om den mand, der gav hende muligheden for at anvende hele sin store 

formue til hjælp til den gruppe i samfundet, hun selv kom fra. Hermed har 

grevinde Danner indskrevet sig i den danske historie, ikke blot som kon-

gens hustru, men især for sin indsats mod social uretfærdighed.

Grevinde Louise Danner ligger begravet i Jægerspris Slotspark.

I udstillingen kan bl.a. ses mange af de henvendelser til grevinde Danner 

fra folk i alle samfundslag med bøn om kontant tilskud. I udstillingen ses 

også grevinde Danners store pengekiste og brevkuffert udformet som en 

bog. To ting hun altid havde med sig på sine og kong Frederik 7.´s rejser 

rundt i landet, hvor hun altid bad den lokale sognefoged om at sende 

områdets fattige til hende.

Viborg Museum
Til 30.8.2015

Godt Stof
Mønstervævede  
hvergarnsstoffer i 
danske folkedragter.
Udstillingen viser omkring 100 

originale dragtdele med de 

mønstervævede hvergarns-

stoffer, som har tilhørt almuen 

på landet. Dragterne opstilles 

efter de skiftende stilperioder 

i 1700- og 1800-tallet, og gæsterne kan opleve, hvordan moden skifter i 

såvel snit som mønstertype.

De mønstervævede hvergarnsstoffer er ganske særlige for danske folke-

dragter og findes ikke magen til i de øvrige nordiske lande. Hvergarnsstof-

fer består af hør- eller bomuldstrend med islæt af uld. De kan være ensfar-

vede, ternede, stribede eller mønstervævede. Alle stofferne er håndvævede 

og blev fremstillet af særligt dygtige og veluddannede landsbyvævere.

Udstillingen fortæller om de væveskoler, der opstod forskellige steder i lan-

det, i første omgang for at uddanne vævere, der kunne forsyne herregår-

dene med nye og spændende tekstiler. Med tiden begyndte disse vævere 

også at fremstille stof til bondebefolkningen.

Den Hirschsprungske Samling, København
Til 30.8.2015

Kvindelige kunstnere i Hirschsprung
I anledning af 100-året 

for kvinders valgret har 

museet  besluttet at 

markere begivenheden 

med en særophængning 

af museets kvindelige 

kunstnere.

Den Hirschsprungske 

Samling strækker sig over 

100 år i dansk kunst, fra 

starten af 1800-tallet til 

starten af 1900-tallet. 

Denne periode var domi-

neret af mandlige kunst-

nere, men der var også 

dygtige kvindelige malere, 

som gjorde sig gældende, 

særligt i slutningen af 

1800-tallet, perioden som 

betegnes som det moder-

ne gennembrud.

I museets havesal vil man 

hen over sommeren kunne 

opleve syv meget forskellige kvindelige kunstneres tegninger og maleri-

er. Det drejer sig om værker af Anna Ancher, Marie Krøyer, Anna Sofie 

Petersen, Edma Frølich Stage, Agnes Slott-Møller, Anna Syberg og Bertha 

Wegmann.

Fælles for disse malere var, at de i deres samtid kæmpede for en rolle i 

kunstverdenen og var med til at bane vejen for de kvindelige kunstneres 

uddannelsesmuligheder.

Heinrich Hirschsprung havde tidligt blik for både Anna Anchers og Anna 

Sybergs talent og købte værker til sin samling. De øvrige værker er kommet 

til senere. Det gælder bl.a. et meget stort, flot pastelportræt af Edma Frø-

lich Stage, som nu vises for første gang for offentligheden.

Bertha Wegmann: Portræt af den svenske 
pianist Hanna Lucia Bauck.
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Udstillinger

KUNSTEN, Aalborg
Til 28.6.2015

J&K/Janne Schäfer and Kirstine Agergaard.  
Museum of O.O.O.
Udstillingen vises I KUNSTENS midlertidige lokaler på Aalborg Banegård.

I udstillingen er nøje udvalgte museumsgenstande løsrevet fra sine normale 

rammer og placeret i uvante sammenhænge. Blandt KUNSTENs genstande 

har kunstnerne anbragt egne 

værker men også tilføjet fund-

ne objekter som grene, sten, 

loppeting og eksotiske fund fra 

rejser rundt i verden.

Hos J&K er den rationelle virke-

lighedsopfattelse under angreb, 

og duoen sætter fokus på den 

måde, hvorpå kulturelle værdier 

skabes, og hvordan vi som 

mennesker opdeler og systematiserer vores omgivelser. Ved at sammenstille 

museets værker med fundne brugsgenstande og mærkværdige objekter 

ophæver kunstnerne velkendte kategorier som skrald, forbrugsvarer og 

kunst. I den humoristiske og legende installation er alle de udstillede objek-

ter ved at gennemgå en forvandling.

Kunstnerduoen har samarbejdet siden 1999 og er bosat i Berlin og Køben-

havn.

Esbjerg Museum – Sydvestjyske Museer
Indtil videre

Modstand – Esbjerg Ribe Bramming 1940-45
Udstillingen fortæller om modstand og sabotage i Sydvestjylland fra den 

spæde start med drengegrupper og kommunister over Danmarks første 

bystrejke i Esbjerg i august 1943 til jernbanesabotager og likvideringer i 

krigens slutfase.

Gå på opdagelse: Åbn skuffer og skabe i rekonstruktionen af særlingen 

Uhde Richs kolonihavehus ved Nørreskoven i Esbjerg, hvor der blev pro-

duceret undergrundsblade og brandbomber. Måske støder man også på 

nogle bemærkelsesværdige lugte. Tag 

chancen som illegal på flugt, og åbn 

en af de tre døre – hvilken reaktion 

får du på den anden side? Eller gå i 

Halfdan Rasmussens fodspor og skriv 

et modstandsdigt.

Udstillingen bygger på Historisk Sam-

ling fra Besættelsestidens omfattende 

materiale om emnet og nye forskning.

Horsens Kunstmuseum
Til 23.8.2015

Erik A. Frandsen  
– Pilgrimage for an Armchair Explorer
En række nye værker skabt på baggrund af Erik A. Frandsens nylige van-

dring fra Gran San Bernado i Schweiz til San Pietro i Rom danner rammen 

for udstillingen.

På udstillingen kan man opleve: en scagliola med en diameter på 2,5 meter, 

seks store mosaiksøjler, hvor et af motiverne er et digt, der beskriver kunst-

nerens vandring, 12 nye mosaikker med motiver hentet fra hans skitsebog 

fra vandreturen, og en række store tegninger. Derudover inddrages enkelte 

værker, bl.a. værket ”18.03.2012 Beijing”, en Ferrari i patchwork.

Horsens Kunstmuseum har fulgt Erik A. Frandsens kunstneriske praksis 

siden museet åbnede i 1984, og er i dag indehaver af en af de væsentligste 

museumssamlinger af Erik A. Frandsen.

Der er i forbindelse med udstillingen udgivet katalog – se publikationer

ARoS, Aarhus
Til 30.8.2015

Formen, Farven, Fladen
Udstillingen er en nytænkende isce-

nesættelse af de kunstværker fra mu-

seets faste samling, som karakterise-

res ved at demonstrere billedkunstens 

fascination af det nonfigurative. I en 

broget buket af maleri, skulptur og 

installationskunst sætter udstillingen 

fokus på former, farver og flader.

Den nonfigurative kunst opfattes 

af mange som en kunstnerisk stilart, der lukker sig om sig selv ved ”ikke at 

forestille noget”. Men de geometriske former og klare farver var oprinde-

ligt stærkt funderet i virkeligheden. Disse kunstværker havde til formål at 

konstruere en ny verden efter 2. Verdenskrig havde bombet Europa i grus. 

Kunsten havde et socialt potentiale og skulle revolutionere livet ved at være 

den væsentligste byggesten i en ny og bedre tilværelse.

Formen – Farven – Fladen trækker tråde til designkulturen ved at sidestille 

de udstillede værker med forskellige brugsgenstande. Udstillingen formid-

ler, hvordan den nonfigurative billedkunst har påvirket menneskets måde at 

tænke, leve og indrette sig på i dag.

Faaborg Museum
Sommeren over

Bring Naturen ind!
Samtidskunst 100 år 
efter fynboerne.
Udstilling i anledning af 100-ju-

bilæumsåret.

10 danske nutidskunstnere er 

indbudt til at udstille kunst-

værker inspireret af fynboerne: 

Kunstnergruppe A Kassen, 

Camilla Berner, Kaspar Bonnen, 

Karin Lorentzen, Søren Lose, Sø-

ren Martinsen, Randi og Katrine 

og Svend Allan Sørensen, Ulrik 

Møller og Allan Otte.
Anna Syberg, Tidsel, 1909, Faaborg 
Museum.

Tekst: Franciska Clausen,  
Peinture Murale. 1930

Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Til 31.8.2015

Georges Rouault – Oversete Eksistenser
Museet ejer en fin samling originalillustrationer af den franske ekspressio-

nist Georges Rouault Passion fra 1939.

Georges Rouault betegnede sig selv som ’det afskyggeliges maler’. Hele sit 

liv arbejdede han med temaer i krydsfeltet mellem socialisme og katolicis-

me. Indfølende portrætter af den parisiske underklasse: prostituerede og 

landstrygere blandede sig i hans værker med bibelske fortællinger. Tidligt 

i sin karriere blev han elev af Gustave Moreau, samtidig med bl.a. Henri 

Matisse, og hans kunstneriske udtryk sidestilles ofte med fauvismen og den 

franske ekspressionisme.

Han kom i stald hos kunsthandleren Vollard, og det er i fællesskab med 

denne, at han i 1939 udgiver bogen Passion med tekst af André Suarès. 

Samlingen er doneret af Ny Carlsbergfondet og Bikubenfonden.

Udstillingen åbnes samtidig med en stor præsentation af museets øvrige 

samling.
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Louisiana, Humlebæk
Til 16.8.2015

Peter Doig
Sommerens store udstilling viser maleri – i ordets klassiske betydning. 

Kunstneren hedder Peter Doig og i den internationale kunstverden be-

tragtes han som en af samtidens mest fascinerende. På Louisiana er Peter 

Doig (f. 1959) højt værdsat, hvilket i 2008 resulterede i erhvervelsen af et 

af hans store værker, Fremtidens musik, 2002-2007 til museets samling. 

Det er derfor et længe næret ønske, der nu går i opfyldelse, at museet har 

fået mulighed for at vise en stor udstilling med 32 af Doigs væsentligste 

oliemalerier og 62 af hans grafiske arbejder.

Doig er en alsidig kunstner og en suveræn mester i teknikker fra både nutid 

og fortid. Hans malerier – i store formater – viser mennesker og arkitektur i 

navn- og tidløse landskaber i særegne, glødende farver. 

Doig dyrker sit grundstof – maleriet. Han kommunikerer i en blanding af 

genkendelige motiver og ordløse fortællinger og stemninger, som ligger i 

selv materien, farverne og strøgene, kompositionen.

Udstillingen præsenterer 32 malerier i store formater og 62 af hans grafiske 

arbejder på papir.

Peter Doig er født i Skotland og vokset op i Canada og Trinidad. I dag lever 

han i Trinidad, London og New York.

Der er til udstillingen udgivet katalog på engelsk og tysk og dansk katalog i 

form af Lousiana Revy – se publikationer. 

Thorvaldsens Museum, København 
Til 29.11.2015

Thorvaldsen & Kongehuset
Museets udstilling handler om de mange forbindelser mellem det danske 

kongehus og Thorvaldsen. Anledningen til udstillingen er H.M. Dronning 

Margrethe II’s 75 års fødselsdag.

Kunsten har muligvis aldrig betydet mere for det danske kongehus end i 

dag, hvor både Dronningens selv og Prinsgemalen er udøvende kunstnere. 

Men omvendt betyder kongehuset ikke så meget for kunsten og kunstner-

ne som på Thorvaldsens tid – enevældens sidste århundrede. Enevælden 

skabte således Det Kongelige Danske Kunstakademi, og havde det ikke 

været for den kongelige bevågenhed, der tidligt blev Thorvaldsen til del, 

var hans karriere muligvis aldrig blevet så strålende.

Allerede som ung, talentfuld akademielev fik Thorvaldsen relation til 

Kongehuset gennem sin mentor akademiprofessor Nikolaj Abildgaard, der 

havde fået til opgave at udsmykke Arveprinsens Palæ på Amalienborg. Og 

det var Kongehuset under Christian 7., der godkendte Thorvaldsens rejse til 

Rom i 1797 med et legat fra Kunstakademiet. Senere fik Thorvaldsen som 

succesrig kunstner af europæisk format og bosat i Rom til opgave at skabe 

en serie centrale værker til Amalienborg, Christiansborg Slot og Roskilde 

Domkirke – de danske kongers gravkirke.

Både Frederik 6. og Christian 8. og deres familier blev portrætteret af 

Thorvaldsen, og de mange kongelige buster kan ses i en samlet opstilling 

på udstillingen.

Vor dages kongehus har bidraget med lån til udstillingen.

Det er især den Københavnske del af Thorvaldsens ellers store europæiske 

oeuvre, som udstillingen tematiserer. Men udstillingen handler ikke blot om 

hovedstaden. Den handler om Thorvaldsen og Danmark – om de danske 

værker.

Efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark i 1838, arrangerede Christian 

8., at Familien Stampe på Herregården Nysø tog Thorvaldsen under sine 

vinger. Det blomstrende kulturliv på Nysø kom til at spille en vigtig rolle i 

det sidste seks år af hans liv.

Dansk Plakatmuseum. Den Gamle By, Aarhus
-til efter valget

Valget er dit! Den danske valgplakat i 100 år
Et valg uden valgplakater er lige så utænkeligt som en jul uden nisser. 

Museet udstiller omkring 100 af de mest markante og kreative plakater fra 

danske folketings- og landstingsvalg i perioden 1918-2015.

Samtidig med åbningen af udstillingen udgives en bog – se publikationer

Thorvaldsens Kongehuset. Thorvaldsens Museum 2015

Antikmuseet, Aarhus Universitet
Indtil videre

Harald Ingholt og Palmyra
I 1924 rejste den unge arkæolog Harald Ingholt for første gang til den be-

rømte oaseby Palmyra i den syriske ørken. Ingholt var specielt interesseret i 

indskrifter og skulpturer fra den antikke ørkenby. Bare fire år senere slog 

han sit navn fast i internationale kredse med doktordisputatsen Studier 

over Palmyras Skulptur. I dag – næsten 100 år senere – danner Harald Ing-

holts værk stadig grundlag for videre forskning i skulptur fra Palmyra. 

Antikmuseet viser en udstilling om den anerkendte arkæolog og hans 

udgravninger i Palmyra. Udstillingen tager os med til de smukke og maje-

stætiske ruiner i Palmyra og ind i arkæologens verden gennem dagbogsop-

tegnelser, detaljerede tegninger og fotos.

Fra 1925 til 1930 var Harald Ingholt tilknyttet Ny Carlsberg Glyptotek og 

her opbevares hans detaljerede beskrivelser og tegninger af mere end 800 

skulpturer fra Palmyra. Udstillingen udspringer af Palmyra Portræt Projektet, 

der tager udgangspunkt i Ingholts arkiv og Glyptotekets samling af skulptu-

rer fra Palmyra, der er den næststørste i verden udenfor Syrien. Projektet er 

finansieret af Carlsbergfondet og ledes af professor Rubina Raja fra Aarhus 

Universitet.

Udstillingen berører også de omfattende ødelæggelser af ruinerne, plynd-

ringer af grave og salg af fund fra Palmyra på det illegale marked, som 

borgerkrigen i Syrien har ført med sig.
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Ny Carlsberg Glyptotek, København
Til 28.6.2015

Taharqa – Den Sorte Farao
Oldtidens Egypten fremstilles ofte som et autonomt og overlegent rige, 

uberørt af de omkringliggende afrikanske kulturer. Udstillingen skildrer 

en periode i historien, hvor magtforholdet tippede, og hvor kulturmødet 

mellem Egypten og det øvrige Afrika førte til både genopblomstring og 

nyfortolkning af egyptiske skikke, guder og kulturelle formsprog.

I magtforholdet til den sydlige nabo, Nubien, var Egypten gennem mere 

end 2.000 år den stærke part. Udstillingen samler sig om et særligt kapitel 

i Egyptens historie, hvor de nubiske herskere fra o. 750 f.Kr. og 100 år frem 

skubbede til balancen og tog magten over det egyptiske rige. En periode, der 

når sin kulmination med Taharqa – den mest magtfulde af de sorte faraoer.

Med godt 70 arkæologiske fund sammenfatter udstillingen en tid, hvor 

det egyptiske og afrikanske smelter sammen. Invasionsmagten fra syd 

optræder næsten mere egyptisk end egypterne selv. Pyramider opføres, 

gamle traditioner og guder genoplives, ligesom hieroglyffer og egyptisk 

ikonografi annekteres af den nye stormagt. Vel at mærke i et helt særegent 

formsprog, hvilket bl.a. ses i en ellers klassisk egyptisk sfinks med Taharqas 

tydeligt negroide træk, som British Museum helt ekstraordinært har udlånt 

til udstillingen.

Samtidig fremhæver udstillingen også, hvordan nubiernes afrikanske rød-

der skinner igennem i forbindelse med deres gravskikke, men også hvordan 

deres kultur forbliver stærkt influeret af den egyptiske selv efter deres 

tilbagetog til Nubien.

Udstillingen zoomer ind og ud mellem tempelfund og små, men raffine-

rede genstande fra nubiske grave og paladser. Langt størstedelen af de 

arkæologiske fund er udgravet i Meroë og Kawa i det nuværende Sudan, 

hvor der stadig foregår arkæologiske udgravninger. 

Udstillingen blander Glyptotekets rige samlinger fra perioden med betyd-

ningsfulde indlån fra Nationalmuseet og British Museum.

I anledning af udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Trapholt, Kolding
Til 24.1.2016

Hvor er kvinderne i 
dansk Møbeldesign?
Hvorfor kender vi kun Nanna Dit-

zel og Louise Campbell? I dansk 

designs storhedstid udstillede 

ikke mindre end 30 kvinder side 

om side med Finn Juhl, Hans J. 

Wegner, Børge Mogensen m.v. 

Hvor er kvinderne blevet af? De 

mangler både i historieskrivnin-

gen og i museumssamlingerne.

Var de ikke gode nok? Eller skyldes fraværet strukturelle vilkår, som fast-

holdt kvinderne i hjemmene eller i ”kvindefag” som indretningsdesign og 

kunsthåndværk? Hvem er kvinderne i dag – er vilkårene blevet bedre? 

Grethe Jalks skulpturelt formbøjede lænestol står som et ikon for den dan-

ske møbelguldalder. MI5s ikoniske skrivebord i en række James Bond film 

var tegnet af danske Bodil Kjær. Nanna Ditzel udfordrede selve konceptet 

for hvad møbler er og kan være. Grethe Meyer skabte Boligens Byggeskabe 

sammen med Børge Mogensen, som befolkede de danske hjem. Cecilie 

Manz, Louise Campbell, Christina Strand og Stine Gam er de nye generati-

oner, som befolker de danske boliger.

Udstillingen har undersøgt hvilke kvinder der har markeret sig de sidste 

100 år. I designhistorien er der kun nævnt få. Hvem var kvinderne? Hvilke 

møbler skabte de? Hvor blev de af i møbelhistorien?

Anledningen til udstillingen er grundlovens 100-års jubilæum, hvor danske 

kvinder fik stemmeret.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 27.9.2015

MIRAGE
Fotoudstilling med 

den amerikanske 

kunstfotograf Susan 

de Witt, hvor de 

analoge fotografi-

ske teknikker får en 

renæssance med en 

helt anden form for 

visuelt udtryk.

Susan de Witt bor i Portland, Oregon, USA, hvor hun begyndte at studere 

fotografi i år 2000.  Hun indså hurtigt, at det at lave sine egne billeder i 

mørkekammeret, skulle blive den metode, hun foretrak frem for den digita-

le billedfremstilling.

Susan de Witt kombinerer de kontrastrige og ofte uskarpe billeder med 

andre teknikker som dobbelteksponering og specielle former for toning for 

at opnå det ønskede udtryk, som hun kalder en spejling af hendes tanker. 

Udstillingen har derfor fået titlen MIRAGE, som refererer til hendes billeder, 

der afspejler en del af virkeligheden og ofte, som hun selv betegner det – 

er rene illusioner.

Mange af Susan de Witts fotooptagelser er af kvinder både som portræt og 

helfigur. Her kan hun kombinere sin anden store interesse – mode – med 

det fotografiske. Med denne kombination er hun i stand til at frembringe 

billeder, der forandrer sandheden og bringer beskuerens tanker hen mod 

1930’erne, og derved skabes der en anden form for realisme eller illusion.

Susan de Witts fotografier har været vist både nationalt og internationalt, 

og med udstillingen her er det første gang, hun udstiller solo på en udstil-

ling i Europa.

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby Lolland
Til 30.8.2015

Ege-Ekspeditioner
Mere end blot et træ. Egetræer kan blive meget gamle. Ældre end Gorm 

og det danske kongerige. De har historien indlejret i deres årringe. Hvad 

har de ikke set?

Billedkunstneren Ole Lejbach og forfatteren Jens Blendstrup har brugt fire 

år på at finde og kortlægge de vigtigste af både kendte og ukendte ege i 

Danmark.

Blendstrup har lagt øret til barken og skrevet historier ned og Lejbach har 

kongenialt portrætteret egene i 55 meget store blyantstegninger med hen-

blik på at skabe en udstilling og en bog, der skal gøre os klogere på vores 

fælles kulturarv. Egetræet er i høj grad folkelig og har altid været en del af 

vores natur- og kulturforståelse og intet andet træ er gennem århundreder 

blevet så omspundet af myter og historier.

Fuglsang Kunstmuseum ligger i et område rigt på historiske træer, bl.a. 

en del af de portrætterede, og det er nærliggende for museet at invitere 

egetræet indenfor i udstillingen

heart – Herning Museum of Contemporary Art
Til 30.8.2015

Dan Colen – Psychic Slayer
Udstillingen præsenterer en af USA’s helt store samtidskunstnere: Dan 

Colen. Det amerikanske talent blev kendt for at videreføre popkunsten i 

starten af 2000-tallet. Hans absurde fandenivoldske livsstil blev hans vare-

mærke og sammen med sin bedste ven, Dash Snow, indtog han New Yorks 

natteliv høj på stoffer, adrenalin og kunstnerisk succes. Festen stoppede 

dog brat i 2009, Dash Snow døde af en overdosis. Dan Colen blev efterladt 

på en skillevej, og udstillingen afspejler netop oplevelsen af at stå ved en 

skillevej, hvor mulighederne synes uendelige.

The Consort.

Grete Jalk. Indskudsborde 1963.
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Fuglsang Kunstmuseum, Toreby Lolland
Randers Kunstmuseum
Til 26.7.2015

Sommerfuglesaksen – Maj-Britt Boa
Udstilling med den danske kunstner Maj-Britt Boa (f. 1963). Med udstil-

lingen sættes focus på erindringen og eksistentielle spørgsmål som: hvad 

er en erindring? Hvordan bliver hændelse til erindring? Hvilke erindringer 

skabes vores livshistorier egentlig af?

Udstillingen består af to dele, hvor det centrale omdrejningspunkt er en 

stor installation bygget op over tre rum, som tager udgangspunkt i en 

erindring med oprindelse i kunstnerens egen barndom. Installationen vises i 

kontekst med tidligere markante værker af Maj-Britt Boa, der lægger sig op 

af udstillingens centrale omdrejningspunkt.

”Sommerfuglesaksen er en erindring fra min barndom, men også et billede 

på vores egen skabende kraft. En sammensat størrelse af skyld og uskyld, 

noget personligt der bliver alment, noget ubevidst der bliver bevidst i 

processen med at visualisere den erindring, der altid bliver set fra et andet 

sted, end der hvor der erindres fra” (Maj-Britt Boa, 2007).

Dansk Plakatmuseum, Den Gamle By, Aarhus
Til 6.9. 2015

Punk, protest og provokation
Punkt er en ungdomsbevægelse og en stilart, der voksede frem som en 

proletarisk, anarkistisk protest, der forkastede alle eksisterende værdier og 

stillede sig i aggressiv opposition til stort set alt. Punken opstod i England i 

midten af 1970’erne, hvor den som en antiautoritær bevægelse skød frem 

blandt vrede teenagere i arbejderklassen.

Den kom med stor kraft til udtryk i musikken, hvor især det britiske band 

Sex Pistols fik betydning for den danske punkscene. I kølvandet på Sex 

Pistols legendariske koncerter opstod en stribe danske punkbands ikke 

mindst i København og Aarhus. Mange af disse bands opløstes omkring 

1984/85 og den første punkæra sluttede, mens nye bands blev dannet. 

Således er punken i dag, ca. 40 år efter den blev skudt i gang, fortsat 

levende … og flere af dem, der var aktive som 14-16 årige dengang spiller 

stadig i bands.

Udstillingen sætter primært fokus på punkens grafiske element og søger 

herigennem at fortælle historien om punkbevægelsen.

Der er i forbindelse med udstillingen udgivet katalog – se publikationer

Statens Museum for Kunst, København
Til 2.8.2015

”What’s happe-
ning? Da kunsten 
gik ud i samfundet
Kunsten blev rykket ud 

af rammerne og ned fra 

soklerne. Den blandede sig 

i populærkulturen, daglig-

dagen, moden, seksualite-

tens frigørelse og i den nye 

kvindebevægelse. 

Den 29. maj 1969 kl. 15.30 gik en nøgen kvinde med et kors i hånden 

gennem salen på Børsen. Kvinden var Lene Adler Pedersen, og hun og 

Bjørn Nørgaard stod bag aktionen, hvos Kristus i kvindelig figur konfronte-

rede kapitalismens mandsdominerede hellige haller. Aktionen varede kun 

få minutter, hvorefter kunstnerparret hoppede ud i en taxi og skyndte sig 

væk. Men aktionen blev et vigtigt vidnesbyrd om kunstens nye rolle som 

samfundskritiker.

Det er netop kunstens bevægelse væk fra de traditionelle institutioner, 

og dens engagement i et samfund i rivende udvikling, der er emnet for 

udstillingen.

Bornholms Kunstmuseum
Til 26.7.2015

Martin Bigum. Min egen Kunst 1989-2015
Martin Bigum (f. 1966) er først og fremmest kendt for sine malerier, men 

han udfolder sig også indenfor genrer som grafik, fotografi, video, installa-

tionskunst og digte. Som ung blev han tegner for den danske udgave af sa-

tirebladet MAD. I 1990’erne 

blev han kendt for figuren 

ART, en kutteklædt skikkel-

se, som optrådte i mange 

af hans malerier. Siden har 

han udviklet sit billedsprog 

og kunstneriske univers. 

Martin Bigum er fast pa-

neldeltager i Kunstquizzen 

på DRK og har lige udgivet 

bogen ”Min personlige 

kunsthistorie”.

Udstillingens værker er en tematisk og kronologisk beskrivelse af de sam-

fundsmæssige og kunstneriske indtryk, som har formet Martin Bigum, der i 

udstillingens billedtekster beskriver sine motiver.

I løbet af udstillingsperioden vil Martin Bigum opslå atelier på museet og 

male et værk inspireret af det særlige bornholmske lys og af dialogen med 

publikum.

Kunstnerens bog –se publikationer.

Gl Holtegaard, Holte
Til 5.7.2015

For Octavians Triumf – Slumbarok.
Martin Erik Andersen på Gl. Holtegaard
Dele af en 3D-printet swimmingpool halvt nedgravet i rundellen på gårds-

pladsen. Det er det første der møder publikum, når billedhuggeren Martin 

Erik Andersen kaster sig over barokken ude og inde på Gl. Holtegaard. I 

en totalinstallation møder barokanlæggets symmetri og akser kunstnerens 

håndfaste såvel som sarte skulpturer i alt fra beton til silkepapir.

Udstillingen  indleder en ny 3-årig udstillingsrække. Under titlen ”BAROK+-

samtidskunst” inviteres 3 danske kunstnere til at forholde sig til Lauritz de 

Thuras stringente barokanlæg. Nye stedsspecifikke installationer skabes til 

Gl. Holtegaards arkitektur og ånd, der danner baggrund foren nytænkende 

og udfordrende dialog mellem før og nu.

Martin Erik Andersen er kendt for at arbejde i et bredt spektrum af materi-

aler, der spænder fra plast og polyester over aluminium og beton til pap og 

silkepapir. Der ud over præsenterer kunstneren sit arbejde med smalfilm, 

video og animation. Et arbejde der strækker sig tilbage til 1992 og som 

ikke tidligere har været vist offentligt.

Der er udgivet et Kunstnermagasin i forbindelse med udstillingen – se 

publikationer.

Museum Lolland-Falster
Til 15.9.2015

Flygtighed – et skulpturprojekt i herregårdshaver
Under temaet Flygtighed danner herregårdshaverne ved Liselund og Peder-

strup sommeren igennem rammer om et internationalt skulpturprojekt, der 

sætter de romantiske havers kulturhistorie under lup og byder publikum ud 

i naturen til sanselige øjeblikke med plads og ro til eftertanke.

Skulpturerne er skabt specifikt til de to haver af et team af kunstnere fra 

ind-og udland. Ti værker i hver af de to haver vil ikke blot fortolke og 

udforske den enkelte haves stemning og karakter, men også gå i dialog 

med skulpturerne i den anden have. Målet med udstillingerne er ikke blot 

at anspore publikum til besøg i de to romantiske haver, men også at vise 

forskelle og ligheder mellem havernes udtryk og grundtanker.

SMK foto: John Davidsen.
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Ny Carlsberg Glyptotek, København
Indtil videre

Fra Blok til Krop
Fransk og dansk 

skulptur er kernen i 

Carl Jacobsens passion 

for kunst. Han startede 

den samlermani, der 

snart skulle lægge 

kimen til Glyptoteket 

og gøre bryggeren til 

den største danske 

kunstmæcen til dato. Nu foldes Carl Jacobsens første kærlighed ud i en 

omfattende udstilling , der i den grad lader det sanselige og intuitive ved 

skulpturen bære og være oplevelsen.

Udstillingen starter ved begyndelsen, nemlig ved en tonstung, ubehandlet 

marmorblok og dens afhuggede skærver side om side med Carl Jacob-

sens første franske erhvervelse, Musikken af Eugène Delaplanche. Denne 

velkomst slår tonen an i en intuitiv opvisning i den kunstneriske proces fra 

blok til krop og findes som en tematisk rød tråd gennem hele udstillingen: 

fra de franske salonkunstneres stræben efter perfektion, over vanebryderen 

Rodins uperfekte menneskekroppe til det 20. århundrede, hvor Robert 

Jacobsen har fået både blok og krop med en luftig tegning i jern. Undervejs 

i udstillingen uddybes de kunstneriske processer med introduktioner til 

metoder og materialer, ligesom et åbent værksted går i billedhuggernes 

fodspor og afslører nogle af skulpturens hemmeligheder.

Udstillingen vises i Glyptotekets ældste sale, som til lejligheden er renove-

ret. Samtidig er der med generøs støtte fra Ny Carlsbergfondet etableret en 

gennemgribende lyssætning i hele museet.

Ribe Kunstmuseum
Til 20.9.

Forvandlinger. Moderne myter i dansk kunst 1900-
1950
Tre danske kunstmuseer sætter spot på den danske billedkunst, der udfol-

der sig i første halvdel af det 20. århundrede.

Både i store udsmykninger og i enkeltstående værker skaber bl.a. malerne 

William Scharff, Vilhelm Lundstrøm og Axel Salto samt billedhuggerne Kai 

Nielsen og Gerhard Henning motiver, hvor det nøgne, sunde mennesker, 

moderskab, biologi og mytologi bliver ingredienser i kunstnernes livtag 

med den moderne velfærdsstat og perioden vrimler med kunstværker med 

børn og mødre og det frie menneske i den omgivende natur.

Kunstnernes ønske om at interagere med samfundet betyder, at periodens 

væsentligste værker findes som større udsmykningsopgaver udendørs i 

parker og anlæg, indendørs i form af større  udsmykninger af offentlige 

bygninger – og ikke ellers på de danske kunstmuseer.

Udstillingen er omtalt i Danske Muser nr.1, 2015 i forbindelse med udstillin-

gen på Fuglsang Kunstmuseum.

Energimuseet, Tange, Bjerringbro
Årets udstilling

Blackout!
Hvad sker der når lyset går ud?  Det danske elsystem er et af verdens 

sikreste, men alligevel kan hackerangreb, lynnedslag og tekniske fejl lamme 

elsystemet og dermed samfundet. Vores mange elektriske apparater og 

IT-systemer har gjort os sårbare - og hvad sker der hvis systemet svigter?

I den nye udstilling Blackout! Kan man opleve, hvad der sker, hvis kata-

strofen indtræffer. Metroen går i stå, elevatorer stopper, vandforsyningen 

er truet, telefonsystemet er tæt på at bryde samen. Dankortterminaler og 

dermed handel går i sort. I Danmark er vi kendt for vores solidaritet, men 

holder den stadig efter 48 timer uden strøm?

Faaborg Museum
Til 2.1.2016

Faaborg Museum retro 1915 – Gensyn med fynboer-
nes egen ophængning
”Det smukkeste museum i landet”. Museumsbygningen til Faaborg Muse-

um fylder 100 år i 2015. Carl Petersens bygning er en af Danmarks første 

museumsbygninger dedikeret en særlig strømning i den daværende sam-

tidskunst. Og er helt enestående ved at være skabt ikke bare til, men også i 

dialog med de kunstnere , hvis værker den blev monument for. Fynboerne 

blev inddraget i alle aspekter af opbygningen af museet, fra etableringen af 

kunstsamlingen og indkøb af værker til selve ophængningen.

Der er nu gået 100 år – og eftertiden gør det samme som i 1915. I respekt 

for fynbomalerne præsenteres nu den oprindelige ophængning. Ved 

museets åbning talte samlingen 24 kunstnere. De vægtigste var Johannes 

Larsen, Fritz Syberg og Peter Hansen fra indkøbskomiteen og deres koner 

og søstre: Anna Syberg, Alhed Larsen og Christine Swane, foruden Kai 

Nielsen. Kunstnerne fordelte værker i salene og blandede motiver, materia-

ler, formater og kunstnere på en helt anden måde end man ville gøre i dag. 

Dengang var traditionen for, at billederne skulle hænge tæt, så rummene 

var fyldt med de 366 malerier, skulpturer og tegninger, som var indkøbt til 

museet 1910 til 1915.

Retro 1915 – Gensyn med fynboernes egen ophængning er startskuddet på 

jubilæumsåret. Derefter kommer nye udstillinger, foredrag og omvisninger.

Aktiviteterne kan findes på museets hjemmeside: www.faaborgmuseum.dk

Skovgaard Muset, Viborg
Til 13.9.2015

Lys og Mørke – Arne Haugen Sørensen
Arne Haugen Sørensen (f. 1932) er én af Danmarks mest populære malere. 

Gennem et langt liv med kunsten har han udviklet sig fra surrealistisk arvta-

ger til at være en af de mest efterspurgte kirkekunstnere. Hans farverige 

malerier viser os de arketypiske historier om kampen mellem det gode og 

det onde, mellem menneske og dyr, mellem gud og djævel.

Denne udstilling fremhæver de almenmenneskelige temaer, som kunstne-

ren beskæftiger sig med i sine værker, både de der tager udgangspunkt i 

de bibelske fortællinger, i den klassiske mytologi, i fabler, eller i surrealis-

mens psykologiske tilgang.

De senere år er Arne Haugen Sørensen blev kendt for sine mange udsmyk-

ninger både til kirker og offentlige institutioner. Hans storladne udtryk og 

klare, kraftige farver synes at ligge i naturlig forlængelse af det sydlige 

Spanien, som han har kaldt sit hjem siden 1981.

I forbindelse med udstillingen overrækkes Skovgaard Medaljen til Arne 

Haugen Sørensen

Cisternerne, Søndermarken, København
Til 29.11.2015

Ingvar Cronhammar ”H”
33 år efter af Cisternerne blev drænet 

er vandet kommet tilbage i det store 

vandreservoir dybt under Søndermar-

ken. Som besøgende vil man være 

omgivet af vand, både i form af et stort 

vandspejl der dækker gulvet, og 28 søjler 

af lysende, faldende vand. Via gangbroer 

bevæger man sig ind i et ukendt mørke. 

Vandet vil spejle, reflektere og være medskabende på såvel den visuelle som 

den musikalske del af projektet, der skabes af komponisten Martin Hall.

Ingvar Cronhammars værk bidrager med tyngde og kraft. Ingvar Cronham-

mars kunstnerisk greb er nøgternt, uden det mindste anstrøg af sentimen-

talitet, og alligevel kan værket danne metaforer for sindets tilstande, det 

anelsesfulde og underbevidste.
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Museet for Samtidskunst, Roskilde
Til 6.9.2014

KVINDER FREM!  
– et møde mellem to generationer i kunsten
Er kvindelige kunstnere blevet set og hørt de sidste 100 år? Kan samtidens 

kvindelige kunstnere ændre historien? I så fald, hvordan? Disse spørgsmål 

stilles, når syv kvindelige samtidskunstnere i udstillingen trækker glemte 

kvindelige kunstnere frem og går i dialog med deres liv og værker.

Udstillingen er blevet til for at fejre 100-året for kvinders stemmeret og er 

et samarbejde mellem billedkunstner Birgitte Ejdrup og kunsthistoriker Ulla 

Angkjær Jørgensen. Ideen udspringer af en tendens, som er blevet synlig 

hos yngre kvindelige kunstnere: de opdager tidligere generationers kvinde-

lige kunstnere og med forundring over ukendskabet som udgangspunkt, 

undersøger og fortolker de forgængerens liv og værk. Bag udstillingens 

værker ligger et stort arbejde bestående i kunstnernes fordybelse i deres 

forgængeres efterladte breve og værker, samt besøg og udforskning af 

deres hjem og værksteder.

De udstillende kunstnere er: Claudia Reinhardt (DE), Sarah Browne (IR), Uni 

Gjertsen (NO), Bettina Camilla Vestergaard (DK), Sine Bang Nilsen (DK), 

Pia Rönicke (DK) og Birgitte Ejdrup Kristensen (DK). Desuden opføres et 

lydværk af komponisterne Marie Højlund (DK) og Sandra Boss (DK).

Der er i forbindelse med udstilling udgivet online katalog – se publikationer

Hempel Glasmuseum, Nykøbing Sjælland
Til 30.9. og 10. til 18.10.

COLOURS 2015 
Hempels Glasmuseum fejrer 50-års jubilæum
Med en udstilling af international glaskunst.
Gennem de senere år har museet markeret sig som aktør på den interna-

tionale glasscene og viser nu en udstilling af nutidig glaskunst med bl.a. 

David Magans store værk ”Cubic Progression II” skabt til udstillingen.

Udstillingens 14 kunstnere med 11 

nationaliteter og 31 værker arbejder 

konceptuelt. De behandler temaer, ofte 

politiske og giver udtryk for det udsatte 

menneskes sårbarhed. Alle værkerne 

udspringer af kunstnernes personlige op-

levelser eller refleksioner og er relevante 

kommentarer til dagens samfund.

Se i øvrigt www.hempelglasmuseum.dk

Museum Sønderjylland, Drøhses Hus, Tønder
Sommeren over

Drøhses hus viser i sommerens løb 2 udstillinger:

”Ro, afstresning og fordybelse” Håndarbejde som terapi og ”Hvad æsken 

gemte… Københavnerfruen Ella Lofts (1885-1978) kniplingssamling”.

Udstillingerne ”Fra storhed til forfald” – Om kniplingshistorien i Vestsøn-

derjylland fra 1600-tallet til 1800-tallet og ”I tråd med tiden” Kniplingshi-

storie fra 1900 til i dag kan forsat ses i Drøhses Hus.

KunstCentret Silkeborg Bad
Til 23.8.2015

TRANSFORMATION
Billedkunstnerne Bettina Winkelmann og Nurith M. Lumer-Klabbers sætter 

fokus på identitet med fælles værker.

De to kunstnere med henholdsvis tysk og israelsk baggrund og har levet 

i Danmark i mange år. Men de bærer på en arv efter anden verdenskrig, 

hvor traumer, stigmatisering og kulturarv fra henholdsvis Israel og Tyskland 

er i centrum. De har udviklet et nært venskab og sammen har de skabt en 

udtryksform, hvor de arbejder lagvist og transparent ved hjælp af lærred 

og plexiglas. I deres værker anskueliggør de konflikter på det politiske og 

personlige plan, i en form hvor det både er konkret og almengyldigt. De 

har fundet sammen om at skabe kunst, som søger at transformere det 

historiske fjendskab, som de har arvet gennem deres opvækst efter anden 

verdenskrig. Deres venskab og det nære samarbejde har ført dem frem 

mod realiseringen af den aktuelle udstilling, som nu vises i 70-året for 

afslutningen af anden verdenskrig.

Billederne er delvist figurative, hvor Nurith M. Lumber-Klabbers har tegnet 

mennesker og natur med sanselige sorte penselstrøg og abstrakte der 

hvor Bettina Winkelmann har bearbejdet samme billedflade med en mere 

nøgtern, næsten konkret malerisk æstetik.

Museum Østjylland, Randers
Til 18.10. 2015-05-06

Stem Kvinde! – Da kvinden blev borger i Danmark
Stemmerettens 100 års jubilæum fejres på Museum Østjylland med denne 

udstilling. Udstillingen viser i tekst, billeder, genstande og film, hvordan 

synet på kvinden som samfundsborger og kvinderollen ændrede sig i tiden 

før og efter vedtagelsen af grundlovsændringen i 1915.

Indtil 1915 var det ikke kun kvinder, der var udelukket fra at sætte kryds i 

stemmeboksen. Samfundets 5 F’er - fruentimmere, folkehold, forbrydere, 

fattige og fjolser – var alle forment adgang til stemmeurnerne. Forinden var 

gået mere end et halvt århundrede, hvor debatten havde bølget frem og 

tilbage.

I tiden efter århundredeskiftet 

begyndte landets politikere at 

bløde op over for en ændring af 

valglovens paragraffer. Stemmeret 

og opstillingsret fik danske kvinder 

den 22. april 1915, og loven blev 

fejret den 5. juni, hvor mange 

tusinde kvinder gik i optog til Ama-

lienborg. I 1918 valgtes fire kvinder 

ind i Folketinget, og fem kvinder 

fik plads i Rigsdagen. Danmark 

blev dermed blandt de første lande 

i verden, der gav kvinderne ret til 

at stemme.

Den Gamle By, Aarhus
Permanent udstilling

Huset fortæller. 
Et hus kan fortælle meget om bygningen, indretningen og dets beboere 

– både mennesker og småkravl. Den Gamle By har givet stemme til et eta-

gehus fra Hjørring, der med en helt særlig teknik er hentet af museumsfol-

kene og flyttet til Den Gamle By. Udstillingen viser hvordan det er foregået.

I udstillingen kan man også opleve en historisk kavalkade af bl.a. stikkon-

takter, dørhåndtag og låsemekanismer. Desuden bliver det tydeligt, at 

man aldrig er helt alene hjemme. Edderkopper, borebiller og husstøvmi-

der holder dig med selskab i sofaen og sengen, mens andre dyr huserer i 

køkkenskuffen.

Samtidig med historien om huset fra Hjørring viser udstillingen en mere 

almen historie om, hvilke byggematerialer et hus består af, hvordan der ser 

ud under gulvbrædderne, bag tapetet og over loftet. Hertil kommer kaval-

kaden af indbo og inventar, som man ikke kan undvære i sit hjem.

Dermed supplerer Den Gamle By bygnings-, bolig- og butikshistorien med 

fortællingen om de mest almindelige ’husdyr’, der kan ses både i natur-

lig og forstørret udgave. Den Gamle By har i dette afsnit fået værdifuld 

bistand fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Pauline Worm – en af landets 
første kvindesagsforkæmpere. 
Foto: Randers Stadsarkiv
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Udstillinger

Museum Østjylland, Farvergården, Ebeltoft
Til 30.8.2015

Farve er Sprog  
– Syddjurskunstnere 
i dialog med  
Farvergården
En gruppe kunstnere fra kunst-

nersammenslutningen ”Syd-

djurskunstnere” går i dialog 

med Farvergården i Ebeltoft og 

viser med udstillingen ”Kunst 

i farver” deres værker i den 

gamle Farvergård i Adelgade.

Syddjurskunstnerne har ladet sig udfordre af Farvergårdens historiske og 

farverige univers og viser sommeren over hver et kunstværk. Kunstværker-

ne, der er vidt forskellige, tager alle afsæt i Farvergården og forholder sig til 

dens fortælling i bred betydning. 

Værkerne er lavet specifikt til stedet og denne sommer- og særudstilling, 

er placeret spredt over hele museet. På den måde giver de en række ekstra 

toner til det musikstykke, som oplevelsen af Farvergården byder på. Oplev 

bl.a. videoinstallation, vævning, maleri, papirkunst og skulptur.

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Museums Østjylland og 

medlemmer af foreningen Syddjurskunstnere.

Udstillingen er støttet af Kulturpuljen, Syddjurs Kommune. Der er gratis 

adgang.

Ballerup Museum
Permanent
Med afsæt i historien om den russiske prinsesse Olga Alexandrovna, der 

flygtede fra Rusland i 1917 og som senere bosatte sig i Ballerup, stilles 

skarpt på en række almenmenneskelige spørgsmål og temaer: Hvad er min 

kultur? Hvad er et hjem?

Udstillingen fortæller historien om Olga og om det russiske eksilmiljø i mel-

lemkrigstidens København og om mennesker, der gennem tiden er flyttet 

til Ballerup fra et andet land eller en anden landsdel. I udstillingen vises en 

række unikke genstande med tilknytning til den russiske zarfamilie, f.eks. 

familiens dåbskjole og zarina Dagmars rejsekufferter.

Teatermuseet i Hofteatret, København
Til 20.9.2015

Historien om Europa fortalt af Teatrene
Europæisk rejseudstilling. Udstillingen kommer fra Warszawa  og skal siden 

til Wien, München, Ljubljana og London. I København suppleres udstillin-

gen med en sektion om historiske teatre i Norden og deres betydning for 

samfundsudviklingen. 

Udstillingen dykker ned i teatrets og museers arkiver og fremviser et pano-

rama over 2500 års europæisk teaterkultur. Udstillingen afspejler i en ræk-

ke temaer det europæiske teaterlivs fælles grundlag og fællestræk på tværs 

af lande og kulturer f.eks. religionen og teatret, samfundsforandringernes 

påvirkning af teaterarkitekturen, æstetikkens og teknologiens påvirkning af 

teaterkunsten, udviklingen af nationalstaten og den nationale selvforståelse 

sådan som det er reflekteret i teatret.

Udstillingen er organiseret af PERSPECTIV – Association of Historic Theatres 

in Europe, hvor Teatermuseets direktør, Peter Christensen Teilmann, indtil 

for nylig var præsident. Projektet er finansieret af EU’s Kulturprogram, og er 

et af de største samarbejdsprojekter inden for såvel teater- som museums-

verdenen – og et af de forbavsende få EU-projekter med central dansk 

deltagelse.

Arbejdermuseet, København
Til 2.8.2015

Tomorrows and Yesterdays: Mads Nissen møder  
Europas første fotografer
Unge kvinder i 1930’ernes Paris, mælkedrenge med bare tæer på Gl. Kon-

gevej og russiske homoseksuelle mænd. Udvalgte fotografier (1839-1939) 

fra europæiske arkiver bliver kommenteret med billeder fra den prisbeløn-

nede danske fotograf Mads Nissen.

Udstillingen sætter fokus på fotografiet som dokumenterende teknologi fra 

fotografiets fødsel til i dag. Mødet mellem Mads Nissen og nogle Europas 

første fotografer afslører en stædig vilje til at dokumentere samtiden, og 

et mod til subjektivt og emotionelt at reflektere over morgendagen. Mads 

Nissens billedkommentarer sætter de historiske fotografier i et nyt lys og 

bringer aktuelle spørgsmål om fremskridt og sammenbrud, mangfoldighed 

og intolerance frem til refleksion.

Udstillingen viser den EU-finansierede vandreudstilling ”All Our Yester-

days”, som er resultatet af det tværeuropæiske billedbaseprojekt ”Europe-

annaPhotography” med i alt 18 arkiver og museer, der gennem tre år har 

digitaliseret nær 500.000 billeder fra fotografiets barndom. Arbejdermuse-

et & ABA har bidraget med 25.000 scannede og metadaterede fotografier 

fra arkivets omfattende billedarkiv.

Horsens Kunstmuseum
Til 27.9.2015

Sommerudstilling 2015
Årets sommerudstilling tager afsæt i fejringen af 100 året for kvindernes 

valgret. Derfor vil udstillingen fokusere på alle de kvindelige kunstnere som 

museet har i samlingen. Her vil man kunne se alt fra fotografi og maleri til 

skulptur og installation.

Udstillingen er en del af samarbejdsprojektet KKJK-2015 (Kvindelige kunst-

nere på de jyske kunstmuseer). 

Kvindemuseet i Danmark, Aarhus
Til 30.12.2015

FRED – Kvindernes Internationale Liga  
for Fred og Frihed
Vi, Europas Mødre og Hustruer, taaler ikke mere af dette vanvittige Myrde-

ri, vi forlanger Fred, forlanger det med Mødrenes hellige Ret!

Sådan lød budskabet til den vestlige verdens regeringschefer i 1915. Kvin-

derne krævede afslutning på krigen, universel nedrustning, lighed mellem 

kvinder og mænd og mellem nationer.

2015 er 100-året for stiftelsen af verdens ældste aktive fredsforening, Wo-

men’s International 

League for Peace 

and Freedom, og 

det er året hvor 

ligaen er nomineret 

til Nobels Fredspris.

Det fejres rundt 

om i hele verden, 

og i Danmark har 

Kvindemuseet i 

samarbejde med 

ligaens nationale sektion fundet materialer frem til en udstilling om ligaens 

historie. For stærke danske kvinder har været med i fredsarbejdet, siden 

ligaen blev stiftet i Haag den 28. april 1915.

For første gang i historien mødtes kvinder på tværs af grænser og nationer 

for at protestere mod krig og dens ødelæggelser. Første verdenskrig havde 

raset over Europa i ni måneder og kostede hver dag 5500 soldater livet. 

Kvinderne ville ikke længere sidde med hænderne i skødet og se til.

Udstillingen er støttet af den danske UNESCO-nationalkommission og 

Hulda Pedersens Legat.

Papirkunstner Jette Nørregaard
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Greve Museum
Til 3.1.2016

Brand på Greve Museum
Siden mennesket lærte at beherske ilden, har den på én gang været kilden 

til udvikling og fremgang og samtidig skabt angst, ødelæggelse og død. I 

dag ringer vi 112 og venter på at brandvæsenet kommer og slukker ilden, 

men førhen var det en fælles 

indsats fra byensborgere, der 

bekæmpede ilden.

I udstillingen fortælles om, hvor-

dan brand er blevet bekæmpet 

gennem tiden, og borgernes 

pligter i tilfælde af brand og om 

de redskaber, man brugte til 

brandslukningen. De besøgende 

kan bl.a. se den flotte gamle he-

stetrukne brandsprøjte fra Tune, 

man kan dykke ned i historien ved 

at læse de gamle brandprotokol-

ler – og så er der selvfølgelig også 

mulighed for at se lidt nærmere 

på den helt moderne brandmand.

Louisiana, Humlebæk
25.6. til 25.10. 2015

Efter Afrika. Arkitektur, Kultur og Identitet
Udstillingen er den tredje og sidse i en trilogi af udstillinger om arkitektur, 

kultur og identiteter. Den første udstilling, NEW NORDIC, omhandlede den 

nordiske byggekultur, den anden, DET ARABISKE NU, beskæftigede sig 

med de arabiske lande (inklusiv Nordafrika) med særligt fokus på de hurtigt 

voksende Babels-byer. Den tredje fortælling – EFTER AFRIKA – fokuserer på 

den del af Afrika, der benævnes sub-Sahara.

Det er udstillingens ønske at vise, at der findes mangfoldige, alternative 

fortællinger fra Afrikas mange regioner om samtidskunst og historie, som 

alt for sjældent fortælles, og som er nødvendige for at nuancere vores blik 

på og billede af Afrika. Udstillingen viser derfor en omfattende præsentati-

on af arkitekturprojekter, samtidskunst og kulturhistorie med det formål at 

fortælle en historie om et Afrika på vej frem.

Nivaagaards Malerisamling, Nivå
Til 31.7.2015

Tony Matelli: Weeds. En guerillaudstiling
Der står en mælkebøtte under Rembrandts værk på museet. Hvad sker 

der? Er det naturen, der trodser kulturen, som når vi ser mælkebøtten 

bryde igennem asfalten om sommeren?

Begreberne urban gardening eller guerilla gardening er relativt nye begre-

ber, som insisterer på naturens ret til en plads selv i de stadigt voksende 

byer.

Nivagaards Malerisamling lader i denne ånd ukrudtsplanterne få frit spil. 

Den aktuelle udstilling Intet at skjule – En samling folder sig ud invaderes 

af livagtige små gevækster, mælkebøtter, vejbred og spinkle græsstrå, der 

i naturen gror, hvor de ikke skal og er i stand til at spire frem, blomstre og 

sætte frø på ganske kort tid. I virkeligheden er de livagtige små gevækster, 

som utæmmet infiltrerer udstillingen, særligt farvelagte bronzeskulpturer, 

som New Yorker kunstneren Tony Matelli (f. 1971) er mester for.

Med sine ukrudtsplanter opfordrer Tony Matelli os til at kaste er kritisk blik 

på os selv, vores vaner og kulturelle omgivelser. 

Greve Ungdoms Brandvæsen

ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj, Køben-
havn
Til 17.1.2016

Bjørn Wiinblad
Elegante kruseduller, sprøde, spinkle streger, energiske farver og frodige 

former. De fleste danskere kender Bjørn Wiinblads eventyrlige ansigter 

og karakteristiske ornamentik fra hans populære platter og forrygende 

illustrationer i Tusind og én nats Eventyr. Minderne fra danske spisestuer 

står dog ikke alene. I dag er interessen for Wiinblads særegne streg med en 

orientalsk inspiration i eksplosiv vækst. Wiinblad har fået en revival.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Auning
Til 18.10.2015

På sporet af herre-
gårdens kvinder
Mændene har traditionelt 

været i fokus i herregår-

dens verden, og kvinderne 

har generelt indtaget en 

mere tilbagetrukken rolle. 

Men Gammel Estrups 

lange historie byder på 

en række interessante 

kvinder lige fra Magtfulde 

godsejerenker over hand-

lekraftige husjomfruer til 

elegante grevinder.

I anledning af 100 året for 

kvindernes valgret sætter 

museet fokus på disse 

herregårdens kvinder – 

såvel høj som lav,. Hele 

vejen mellem herskabets 

fornemme sale og gemak-

ker og tjenestefolkenes 

mere ydmyge værelser, er 

der sat spot på Gammel 

Estrups kvinder, hvis 

skæbner hver for sig er 

et billede på kvinderoller i 

deres tid og miljø.

100 år med kvindelig 

stemmeret. I 1915 fik kvinder ret til at stemme og stille op til valg. Det var 

resultatet af en mangeårig kamp for ligestilling og demokratiske rettighe-

der for alle. Indtil 1915 havde kun 15% af befolkningen stemmeret. Ikke 

kun kvinder, men også ”fjolser, forbrydere og fattiglemmer” var udelukket 

fra politisk deltagelse. Med grundlovsændringen i 1915 fik også folkehold 

(tjenestefolk) stemmeret.

Muserum Krydsfelt Skive
Til 16.8.2015

2500 år gammel hårfletning
Den velbevarede hårfletning er fundet i 1934 i en mose nær Daugbjerg. 

Det præcise findested kendes ikke. Hårfletningen er fundet ved tørvegrav-

ning af landmand Valdemar Petersen, Nygaardsmark ved Daugbjerg.

Fletningen hører til blandt de sjældne fund af hårfletninger, der kun kendes 

fra Midt- og Nordjylland. De mosefundne fletninger er kvindeofre til guder-

ne i ældre jernalder.

Den skrøbelige fletning vises kun i denne periode.

Kammerpige fra 1700-tallet. Kammerpigen 
var højt placeret i tjenestefolkenes hierar-
ki. Hun var en af grevindens nærmeste, og 
også i fysisk forstand var hun tæt på her-
skabet, idet hendes værelse lå klods op af 
grevindens sovekammer på herregården.
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