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DANSKE MUSEER er et tidsskrift
om museernes egenart og deres
aktuelle arbejdsvilkår. Danske
Museer giver et bredt indblik i
museumsfaglige emner og har
til formål at debattere, reflek-
tere og skabe forståelse for mu-
seets mangfoldighed og relatio-
ner til det øvrige samfund, kul-
turliv, politik, uddannelse, un-
dervisning og videnskab.
Artikler i Danske Museer spæn-
der fra kritisk kommentar, pole-
mik og debat til analyse og argu-
menteret oplysning om de akti-
viteter, som til dagligt finder
sted i eller udgår fra museerne

Omslag: Ib Spang Olsen: Gå på
MuSEum (1978), 119 x 79,5 cm.
Trykt hos Permild & Rosengreen.
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at bruge plakaten på omslaget af
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Foto: Pernille Klemp.
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Plakatdesignerens opfindsomhed og dristighed
kræver ofte mere af beskueren, end man først

tror. Kunsthistorikeren Ernst Gombrich har sagt,
at plakaten, som vi sætter lys på i dette nummer af
Danske Museer, har det som sin funktion at tiltræk-
ke sig opmærksomhed ved hjælp af ’det usandsyn-
lige’. Ib Spang Olsens fænomenale museumspor-
træt fra 1978 er da også på flere måder en utopi.
Iværksat af det daværende Museumsrådet for Fre-
deriksberg og København, som bestod af 22 mu-
seer, skulle hvert museum repræsenteres med en
for deres museum karakteristisk genstand. På pla-
katen møder Albert Ekhouts Tarairiu-indianer 
Linie 8 og Kamma Rahbeks silhout, og en bison,
måske forhalsdyret, der i årevis bød publikum in-
denfor i Zoologisk Museum, flankeres af guldhorn
og kanon, nær totempæl, lur, marmorballer og
damptog – det hele centreret om Thorvaldsens 
Venus med æblet. Inspireret af indgangspartiet 
til Geologisk Museum og museets finurlige sam-
mensætning af trapper, gange, gulvplader og for-
skellige rum og SMKs (gamle) trappeparti, er også
plakatens museumsrum en fiktion. 
I bakspejlet kan utopien tolkes som et kærligt 
vink til de museer, der allerede i slutningen af
1970’erne var godt i gang med i formidlingens og
publikums navn at få sat styr på tingene eller, som
andre vil mene, at sætte tingene over styr. Plaka-
tens ting er frisat af enhver orden og forklaring til
fordel for deres egen mærkværdighed, og det hele
sker i publikums og magiens favør. Den magi, det
nu som før, er lykkedes mangt et forceret formid-
lingsgreb at tage livet af. Her i 2012 lyder budska-
bet fra kulturstyrelsens direktør, at museerne især
skal til at udforske ”det digitale mulighedsrum”
(Bennicke s. 25). Det er svært at få øje på nyheden
i den ’vision’. Der er snarere behov for kritisk at få
kortlagt det sammenstød, som sker, når museets fy-
siske virkelighed støder sammen med nye digitale
formidlingsformer og få belyst, hvordan vi sørger
for, at isenkrammet former sig efter museets be-
hov, ikke omvendt. (jf. Olsen s. 6). Gør det os
bedre til at se eller bliver det bare meget værre? 
Ib Spang Olsens tegninger og plakater genindførte
til enhver tid magien, hvad enten det gjaldt muse-

erne, børnehjælpsdagen eller energisparekampag-
ner. Gjorde det ved hjælp af sine streger muligt at
forestille sig, hvordan verden også kunne forme sig
og se ud. Kan de digitale synsproteser leve op til
det eller er der snarere tale om synsbedrag? På pla-
katen glaner og glor, skæver og skimter, måber, for-
undres og fornøjes gæsterne. Og synet skifter:
Snart det sidelæns blik, man på vej gennem museet
hastigt kaster på tingene, snart stirren og fordy-
belse. Oppefra holder en fugl skarpt øje: Et varsel
om fremtidens politiske vogten, kontrol over muse-
erne og manglende blik for det bærende museale,
lovfæstede arbejde, som ikke kan ses med det
blotte øje og ikke byder sig til som spektakulært
skue? Mange af plakatens museumsgæster bruger
synsforstærkere for at komme tingene nærmere:
monokler, kamera, tegnegrej, filmapparater, infor-
mationsark og kataloger; mange tager børn, ven-
ner og kærester til hjælp. Vores stadige undren
over tingenes ubegribelige tilstand og trang til at
undersøge dem, hvad enten vi er publikum eller
forskere – den kraft, der holder hele cirkuset
kørende – havde Spang Olsen også øje for. Sært
nok, synes det at være denne indlysende kvalitet
ved museerne, vores politikere ikke kan eller vil se. 
Den moderne billedplakat var selv en tidlig hjæl-
per for synet. Den tvang øjnene op for det politiske
liv, demokratiets muligheder, varelivets fristelser,
kulturen. Heriblandt museerne, som både udstil-
lede plakater og skabte plakater, som reklamerede
for deres egne udstillinger. Det gør de som be-
kendt stadigvæk. Og alle museer har plakater i de-
res gemmer. De spejler museets virke og historie,
og derfor giver det god mening at hive dem frem
og se sig selv i spejlet (Svarre & Lodahl s. 13). Lad
også den pointe være læren fra Ib Spang Olsens
plakat; lirk omslaget af dit tidsskrift, hæng plakaten
op hjemme, på dit museum eller et andet sted,
hvor den ses, og send os et foto af det. Så bringer 
vi den samlede plakatudstilling her i bladet efter 
ferien til minde om det muSEum, som altid sætter
tingene i et klarere skær.

God sommer!

Det usandsynlige
muSEum



Meddelelser

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Har fra Købmand Herman Sallings
Fond modtaget en donation på 16,4 mil-
lioner kr. som gør det muligt for museet
at realisere andet element i Olafur Elias-
sons kunstprojekt Your Rainbow Panora-
ma og med faciliteter til museets gæster.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet,
Auning
Nykredits Fond har doneret 100.000 kr.
til et parketgulv til Spisestuenpå herre-
gården. Museet er i gang med en omfat-
tende restaurering af herregårdens
første sal, og regner med at kunne åbne
en række smukke rum i rokokostil i som-
meren 2012.

Museum Lolland-Falster
Den gamle Købmandshandel i Ny-
købing F. er flyttet til nye og bedre loka-
ler i Færgestræde. Siden 1995 har ”Den
Gamle Købmandshandel” prydet den
klassiske etagebygning fra 1810 i Lang -
gade 9, Nykøbing F.  Købmandshand-
len, der blev etableret i 1912 i Skotte-
marke på Lolland, var velassorteret og
solgte alt det nødvendige til den daglige

husholdning. I 1986 fik det daværende
museum Falsters Minder tilbudt køb-
mandshandlen, som skulle vise sig at
være en guldgrube med bl.a. det oprin-
delige inventar fra 1912. Først i 1995 fik
Falsters Minder mulighed for at gen-
etablere købmandshandlen. I anledning
af 100 års jubilæet ønsker museet at
forny og forbedre besøgsoplevelsen og
Den Gamle Købmandshandel flyttes
derfor til Færgestræde i forbindelse med
museets udstillingslokaler.

Moesgård Museum, Aarhus
Har modtaget 30 mio. kr. fra Nordea-
Fonden til museets nye udstillinger.

Overgaden Institut for Samtidskunst,
København
Har modtaget 2,4 mio. kr. i økonomisk
støtte fra Det Obelske Familiefond. Den
økonomiske støtte fordeles over en
treårig periode i årene 2012, 2013 og
2014 og gives med det formål at hjælpe
Overgaden til en ambitiøs satsning på
den unge danske  samtidskunst og dens
profilering i udlandet.

Roskilde Museum, Danmarks 
Rockmuseum, Musicon, Roskilde
Har modtaget 3 mio. kr. fra Bikubenfon-
den. Støtten fra Bikubenfonden skal bi-
drage til udviklingen af udstillingsområ-
det ”Rock til tiden”, der har fokus på
samtidshistorien.

Skagens Museum
To store bevillinger rykker Skagens
Muse-um ét skridt nærmere realiserin-
gen af et udvidelsesprojekt.
Det Obelske Familiefond støtter Ska-
gens Museums byggeplaner med 15 mio.
kr. Samtidig har den lokale pulje Nord
Energi bevilget 5 mio. kr. til projektet

Ringkøbing-Skjern Museum, 
Kaj Munks Præstegård i Vedersø
Digterpræsten Kaj Munks familie har be-
sluttet at overdrage møbler og andre ef-
fekter fra præstegården til Den Selvej-
ende Institution Kaj Munk’s Præstegård
i Vedersø. Det er blandt andet møblerne
fra ”Stærekassen”, der fungerede som
Kaj Munks sidste arbejdsværelse, som nu
vender tilbage til deres oprindelige pla-
cering.
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JUST JUSTESEN
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Tilbud til 
museumsbutikken!

Bestil 6 flasker 
Gl. dansk Mjød 
i juli måned 
og få den ene gratis

Find os på www.museumstjenesten.com

museum equipment by:  
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   0304 7755 .FLT . DEVTSÆN 0074 . 1 NEUBNREJ
ØRBÆKVEJ 268 C . 5220 ODENSE SØ . TLF. 6612 2730

WWW.AV-HUSET.DK

Levende 3D-holografisk præsentation... 
Du tror ikke dine egne øjne - og det gør dine gæster eller kunder heller ikke. Det er 

en publikums-stopper af de helt store. Dit emne eller produkt svæver fx rundt, bliver 

skilt ad og samlet igen. Mulighederne er uendelige...

                 Se en video...

A Member of the Constructor Group

Fortiden bevaret for fremtiden
Se hele projektet her: www.constructor.dk/mas

UNIKT KIG BAG KULISSERNE

Museum Aan de Stroom (MAS) i Belgien fortæller den usædvan-
lige historie om Antwerpens historiske tilknytning til verden uden-
for, på en usædvanlig måde: “Visual Storage”. 

Visual Storage er bygget op af Compactus® Double Decker 
reoler, skabe og ArteStore udtræksrammer til malerier fra 
Constructor.

Visual Storage giver de besøgende et unikt kig ind bag kulisserne 
på museet, og introducerer gæsterne til den rige historiske sam-
ling. Dette betyder i praksis at publikum bag en transparent væg 
kan se de genstande, der ikke indgår i MAS’ aktuelle udstilling. 
Samlingen rummer 180.000 genstande, der opbevares på de mest 
optimale betingelser.
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Ovenstående spørgsmål kunne man tænke
over efter at have læst den veloplagte kom-

mentar ”Den digitale udfordring – Af en ældre
herres jerimiader” af Ole Strandgaard i Danske
Museer 1/2012. Her anføres det korrekt, at brugen
af 2D-stregkoder tenderer hen imod at være et 
ekskluderende projekt, da 67 % af alle husstande

endnu ikke har smart-
phones. Det flugter fint
med vores erfaringer på
Danmarks Industrimu-
seum, hvor vi i 2011
havde et pilotprojekt
med en web-app, der
kunne tilgås via 2D-
stregkoder i vores seks

Arbejderboliger, som nu er blevet udbredt til hele
museet og gjort til en app ”Danmarks Industrimu-
seum” tilgængelig i App Store og Android Market.
Også her har vi måttet erkende, at det langtfra er
en selvfølge, at gæster har en smartphone med sig.
Og de der har, kan endda vise sig at være uvante
med at bruge den til andet end at ringe fra. Så
Strandgaard har en valid pointe. Grunden til, at vi
alligevel arbejder med digital formidling gennem
2D-stregkoder, er mediets store formidlingspoten-
tiale, som lægger op til at diskutere problemstillin-
ger, som er mere påtrængende end emnet eksklu-
sion.

Det særlige ved smartphones som medie
Skytset rettes efter min mening det forkerte sted
hen, når Ole Strandgaard sigter efter ”de grimme”
2D-stregkoder. Jeg vil hellere rette skytset mod
museums-apps generelt, hvor nogle er præsentati-
ons-apps,  som minder om museernes almindelige
hjemmesider, hvilket ikke bibringer formidlingen
noget nyt. Gæsten kan hjemmefra bladre gennem
præsentationer af museet og af aktuelle og kom-
mende særudstillinger. Præcis som på museets al-
mindelige hjemmeside. Der, hvor smartphonen’s
potentiale for alvor kommer frem, er i kombinatio-
nen af onsite og online – den direkte kobling mel-
lem den virkelige og digitale verden. Hvor man ud-
nytter, at gæsten ikke sidder bag en skærm, men
har sin smartphone med rundt på et fysisk sted

med autentiske, historiske genstande eller kunst-
værker. Her er en teksttung version af museets
hjemmeside, tilpasset mobilmediet, sjældent nok. 

The lonely man of winter
I den praktiske udførelse af et digitalt formid -
lingsprojekt melder sig samtidig andre spørgsmål:
Skal man, total valgfrit, have adgang til alt ind -
hold hjemme fra eller gøre tilgang afhængig af, at
gæsten er på museet? Her vil jeg foretage, en lille
ekskurs til New York. I 2007 vandt newyorkeren
Alan Duffy en noget anderledes konkurrence.
Nemlig rettighederne til en helt ny sang af Sufjan
Stevens, som hedder The lonely man of winter. Det
var forventet, at Alan Duffy ville forsøge at kapitali-
sere sin gevinst ved at gøre sangen tilgængelig på
nettet. Det skete bare ikke. I stedet arrangerer Alan
Duffy nu private lyttesessions i sin lejlighed. Her
kan fans besøge ham og lytte til sangen. Én gang.
Med høretelefoner på så de ikke kan optage den.
Og så bliver de venligt bedt om at gå igen. Alan
Duffy har forklaret, at formålet er at genskabe en
æra, hvor det var en ægte oplevelse at få fingrene i
en bestemt sang, i stedet for at lade sangen drukne
i gigantudvalget i iTunes Store. Men hvad har det
med museer og den digitale udfordring at gøre?

Tilbage til genstandene
Historien rejser spørgsmål, der er bredere end det
konkrete eksempel: F.eks. om den totale valgfri -
hed ikke netop kan være med til at undergrave den
ægte oplevelse, den ægte glæde ved genstandene,
museerne og i dette eksempel musik? Den bekym-
ring har vi forsøgt at tage alvorligt i vores arbejde
med det digitale. Netop derfor har vi valgt at gøre
brug af 2D-stregkoder med en integreret 2D-scan-
ner i app’en, så gæsten fysisk stadig skal opholde
sig på museet og scanne koderne for at aktivere vi-
deoer og quizzer app’en. For at lade det digitale
understøtte den fysiske konkrete museumsople-
velse og tvinge de to sammen. Det er for os mindre
interessant, hvis gæsten isoleret kan gennemgå det
hjemme på sofaen. Det er der glimrende hjemme-
sider, der gør bedre. Kombinationen af onsite og
online er forcen ved mediet: Muligheden for at
gøre oplevelsen på museet dybere, skæggere og

Den digitale udfordring
– Af en yngre herres erfaringer

Stadig flere museer arbejder med digital
formidling både i form af dedikerede
apps, 2D-stregkoder og web-apps – men
hvorfor skal vi overhovedet det? En kom-
mentar til kommentaren. 

Af David H. Olsen,
formidlingsinspektør,
Danmarks 
Industrimuseum
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Alle fotos: Danmarks 
Industrimuseum.

David H. Olsen.
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tankevækkende. Og måske endda stimulere til 
social interaktion gæsterne imellem.
Holdningen kan diskuteres, og i diskussionen af
virkemidler, digitale potentialer og praktisk erfa-
ring med, hvordan gæsterne bruger det, ligger den
virkelige digitale udfordring for museerne. Skal vi
altid løbe efter antagelsen om, at alt digitalt er lig
med ultimativ valgfrihed i et fladt netværk af inter-
aktive brugere? Eller findes der også andre mere
målrettede og kontrollerede måder, hvorpå muse-
erne kan udnytte det digitale potentiale ? 

Augmented Reality
Her ser jeg 2D-stregkoderne som en del af en ud-
vikling hen mod augmented reality, hvor de to di-
mensioner, den fysiske og den digitale, smelter helt
sammen – f.eks. i ”Streetmuseum Londinium” af
Museum of London, hvor man skal være i London
for at få aktiveret augmented reality-sekvenserne
(omtalt i Danske Museer 2/2012, s. 36). Det ser 
jeg som den digitale formidlingspendant til Alan
Duffy-historien. En udvikling vi lige så godt kan
forberede os på, som også Strandgaard anfører, vi
skal. Også selvom jeg ikke lider af illusioner om, at
museets bærende formidling kan foregå via 2D-
stregkoder og/eller apps. Det er et supplement. 
Men totalt at afvise dem (hvilket Strandgaard ikke
gør), og de muligheder de giver fremadrettet, er
for mig som at stå i vinteren 1951 og afvise Tv som
medium, fordi der alligevel kun var 200 tv-modta-
gere i indre København. Smartphones bliver billi-
gere, mere udbredte, og der skal nok komme flere
brugere. Så vi kan lige så godt være klar med et
gennemtænkt indhold, der medtænker de nye me-
dier på museets egne præmisser.

Opfølgende kommentar af Gitte
Vang Sørensen til hendes artikel i
Danske Museer nr. 2, 2012
Grib muligheden: Skab bro til 
gymnasierne!

Af Gitte Vang Sørensen

Frem til marts 2012 tester 1/3 af landets gymnasier,
hvordan der arbejdes med ”innovation” i alle fag
og i fagsamarbejdet almen studieforberedelse
(AT). Dermed er der skabt en konkret chance for
at vise gymnasierne, hvor oplagt det er at bruge
landets museer som ekstern samarbejdspartner.
Forsøget med at styrke innovationstanken i AT-for-
løbene er blot et af flere tiltag, som afspejler den
kulturændring, der i øjeblikket er i gang på mange
af landets gymnasier. Det er måden at tænke un-
dervisning på som diskuteres på landets mange
gymnasier. Det vil sige, at det i høj grad er de di-
daktiske principper bag innovationstanken, der gi-
ver plads til et øget samarbejde mellem gymnasier
og museer.
Denne kulturændring bør både kultur-, natur- og
kunstmuseer udnytte og se som en konkret chance
for i øget grad at blive relevante sparringspartnere
med gymnasiet.
1. Faglig indsigt. Man kan kun lave innovation på et
område, hvis man har dybere indsigt og forståelse
for området. – Museerne er kulturinstitutioner,
som har dybt specialiseret faglig viden, som de har
en formidlingspligt til at sætte i spil.
2. Virkelighedsnære problemstillinger og konkrete cases.
Innovationstanken fordrer , at eleverne skal ar-
bejde med virkelighedsnære problemstillinger og
konkrete cases. I caseundervisningen skal eksterne
samarbejdspartnere inddrages. – Igen en god
grund til, at museerne bør se sig selv som mulige
samarbejdspartnere.
3. Proces og produkt skal skabe værdi og give mening. 
Et af innovationsprincipperne er, at eleverne ved
hjælp af kreativitet og ideer skal vise, at de kan om-
sætte deres viden til et ’produkt’, der er ’til gavn og
skaber værdi for andre end dem selv’. Her lægges
der bl.a. vægt på, at eleverne udvikler deres egne
ideer, tager initiativ, samarbejder og formidler de-
res viden i spændingsfeltet mellem skole, samfund,
offentlige og private organisationer. – Kort fortalt,
kompetencer, som museerne dagligt arbejder
med.
Forsøget med innovation i AT er en oplagt chance
for at byde ind med undervisningstilbud og pæda-
gogiske erfaringer og for generelt at åbne gymnasie -
elevers og -underviseres øjne for museets mange
muligheder og blik på verden. På de 48 involve-
rede gymnasier er emnerne for 2.g elevernes AT-
opgave: ”Branding” eller ”Fremtidens by”.
Foreningen Intrface har gode erfaringer med ud-
vikling af gymnasium-museumssamarbejder.
Læs mere på: http://www.uvm.dk/Aktuelt-UVM-
DK/Content/News/Udd/Gym/
2012/Apr/120418-1-3-af-landets-gymnasier-med-i-
forsoeg-med-innovation

Meddelelse

App’en er opdelt i en guide med temarundture, HistoryBooth
hvor gæsten gennem fotomanipulation med kameraet og hi-
storiske fotos kan se, hvordan han/hun ville se ud som hjem-
megående husmoder, industriarbejder eller arbejderbarn, og
spil hvor man kan tage quizzer på museet. Både guide og spil
fungerer kun via 2D-stregkoder på museet.

Guiden aktiveres ved at
scanne 2D-stregkoderne
på museet.
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Moderne udstillingsteknologi –
touch-skærme, interaktive com-
puterskærme, film, digitale me-
dier etc. – skal gøre udstillingerne
mere brugervenlige, interaktive og
spændende. Resultat: mere dis-
play end play. Vi blev en oplevelse
rigere, men fik vi en rigere ople-
velse? Skyldes tivoliseringen af
vore museer, at historiens nytte
falder i takt med nationalstatens
opløsning?

terapeutiske kultursyn indebærer aktive-
ring af sløve, ensomme eller ledige bor-
gere, af udkantsdanskere, udanskere og
nydanskere. 

Identitetspolitik
Det store dyr i åbenbaringen er identitet –
national, gruppe- eller personlig identitet.
Ordet betegner noget positivt, efterstræ-
belsesværdigt og dukker for tiden op med
en forbløffende høj frekvens i al snak om
museer. Det kan jo være på baggrund af et
omfattende identitetstab eller en identi-
tetskrise, som vi jo ved hører ungdomsåre-
ne til, jf. Erik H. Erikson, Identitet, ung-
dom og kriser.
Rent filosofisk er identitetsbegrebet nok 
et af de vanskeligste. Hos en filosof som
Theodor W. Adorno gælder det for alt i
verden om at redde det ikke-identiske.
Man identificerer en ting ved at finde ud
af, hvad den falder ind under, ikke ved at
finde ud af, hvad den selv er. Determinatio
est negatio. I museumsverdenen har man
ingen problemer med at bruge begrebet.
Man tilbyder rask væk en krykke til dem,
der har en vaklende identitet, fordi hver-
ken køn, alder, hudfarve, familie, slægt,
sprog, nation, profession etc. længere kan
give en identitet. 
Hvad vinder vi ved at få jeg-identiteten 
kollektiviseret son national identitet?
Næppe større frihed. Vi risikerer bare at
blive beskyldt for at handle udansk. Det
skulle være udansk at bryde med Jante-lo-
ven, som hører til den danske folkekarak-
ter. “På det jævne, på det jævne, ikke i det
himmelblå”, synger vi. På den anden side
er der ingen personlig identitet uden kol-
lektive identiteter. Den absolutte stat og
det absolutte individ er bare to sider af den
samme mønt. Machiavelli og Luther er de
to keruber der vogter indgangen til mo-
derniteten. Hvis den nationale identitet
svækkes finder vi erstatningsidentiteter, og
de kan være svære at kontrollere. Er identi-

Fra tidsmaskiner til maskiner
der tager vores tid

Af Arno Victor Nielsen, filosof

Essay

Danske Museer bringer en forkortet udgave af 
Arno Victor Nielsens oplæg på RUCs temadag den
14. marts 2012 om ’Museumsfeltet i forandring’.

Alle fotos i denne artikel er fra udstillingen Mu-
seum Europa, Nationalmuseet 1993, Kunst- und
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutsch -
land, Bonn 1994 (med titlen Wunderkammer des
Abendlandes).

Foto: John Lee, Nationalmuseet.

Det er nu snart 20 år siden, jeg beskæf-
tigede mig med museer og museums-

væsen. Siden er der sket meget på muse-
umsfronten. Ny-museologien har for alvor
grebet om sig, nye museumslove har set
dagens lys – i 2001 og 2006, og der er kom-
met en masse kulturministerielle udred-
ninger om Fremtidens museumslandskab.
Der er også oprettet puljer, så museerne og
forskerne kan blive belønnet for at efter-
komme politikernes ønsker. Og hvad øn-
sker politikerne så? De vil have value for
money. Museerne skal indgå i oplevelses-
økonomien og kulturøkonomien og skal
leve op til et terapeutisk kulturbegreb: kul-
tur skal samle, kultur skal helbrede, der
hvor der er kommet skader, f.eks på grund
af marginalisering, globalisering, multireli-
giøsitet. Religion skiller, kultur samler. Det
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tet noget vi er eller noget vi bliver? Man fø-
des ikke som kvinde – man bliver det, skrev
Simone de Beauvoir. Er du essentialist el-
ler konstruktivist?
Men så meget er sikkert: Museer er blevet
identitetspolitisk interessante. Det har de
været længe. Det nye er, at man helt ekspli-
cit forlanger det af dem. Kulturarven styr-
ker vores identitet som danske borgere,
hed det under den forrige regering. Ikke
bare taler man uforblommet om kulturar-
ven og naturarven i bestemt form ental.
Man går også ud fra, at det er godt at arve
kulturen – den er en ballast, ikke en byrde.
Det er pudsigt at tænke på, at museer skal
bruges til uhæmmet overførsel af traditio-
ner, når det moderne, offentlige museums-
væsen faktisk er et resultat af et totalt brud
med traditionen efter den franske revolu-
tion. Man var nødt til at stoppe alt det
gamle ragelse fra det gamle regime ind i
nogle bygninger, hvis ikke det skulle gå til.
Ingen kunne nemlig bruge det til noget. 

Hukommelsesmaskiner
Museer og statsautoriseret historieskriv-
ning er til for at tage erindringen fra men-
neskene.  Den franske historiker Ernest
Renan definerede en nation som en be-
folkningsgruppe, som ”har glemt meget
sammen”. Engang kaldte man dem, der la-
vede en god historie ud af tidens gang for
krønikeskrivere. Tidens guddom kaldte de
gamle grækere nemlig ”Kronos”. Siden
blev ordet “krønike” ensbetydende med
løgn og digt. En historiker adskiller sig fra

en krønikeskriver ved at være er en statsau-
toriseret krønikeskriver. Det er staten, der
gør forskellen. I løbet af 1600-tallet tager
staten nemlig monopol på at bevare og på
at ødelægge. Staten tager monopol på
voldsudøvelse. Samtidig tager staten også
monopol på at huske og bevare kulturar-
ven. Arkiverne skilles fra den levende erin-
dring. Kultur er det, som har befriet sig fra
erindringsevnen. Til det formål skabes der
vældige hukommelsesmaskiner: bibliote-
ker, arkiver, museer, mindesmærker, histo-
rieskrivningen. Fra nu af er det staten, der
husker for os, og hukommelsen begrænses
til den indskrevne, bevarede, autoriserede
hukommelse.
Nationalstaten behøver historieskrivnin-
gen, som af samme grund autoriseres som
videnskab. Søren Mørch har skrevet “Den
sidste Danmarkshistorie”. Historikerne er
blevet afsløret som det, de altid har været:
dårlige fiktionsforfattere. Vejen frem til
den posthistoriske tidsalder er gået gen-
nem historiefilosofiens indre opløsnings-
proces og gennem afsløringen af historie-
videnskabens nære slægtskab med roman-
kunsten. Vi skal ikke længere lære af histo-
rien, historien er ikke længere, som Cicero
skulle have sagt, “livets læremester”. Den
skal bare underholde os. Vi fordriver tiden
med historiske udflugter.
Historievidenskabens aktuelle situation,
nu hvor den i takt med nationalstatens op-
løsning må finde nye herrer, er den, at den
må ud på markedet, hvor den optræder i
sine to forfaldsformer: som jubilæumshi-

storie og som sensationshistorie. I dag er
det nationale fællesskab ikke længere vig-
tigt, derfor samler historikerne sig om pir-
rende og salgbare emner som frikorpsfolk,
tyskerpiger, stikkerdrab, værnemageri og
landsforrædere under Den kolde Krig. 
Filmen om Hvidstensgruppen kan vi ikke
lære noget af. Den tjener alene til at bran -
de Randers og skaffe nogle turister til 
egnen. Efter filmen vælter det ind med
gæster til Hvidsten Kro. Filmen tjener ikke
filmkunsten, men den gør skam stor nytte.

Postmuseet
Tilsyneladende er museerne blevet meget
betydningsfulde efter konstruktionen af
begrebet kulturarv, men kun tilsynela-
dende. Alle pengene skal gå til formidling.
Indsamling, bevaring, forskning sparede
man hellere helt væk. Man har ingen som
helst respekt for museernes indhold. Kun
hvis det gamle lort kan bruges identitets-
politisk, er det interessant. Museernes for-
nemmeste funktion, vil jeg mene, er at ind-
samle, registrere og bevare, så vore efter-
kommere har noget at arbejde med. Helt
uden tanke på hvad ragelset kan bruges til
her og nu.
Det var i slutningen af firserne, jeg be-
gyndte at interessere mig for museer. Jeg
drømte om at skrive museets historie efter
model af Michel Foucaults historier om
fængslet, psykiatrien og lægevidenskaben.
Det ville nemlig blive en mere eksempla-
risk historie end f.eks Klinikkens historie,
fordi museernes vidensproduktion er til at
få øje på. Den er ikke bare fremstillet, men
også udstillet. Museets historie har gen-
nemløbet en række revolutioner, for nu 
at tale Thomas Kuhnsk, og der er syn for
sagn i form af udstillingskataloger, inven-
tarlister og anden synlig dokumentation. 
I museet anskueliggøres den vilje til orden,
som skjuler sig bag de ordrige videnskabe-
lige fremstillinger i vores biblioteker.
Målet var at vise, at museet og dets udstil-
lingsformer engang havde set helt anderle-
des ud. Det var ikke museets historie, men
dets genealogi, som interesserede. Genea-
logi vil sige at påvise fænomener, institutio-
ners, videnskabers, livsformers historie og
derved indirekte antyde, at det kunne
være anderledes. Det selvfølgelige fratages
sin selvfølgelighed og fremstår som noget
forunderligt og måske ligefrem gådefuldt.
Hvor ‘historien’ vil påvise det nødvendige
og derfor uomgængelige, vil ‘genealogien’
afsløre det tilfældige og derfor forander-
lige ved tingenes nuværende tilstand.
Hvor den traditionelle historieforskning
bestemmer fortiden som forstadie til nuti-
den, konstruerer ‘genealogien’ fortiden

Foto: John Lee, Nationalmuseet.
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som et modbillede til nutiden, hvorfor ef-
tertiden jo så også kan tænkes helt ander-
ledes. Klassisk museumshistorie ser for ek-
sempel fyrstesamlingerne som ubehjælp-
somme forsøg på at blive rigtige museums-
samlinger. De fremstilles som forkrøblede,
udviklingshæmmede kimformer til oplys-
ningstidens samlinger, hvor viljen til orden
har sat sig rent igennem. 
Og det er blevet helt anderledes! På godt
og ondt har vi nu lagt det klassiske muse-
um bag os. Nu skrives der vidt og bredt om
’postmuseet’. Det nye museumsparadigme
er ved at etablere sig. Det går ikke stille af,
for som Foucault jo har lært os, så er der
magtinteresser bag ethvert paradigme. Ef-
ter systemskiftet i 2001 er skolen, forsknin-
gen, museerne for alvor og helt utilsløret
blevet inddraget i kulturkampen. Man kan
virkelig tale om det politisk korrekte mus-
eum.
Jeg fik faktisk skrevet museets historie,
men det blev en short story, nemlig kata -
loget til udstillingen Museum Europa på
Nationalmuseet i 1993, i samarbejde med
kuratorerne Annesofie Becker og Willie
Flindt. Museets historie, hævder vi her, fal-
der i fire paradigmer, som vi kalder for
blikke: det kuriøse blik, det spejlende blik,
det panoramiske blik og det surreale blik.
Det panoramiske blik er det klassiske mu-
seum, som stiller tingene op på rad og
række, fra begyndelsen til enden. Krono -
logien, udviklingsrækken er den store or-
densskaber, men denne tidsmaskine sva-
rede ikke længere til det verdensbillede,
som havde bredt sig især efter Murens fald.
Museet mistede sin ontologi, da historie-
metafysikkken med fremskridtstroen og
historien i bestemt form ental brød sam-
men.
Vi kaldte det paradigme, som skulle er-
statte det klassiske museum, for ’det surre-
ale blik’. Surrealisternes forsøg på at und-
drage sig de herskende koder og skemaer
og gøre museerne til noget, der kunne
ligne forne tiders raritetskabinetter og
kunstkamre, var vores museumsutopi. Det,
som gjorde Kunstkammeret til et rigtigt
kuriositetskabinet var jo, at det ikke adlød
den senere videnskabelige arbejdsdeling:
natur, kultur, kunst. Er bakterier kun no-
get ude i naturen? Ville vi have set dem,
dvs. opfundet dem, hvis ikke fødevareindu-
strien havde brug for at desinficere? Kort
sagt er opdelingen i naturhistoriske mu-
seer og kulturhistoriske fordummende.
Museerne skulle sættes fri og blive eksperi-
mentarier. Det var igen inspireret af Fou-
caults forestilling om tvangfri diskurser.
Men hvad med tingene, de virkelige, for-
håndenværende ting, som man altid har

en ubændig lyst til at røre ved? Enhver ud-
stilling truer med at reducere tingene til 
illustrationsmateriale for en idé. Når mu -
seets genstande blot skal være opfyldt i ti-
dens kontinuum bliver (udviklings)tanken
vigtigere end genstandene. De bestyres ef-
ter videnskabelige grundsætninger mere
end af kærlighed til tingene, som jo ikke 
vises for deres egen skyld, men som eksem-
plariske udtryk for det forgangne, krono-
logisk ordnede, som trukket på en snor.
Museet bliver en tidsmaskine, der liner
århundrederne op på en lang række som
bøgerne på en reol. Surrealisterne kaldte
den handling at tage en ting ud af dens
vante sammenhæng og udstille den på et
museum for “dépaysé” – tingen eksileres,
forrykkes og bliver en forrykt eller vild
ting. Den surrealistiske udstillingsmetode
frisætter tingene og lader dem indgå i nye
overraskende sammenhænge; foruden at
være så meget andet er museet nemlig
også en skueplads for tingenes herlighed,
theatrum gloriae rei. 

Den ny museologi I
Sådan som vi drømte om det i 1993, gik
det ikke. Nu, næsten tyve år efter, er tids-
maskinen blevet erstattet af maskiner, der
tager vores tid, som jo er blevet titlen på
mit indlæg.
Museum Europa var jo selvrefleksiv, en ud-
stilling om udstillingen, og indskrev sig i
den museologiske bølge, som netop tog
land i de år. I forbindelse med udstillingen
redigerede jeg et temanummer af Den
Jyske Historiker om museer og fremturede
her med den selvhævdende påstand, at nu
var museologien født. Jeg ved godt, at or-
det ‘museologi” kan spores helt tilbage til
1877 i et tidsskrift med titlen: “Zeitschrift
für Museologie und Antiquitäten sowie 
verwandte Wissenschaften”. Men her er
museologi kun et ord, ikke et begreb. Jeg
skrev: “I takt med at selve den praktiske
museumsvirksomhed har tabt sin selvfølge-
lighed, er den museologiske diskurs ved at
erobre sin. Der er langsomt ved at udkry-
stallisere sig en museologisk jargon.” En
virkelig logos om museet tager ikke noget
for givet, men vender hver en sten. Den
gamle museologi var jo bare museumsma-
nualer om den rette pleje af tingene og
traditionel museumshistorieskrivning.
Den virkelige museologi er udsprunget 
af en undren og en forundring over, at der
er opstået sådan et fænomen som museet,
og man stiller sig åbent overfor om museer
overhovedet længere har nogen eksistens-
berettigelse.
Jeg var dengang ikke klar over, at “ny-
museologien” også havde set dagens lys. Ja,

den var tilsyneladende kommet før mu -
seologien. Nogen siger, at den dukker op
1989 med Peter Vergos antologi The New
Museology. Det er nok, fordi de danske
museologer, som der er en sand vrimmel
af for tiden, hverken kan læse tysk eller
fransk, at de falder for de angelsaksiske let-
vægtere.
Man taler ligefrem om en bevægelse: ’The
New Museology-bevægelsen’. Ny-museolo-
gerne stiller ikke spørgsmål, men søger svar
på hvordan museerne kan tilpasse sig de
nye tider. De er så tjenstivrige. Politikerne
kan næsten ikke nå at formulere et ønske,
før ny-museologerne arrangerer konferen-
cer mhp. at realisere politikernes ønsker.
Jeg er virkelig imponeret over den ildhu,
hvormed unge museologer iler museerne
til hjælp med at opfylde politikernes krav

Foto: John Lee, Nationalmuseet.
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om, at museerne bliver videns- og oplevel-
sescentre og tager f.eks. de sociale medier i
brug. Nu skal museernes envejskommuni-
kation suppleres med/erstattes af dialog,
gæster blive til brugere, medproducenter.
Facebook og twitter skal bruges på de soci-
ale mediers præmisser og ikke bare som en
ny kanal til traditionel, gammeldags mar-
kedsføring.

Ressource-paradigmet
I en Kulturpolitisk Redegørelse fra 1984
kunne man læse, at “Museerne skal ind-
kredse og sikre kulturarven for eftertiden”.
Man regnede altså dengang med at der
kom en eftertid. I dag skal kulturarven
bruges her og nu. 
Kulturarvstyrelsen har i løbet af nullerne
udsendt rapporter, som betragter kulturar-
ven som en ressource og et aktiv (“Kultur-
arv – en værdifuld ressource”, 2005, “Kul-
turarven – et aktiv”, 2007).
Kulturarven skal ud at arbejde, skabe
værdi her og nu og betragtes ikke længere
som transitgods: “Kulturarven er en res-
source, der skal plejes, bruges og udvikles”,
kan man læse et sted. Den kan bruges til at
skabe identitet med, trække den kreative
klasse til, gøre os til aktive medborgere,
understøtte erhvervsliv og turisme. Mange
små lokalmuseer har påstået, at de kunne
bidrage til kommunesammenlægninger -
ne, hvis de altså vel at mærke fik forhøjet
deres tilskud.
Mennesker, natur og kultur betragtes i dag
som ressourcer, der nødvendigvis skal bru-
ges, udnyttes. Intet må gå til spilde. Bru-
gen af begrebet har bredt sig epidemisk,
og lige bortset fra naturen, opfattes det 
positivt. Når de ældre omtales som “ældre-
byrden”, protesteres der, og tit med det ar-
gument, at de ældre har masser af ressour-
cer. De er ikke bare en byrde. Nu kaldes de
ældre ’seniorer’, og seniorer er ældre med
en vis arbejdskraftressource i behold.
Men hvordan kan det være, at vi godt kan
høre, at det handler om udnyttelse, udpi-
ning, røveri, når vi taler om naturen som
ressource, mens vi ikke kan høre det, når vi
taler om mennesket eller kulturarven som
ressource? Ressourcetænkningen gør alt til
middel. Engang havde man familie, ven-
ner og bekendte. I dag har man netværk,
mennesker opfattes som “forbindelser”,
som midler. 
Biblioteker kan da bruges til meget andet
end opbevaring af tryksager. De kan bru-
ges til integration, sundhedskampagner,
væresteder. Vuggestuer og børnehaver kan
laves om til førskoler, og så bestiller man
lige en teori hos nogle luderforskere om,
at der ikke er forskel på leg og læring.

Musealt medløberi

Politikerne vil f.eks. bruge kulturinstitutio-
nerne til at inkludere de herboende i det
danske samfund. Vi skal alle blive og føle
os som medborgere. Og vupti, så er der en
museumskonference om medborgerskab:
Internationalt Formidlingsseminar, marts
2012 på Hotel Nyborg Strand. Ingen spør-
ger om medborgerskab overhovedet er et
kulturprojekt. “Det er på tide”, skriver en
af foredragsholderne på Formidlingssemi-
naret (Jette Sandahl), “at museerne foran-
drer sig, så de passer bedre til folks behov”.
Hvad har folk så behov for? At blive en ak-
tiv samfundsborger i stedet for krævende
klient.
Bliver man medborger af at kunne den
danske kongerække udenad eller af et be-
søg på Nationalmuseet? Fra at være et civi-
lisationsprojekt, hvor sammenhængskraf-
ten sikres institutionelt (værnepligt, ret-
færdig skat, folkepension, gratis skoler og
lægehjælp), er medborgerlig dannelse ble-
vet et kulturprojekt med sprogprøver, kul-
turkanons, og skoler udstyret med visioner,
missioner og værdier.
Den engelske sociolog Thomas Humphrey
Marshall, der er i 1950 forfattede hoved-
værket om medborgerskab, Citizenship
and Social Class, havde en drøm om, at der
ud af velfærdsstatens indførelse vil springe
en feudal socialkarakter frem, nemlig
gentlemanden. Visionen om, hvordan
man kunne gøre arbejderne til “gentle-
men” havde Thomas Marshall fra sin nav-
nebroder økonomen Alfred Marshall.
Thomas Marshall udstyrede visionen med
en sociologisk teori, nemlig historien om
de civile, politiske og sociale rettigheder:
næringsfrihed, ytringsfrihed og frihed fra
materiel nød.
Medborgerskab var altså ikke noget, man
kunne opdrages eller uddannes til. Det var
noget, man kunne skabe de civile, politiske
og social-økonomiske forudsætninger for,
f.eks. “medfødte” sociale rettigheder. Og
de politiske og økonomiske midler til at
gennemføre medborgerskabsprojektet
kom fra George Marshall, manden bag
Marshall-hjælpen, som skulle redde Eu-
ropa fra proletariatets diktatur. Medbor-
gerskabet blev altså indført oppefra og
udefra i Danmark efter Anden Verdens-
krig. Den kolde krig var årsagen. Da den
kolde krig sluttede, begyndte vi på “en mo-
dernisering af velfærdsstaten”, dvs. en af-
vikling af velfærdsstaten. 
Indførelsen af velfærdsstaten gjorde os til
medborgere. Det var ikke billigt. Hvis man
nu kunne uddanne befolkningen til med-
borgere, som man kan uddanne os til in-
geniører, tandlæger, præster etc., altså

Foto: Tove Kurtzweil.

Foto: John Lee, Nationalmuseet.
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ændre det fra et civilisationsprojekt til et
kulturprojekt, så kunne vi slanke de sociale
budgetter. Det er motivet bag “Citizenship
Education”, og det projekt, medborger-
skabsprojektet, deltager museerne uforbe-
holdent i.

Den ny museologi II
I indbydelsen til formidlingsseminaret om
medborgerskab skriver arrangørerne, som
er ODM, at det klassiske dannelsesideal er
under afvikling, og derfor er medborger-
skab interessant som en erstatning. Hvis
man er indoktrineret i den ny-museologi-
ske diskurs, giver det sikkert mening.
Påstanden går igen i Kulturministeriets
Udredning om museernes formidling fra
2006, i flere andre rapporter og i et hav af
museologiske specialer, som ligger og fly-
der ude på nettet. Den ny museologi giver
grønt lys for at opgive det klassiske dannel-
sesmuseum. Den giver grønt lys for muse-
ernes totale tivolisering. Når man alligevel
ikke kan lære folk noget, når man ingen
garantier har for at den viden, museet lig-
ger inde med, kan flyttes over i hovedet på
de besøgende, kan man lige så godt lade
det være op til de besøgende selv at bruge
museerne. Eller rettere: Man kan lige så
godt indrette udstillingerne efter de be-
søgende, når man ikke kan gøre det om-
vendte. De besøgende er nemlig ikke en
homogen gruppe. De har forskellige for-
udsætninger og grunde til at komme på
museet.
Ifølge den konstruktivistiske læringsteori
forholder det sig jo sådan, at man kan lære
sig selv en masse (learn), men man kan
ikke lære andre noget (teach). Også i sko-
lerne gælder det om to empower the lear-
ner, not to glorify the teacher. I stedet for
at blive til en indsigt i museet som et me-
dium sui generis, på linje med bogen, ma-
leriet, teatret, er ny-museologien blevet en
udvikling af overlevelsesstrategier for mu-
seer, der er presset af oplevelsessamfun-
dets mange andre tilbud og politikernes
nyttefilosofi og ønske om “kultur for alle”.1

Man anbefaler museerne at anvende meto-
der, som man tidligere kritiserede kultur -
industrien og reklamebranchen for at
bruge.
Når der ikke er behov for museet som dan-
nelsesinstitution længere, kan museet frit
satse alt på at give stærke oplevelser, skåret
til efter forbrugerne, der skal have, det de
beder om, det de har behov for. I stedet for
at give dem det, de ikke vidste, de havde
behov for. Oplevelse for oplevelsens egen
skyld er blevet en legitim legitimering.
Man er selvfølgelig godt klar over, at kul-
turformidlingsstrategier, hvor det er for-

men og ikke indholdet, der er i fokus, kan
møde modstand fra bedagede museums-
folk, plaget af faglig stolthed, som tror, at
de udstillede genstande eller værker “kan
tale af sig selv”. En formidling, som tager
udgangspunkt i modtagerens følelser og
oplevelsesprocesser, fjerner jo fokus fra
tingenes iboende tegn og betydninger, 
lyder indvendingen fra de museumsfolk,
som endnu ikke er blevet belært, at der 
ingen iboende tegn og betydninger er i
nogen ting. 
Det er nemlig, ifølge vulgærkonstruktivis-
men, museumsgæsterne, som lægger be-
tydningerne ind i tingene: “Betydningen
opstår ikke i historien, som i det borgerlige
museum, eller i og omkring selve værket,
som i det modernistiske museum, men hos
den enkelte betragter”, kan man læse i  en
nymuseologisk antologi om “ekspressiv
kulturformidling” fra 2011. Der opstilles
her en modsætning mellem en tilstede-
værelseskultur og en betydningskultur.
Kun ved total fravalg af rationel erken-
delse, får man den rene berusende sans-
ning. “Beskueren skal slå det analytiske 
apparat fra, og bare nyde det udstillede,
lade sig indfange af en potentiel æstetisk
erfaring og mærke, hvordan kroppen rea-
gerer med et sug i maven og en trang til at
udbryde i et højt: ”JA!”

Foto: Tove Kurtzweil.

1. Kulturminister Carina Christensen (K) præsente-
rede den 2. december 2009 sit nye kulturpolitiske
udspil Kultur for alle. Udspillet lægger op til, at de
kulturtilbud, som findes på museer, teatre og andre
kulturinstitutioner, i langt højere grad end nu skal
integreres i danskernes hverdag. Børnefamilierne
skal have kulturkufferter, så forældre og børn sam-
men kan gå på opdagelse i nye verdener, der skal re-
krutteres unge til ungekorps for at få ungdommen
til at gå på museum, og forhærdede ‘ikke-brugere’
som nydanskere og socialt udsatte skal kunne møde
kulturen dér, hvor de befinder sig, f.eks. i boligkvar-
terer, på strande eller i indkøbscentre.



DANSKE MUSEER  3/12   13

Refleksive plakater

Af Milli Svarre og Anders Bank Lodahl,
Mothsgården, Rudersdal Museer

Rudersdal Museer har fra d. 9. fe-
bruar til d. 28. maj 2012 udstillet
alle museets gamle udstillingspla-
kater i anledning af, at man nu har
rundet udstilling nummer 100.
Det har ført til overvejelser om pla-
kater, udstillinger og museums-
drift.

Da Rudersdal Museum for halvandet år
siden skulle genskabe orden i muse-

ets trængte depoter, faldt vi over svære
mængder af museets gamle plakater, skabt
til tidligere udstillinger på stedet. Plaka-
terne lå hulter til bulter, i skabe og skuffer,
sågar i vores værksted, så de kunne bruges
som afdækningspapir i en snæver vending,
hvis noget skulle males. 
Det var, med andre ord, tydeligt, at vores
plakater ikke var blevet taget alvorligt som
vidnesbyrd om mange års musealt arbej -
de. Der var engang gjort en indsats for at
lægge et enkelt eksemplar til side i krono-
logisk rækkefølge, men selv dette umid -
delbart enkle initiativ var ikke gennemført
konsekvent, og det var med en hvis efter-
tænksomhed, at vi måtte konstatere, at vi
ikke var nær så samvittighedsfulde med 
dokumenteringen af vores egen museolo-
giske og lokalhistoriske indsats, som vi var
med andres.
Det blev der rettet op på. Vi opsporede
plakater, lagde dem i orden, og oplevede 
i den forbindelse også et sandt nostalgi -
trip, da gamle udstillinger dukkede op for
øjnene af os i form af tryk på papir, minde-
des dem, og så til sidst, men ikke mindst,
gik der noget helt indlysende op for os:
Udstillinger forgår, plakater består – hvis
de altså underlægges museumsmæssige
greb og kompetencer og betragtes som 
bevaringsværdige kulturarvsgenstande på
lige fod med andre objekter i samlingerne.  
Plakaten står med andre ord tilbage som et
materielt og visuelt stærkt gravmæle over
museets arbejde gennem årene. Sammen
med affotograferinger af udstillingerne
udgør de håndgribelige beviser på, at der
engang blev arrangeret og afholdt en be-
stemt udstilling på Rudersdal Museum. Li-
gesom på en gravsten er der også årstal på
plakater, som vidner om, hvornår udstillin-
gen blev ’født’ eller åbnet, og hvornår den
gik bort i glemsel, eller i heldigste fald sæt-
ter sig som usynlige spor i medarbejdere

Museumsplakaten
– tiden og museets spejl

og publikums erindring. I forbindelse med
oprydningen i depoterne, opdagede vi så
tilfældigvis, at vi stod over for udstilling nr.
100.

Alle museer har plakater!
Ved gennemgange af de mange plakater
faldt det os efterhånden ind, at der måske
ikke findes  noget bedre medium end net -
op et museums egne udstillingsplakater 
til at fortælle et museums historie på en
håndgribelig og visuelt varieret måde og
med stærk appel til publikum – både det
publikum, der bliver mindet om udstillin-
ger, de selv engang besøgte, men også til et
nyt publikum, for hvem det grafiske muse-
umsarkiv rulles op for første gang. 
Som en slags afart af reklameplakaten bru-
ges museumsplakaten jo til at reklamere
for enkeltudstillinger og -arrangementer.

Foto: Mothsgården Museum.
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sig i sommerhalvåret. Men også kunstne -
riske og politiske personligheder har en
fremtrædende plads i fortællingen: ek -
sempelvis den excentriske og vidtfavnende
millionærarving Niels Wessel Bagge, der
nåede både at blive show dancer i Paris og,
medens han boede i Hollywood, grund-
lægge landets største samling af præ-co -
lombiansk kunst, der nu ejes af Louisiana,
samt en stor samling moderne kunst, ejet
af ARoS (Holte-Paris-Hollywood, Niels
Wessel Bagge- et liv på solsiden 21.06-21.08
2003). Eller ”vores egen” Edvard Grieg
(”Grieg i Danmark” 15.06-15.09 1993), der
komponerede sin berømte klaverkoncert 
i a-mol på selveste Mothsgården i løbet af
et sommerophold i 1868.  
Mange af disse emner ligger lige til højre-
benet, men det er også karakteristisk for
stedet, at der lige pludselig dukker en gæst
op på museet, som man falder i snak med,
og det viser sig, at de gennem en årrække
har skabt sig en fuldstændig enestående
samling af eksempelvis mekaniske musik-
instrumenter eller elektriske tog. Disse li-
denskabelige menneskers højst specialise-
rede samlinger er af uvurderlig betydning
for vores udstillingspraksis. (Musik i Meka-
nikken, 07.11.1992 - 31.01.1993, Knas i
Æteren- fra krystal til digital; Finn Bolls
samling af historiske radioer, 29.11.1996 -
23.02.1997). Dette er substansen i den
mangfoldighed af emner, der her er re-
præsenteret efter mere eller mindre bevid-
ste valg, her kan man se sig selv i spejlet. 

Blikfang
Ud over at være lokal- og museumshistori-
ske dokumenter, spejl af skiftende tiders

udstillingsvirksomhed og af samlingernes
mangfoldighed, kan plakaterne også ses
som udtryk for skiftende tiders grafiske
æstetik – og museumsplakaten er en bro-
get størrelse. Den hører sjældent til i den
afdeling, der kan betegne sig som ”kunst-
plakat”, en definition affødt af det forhold,
at kunstnere gennem tiden har taget pla-
katen til sig som visuel udtryksform. Men
alligevel er plakaterne udtryk for en vid
vifte af forskellige æstetisk grafiske greb, 
et massekommunikationsmiddel, der altid
har det som sit primære formål at fange
blikket og interessen. En museumsplakat
er også underlagt en række informative
krav: Den skal indeholde museets navn,
udstillingens titel, åbningstider, udstillin-
gens varighed etc. Denne dobbeltnatur,
syntesen mellem ord og billeder, er jo pla-
katens særkende, og titlen på en udstilling
afspejler ikke sjældent en underliggende
holdning, om end knap så bastant og på -
gående som et politisk slagord.
“Borgerskabets diskrete charme” er eksem-
pelvis titlen på en udstilling om sølvserviet-
ringe. Et rigtigt udsagn om en servietring,
som funktionelt set var en særlig anord-
ning i en tid, hvor de ugentlige vaskedage
gjorde det nødvendigt at skelne mellem
ejerne af mere og mere beskidte servietter.
Men som så meget andet får servietringen
sit eget liv uafhængigt af sin funktion og
bliver et diskret prestigeobjekt. Ligger der
en lille ironi i titlen “Borgerskabets di-
skrete charme”? “D-Dag i Vedbæk” hedder
en udstilling om englændernes landgang i
Vedbæk i 1807 inden bombardementet af
København. Her bliver begreberne vendt
på hovedet, for D-dag smager jo af Euro-

Som sådan bestræber den sig på at fange
essensen af en udstillings karakter, ind-
hold og form, og afspejler både som en-
keltplakat og i rækken af plakater over
årene, museets virke og egenart.
Da vi skulle fejre vores udstillingsjubilæum
valgte vi derfor at portrættere museet ved
at se tilbage på det gennem100 udstillings-
plakater i perioden 1974-2012. Igennem
de 100 plakater kan man læse sig til, hvilke
emner et museum har taget under be-
handling. Der tegner sig f.eks. et billede 
af Rudersdalegnens afvekslende kulturhi-
storie, Søllerøds landsteder, Vedbæks fi-
skere, Skodsborgs Sanatoriums gæster, de
interessante og til tider banebrydende in-
dustrier, der har præget området gennem
tiden, og som har floreret langs kysten og 
i Mølleådalen. I mange tilfælde afspejler
plakaterne samspillet imellem lokalhisto-
rien og landets store historiske begivenhe-
der. Den lille historie knytter an til den
store, museet overskrider sine egne geo-
grafiske grænser.
Af plakaterne fremgår det også tydeligt, at
en del af Rudersdals Museers særpræg er
belysningen af borgerskabets historie. Det
viser sig f.eks. i udstillinger om specialise-
rede genstande som hovedvandsæg, servi-
etringe og visitkortæsker (Faberge-George
Jensen-Servietringe 18.11.1995-08.04.1996;
Buketholdere- en romantisk bagatel
15.03.1997-19.05. 1997; Hovedvandsæg 
og andre små ting i sølv” 10.10.1997-25.01.
1998) – typiske rekvisitter i den borgerlige
etikette, der herskede på Søllerøds for-
nemme landsteder hvor den politiske em-
bedsstand og i det hele taget den mere for-
nemme del af befolkningen, rekreerede

På plakaten ses et eksempel på, at rig-
mandssønnen, bohemen og kunstsamle-
ren Niels Wessel Bagge også forsøgte sig
som reklametegner; her én af Bagges egne
skitser i grafisk bearbejdelse af museets 
fotograf Ole Tage Hartmann.

En udstilling, som løb fra 1. september
1979 til 1. marts 1980 havde børn på
den meget lille, fotokopierede plakat, om-
trentlig A4 – størrelse. Det beskedne print
cementerer et af de måske vigtigste træk
ved plakaten: at den kan fremstilles for få
midler, såvel økonomisk som visuelt, og al-
ligevel give en masse mening, fortælle om
sig selv og sin tid.

Den lokale hattefabrik distribuerede
sine varer vidt og bredt i store dele af
verden. Plakaten er skabt af museets
fotograf Ole Tage Hartmann.
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pas befrielse fra en ond kontinental magt,
mens 1807 handlede om englændernes
overfald og terrorbombardement af et for-
svarløst Danmark. Det er også en titel, som
kræver lidt af læseren, for man skal kende
ikke bare sin 2.verdenskrigshistorie, men
egentlig også 1800-tals historie for at forstå
budskabet helt. Til gengæld vækkes inter-
essen, når man som beskuer af plakaten er
nødt til at standse op og studse over dens
betydning – og så er opmærksomheden 
allerede fanget ind. 

Grafisk modedyr
Plakaten har lange og rige traditioner som
visuel kommunikationsform.  
Når man kaster et blik over vores 100 pla-
kater, bliver man klar over, at plakaten er
et modedyr. 
Det er morsomt at prøve at gætte sig til,
hvornår en plakat er fra; uden at se på års-
tallet og ved at fokusere på dens udform-
ning, størrelse, farve og motivvalg. 1970’er-
nes forkærlighed for brunt og orange er
ikke gået museumsplakaten forbi. Og lige-
som filmplakater på et tidspunkt skulle
være helt enorme i deres format, således
svulmede museumsplakaten også op til
overstørrelse for igen at blive droslet ned;
måske da man fandt ud af, hvad rammer 
i den størrelse egentlig kostede, og hvor
svært det var at overtale andre til at have
disse giganter hængende.
Men der er også i museumsplakaten en
slags ” kollektion” af virkemidler, som knyt-
ter sig til den på samme måde som visse at-
tituder går igen i modebranchens fremstil-
ling af beklædningsgenstande: Gamle foto-
grafier, forstørret og anskueliggjort af for-

klarende tekst skaber øjeblikkelig atmos-
fære og suger beskueren ind i den histori-
ske virkelighed, der er blevet bearbejdet.
F.eks. på en plakat fra Historisk Arkiv om
Gl. Holte , det ” Rigtige” Holte, hvor et
sort/hvid fotografi udgør plakatens motiv
og i et glimt opruller lokalhistorien i en
fortættet scene foran det lokale ismejeri
(se illustration). 
Fælles for de fotografiske plakater er, at de
skal anslå en stemning, som man også vil
møde på udstillingen. De viser ikke fysisk
udstillingens ting, men angiver en følelse,
man måske vil få, når man selv ser udstil-
lingen. 
En linje i andre udstillingsplakater er
“what you see is what you get”: Plakater,
der reklamerer for små pynteting, oftest 
i sølv. I nærbilledet serveres yndigheder -
ne lige op i krydderen, så de ikke er til at
komme udenom, f.eks. visitkortæsker og
parfumeflakoner, som lokker os ind i gen-
standens, og senere måske, i museets mi-
krokosmos. 
En anden måde at fange beskuerne på 
er ved at vise dem noget allerede kendt,
men med et twist. ’James Bond – i Sølle-
rød’; 7.11.2006- 7.01.2007må siges at være
et sådan twist. Titlen er så usandsynlig, at
man næsten ikke kan lade være med at se
udstillingen.

Teknik og Budget
Når man anskuer museets plakater over
tid, bliver det tydeligt, hvordan det grafiske
felt har udviklet sig siden 1974. De tidlige
plakater holder sig til én, maksimalt tre
farver og simple motiver, som det er let at
få sat op på en dekorativ måde hos trykke-

ren. Udstillingen “Tidens kvinder” 7.4.-
1.7, 1990 er næsten rustik i sin enkelhed
med et motiv, der viser en kvinde iført ele-
gant, hellang aftenkjole- med en ordentlig
sløjfe på bagen. For at ’peppe’ den op, har
man ladet det sorte billede og den sorte
tekst trykke på tonet papir. Eller man kan
springe den professionelle trykning helt
over og udforme plakaten som en kollage
med håndklippede og håndkolorerede bil-
leder. I skarp kontrast til enkelheden er de
nyere plakater, hvor mængden af farver og
detaljer kun begrænses af ophavsmandens
smag, og hvor museets ansatte selv bestem-
mer udtrykket, muliggjort af at enhver
computer i dag rummer et fuldudstyret
grafisk værksted. Da det eneste formelle
krav til museumsplakaten er af informativ
art, kan man slippe af sted med det mest
nødtørftige. Vi kan aflæse, hvornår udstil-
lingsbudgettet er overskredet, for så er gra-
fikeren sparet væk. Som i “Peters julemad”,
hvor plakaten er hjemmetegnet og fotoko-
pieret på papir af tvivlsom kvalitet.
At gøre samlet status over plakaternes kva-
litet er til gengæld umuligt. Men et er sik-
kert: Der er ikke en plakat i samlingen, der
ikke har forsøgt at gøre sig gældende så
godt, den nu engang kan og kunne gøre
det i sin egen tid.
Men visse udstillingstyper er måske uigen-
kaldeligt forbi , og charmen ved den pro-
vinsielle egnsdragt skal måske genintrodu-
ceres på en anden måde.? 
Og dog. Plakaten består.
I disse tider hvor der er en uendelighed af
snak om markedsføring og synliggørelse,
og kampen om opmærksomheden er ble-
vet yderligtgående neurotisk, hvor alle tek-

I en plakat for lokalhistorisk arkiv om talesproget bliver et enkelt objekt, en
telefon, selv tegn for det sprog, den levende dialog, der vanskeligt lader sig
indfange og fastholde. I en stil, der låner fra kunsten og designs ’Neue 
Sachlichkeit’ eller ’New Objectivity’ fremstiller billedet med kølig distance 
og dokumentarisk eksakthed et af det moderne samfunds centrale objekter,
og et, der i fremtiden skulle udvikle sig til ’meget mere end en telefon’.

En Volvo med fortids svungne former holder, sammen med cykler og knallerter,
parkeret foran det lokale mejeri. Unge piger sludrer i solen, træer kaster skygge
på vejen. En tilfældig sommerdag i Gl. Holte, bevaret for eftertiden som vidne
om, at her, engang, foran mejeriet, fandtes ’det rigtige Holte’.
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niske hjælpemidler er aktiveret i be-
stræbelserne på at gøre sig bemærket så
gør plakaten sig jo stadig gældende som
trækplaster for en udstilling. Godt gam-
meldags håndholdt grafisk arbejde, der
kan optræde alle vegne, ikke bare på en
computerskærm i et udvalgt øjeblik, der 
i princippet kan laves af alle. Nutidens
hjemmelavede plakater, skabt med dyr tek-
nologi, er vel også én af årsagerne til, at
det er interessant at sætte spot på plakaten
som et særligt medium, der kræver særlig
faglighed. Den fortoner sig ikke ved
strømafbrydelser, den gør sig godt om nat-
ten og om dagen, på autoriserede, og ikke
autoriserede steder, som insider og outsi-
der. Plakatens soliditet er ikke nødvendig-
vis truet af verdens foranderlighed, det er
kun udtrykket der forandrer sig. Det er og
bliver et selvstændigt medie som ikke lader
sig skræmme.  
….I arbejdet med museets plakater er det
uundgåeligt at man gør status over muse-
ets bedrifter:
● Hvad laver man udstillinger om?

● Hvad laver man ALDRIG udstillinger om?
● Er der områder af vores lokalhistorie,

man aldrig laver udstillinger om?
Som lokalmuseum er man jo forpligtet af
sine vedtægter og Kulturstyrelsen.
Men det går også op for os, hvor privilege-
rede vi er her på egnen, også begivenheds-
mæssigt; lige fra Verdensmesterskabet i
Landevejscykling, til afholdelse af Den
Kommunistiske Internationale på Skods-
borg Bad og Sanatorium (!) , med delta-
gelse af Lenin, Trotskij og Rosa Luxem-
bourg!  Både Strindberg og Paven har
været i Rudersdal. Der er nok at tage fat
på. Og uanset hvor praktisk det er at for-
midle udstillinger igennem de elektroni-
ske medier, er vi blevet enige om at vi altid
skal sammenfatte vores udstillingsemner
og koncepter i en dertilhørende plakat.
Der er noget tilfredsstillende ved at se sit
arbejde udkrystalliseret på denne måde,
og det hjælper til at disciplinere de mange
tanker og ideer der ofte flagrer omkring 
et udstillingsemne. Og så skal der aldrig
mere være uorden i vores plakater.

Længere væk fra Casino Royal kom-
mer man vist ikke… Plakaten er skabt
af museets fotograf Ole Tage Hart-
mann i anledning af en James Bond
udstilling på museet i 2006-2007. 
Bemærk signaturen i  typograferingen
af udstillingsperioden.

På baggrund af en artikel bragt i Danske
Museer nr. 5, 2011, ”Kunstner ukendt – el-
ler hvem var Frøken Tutein?”, har redakti-
onen modtaget en kommentar fra muse-
umsinspektør Hanne Schaumburg Søren-
sen, Museum Østjylland. Kommentarem
vidner dels om vanskeligheder ved at af-
klare museumsgenstandes oprindelse og
livsbane, dels hvordan en enkelt genstand
kan lede til mange gode historier og ende-
lig, at der skal en god portion faglighed og
iagttagelsesevne til for at deltage i det de-
tektivarbejde, som genstandsbaseret forsk-
ning også indebærer.
Vi takker Hanne Schaumburg for kom-
mentaren (red.)
En helt anden historie
I Danske Museer nr. 5, 2011 efterlyses op-
lysninger på en buste af én Frøken Tutein.
Der argumenteres for, at busten kan være
Wilhelmine Tutein født i 1790 i Køben-
havn, datter af grosserer Peter Tutein. Jeg
tror det næppe. Mere sandsynligt er det, at
busten forestiller Wilhelmine Tuteins svi-
gerinde Josepha Aloisia Francisca Romalia
Anna Maria Tutein.

I Museum Østjyllands samlinger findes en
fin empirekjole fra 1804 i mol med brode-
rede stjerner af sølvtråd. Kjolen stammer
fra Josephine Tutein, der var datter af den
dansk-italienske syngemester og operasan-
ger ved Det kongelige Teater, Guiseppe 
Siboni. Josephine Tutein var født i Milano 
i 1806. Kjolen er sandsynligvis Josephine
Tuteins mors brudekjole fra 1804. Moren,
Aloisia Veith, der var datter af en velha-
vende bankier fra Prag, var Sibonis første
kone. Hun døde i barselsseng i London i
1808. I London havde Siboni været tilknyt-
tet Kings Theatre i tre år. Josephine Tutein
fik på grund af morens tidlige død og fa-
rens arbejde på de store europæiske ope-
rascener en omtumlet barndom, dels i
England og Østrig og dels i Italien. Jose-
phine Tutein havde talent for musik, og
som barn både sang hun og spillede klaver.
I en alder af kun 14 år medvirkede hun
ved sin første hofkoncert i København. 
Josephine Tutein holdt stort set op med at
optræde offentligt, da hun i 1824 blev gift
med den 18 år ældre velhavende grosserer
Ferdinand Tutein og efterfølgende fik seks

børn. I stedet blev Josephine Tuteins hjem
i København centrum for danske og uden-
landske kulturpersonligheder. Hun var en
populær skikkelse, som blev portrætteret
af C.W. Eckersberg og fik tilegnet komposi-
tioner af C.E.F. Weyse. Og mon ikke også
en buste af H.W. Bissen (1798-1868)? Bus-
ten ligner i hvert fald mere en kvinde på
40 år end en kvinde på 60 år.
Kjolen er skænket museet i 1961 af Jose-
phine Tuteins oldebarn, Fernanda Cast-
berg, som var mor til kommunaldirektør 
i Randers Erik Castberg. Da Josephine Tu-
tein blev portrætteret af både C.W. Eckers-
berg, som tidligere nævnt, Em. Bærentzen
og Lorenz Frølich, ligesom Det kongelige
Bibliotek ligger inde med et foto, må det
være muligt at få en afklaring på spørgsmå-
let. Jeg mener i hvert fald at kunne se en
lighed på fotoet fra Det kongelige Biblio-
tek: (http://www.kb.dk/PortraetRegT/
PortraetShowImg.do?ID=25947&IMGID=
36698) og busten J.

Kilder: Dansk kvindebiografisk Leksikon.
Gerhard Schepelern: Guiseppe Siboni, 1989.

Frøken Tutein. En helt anden historie

Meddelelser
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I foråret 2012 viste Arbejdermuseet udstillingen “Et råb fra muren – 
100 års politiske plakater”. Artiklen beskriver de tanker, der lå bag 
udstillingen og dens vinkel på plakaten. Hvilke kriterier lå bag udvæl-
gelsen af de godt 400 værker, som blev vist? Hvordan formidler man
den politiske plakat på en måde, så den bevarer sin karakter af anvendt
kampredskab? Og hvorfor overhovedet indsamle og udstille plakater? 

“Et råb fra muren”
– den politiske plakat i nyt lys

En broget og særlig samling 

I 2004 fusionerede Arbejdermuseet med
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
(ABA). Siden da har det ca. 30 år gamle
museum og det mere end 100 år gamle ar-
kiv og bibliotek i fællesskab haft til opgave
at indsamle, bevare, forske i og formidle ar-
bejdernes og arbejderbevægelsens historie.
Blandt de mange materialer i den samlede
ABM-institution ligger mere end 8000 dan-
ske og 4000 udenlandske plakater, indsam-
let gennem de sidste 100 år. En unik sam-
ling, der fortæller om en lang række af de
kampe, som blev ført i udviklingen af det
moderne danske samfund; og et helt
særligt kildemateriale til det 20. århundre-
des historie, som indkapsler mange af de
faglige, sociale og politiske kampe, som er
ført af arbejderbevægelsen med alle dens
forgreninger. 
Plakaterne er blevet fremstillet for at agi-
tere for faglige og politiske arrangementer
og synspunkter. Ofte knytter de an til en
aktivitet, demonstrationer, blokader eller
valg. Men der er også plakater, der udeluk-
kende har haft til formål at vække inter-
esse for et politisk budskab. Og budska-
berne er mange, for arbejderne og arbej-
derbevægelsen har været involveret i den
historiske udvikling på mange niveauer. 
Fra sit oprindelige udgangspunkt i 1800-
og 1900-tallets industrialisering var fagbe-
vægelsen tæt knyttet til partierne på den
politiske venstrefløj. Derfor var mange af
disse partiers politiske kampe også at gen-
finde i arbejderbevægelsens kampe. Det
var traditionelle økonomisk-sociale spørgs-
mål om arbejdstid, lønniveau, arbejdsmiljø
og medbestemmelse på arbejdspladsen.
Det var kampe for et mere solidarisk sam-
fund både nationalt og internationalt. Det

Plakater eller kaos

Af Margit Bech Larsen, museumsinspektør,
Arbejdermuseet

Plakater fra Arbejdermuseets udstilling “Et råb fra muren”. Glas og ramme var et nødvendigt onde, da
plakaterne skulle vises frem. Men ved hjælp af fotos, film og dokumenter fra arkivet blev plakaterne gjort
levende. Fotograf: Arbejdermuseet & ABA.
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Med supplerende fotomateriale fra arkivet, kom DKP’s plakat for et atomfrit Norden
tilbage til sin kontekst i 1963. 

Socialdemokratiske og kommunistiske
plakater kæmper om opmærksomheden
i B&W kantinen i 1950’erne. En 
direkte parallel til de politiske kampe 
på fabriksgulvet. 

1. maj-plakat fra SF, KAP og VS i Randers 1982. 

Foto fra Boycot McDonalds-kampagnen i 1980’erne. Kampagnen endte
med en succes i 1988, da McDonalds bøjede for presset fra restaurati-
onspersonalets forbund og indgik overenskomst. 

Der stod et professionelt kommunikationsbureau bag HK’s plakat fra 1997 med det 
provokerende budskab “Vi synes først og fremmest, du skal være solidarisk med dig selv”.

Alle fotos: Arbejdermuseet & ABA
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I et af udstillingsrummene havde vi ophængt plakaterne ud fra deres visuelle udtryk. Kvinder, børn og gamle, helte og skurke, nøgne og dyr. Ikke alle temaer, som vi
umiddelbart havde set for os. Men ved gennemsyn af de mange tusinder plakater opstod nye indtryk af, hvilke symboler og visuelle virkemidler, plakaterne benyttede
sig af. Dyr på plakaterne er eksempelvis ofte brugt som en humoristisk, provokerende effekt. Samtidig med at symbolikken er stærk. Vi kunne have lavet en hel udstil-
ling med anti-EF-plakater, hvor store dyr spiser små dyr. 

var antimilitarisme og fredsbevægelser.
Det var, bevidst og ubevidst, opgør med
gældende normer omkring køn, kultur 
og autoriteter.
Alle disse emner afspejles også i plaka-
terne, der er blevet indsamlet mere eller
mindre systematisk siden 1909, da Arbej-
derbevægelsens Bibliotek og Arkiv blev op-
rettet. Sammenfoldede sammen med de
sagsakter, de naturligt hørte til, kom de
første plakater ind med parti- og fagfore-
ningsarkiverne. Man betragtede dem gan-
ske enkelt som arkivsager, det visuelle ud-
tryk var uinteressant. Herom vidner f.eks.
de mange plakater med huller fra hulle-
maskiner, der blev sat pænt i ringbind sam-
men med det øvrige sagsmateriale. Senere
blev der mere fokus på en egentlig plakat -
indsamling blandt de mange foreninger
og grupper, der opstod i tilknytning til ar-
bejderklassens kampe, og den store pla-
katsamling begyndte at tage form.

Plakater i en kontekst
Igennem de sidste mange år har vi ønsket
at vise samlingen frem. En udstilling i sam-
arbejde mellem museum, bibliotek og ar-
kiv kunne kombinere museets formidlings-
tradition og bibliotekets og arkivets store
samlings- og vidensbase. Formålet har
været at lave en udstilling, der viser plaka-
ten, ikke som kunstobjekt, men som et ak-
tivt medie, der har spillet en stor rolle i
mobiliseringen og agitationen omkring ar-
bejderne og arbejderbevægelsen. 
Derfor var det også et lidt ærgerligt, men

tisk spredning, ikke ud fra deres kunstne -
riske værdi. Derfor var der også en kakofo-
nisk blanding af skøre og skæve, grimme
og flotte, sjove og alvorlige plakater. Vig-
tigst var, at de skulle kunne ses som en for-
tælling om det 20. århundredes historie 
og som kilder til forståelse af strukturelle
ændringer i teknologi, magtstrukturer og
mentalitet. Mere konkret viser de den
store betydning, arbejderbevægelsen har
haft for udviklingen af det danske sam-
fund, men de viser også, at tiderne ændrer
sig. Den store folkelige bevægelse med op-
lysningsarbejde og solidaritet, de kan ses
som udtryk for, er ikke den samme i dag
som for 30 år siden. Partiernes og fagfore-
ningernes plakater laves i dag af etable-
rede kommunikationsbureauer. Væk er de
hjemmelavede og primitive plakater fra
1970’erne og 1980’ernes græsrodsbevæ-
gelser. Ind er kommet markedsføringsstra-
teger og glittet papir. Professionaliserin-
gen er måske nødvendig, men den skaber
samtidig afstand til det folkelige engage-
ment. Spørgsmålet er derfor ikke, om pla-
katen er død, men om den politiske akti-
visme, som mange af udstillingens plakater
var et resultat af, er borte. 
Plakatudstillingen på Arbejdermuseet har
været en stor succes. Interessen fra medier
og publikum har været overvældende. Pla-
katernes umiddelbare værdi som kulturarv
er åbenlys. De har en visualitet og en gen-
kendelighed, som gør dem særdeles veleg-
nede både som udstillings- og kildemateri-
ale.

uomgængeligt vilkår, at plakaterne skulle i
rammer og hænges op på flade vægge i et
udstillingslokale. I den form kan det være
svært at fastholde deres autenticitet. Vi har
forsøgt at kompensere for den nødvendige
beskyttelse og “udstilling” af de gamle pla-
kater ved at vise dem sammen med et om-
fattende foto og arkivmateriale, med flere
hundrede fotos fra blokader, valgkampe
og protestmarcher, fra aktioner og demon-
strationer, fra lygtepæle og teenageværel-
ser – fra det offentlige byrums politiske
kampscene og den private identitetsska-
bende værelsesudsmykning. Dertil pjecer,
klistermærker, flag og badges, som viste,
hvordan plakaterne ofte er indgået i en
samlet kampagnestrategi. 
Også skriftligt historisk kildemateriale, der
viser planlægningen af plakaternes ud-
formning og anvendelse, indgik i udstillin-
gen; her kunne man bl.a. se en evaluering
af den socialdemokratiske valgkamp fra
1935, hvor den berømte Stauning eller kaos-
plakat bidrog til partiets historiske valgsejr.
Eller et notat om Boycot McDonalds-kam-
pagnen fra 1984, hvor fagbevægelsen plan-
lagde aktiviteter for at presse burgerkæden
til at indgå overenskomst. Ved at kombi-
nere plakaterne med disse mange arkivma-
terialer, har vi forsøgt at gøre dem levende.
At give dem en baggrund og en kontekst.
At vise, at bag hver eneste af udstillingens
godt 400 plakater, har der været tanke,
vilje og stor arbejdsindsats.
Udvælgelsen af udstillingens plakater ske-
te ud fra kriterier om tidsmæssig og tema-



20 DANSKE MUSEER  3/12

Bag om plakaten

På Arbejdermuseets udstilling
med politiske plakater ’Et råb fra
muren’ vises flere af kunstner-
kollektivet Røde Mors plakater
(Røde Mor 1969-78). Et tidligere
medlem af gruppen fortæller til-
blivelseshistorien bag én af pla-
katerne fra Arbejdermuseets
samling, Solidaritet med de
lavtlønnede, 1971.

På det tidspunkt, hvor denne plakat blev
til, var Røde Mor en stor gruppe af

både professionelle kunstnere og ama-
tører. I vores manifester sagde vi, at ’vi ville
skabe en kunst for arbejderklassen, som
kunne være et våben i klassekampen’. De
første plakater handlede mest om USA’s
krig i Vietnam og solidaritet med den 3.
Verden. Men op til overenskomstforhand-
lingerne i 1971, hvor lavtlønstemaet var 
på dagsordenen, besluttede vi at bidrage. 
Gruppen mødtes i vores kollektivværksted
med tryk og linoleumsklicheer, i Kompag-
nistræde i Københavns indre by. For at
kunne arbejde med kollektiv kunst havde
vi aftalt nogle faste billedformater: A4
stående eller A3 liggende. Over en week-
end kombinerede vi vores tryk og endte så
med fire plakater, og alle bidrog både med
billeder og kommentarer. De monterede
prøvetryk og klicheerne, som jo kunne gå
direkte i en trykpresse, blev derefter sendt
til Holbæk Eksprestrykkeri og trykt i ca.
200 eksemplarer af hver. Om plakaterne
sagde vi selv: ”Vi mener, at plakaterne illu-
strerer, hvordan det kan lykkes at indbygge
en dialektik, som et enkelt billede ikke kan
indeholde.” (Kollektive billeder, 1972).
I overvejelser omkring motiv mente vi, at
det ville være forkert udelukkende at skil-
dre f. eks fremmedgørelsen af den danske
arbejderklasse, for det tema var velkendt i

Lille historie 
om en Røde Mor
plakat

den borgerlige og skulle tage kampmodet
fra de undertrykte klasser. På den anden
side ville det også være forkert udelukken -
de at skildre industri- og transportarbej-
derne som kraftige fyre med løftet værktøj
i knytnæverne. For det ville bare udtrykke:
”Se hvor stor og smuk du bliver af at bo i
velfærdsstaten Danmark!”. Hvis vi imidler-
tid bragte de to udtryk sammen på én pla-
kat ville vi kunne vise undertrykkelsen og
pege på en vej ud.
Plakaten, som vises her, blev til med bidrag
af Dea Trier Mørch, Troels Trier, Tommy
Flugt og undertegnede. Den består både af
motiver med fabriksslaveri, demonstration
mod USA i Vietnam, en fremmedarbejder
og en rengøringskone samt close-up por-
træt af en råbende kvinde – et lån fra Eisen -
steins film Potemkin. Slutbilledets viser

Af Thomas Kruse, grafiker

løsningen: En stor arbejdernæve kommer
gennem vinduet og tager selv pengene fra
kapitalistens sparegris!

Kommentar til plakaten 4o år senere:
Lige så sandt som det står skrevet, at der
kan være en dialektisk sammenhæng i 
det modsætningsfyldte, lige så sikkert kan
det blive en sovepude og undskyldning 
for manglende kunstnerisk konsekvens,
hvis man ikke til stadighed bevarer det
(selv)kritiske øje. Disse fire plakater er i
mine øjne stadig interessante kunstnerisk
set, men i politisk henseende ikke særlig
præcise. Èn af årsagerne er nok den fra-
værende plakatparole. Grafikgruppen
brugte ofte disse plakater i deres diskus -
sioner om forholdet mellem æstetisk 
udtryk og politisk indhold. 
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Biennale: Århus

Aarhus International Poster Show 2012 er overskriften på et ambitiøst
tiltag, som Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By, Aarhus har sat i søen
til præsentation fra den 17. august i år. Erik Meistrup, medlem af 
arbejdsgruppen, fortæller om plakaten i centrum for det storstilede 
program.    

Dansk Plakatmuseum har i alle årene
fra sin formelle etablering i 1993 ar-

bejdet målrettet på at skabe opmærksom-
hed om plakaten som et helt specielt kom-
munikationsmæssigt, grafisk, designmæs-
sigt og kunstnerisk medium. Det er sket
med mange udstillinger, hvor der skiftevis
har været fokuseret på danske og uden-
landske udøvere af det ædle håndværk at
kunne skabe stærke plakater med det dob-
belte budskab udtrykt i kombinationen af
billeder og tekst. Plakaten er jo, stort set,
altid skabt ud fra et behov for at formidle
netop en hensigt eller et budskab. Den se-
neste udstilling er med den kontroversielle
tysker Klaus Staeck (1938), der har opnået
en enestående position som kulturel poli-
tisk aktør og som fornyer af det, man kan
kalde den humanistisk-politiske plakat.
Staeck er blevet hædret af den tyske stat
for sin indsats, også selvom han har hud-
flettet politikere og magt.
Dansk Plakatmuseum blev i 2006 en særlig,
men integreret, del af Den Gamle By i for-
bindelse med Aarhus Kommunes overord-
nede plan for Aarhus Kunstbygning, hvor
denne skulle være en Kunsthal, og der der-
for ikke var plads til Plakatmuseet. Det be-
tød, at hvor Plakatmuseet oprindelig
havde til huse i Kunstbygningen, som det
delte med andre udstillere, blev det nu sik-

Aarhus International 
Poster Show 2012

branchen, gallerier, samlere, plakatelskere
mv. Eksempelvis afholdes der regelmæssigt
plakatbiennaler/triennaler i Lahti i Fin-
land, i Warszawa i Polen, Chaumont i Fran -
krig, Mexico City og Japan og i Mons i Bel-
gien, som er store medie- og publikumsbe-
givenheder. Museet i Århus har i mange år
haft forbindelse med disse internationale
centre for plakatkunst og er selv en aktiv
del af netværket. Med det nye udstillings-
hus som fysisk ramme er der nu givet mu-
lighed for, at dette netværk synliggøres
yderligere i form af en stor international
plakatkonkurrence og -udstilling. 

Af Erik Meistrup, kunstkritiker og forfatter

Finn Nygaard.

Gitte Kath.

ret et eget udstillingshus i forbindelse med
Den Gamle Bys udvidelse med Den Mo-
derne By. Det blev festligt indviet 30. okto-
ber 2009 med en åbningsudstilling med
over 100 indbudte internationale kunst-
nere. De bidrog både til festlighederne og
til det omfattende arkiv på ca. 400.000 pla-
kater, sandsynligvis den største enkeltsam-
ling i verden, og skænkede deres bidrag til
museet, plakater skabt specifikt til lejlighe-
den.
Fagligt og kunstnerisk var arrangementet
en så stor succes, at arbejdsgruppen,
Dansk Plakatmuseums tidligere bestyrelse,
fostrede den idé at skabe et mere perma-
nent internationalt engagement. Visionen
er, at Danmark skaber en triennale med en
stor international udstilling ud fra et eller
flere temaer. Målet er, at en sådan 3-årig
udstillingskonkurrence kan være med til at
styrke plakaten som grafisk trykt medium i
Danmark, herunder også styrke relevante
uddannelsesinstitutioners fokus og kend-
skab til plakaten. Det er også håbet, at dan-
ske plakatkunstnere styrker deres interna-
tionale position på linje med navne som
Per Arnoldi, Gitte Kath, Finn Nygaard og
senest Lise Harlev.
Der findes allerede netværk mellem ver-
dens plakatmuseer og en international
skare af plakatkunstnere, forlag, trykkeri-
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Siden begyndelsen af 2010 har der været
arbejdet på at udvikle et grundlag for en
triennale. Der blev nedsat en særlig arbejds-
gruppe med 3 stærke faglige repræsentan-
ter – plakatudøvere, grafisk industri, kunst-
faglighed – fra den tidligere bestyrelse og
med én kommunikationsfaglig museums-
inspektør fra Den Gamle By. Dette hold
har sammen med museets leder og stifter
Peder Stougaard så arbejdet med at skabe
de rigtige rammer og sikre et økonomisk
grundlag.
Region Midt har efter grundig overvejelse
besluttet, med stort vægt, at støtte projek-
tet og derved gøre hele ideen bæredygtig,
men også andre har bidraget økonomisk,
herunder Dansk Plakatmuseum selv. Efter-
følgende er der blevet lavet en kontrakt
med Finn Nygaard om at skabe den rigtige
ramme for gennemførelsen, således at der
opbygges elektroniske databaser og et
kommunikationssystem, så man er rustet
til at fortsætte projektet. 
Aarhus International Poster Show er byg-
get op om 3 udstillingsideer:

● En indbudt del, hvor over 100 internatio-
nale anerkendte kunstnere bidrager med
nye plakater.

● En konkurrencedel med teamet ’To Be
Human’, hvor alle kunne indsende bi-
drag, og hvor man især har opfordret ud-
dannelsesinstitutioner til at deltage med
henblik på at skabe og styrke fagligheden
omkring plakatmediet. 

● En udstillingsdel med eksempler på pla-
kater fra den internationale jury, der skal
bedømme de indsendte forslag og herun -
der præmiere de meste spændende bidrag.

De første to udstillinger vises i Dansk Pla-
katmuseum og Den Gamle By. Den sidste,
juryens egne værker, placeres i det nye
store kulturhus Godsbanen, skabt af Aar-
hus Kommune og med gratis adgang,
mens der skal løses entre til Den Gamle By,
hvor de to andre udstillinger finder sted. 
Endelig er et 4. element vigtigt: I forbin-
delse med juryens udstilling afholdes et
åbent seminar med oplæg af jurymedlem-
merne, hvor plakatens særlige vilkår i det
moderne samfund debatteres. Jurydelta-
gere er fra Danmark: Gitte Kath, Finn Ny-

gaard og Peder Stougaard, og fra udlan-
det: Tyskland Uwe Loesch (D), Kari Piippo
(FI) og Michel Bouvet (FR). Alle er yderst
erfarne plakatkunstnere med mange ud-
stillinger bag sig og med forskellige former
for udmærkelser ved konkurrencer.  

Baggrund for projektet
Plakaten som kommunikationsmedium og
kunstform har sin baggrund i de store byer
i Europa fra midten af 1800-tallet og frem.
Man siger, at plakatens første guldalder er
fra 1880 til 1920’erne, og at plakaten var
en afgørende del af de frodige og aktive
kunst- og designstrømninger, der prægede
bylivet, Jugend/Skønvirke og Art Deco. 
Senere har plakaten haft flere afgørende
perioder,  også i Danmark. F.eks. de 25 år,
hvor DSB var Danmarks største udstillings-
sted for kunstneriske plakater. Forening af
billedligt og verbalt budskab bliver også i
dag udviklet som aldrig før. Plakaten lever
og har fortsat vitalitet og betydning samti-
dig med, at den indgår i en evig udviklings-
spiral, der afspejler samfundet, teknolo-
gien, reklamen og kunstens udvikling!

Kari Piippo. Michel Bouvet.
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Uwe Loesch.

Den tyske plakatdesigner og jurymedlem 
Uwe Loesch. Foto: Erik Meistrup.

The notion of an international compe-
tition was born back in the early 1960s

in the community of Polish artists and in-
tellectuals, but it was only in 1966 that the
outstanding professor and poster artist
Józef Mroszczak came on board, bringing
about the first Poster Biennale in history.
Even then, despite the difficult economic
and political situation in Poland, the event
gathered together a large international au-
dience and great numbers of participants,
among whom were the most brilliant ar-
tists from Poland and abroad. French gra-
phic artist Pierre Bernard recalls: 
“In the heart of old Europe, which had fal-
len prey to an ideological schism and was
full of political violence, when the situa-
tion appeared to hold everyone in check-
mate, they had the imagination and will 
to act, and eventually made a creative ge-
sture, which was simultaneously generous
and internationalist. This was an impor-
tant political act performed through cul-
ture.”1

Initially the Warsaw Biennale took place
every two years at the Zachęta National
Gallery, with the exception of 1982, when
the event was called off because of the
Martial Law.2 From one edition to the next
the event gained in significance and quick -
ly became the most prestigious event of its
kind in the world. As an enormous exhibi-

The International 
Poster Biennale 
in Wilanów

tion, but also a forum for discussion, de-
bate, or amiable meetings of artists and 
critics, it confirmed Warsaw as having a
special role in the history of poster art.
Among the artists awarded have been such
outstanding figures as Henryk Tomaszew-
ski, Jan Lenica, Andy Warhol, Gunter Ram-
bow, Kazumasa Nagai, Pierre Bernard, Ro-
man Cieślewicz, Shiego Fukuda, Franci-
szek Starowiejski, Holger Matthies, Michel
Quarez, Stasys Eidrigevicius, Mitsuo Ka tsui,
Waldemar Świerzy and many others. As it
was put by Academy of Fine Arts professor
Stanisław Wieczorek, who has been affili-
ated with the Biennale since the 1970s:
“The International Poster Biennale in
Warsaw is the only utterly democratic Bien-
nale! It is a Biennale that promotes not 
Polish posters, but the poster as such. It
shows the Polish poster against a backdrop
of others, but does not play favorites with
the local artists, which is the rule at other
international competitions.”3

In 1994 the Poster Museum in Wilanów
took on the role of organizer. In coopera-
tion with the Polish Poster Foundation,
the Academy of Fine Arts in Warsaw, and
other collaborative institutions, the muse-
um works are continuing the 40-year tradi-
tion. The artists continue to play a major
role by taking active part in the preparati-
ons. The comparison of achievements in

Maria Kurpik, director, 
The Poster Museum at Wilanów

The International Poster Biennale,
organized by the Poster Museum
in Wilanów, a branch of the Nati-
onal Museum in Warsaw, and the
Polish Poster Foundation, is an un-
dertaking with a long tradition of
international renown and a wide
audience – a pioneering event on
a world wide scale.

Med ’Aarhus International Poster Show
2012’ ønsker vi at styrke miljøerne om-
kring plakaten og en faglig forståelse af
mediet og sikre Dansk Plakatmuseum en
stor tilgang af nye plakater. Hvis arrange-
mentet bliver den succes, vi regner med,
håber vi på, at det kan udvikle sig til en til-
bagevendende kultur- og mediebegiven-
hed, måske som biennale el. triennale, så
det internationale plakatshow også kan
være starten på et nyt, centralt indslag i
forbindelse med Kulturby Aarhus 2017.

Billederne i artiklen er gengivet med tilladelse fra
Finn Nygaard og Dansk Plakatmuseum.

Biennale:Polen



24 DANSKE MUSEER  3/12

poster art over the last two years and the
integration of the international arts com-
munity are as important to them as show -
ing the work of Polish and foreign poster
artists to the audiences.
At this year’s 23rd Biennale artists from
forty-seven countries submitted over 3,500
posters. Around 600 of the best were quali-
fied for the contest exhibition, which divi-
des posters into five categories: ideology,
culture, advertising, sport (owing to the
Euro 2012) and the H. Tomaszewski Gold
Debut. The international jury, composed
of artists and art theorists, choose and give
awards to the best in early June. 
The competition exhibit will be comple-
mented by over thirty accompanying exhi-
bitions, such as the Biennale jurors’ exhi-
bition, which will include: Takashi Akiya -
ma (Japan), Michał Batory (France/Po-
land), Anthon Beeke (Holland), Marta
Granados (Columbia), Igor Gurovich
(Russia), Bojidar Ikonomov (Bulgaria),
Piotr Kunce (Poland), Alain Weill (France)
and the winners of the previous (22nd)
edition IPB.
In the courtyard of the Poster Museum
three-dimensional street art is being made
by graphic artists from Vlepvnet. Musicians
from the Sinfonia Varsovia will provide a
concert, and the Dwie Siostry publishing

The Poster Museum at Wilanów
On 4th June 1968 the Poster Museum at Wilanów was opened as the world’s first po-
ster museum, a branch of the National Museum in Warsaw. This undertaking started
under the auspices of Prof. Stansilav Lorentz, the then Director of the National Mu-
seum in Warsaw, who granted several thousands of posters from the museum as a 
nucleus of the collection. As the location for the Museum the old manege area was 
selected, which was a part of the Wilanów Palace complex. Behind the stylish façade a
building compound was erected, which was to house studies, restoration workships,
archives and exposition rooms. Presently the Museum boasts one of the largest col-
lections of art posters in the world, consisting of over 55,000 items. The collection of
Polish posters of 1892-2002 contains about 30,000 items and is the most complete set
of works in the world considered to be a canon in this area of artistic activity. The col-
lection of foreign posters, which has emerged mostly due to grants from the Warsaw
Biennale and gifts from artists from world over, is also considered as the one of the fi-
nest collections of world art posters. In putting the collections together top priority is
given to the artistic, rather than documentary aspects although the latter are also gi-
ven due consideration in the development of sub-collections illustrating major histo-
rical periods. Similarly to other museum-type institutions, the Poster Museum collects,
describes and preserves works of art. Those are frequently awarded prizes and distinc-
tions at competitions and reviews of editorial activities of museums.
www.postermuseum.pl

house will organize a Children’s Day, full
of artistic challenges for the young ones. 
The 23rd International Poster Biennale,
running from June 2 till September 9th, is
being patronized by the ICOGRADA Inter-
national Council of Graphic Designers’ As-
sociations. 

1.  The 20th International Poster Biennale in Warsaw
2006, exhibition catalogue, ed. M. Ciesielska, M.
Kurpik, Warsaw 2006, p. 10.

2.  December 13, 1981 to July 22, 1983, when the au -
thoritarian government of the People’s Republic of
Poland drastically restricted normal life by introdu-
cing martial law in an attempt to crush political op-
position. Thousands of opposition activists were in-
terned without charge and as many as 100 people
were killed. (source: Wikepedia; ed.)

3.  This statement by Stanisław Wieczorek was made on
23.04.2012, during a sitting of the Program Council
of the 23rd International Poster Biennale at the Po-
ster Museum in Wilanów.

Produktionscenter i Aarhus
Den gamle godsbane er ombygget til
produktionscenter for scenekunst, bil-
ledkunst og litteratur.
Centret er iværksat af Aarhus Kommune
og kommer blandt andet til at indehol-
de teaterscener, værksteder, en stor åben
hal, café og filmværksted.

Pas på fortidsminder ved 
naturgenopretning.
Kultur- og naturarv kan have det godt
med naturgenopretning. Hvis det vel at
mærke gøres skånsomt. Faktisk har for-
tidsminderne godt af at ligge i vand og
vådt miljø. Derfor, pas på ved naturgen-
opretning.

Statens Kunstråd
Statens Kunstråds internationale Billed-
kunstudvalg har inviteret billedkunstne-
ren Jesper Just til at stå for det danske bi-
drag til Venedig Biennalen 2013. Just vil
skabe en ny videoinstallation og fler-
skærmsprojektion til Den Danske Pavil-
lon.

Meddelelser fra Kulturstyrelsen
Video-guides til ejere af fredede huse,
Der er mange spørgsmål, der melder sig,
når man gerne vil bygge om eller vedli-
geholde et fredet hus. Bygnings Frednings
Foreningen (BYFO) og Kulturstyrelsen har
i fællesskab lavet 6 videoer, som kort gi-
ver svar på typiske spørgsmål om fredede
bygninger, og hvad man som ejer skal væ-
re opmærksom på. Videoerne ligger på
Kulturstyrelsens website og på Youtube.

Landsbrugsstøtte til kulturarv.
EU’s landbrugsstøtte skal gøres grøn-
nere og levere flere fælles goder. Det
skal ikke bare være en erhvervsstøtte.
Det er en vigtig dagsorden for den næste
landbrugsreform, der træder i kraft i
2014 og varer frem til 2020. Kulturarven
i landskabet er stærkt forbundet til jord-
brugets historie og udvikling. Der er der-
for store kulturværdier knyttet til land-
brugsarealerne, skovene og landsbyerne
som f.eks. sten- og jorddiger, gravhøje,
offermoser, oldtidsbopladser under dyr-
ket mark eller bevaringsværdige land-

brugsbygninger. I vores nabolande, Sve-
rige og England, har man allerede gode
erfaringer med at integrere hensynet til
kulturarven i landbrugsstøtten og kom-
binere med naturpleje.

Statens Kunstfond
Kunstnere får tre års arbejdsro. 27 dan-
ske kunstnere modtager Statens Kunst-
fonds treårige arbejdsstipendium. De 27
kunstnere er udvalgt af Statens Kunst-
fonds syv kunstfaglige udvalg.
Se www.kunst.dk

Besøg Danmarks oldtid i landskabet.
Fire steder med enestående gravpladser
fra jernalderen har fået et markant for-
midlingsmæssigt løft. Dermed er 35 af
100 oldtidssteder i Danmark blevet nem-
mere at opleve i kraft af Kulturstyrelsen
projekt Danmarks oldtid i landskabet.
De fire nye oldtidssteder: Gravmonu-
menterne ved Gl.Lejre syd for Roskilde.
Hoby på Lolland. Gravhøjene ved Him-
lingøje. Gravpladserne på Lindholm
Høje nord for Aalborg.

Meddelelser
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Solen skinnede udenfor, og indeklimaet nær-
mede sig sydfranske middelhavstemperaturer.

Men stemningen var næppe lige så opløftet den
første dag på Kulturstyrelsens museumsårsmøde i
Odense 21. maj som til filmfestivalen i Cannes. Vo-
res kulturminister havde da også fravalgt en hjem-
lig tour de force i museumslandskabet – med alt
hvad det måtte medføre af kritiske røster over for
fremtidens museumspolitik – til fordel for et fest-
stemt filmmekka med rød løber og riviera. Uden i
øvrigt at tillægge kulturministeren diverse motiver
for sit fravalg af museumsmødet er der med stor
sandsynlighed flere springende champagneprop-
per i filmbranchen, end der er i museernes ditto
lige nu. 
Ikke desto mindre ville det have givet debatter og
oplæg på Odense-mødet mere vægt og relevans,
hvis ministeren havde været til stede. I så fald ville
han også selv have kunnet kommentere på det lov-
forslag, som regeringen fremlægger til efteråret på
baggrund af museumsudredningen. Et forslag, der
ifølge Kulturstyrelsens direktør, Anne Mette Rah-
bek, blandt andet fastholder en omstrukturering af
arkæologien og øger kravene til statsanerkendte
museer, hvilket især sætter mindre museer med en
lille økonomi i klemme. 
Anne Mette Rahbek præsenterede tankerne bag
lovforslaget i sin velkomsttale til mødet, hvori hun
betonede, at man fra politisk hold er optimistisk på
museernes vegne. I den forbindelse henviste hun
til succesprojekter som for eksempel Københavns
Bymuseums prisvindende ”Væggen”. Ifølge Rahbek
er der grobund for flere priser, og museerne skal
især til at udforske ”det digitale mulighedsrum”
med henblik på at nå nye målgrupper. ”Vi skal
vende vores ansigt mod verden og ikke ryggen til,”
sagde Rahbek og understregede, at ”et rigt kultur-
liv vil være udslagsgivende for, at vi som land i en
globaliseret verden er et relevant og interessant
sted at bo og besøge”. 

Forskønnende politiker-retorik
Man kunne oplagt stille Rahbek spørgsmålet:
Hvordan kan museerne vende blikket udad, når de
oplever, at der ikke er styr på den hjemlige bane?
Og hvad grunder optimismen egentlig i, når man
samtidig fyrer folk i branchen? Der er et tydeligt

misforhold mellem Rahbeks fokus på potentiale,
muligheder og internationalt udsyn og de begræns-
ninger, man samtidig påfører museerne fra politisk
hold. 
Rahbek negligerede dog ikke museernes nok mest
presserende udfordring – økonomien. Men de bar-
ske realiteter blev adresseret med temmelig formil-
dende omskrivninger. Vi skal ifølge Rahbek ”se 
på, hvordan vi kan bruge vores midler bedre” og
udnytte ”det økonomiske mulighedsrum”. Mange
ville nok foretrække betegnelsen ”økonomisk
umulighedsrum” på baggrund af en museumsud-
redning, der i hvert fald ikke øger finanserne for
de hårdt trængte museer, men til gengæld sætter
forventningerne til deres formåen i vejret. 
Netop den slørende sprogbrug og de mange plus-
ord er helt central, når man skal give et billede af
Kulturstyrelsens dagsorden for dagens møde. En
sprogbrug, der formentlig også spiller en vigtig
rolle for relationen mellem styrelsen og museerne,
der i det forgangne år har været mildest talt an-
spændt i forbindelse med den famøse udredning.
Det er vist ingen overdrivelse at hævde, at den ud-
glattende politikerretorik langtfra imødekommer
den komplicerede virkelighed, man oplever ude
på museerne, og til dagens møde var der heller
ikke ligefrem jubel nede på rækkerne.

Shopping-center eller forskningsinstitution
Allerede overskriften for årets møde – ”Dit, mit og
vores museum” – aftegnede forud for mødet den
vision, Kulturstyrelsen pejler efter på museumsom-
rådet. Brugerne skal føle ejerskab og være ”med-
skabere” i formidlingen af kulturarven, og det skal
medvirke til at gøre museerne konkurrencedygtige
i det moderne samfunds benhårde oplevelsesøko-
nomi.
Dagens oplæg tog således udgangspunkt i ”hvor-
dan museerne arbejder med at være relevante og
efterspurgte”, og succeshistorierne var skudt langt
frem på scenen. Blandt oplægsholderne var pro-
jektleder Tobias Golodnoff, der fortalte om Dan-
marks Radios virtualisering af tv- og radiokulturarv
på nettet, hvor brugeren kan ”lede efter, finde og
organisere den nationale kulturarv på en måde,
der giver mening for en selv”. Trapholts direktør,
Karen Grøn, berettede om museets udadvendte

Intet nyt under solen 
– Kulturstyrelsens 
museumsårsmøde 2012

Af Ida Bennicke,
cand. mag.
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Ida Bennicke: 
Foto: Magnus Graae.
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indsats i blandt andet byens shoppingcenter, mens
museumsdirektør Thomas Bloch Ravns oplæg
handlede om, at ”I Den Gamle By forsøger vi at
gøre historien vedkommende – også for folk, der
ellers aldrig kommer på museum”.
Dette udpluk fra dagens program afspejler, at Kul-
turstyrelsen i udpræget grad fokuserer på bruge-
ren og evnen til at konkurrere på oplevelser. Det er
formidlingen, der er i centrum, og museernes evne
til at få nye målgrupper lokket indenfor. En anden
oplægsholder, Niels Righoldt, talte om ”et nyt pub-
likumsparadigme”, som museerne skal blive bedre
til at håndtere, mens direktør Ole Puggaard beret-
tede, at man på Industrimuseet i Horsens ser på,
hvad det er, folk får ud af at gå i storcenter. Museer
skal ifølge Puggaard kunne det samme.
Hvad er det for noget med de her shoppingcentre?
Er det virkelig dem, museerne skal sammenligne
sig med? Skal vi fokusere på de mekanismer, der
får folk til at købe støvsugere og letmælk, når vi be-
skæftiger os med kulturarv? Hvad med museernes
oprindelige eksistensberettigelse, der ikke kun
handler om at formidle, men også om at indsamle,
registrere, bevare, forske og skabe en forståelse af
tidligere tiders leve- og tænkemåder? 
I loven har vi fem søjler, der skal vægtes lige højt,
men hvordan skal det kunne lade sig gøre, når Kul-
turstyrelsen så ensidigt fokuserer på formidlingen?
Direktør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer
ramte hovedet på sømmet, da han i sit oplæg sag -
de, at ”forskningen er det grundfjeld, vi skal stå på”.
Som en af de eneste oplægsholdere ved dagens
møde kædede Just formidlingen sammen med
forskningen.

En fælles vision?
Gad vide, om der er bred enighed om Kulturstyrel-
sens altovervejende fokus på oplevelsesøkonomi
og brugerinddragelse? Der var i hvert fald ikke de
store protester at spore blandt tilhørerne foruden
et par kritiske kommentarer hist og her. På den an-
den side var det vanskeligt at dokumentere et

egentligt engagement i forhold til Kulturstyrelsens
visioner. Det ville være let at give varmen skylden,
men mere grundlæggende kan man tolke den
manglende respons fra tilhørerne som et udtryk
for, at der efterhånden er opstået en mathed i
branchen.
En uformel rundspørge i pausen afslørede da også,
at en række af de tilstedeværende oplever at have
hørt det hele uendeligt mange gange før. Kultur -
styrelsen siger det samme, som den hele tiden har
gjort, og indlæggene bidrager ikke for alvor med
ny inspiration. 
Det lader til, at den politiske retorik og de mange
buzzwords – oplevelsesøkonomi, outreach, ejer-
skab etc. – efterhånden er så gennemtyggede, at de
ryger ind ad det ene øre og ud igen ad det andet.
Ordene er jo ikke ligegyldige, men jo mere vi taler
om at gøre noget – uden nødvendigvis at realisere
det – jo større er risikoen både for, at ordene mi-
ster deres slagskraft og især for, at bliver mindre
kritiske over for dem.
Der synes at være et behov for at granske det sprog,
der er vokset ud af de seneste 10 års fokus på ople-
velsesøkonomi og ”brugeren i centrum”. Og da
sproget ikke kommer ud af ingenting, er der som
det mest presserende også grund til at granske de
politiske visioner, som sprogbrugen udspringer af.
Et sprog, som har nået et træthedspunkt, og som
afspejler en vis tomgang i snakken om fremtidens
museumslandskab. 
Løsningerne er langtfra enkle, når det handler om
at skabe tro på fremtiden og fælles visioner. Men
det vil som udgangspunkt hjælpe gevaldigt, hvis
der skrues ned for den forskønnende retorik og
ønskerne om at spænde museerne for en politisk
vogn. Styrelsen bør i højere grad møde museerne
med tillid og respekt for deres opdrag som steder
for ikke bare formidling, men også indsamling, re-
gistrering, bevaring og forskning.
Kommentaren omhandler kun museumsmødets første dag
den 21. maj og ikke andendagen, hvor de faglige råd
mødtes.

Nyerhvervelser

Randers Kunstmuseum
Museet har i november 2011 modtaget fire hovedværker af
kunstneren Åge Fredslund Andersen i donation fra Fredslund
Fonden.
Det drejer sig om følgende værker: Meteorstene, 1946. Diri-
gent, 1963. Kulde, 1963. og Stress. Tjæreblomst ved motorvej,
ca. 1968.
I oktober 2011 har museet modtaget et værk af Vilhelm Kyhn
(1819-1903) som supplerer Guldaldersamlingen. Vilhelm
Kyhn: ”Forsommer. Landskab i den romerske Campagne. I Bag-
grunden ses Monte Soracte”. Olie på lærred. 100x150 cm. Sig-
neret f.n.th. på forgrundssten: V. Kyhn Roma 1851. Erhvervet
med tilskud fa Kunststyrelsen.

I december 2010 erhvervet Poul Anker Bechs hovedværk ”Det
tabte land, triptykon, 1-3”, 2003-2005, olie på lærred. Erhvervet
med støtte fra Lillian og P.T. Nielsens Fond og Kulturarvsstyrel-
sen.
Donation: Poul Anker Bech: Bakspejlet, 1972. olie på lærred.
Doneret af Henning Laursen.

Victor Petersens Willumsen-samling på Odden
Samlingen har modtaget maleriet ”Le Drac” – Dragen, 1950.
Billedet er malet af J.F. Willumsens samleverske gennem den
sidste del af hans liv, danserinden Michelle Bourret, som tillige
var maler. Maleriet har været i privateje i Danmark siden 1967,
hvor Aarhus Kunstgalleri afholdt en udstilling med Michelle
Bourrets malerier. Maleriet er nu udstillet i samlingen på Od-
den.

Meddelelser
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Konservering

De stigende energipriser har ud-
fordret museernes strenge kli-
makrav. Samtidig øges forvent-
ningen om bæredygtig adfærd. Er
det muligt at spare på energien
uden at komme i konflikt med be-
varingshensyn?

Ophedet debat 
eller tørre argumenter?
– den nye diskussion af museers klimakrav

Iet par menneskealdre eller mere har 
visdommen på bjerget været, at accep-

table klimaforhold i museer kun kan op-
nås med en stram styring for konstante
temperatur- og fugtforhold. Mantraet har
været, og er sådan set stadig, konstante for-
hold med 20 °C og 50% relativ luftfugtig-
hed (RF). Oprindelsen for disse anbefalin-
ger fortaber sig delvis i anekdoter omkring
opmagasineringen af britiske museers

Af Morten Ryhl-Svendsen, seniorforsker, 
Nationalmuseets Bevaringsafdeling

Selvom museumsgenstande ofte tåler forholdsvis store klimavariationer, kan det gå galt under helt ukontrollerede forhold. Et meget tørt klima kan forårsage
udtørring og revner, som for løvekraniets tænder (venstre), mens høj fugt kan igangsætte mugangreb (højre). For den typiske museumssamling bør klimaet
kontrolleres, således at fugtforholdene ikke bevæger sig udenfor 40% til 60% RF. Foto: Morten Ryhl-Svendsen.
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kunstværker i minegange under anden
verdenskrig. Denne deponering skete af
sikringshensyn på grund af krigens bom-
befare, men gav som en helt utilsigtet ge-
vinst et meget stabilt klima i de underjordi-
ske minegange. Da man efter krigen be-
mærkede, at værkerne var i forbløffende
god bevaringsstand, besluttede man sig for
fremover at tilstræbe lignende klimafor-
hold i museumsbygningerne. Da anbefa-
lingen af 50% RF (nogle gange 55% RF)
vitterlig har vist sig at sikre en god bevaring
af de fleste typer genstande, er dette fugt-
niveau blevet defacto standarden for mu-
seer. Og selvfølgelig har klimaet en betyd-
ning for samlingernes tilstand. Anbefalin-
gen af et moderat relativ fugtniveau afspej-
ler et kompromis mellem det at undgå
udtørringsskader ved lav RF (for eksempel
revner), og andre, ligeså ødelæggende ska-
der, som vil forekomme ved høj RF. Det
sidste kan eksempelvis være mugvækst el-
ler metalkorrosion. Men de ofte meget
stramme krav, som museer opstiller for in-
deklimaet med minimale tilladelige sving-
ninger eller afvigelser, er ofte bestemt

uden megen baggrund i reelle fakta om-
kring hvilke fugt- og temperatursvingnin-
ger, materialer rent faktisk tåler.

Indeklima og komfort
Faktisk reflekterer anbefalingen af en tem-
peratur omkring 20 °C først og fremmest
et indeklima, der skal tilgodese den men-
neskelige komfort. Ved 20 °C kan man op-
holde sig indendørs, for eksempel i et ud-
stillingslokale, uden hue og vinterjakke.
Fra et strengt bevaringsmæssigt synspunkt
sikres genstandenes holdbarhed næsten 
altid bedre ved en lavere temperatur end
ved en høj. Men ud fra devisen ’hvad der
er godt i udstillinger, er godt i magasiner’
er anbefalingen om stuetemperatur ofte
blevet overført direkte til magasiner og ar-
kiver, uanset det meget mindre behov for
her at skulle opretholde en komfortabel
temperatur.
Mantraet 20 °C og 50% RF er nærmest 
blevet universelle krav, der har affødt sto -
re problemer og udgifter til museernes 
klimakontrol rundt i verdens forskellige
klimazoner. I Danmark medfører et så-

dant klimakrav eksempelvis, at en bygning
skal varmes op om vinteren, og at indekli-
maet samtidigt skal befugtes, da vinterluf-
ten er tør. Om sommeren skal der derimod
både køles og affugtes. Man kan i perioder
af året komme et stykke af vejen med så -
kaldte passivhuse, hvor bygningens kon-
struktion stabiliserer indeklimaet, men
skal man opretholde præcis 20 °C og 50%
RF kræver det mekanik og energi – især
for meget aktive områder som udstillings-
rum.
En yderligere komplikation omkring 
museernes klimakontrol er de ofte rigidt
strenge krav, der stilles ved lån af værker.
Frygten for at miste muligheden for at
kunne låne fra andre institutioner har i
utallige tilfælde krævet en helt unødven-
dig stram klimakontrol med et højt ener -
giforbrug og udgift for museet til følge.
Med de kraftigt stigende energipriser og
de øgede krav til bæredygtig adfærd, også
for museer, er incitamentet dukket frem
for at revurdere de gamle anbefalinger.
Hvad er reelle og saglige krav, og hvad er
’over kill’?

Der er køligt på Teknisk Museum om vinteren, men med jakke og hue går det fint. Især hvis man tager en kop varm kakao i cafeen bagefter. 
Foto: Morten Ryhl-Svendsen.
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Materialer og fugt
Det skabte et ramaskrig blandt konserva -
torer og i museumsverdenen generelt, da
forskere fra Smithsonian Institutions labo-
ratorium i 1994 udsendte en pressemed -
delelse, hvori man, baseret på materiale-
forskning, plæderede for en opblødning 
af museernes klimakrav. I et forslag til nye
guidelines blev det fremført, at mange
museumsgenstande kan tolerere et klima
varierende i mellem 35% RF og 65% RF
samt temperatursvingninger på ±10 °C.
Meningsudvekslingerne dengang var skar -
pe og ikke altid saglige, men det ser ud til
at tiden har arbejdet for de nye guidelines.
Ser man nøgternt på de data, som for-
skerne fra Smithsonian Institution base-
rede deres udtalelser på og den forskning
der i øvrigt er publiceret siden, kan man
lidt groft generalisere, at langt de fleste
materialer tåler de ovennævnte klima-
svingninger uden risiko for revner og lig-
nende fysiske skader.
Der kan opstå fysiske spændinger i gen-
stande, hvis de består af lagdelte eller på
anden måde sammensatte materialer
(f.eks. bemalede eller sammenlimede) der
udsættes for ekstreme fugtforhold (meget
høj eller meget lav RF) . Her vil materiale-
lag risikere at blive deformerede, eller
brud kan opstå. Det samme kan ske, hvis
dele af genstanden sidder i spænd, som ek-
sempelvis træstykker i et møbel.  Men sta-
digvæk vil langt hovedparten af en typisk
museumssamling tolerere et klima svin-
gende mellem 40% RF til 60% RF.  
Der er selvfølgelig altid undtagelser. Men
for de særlige materialer, der kræver et
væsentligt anderledes klima end det oven-
nævnte, vil det give bedst mening at løse
klimatiseringen på mikroplan, for eksem-
pel i en montre eller klimaramme. Eksem-
pelvis bør arkæologisk jern og mange an-
dre rene metalgenstande, opbevares så
tørt som muligt. Mikroklima vil generelt
være den bedste løsning for udstilling af
fugtfølsomme genstande i et lokale, der af
den ene eller anden grund er vanskeligt at
klimastyre. Alt andet lige vil klimastyring
på montre-niveau være energimæssigt billi-
gere end fuld klimastyring på rum- eller
bygningsniveau.

Kan klimakrav løsnes op?
Strenge og stramme klimakrav, der kun til-
lader få procents fugtvariation og stort set
konstante temperaturforhold, har længe
udgjort museers dagsorden både i Dan-
mark og udlandet. Disse specifikationer
udfordres nu. Den britiske sammenslut-
ning ’National Museum Directors’ Confe-
rence’, og ikke mindst direktøren for det

britiske museum Tate, Sir Nicolas Serota,
har lagt pres på for at få løsnet kravene i 
de internationale guidelines, der findes
for udlån af værker og genstande imellem
museer. Dette gælder ikke mindst over for
den såkaldte ’Bizot’ gruppe (The Interna-
tional Group of Organizers of Large- scale
Exhibitions), der består af direktører for
verdens førende museer. Og i konserve-
ringskredse har der været afholdt flere vig-
tige konferencer inden for de seneste år,
hvor balancen mellem bevaring og muse-
ernes energiforbrug er blevet debatteret
(se liste). For alle de omtalte fora ser det
ud til, at der er nogenlunde konsensus om-
kring følgende udsagn:
● De fleste museumsgenstande tåler større

klimasvingninger, end tidligere antaget. 
● De tidligere, meget stramme klimakrav

var ofte urealistiske rent teknisk, og stillet
ud fra et (over)forsigtighedsprincip.

● Acceptable klimagrænser for udstillinger
bør som udgangspunkt være 40-60% RF
og 16-25 °C, hvilket tilgodeser krav for
både bevaring, energibesparelse og kom-
fort.

● Specialklima for særlige materialer bør
opnås ved mikroklimakontrol (montrer)
hellere end ved klimastyring af et helt
rum eller bygning.

Opvarmning og energiforbrug
Alle elementer i klimatisering af en byg-
ning koster energi, men vinteropvarm-
ning og sommerkøling er de to mest ener-
gisultne processer. At temperaturregule-
ring ofte medfører et yderligere behov for
fugtkontrol, gør ikke udgiften mindre. At
varme op eller køle ned gøres primært af
komforthensyn, mens den relative fugtig-
hed primært må styres for samlingernes
skyld. For hver en grad man kan sænke vin-
tervarmen, sparer man både på varmereg-
ningen og på behovet for ekstra befugt-
ning. På Statens Museum for Kunst tillader
man derfor nu i museets faste samling, at
temperaturens setpunkt må variere et par
grader fra vinter til sommer. Ligeledes til-
lades den relative luftfugtighed at måtte
variere fra 45% RF om vinteren til 55% RF
om sommeren.  
Forholdet mellem opvarmning og risiko
for lav luftfugtighed bliver specielt udtalt 
i historiske bygninger og lignende steder,
hvor den eneste tilgængelige metode for
klimakontrol er netop opvarmning. Her er
det velkendt, at hvis vintervarmen holdes
nede på et moderat leje, undgås de værste
udtørringsskader. Det fremgår for eksem-
pel i Kirkeministeriets cirkulære for op-
varmning af kirker, at periodevis benyttede
kirkebygninger ikke bør opvarmes til over

8°C når kirken ikke bruges, og ved kirke-
lige handlinger ikke over 18°C.
De fleste museer vil betakke sig for at
skulle opretholde 18 °C i deres udstilling,
endsige 8 °C! Hvad vil publikum ikke sige?
Ikke desto mindre findes der et par gode
eksempler på begge situationer. På Or-
drupgaard sænker man om vinteren grad-
vist temperaturen i gallerierne i den gamle
del af museet for at undgå, at den relative
luftfugtighed bliver for lav. Alternativet
havde været at befugte udstillingsrum-
mene. Men vinterbefugtning udgør ofte
en risiko for, at der dannes kondens i æl-
dre bygningers vægkonstruktion, hvilket
taler for at sænke temperaturen i stedet.
Som en bonus sparer man samtidig på
energien. Det er derfor muligt at opleve
en temperatur på 18°C i de franske sale –
eller endda en grad eller to lavere på en
rigtig kold vinterdag. På Teknisk Museum
er de store haller i det gamle jernstøberi
uopvarmede, og hue og frakke er derfor
påkrævet, når fly og biler skal besøges om
vinteren. Selvom denne lave temperatur
nok primært hænger sammen med den
kolossale udgift som opvarmning af hallen
vil medføre, skal de ikke være kede af
kulden i Helsingør, for genstandene i ud-
stillingen har det sikkert fortrinligt.  Begge
steder gør man en dyd ud af at oplyse pub-
likum om grunden til den lave temperatur,
på skilte eller på museets hjemmeside. Og
der er i det hele taget en stor formidlings-
mæssig opgave for museerne i at fortælle
publikum, hvorfor man sparer på varmen
(og at minde dem om at huske det varme
tøj hjemmefra). 

Kølige magasiner – helt naturligt
I situationer, hvor man kan se helt eller
delvist bort fra hensynet til museums-
gæstens komfort, kan man med stor fordel
og energibesparelse lukke ventilationen
ned, lade temperaturen vandre frit og kun
styre indeklimaet i forhold til den relative
luftfugtighed. Dette udnyttes til fulde i 
en række nyere magasinbygninger i Dan-
mark, alle opført efter lavenergi-princip-
per. I disse magasiner sikrer bygningens
konstruktion en temperatur, der på dags-
basis er uhyre stabil, men over året typisk
varierer fra ca. 7°C til 16°C. Dette sker ude-
lukkende ved udeklimaets påvirkning af
den velisolerede og tætte bygning, idet ma-
gasinrummet er uopvarmet. Gulvet og jor-
den under magasinet virker som en varme-
buffer, der sørger for at magasinet holdes
frostfrit om vinteren og køligt om somme-
ren. Fugtstyring sker ved mekanisk affugt-
ning inde i magasinrummet, primært i
sommerperioden. I et forskningsprojekt
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udført af Nationalmuseets Bevaringsafde-
ling omkring energiforbrug i museumsma-
gasiner, er det dokumenteret, at sådanne
uopvarmede magasinbygninger har et in-
deklima, der fordobler holdbarheden af
genstande bestående af organiske materi -
aler (papir, tekstil, plastik, etc.), set i for-
hold til et konstant 20 °C indeklima.
Denne højere bevaringskvalitet (angivet i
’bevaringsindeks’) skyldes, at kemisk ned-
brydning går langsommere jo lavere tem-
peratur. 
Ved udelukkende at regulere overskuds-
fugt i magasinet ved mekanisk affugtning i
stedet for ved opvarmning, kan luftfugtig-
heden holdes konstant på 50% RF ved et
meget lavt energiforbrug. Typisk kan et
sådant lavenergimagasin beliggende i det
danske klima klimastyres for et årligt for-
brug på under 3 kWh per kubikmeter ma-
gasinrum. Dette er højst en tiendedel af,
hvad et traditionelt klimaanlæg forbruger
på konstant at opretholde 20°C og 50%
RF.

Første skridt: mål forbruget!
Selvom der ikke findes ét klima, der tilgo-
deser alle tænkelige typer af museumsgen-
stande, kan langt hovedparten af en typisk
museumssamling trygt opbevares under
basisforholdene 40% til 60% RF. Tidligere
tiders klimatabeller, hvor alle materiale-
grupper er tildelt meget snævre – og alle
indbyrdes lidt forskellige – klimagrænser,
må revideres og justeres. Det giver ingen
mening, og det er en voldsomt fordyrende

komplikation for et museum at skulle op-
retholde snesevis af forskellige special-
klima.
Hermed ikke sagt, at klimakontrol kan
undværes. Præventiv konservering er et
kernepunkt i den fortsatte bevaring af vo-
res samlinger, men som for alt andet muse-
umsarbejde skal indsatsen baseres på fak-
tuel viden og sund fornuft. Koblingen i
mellem bevaring og energiforbrug er ny
og for nogle stadig svær at acceptere. Men
det er den vej vinden blæser. Det første vig-
tige skridt man kan tage i den retning, er
at kvantificere og vurdere sin indsats på
begge områder.
De fleste institutioner har allerede etable-
rede rutiner for klimamåling, men de
færreste ved præcist hvor meget indekli-
maet koster i energi. Selvfølgelig kender
man husets eller institutionens samlede
udgifter til varme og elektricitet, men de
færreste museer kan differentiere udgif-
terne ud på delprocesser; hvor stor en an-
del forbruger lyset i udstillingsarealet, af-
fugteren i magasinet, ventilationsanlæg-
get, og så videre? Forfatteren har igennem
flere års klima- og energiundersøgelser på
museer i Danmark og udland fået den er-
faring, at det kan være forbløffende svært
at få fat på disse oplysninger – hvis overho-
vedet muligt. Men det er først, når man
kender det nuværende klima og forbrug i
detaljer, at man kan designe besparende
tiltag. Opfordringen til et øget fokus på
museernes energiforbrug er hermed givet
videre!

Lederskab og bestyrelsesarbejde har
været i mediernes fokus, Det kongelige
Teater og den Dong’ske sæbeopera, og
Liebst-udvalgets anbefalinger til god
ledelse i statens selvejende institutio-
ner er formentlig blevet læst i mange
museumsbestyrelser. Jens Olufsen,
Ringkøbing, formand for Sammenslut-
ningen af Museumsforeninger i Dan-
mark opfordrede i sin tale ved dette års
generalforsamling, afholdt i museet
Lindholm Høje i Nordjylland, til at man
undgår at sætte indflydelsen i muse-
umsbestyrelserne over styr. Vi bringer
et referat fra mødet.

Nogle steder i landet er det folkelige bag-
land sat under pres. Evner vi at sidde i be-
styrelserne? Selvfølgelig gør vi det. Vi re-
præsenterer et væld af kompetencer og et
betydeligt engagement.  Det er værd at no-
tere sig, at Liebst – udvalget ikke dømmer
os ude, slet ikke. Derimod har Kulturstyrel-
sen været ude med riven i forbindelse med
kvalitetsvurderinger af museer, har været
kritisk over for sammensætning, kompe-
tencer og såmænd også alder. Hvad bilder
de sig ind !
Det drejer sig om selvejende institutioner,
hvor sammensætningen af bestyrelsen fast-
lægges i vedtægterne, som end ikke skal
godkendes af styrelsen, men alene af den
kommunale hovedsponsor, altså det rele-
vante byråd. Kommunerne sidder med det
afgørende ord. Men selv kommuner kan
blive forledt af Liebst-udvalget og Kul-
turstyrelsen til at tage initiativ til at ’slanke
sig’ og til en såkaldt ’professionalisering’ af

I de seneste år er en række vigtige konferencer og seminarer blevet afholdt
om museumsklima:
“Museum Microclimates”, København, 2007. Arrangeret af Nationalmuseet.
http://microclimates.natmus.dk

“Experts’ Roundtable on Sustainable Climate Management Strategies”, Tenerife,
2007. Arrangeret af Getty Conservation Institute. http://www.getty.edu/conserva-
tion/our_projects/science/climate/climate_experts_roundtable.html

“From Gray Areas to Green Areas: Developing Sustainable Practices in Preserva-
tion Environments”, Austin, 2007. Arrangeret af The Kilgarlin Center for Preserva-
tion of the Cultural Record, University of Texas at Austin. http://www.ischool.ut-
exas.edu/kilgarlin/gaga/proceedings.html

“International Symposium on the future of Museum Climate seen in the context of
Global Climate Change and Energy Priority”, København, 2010. Arrangeret af Sta-
tens Museum for Kunst. http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/ forskning/semina-
rer-og-symposier/symposium-om-museumsklima/

“The Plus/Minus Dilemma. A Way Forward in Environmental Guidelines”, Mil-
waukee, 2010. Arrangeret af The International Institute for Conservation of Hi-
storic and Artistic Works & The American Institute for Conservation.
http://www.iiconservation.org/dialogues/

Jens Olufsen, Ringkøbing, formand for Sammen-
slutningen af Museumsforeninger i Danmark.
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deres museumsbestyrelser. Eller sagt på an-
den måde: Til at koble det folkelige bag-
land af. 
Det er sket, men heldigvis er det absolut
undtagelsen. De fleste kommunalpoliti-
kere har blik for betydningen af den lokale
forankring og det folkelige engagement,
som vi repræsenterer. Men vær på vagt, sæt
ikke indflydelsen over styr, dér hvor man
sidder med. Og sørg for, at det er de rette,
der udpeges til bestyrelserne. Glem ikke 
at tage imod tilbud om kurser, som kan
styrke arbejdet i bestyrelserne. Vi skal altså
søge at bevare vores indflydelse i museums-
bestyrelserne, men også gøre os fortjent
dertil. Ikke mindst set i lyset af, at fusioner
fører til færre bestyrelser og dermed færre
bestyrelsespladser, var nogle af de pointer
Jens Olufsen understregede i sit oplæg. 

Nej til ”A- og B-museer”
Formanden omtalte endvidere det for-
løbne års forhandlinger om museumsud-
redningen, hvor Sammenslutningen har
været deltager i en aktiv dialog om museer-
nes fremtid: 
”Museumsvæsenets fremtidige organise-
ring og indretning har naturligvis stor be-
vågenhed for os. Det er jo ret væsentligt
for os at vide, hvem det er, vi skal være ven-
ner med og støtte. Vi vil da også gerne
have lidt indflydelse herpå. Men hvad er
der sket, siden udredningen udkom? Ikke
meget. En ny regering med en ny kultur-
minister samt etablering af Kulturstyrelsen
og dermed afskaffelse af KUAS, har brem-
set processen. Men det forlyder fra en højt-
stående kilde i kulturministeriet, at rege-
ringen i løbet af få uger vil komme med et
udspil på museumsområdet. Det er værd
at fremhæve, at udredningen anbefaler, at
udvalgte landsdækkende opgaver koncen-
treres på færre museer, som det er sket
med tilsynet med fortidsminder. Det, der
konkret tænkes på, er det arkæologiske an-
svarsområde. Det ønskes placeret på færre
museer for at højne effektivitet og kvalitet.
I dag er arkæologien placeret på godt 40
museer. Denne øvelse kan klares admini-
strativt, og er sat i gang af Kulturstyrelsen.
Der er formuleret nogle skrappe krav, som

Museernes bagland sat under pres

museerne skal opfylde for at få opgaven.
Museerne og KL har haft lejlighed til at
spille ind. Centralisering og centralstyring
gennemsyrer udredningens anbefalinger.
Det gælder altså også på dette område.
Hvorfor dog ikke lade de arkæologiske
museer selv finde sammen om den op-
gave? Det behøver staten ikke tage ansvar
for. Dette her fører til A- og B- museer. 
Dermed udhules museumsudredningens
hovedkonklusion, nemlig at videreføre
den eksisterende ordning, den såkaldte 
’videreførselsmodel’”, understregede for-
manden.

Sammen står vi stærkere
Efter generalforsamlingen bragtes de bed-
ste hilsener fra ODM ved direktør Nils M.
Jensen, som indledte til et oplæg, der bl.a.
handlede om nødvendigheden af samar-
bejde og dialog omkring vores museer:
”Museumsudredningen var et topstyret
embedsmandsudspil, men nu bliver der
lyttet, og udredningen fortsætter med en
decentral museumsverden. 42 steder for
arkæologiske undersøgelser er nok for
mange, og der skal være lige ret for loven
for såvel de offentlige som private, derfor
er en nyvurdering nødvendig. Sammen
står vi stærkere, ODM og Sammenslutnin-
gen, med et professionelt bestyrelsesar-
bejde, som det har været hele tiden.”,
sagde Nils M. Jensen. 

Uundværligt museumslandskab
Folketingsmedlem Flemming Møller Morten-
sen (S), formand for Folketingets Kultur-
udvalg, var gæstetaler ved mødet og fast-
slog, at museumslandskabet er uund-

Sammus

Af Preben Sørensen, redaktør

værligt i Danmark. Det giver lyst til livet, 
historien, nutiden og fremtiden, det løfter
en flig til at ”se ind i sjælen på dem, der 
gik forud”:
”Museumsverdenen er godt organiseret
med det frivillige arbejde, kommunerne
og staten, og der er forholdsvis enighed i
Folketinget om kulturpolitikken. Det er
kampen med embedsmændene, som er
vanskelig. Det er vigtigt med et højt kvali-
tetsniveau for at imødegå det middel må -
dige, vigtigt med et godt folkeligt engage-
ment – og medlemstallet har indflydelse
på politikken”, erklærede Flemming Møl-
ler Mortensen og fortsatte: ”Hvad er kva -
litet? Kombinationen af faglighed og kapa-
citet. Bygningerne giver muligheder og
fagligheden er vigtig, og vennerne skal
være 3 skridt foran.” 
Formanden for sammenslutningen Jens
Olufsen spurgte, hvad tidsplanen er for
museumsudredningen. Svaret lød: ”Inden
sommerferien; de statslige museer kører
deres eget løb, skal have spidskompeten-
cer og samarbejde med museerne. Der
skal kunne frikøbes til decentral forskning.
Man vil det bedste, men hvad er det beds-
te?”, svarede Møller Mortensen. Fra forsam-
lingen blev der stillet spørgsmål om Sko-
lemuseets fremtid, om hvorvidt centralise-
ring gavner samarbejdet, og om hvem der
skal sidde i museumsbestyrelserne. Sva-
rene lød bl.a., at det ikke har været muligt
at skaffe penge til driften af et Skolemuse-
um, og at guleroden er bedre end pisken.
Og angående museumsbestyrelserne: At
det, på trods af anbefalingerne i Kulturmi-
nisteriets pjece ”God ledelse i selvejende
kulturinstitutioner” (2011), fortsat er op til
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den enkelte museumsbestyrelse og venne-
forening at sammensætte  bestyrelsen og
herunder bestemme antallet af medlem-
mer fra venneforeningen. ”Og der er in-
gen alderskrav”, tilføjede udvalgsforman-
den.

Flere nyvalg
Ved generalforsamlingen, som havde 35
deltagere, omtalte Jens Olufsen Sammen-
slutningens virksomhed gennem det for-
løbne år med generalforsamling i Arbej-
dermuseet og den årlige temadag på Søn-
derborg Slot samt den løbende kontakt
med bl.a. ODM og Kulturstyrelsen. Med-
lemstallet er nu oppe på 68 museums- og
venneforeninger. Årets største udfordring
var tilrettelæggelsen og afviklingen af Ver-
dens Federationen af Museumsforeninger,
WFFM s årsmøde i København den 27. -
29. april med 32 deltagere repræsente-
rende alle verdensdele. Formanden op-
læste en takkehilsen fra federationens for-
mand, Danny Ben Natan, Israel.
Efter at kassereren, Leo Vinther Petersen, Aa-
benraa, havde forelagt regnskab og bud-
get, skete der flere nyvalg, da Sammenslut-
ningens næstformand siden starten for 10
år siden, Preben Sørensen, Sønderborg, der
er afgået som formand for Arbejdermuse-
ets Venner, derfor også ønskede at udtræ-
de af Sammenslutningens bestyrelse. Hel-
ler ikke bestyrelsesmedlem Svend Aage
Karup, Haderslev, og bestyrelsessuppleant
Niels G. Sørensen, Sorø, ønskede genvalg.
Sammenslutningens sekretær, Lillian Kri-
stensen, Næstved, genvalgtes og Peter Storm,
Middelfart, samt John Holmer, Præstø, ny-
valgtes til bestyrelsen. Som suppleanter
nyvalgtes Kirsten Nøhr Christiansen, Glad -
saxe (ny formand for Arbejdermuseets
Venner) og Niels Bock, Hals.
Ved mødet orienterede Klem Thomsen, Mu-
seumsforeningen for Hals Museum, om
samarbejdet i Nordjylland mellem museer,
museums- og venneforeninger. Lars Nørbach,
direktør for Nordjyllands Historiske Muse-
um, fortalte yderligere om museernes sam-
arbejde i området med 12 museums – og
venneforeninger med tilsammen ca. 2.000
medlemmer. Han forestod efterfølgende
en spændende rundvisning både i museet
og uden for på selve Lindholm Høje.

Kompetenceprofiler – et centralt 
fokuspunkt
Der er fra flere sider fokus på et behov for
at sikre en mere formålsrettet sammensæt-
ning af bestyrelserne i selvejende instituti-
oner, herunder kulturinstitutioner. På
kommunalt plan ses i flere tilfælde en ge-
nerel tendens til at sikre en større arms-
længde mellem kommunalbestyrelser og
politikere på den ene side og driftsmæs-
sige institutioner på den anden. Formålet
er tosidet. For det første er det et opgør
med dobbeltrollen, hvor politikeren side-
løbende med rollen som den, der sætter
rammerne, også fungerer som driftsansvar-
lig. For det andet viser der sig et stadigt sti-
gende behov for at bringe specialiserede,
faglige og erhvervsmæssige kompetencer
ind i bestyrelsessammenhæng, kompeten-
cer, som ikke nødvendigvis er repræsente-
ret hos politikerne eller foreningsrepræ-
sentanter. Det handler derfor også om at
fremme fokus på kompetenceprofiler.
Overvejelserne er yderst aktuelle såvel for

kommunalt ejede, selvejende og forenings -
ejede museer, hvilket bl.a. bekræftes af
Kulturministeriets anbefalinger i pamflet-
ten ”God ledelse i selvejende kulturinsti -
tutioner” (2011). Med Liebst-udvalgets
(Udvalget for for god ledelse af selvejende
kulturinstitutioner) anbefalinger til bl.a.
sammensætning og organisering af besty-
relserne, annoncerer man fra centralpo -
litisk hold et behov for en øget profes-
sionalitet af ledelse og institutionsdrift. I
kølvandet herpå er flere museer som led i
deres kvalitetsvurderinger blevet opfordret
til at overveje institutionens bestyrelses-
sammensætning. 

Frihed til at vælge
Kulturministeriets vejledende formulerin-
ger giver i praksis stort spillerum, når mu-
seer og kommuner skal udforme deres
egne vedtægter for bestyrelsesområdet og
sammensætte bestyrelsen (jf. nedenfor): 
Uddrag af standardvedtægterne for statsa-
nerkendte museer:

Kulturministeriets standardvedtægter for museumsbestyrelser giver mu-
seer og kommuner mulighed for at sikre, at de rette kompetencer er re-
præsenteret i bestyrelserne. Spørgsmålet er, i hvor høj grad det sker. Et
eksternt konsulentbureau, som til dagligt forestår projekter og opgaver
inden for strategi og ledelse, giver et bud på museumsbestyrelsernes
fremtidige udvikling. 

Kompetencehjulet – bestyrelsens kompetencer.
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Blandt de retningslinjer, der direkte ved-
rører bestyrelsens sammensætning, frem-
går det som følger:
Uddrag fortsat…

Den professionelle 
museumsbestyrelse

Bestyrelsen

Af Bettina Henrichsen, Pluss Leadership

Kulturministeriets pjece “God ledelse i selvejende
kulturinstitutioner”. Ophavsret til pjecen tilhører

Kulturministeriet. 
Foto: Ny Carlsberg Glyptotek/Kim Nielsson.

● Er museet kommunalt vil bestyrelsen
normalt være kommunens kulturud-
valg, men den kan også være valgt af
kommunalbestyrelsen/kulturudvalget

● Er museet foreningsejet vil bestyrelsen
normalt være identisk med forenin-
gens bestyrelse (suppleret med kom-
munal repræsentation), som vælges
på den årlige generalforsamling

● Er museet selvejende fastsættes besty-
relsens sammensætning umiddelbart
af den kreds, der stifter museet. Typisk
vil sammensætningen i dette tilfælde
ske ved udpegning fra en række insti-
tutioner, der ønskes repræsenteret i
museets bestyrelse

I praksis kan der ved foreningsejede og
især selvejende museers bestyrelser
være tale om sammensætninger, der
kombinerer foreningsvalgte (vennefor-
ening) og institutionsudpegede med-
lemmer

Ved fastsættelse af bestemmelserne om
sammensætningen af museets besty-
relse skal det i alle tilfælde sikres:
● At bestyrelsen skal bestå af mindst 5

medlemmer
● At bestyrelsen skal omfatte mindst én

repræsentant fra de (eventuelle) lo-
kale tilskudsgivende myndigheder

●At bestyrelsen ikke kan være selvsup-
plerende
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Vedtægternes relativt frie rammer danner
grundlag for at sammensætte en fornuftig
og engageret bestyrelse, hvis man udnytter
mulighederne bevidst. 
En ureflekteret tilgang giver omvendt ikke
sikkerhed for en optimal sammensætning
set ud fra institutionens behov. Mange mu-
seer og kommuner synes helt at følge
ovenstående retningslinjer i relation til de
tre former for ejerskab. Det betyder, at
flere museers bestyrelser er lig kommu-
nens kulturudvalg eller på anden vis udgør
en klar overvægt af politikere og forenings-
medlemmer. Dette er rent faktisk også
tilfældet i flere selvejende museer. 
De kompetencer, der er repræsenteret i et
kulturudvalg eller en foreningsbestyrelse
behøver dog ikke svare til de kompetencer,
som kræves for at sikre et museums drift,
udvikling og professionalisering. Da besty-
relserne er en del af ledelsen, formelt den
øverste, kan dette være helt afgørende for
museets udviklingsmuligheder.

Bolden er givet op – og grebet
Der er dog en tydelig tendens til, at flere
og flere museer og kommuner begynder at
fokusere på, hvordan bestyrelsesarbejdet
kan udvikles gennem diverse uddannelses-
tiltag, guidelines og andre måder at sam-
mensætte bestyrelser på end hidtil, fx på
grundlag af en kompetenceprofil.
Et eksempel er Sydvestjyske Museer. Muse-
ets nye bestyrelse er netop konstitueret på
baggrund af den forhenværende bestyrel-
ses beslutning om nuværende bestyrelse
har besluttet at handle aktivt jf. Kulturarvs-
styrelsens ”Udredning om fremtidens mu-
seumslandskab”, Liebst-udvalgets anbefa-
linger til god ledelse og museets kvalitets-
vurderinger. Derfor igangsatte man i efte-
råret 2011 en proces med ekstern bistand,
som skulle føre til en ny og kompetenceba-
seret sammensætning af bestyrelsen. Muse-
umsdirektør Flemming Just udtaler:
”Diverse krav om mere samarbejde, mere
forskning, styrkelse af den digitale formid-
ling og internationalisering betyder nød-
vendigvis, at man må have en anden til-
gang til bestyrelsesarbejdet end tidligere.
Museumsdrift er først og fremmest en le-
delsesopgave, som kræver en stærk og pro-
fessionel bestyrelse, der kan udfordre lede-
ren.”
Sydvestjyske Museers eksempel er interes-
sant af flere årsager. For det første har be-
styrelsens samlede kompetenceprofil
været omdrejningspunktet for sammen-
sætningen. Bl.a. har bestyrelse og direk-
tion i fællesskab defineret tre særlige pro -
filer, som man har fundet relevante i for-
hold til morgendagens udfordringer.

Kompetencerne er indhentet eksternt og
vedrører områderne forretningsforstå-
else/strategi, forskning og formidling.
For det andet skal fremhæves den proces,
der ligger til grund for bestyrelsens konsti-
tuering – et skoleeksempel på en dialogba-
seret udpegning baseret på et tillidsfuldt
samarbejde mellem bl.a. kommune og
museum, hvor de udpegningsberettigede
har lyttet til og forstået de strategiske per-
spektiver i de indstillinger, som bestyrelsen
er kommet med.
Processen skitseres kort nedenfor:

Kommunen er så at sige sidste mand på
bolden. Udviklingen af bestyrelsesarbejdet
på museerne, herunder en optimal sam-
mensætning af bestyrelserne, vil derfor af-
hænge dels af kommunens dagsorden og
”strategiske udfarenhed”, dels af et godt og
tillidsfuldt samarbejde mellem kommu-
nens politikere og museets ledelse. 
Det er vores indtryk, at der rundt omkring
på de danske museer er tradition for et godt
og tæt samarbejde med kommunen og der -
med et godt grundlag for udvikling. Og som
nævnt er flere kommuner allerede bevidste
om behovet for at bringe særlige kompe-
tencer ind i deres selvejende institutioner. 
Man kan antage, at tendensen vil forstær-
kes fremover af den simple årsag, at
mange kommunalpolitikere har et uhørt
højt antal bestyrelsesposter pr. person (i
nogle kommuner et gennemsnit på 19, 5
bestyrelses- og udvalgsposter) sideløbende
med deres job som byrådsmedlem og civil-
job. Det betyder, at de vil have svært ved at
udføre deres respektive job kvalificeret,
herunder opfylde deres hverv som besty-
relsesmedlem. Flere kommuner arbejder
derfor på en løsning, hvor man i stedet for
at udpege politikere, udpeger eksterne er-
hvervsfolk, fagfolk mv. til posterne. Kom-
munen vil i stedet sikre sin indflydelse på
de selvejende institutioner gennem en
øget kontraktstyring. 
Udviklingen kommer i dette tilfælde som
følge af en helt anden dagsorden end den
at sikre museerne den professionelle le-
delse, Kulturministeriet kalder på. Spørgs-
målet er, om Kulturministeriets retnings -
givende standardvedtægter for museer
burde pege mere i den retning, som de
også advokerer for i ”God ledelse i selve-
jende institutioner”? Det kunne være værd
at undersøge, fx i forbindelse med en
kommende revidering af museumsloven,
som forventes i kølvandet på museumsud-
redningen og senest i foråret 2013.

Hvordan sikre de rette kompetencer?
Der er mange hensyn at tage i forbindelse
med sammensætning af en bestyrelse. Men
ideelt set bør den tage udgangspunkt i mu-
seets strategi og et fire-femårigt perspektiv.
I lyset heraf udpeges de kompetencer, som
er nødvendige for at opfylde de strategiske
overvejelser og basalt set sikre bestyrelsen
de rette forudsætninger for at drive og ud-
vikle virksomhed og fungere som kvalifice-
ret sparring til den daglige ledelse.
Nedenstående figur giver et bud på de
kompetencer, som er vigtige i relation til
kulturinstitutioner anno 2012:
Figuren stammer fra et kompetencehjul
udviklet af Pluss Leadership til bl.a. kultu-

● Bestyrelse og direktion kommer i fæl-
lesskab frem til hvilke kompetencer,
man gerne ser repræsenteret i besty-
relsen

● Direktionen lister 3-4 konkrete emner
inden for hver kategori

● Bestyrelsen behandler emnerne og
udformer en indstilling til den udpeg-
ningsberettigede myndighed, i dette
tilfælde Esbjerg Erhvervsudvikling og
de to museumsforeningers bestyrelser.
Herunder peges på den kandidat,
som bestyrelsen anser for at besidde
de rette kompetencer, individuelt og
set ift. bestyrelsens samlede kompe-
tenceprofil

● Det endelige valg/den endelige ud-
pegning foretages af ovennævnte ud-
pegningsberettigede

At kompetencer og ikke andre interesser
har været afgørende for valget, er bl.a.
klart i tilfældet Esbjerg Erhvervsudviklings
beslutning om at udpege den kandidat,
som bestyrelsen har peget på. Omtalte
kandidat var et blandt tre navne og repræ-
senterer en virksomhed uden for kommu-
nen, mens de to øvrige var stærke lokale
erhvervsnavne.

Kommunen er afgørende
Eksemplet fra Sydvestjylland peger på en
vigtig præmis for udvikling af bestyrelsesar-
bejdet. Til trods for vedtægternes forholds-
vist frie rammer, er situationen den, at skal
arbejdet udvikles i praksis, må også kom-
munen erkende behovet for at relatere ar-
bejdet til de mange samfundsmæssige og
økonomiske hensyn, museerne er under-
lagt. Og derpå vælge at indtage en bevidst,
strategisk tilgang til behovet. Idet; fordi be-
styrelsen ikke er selvsupplerende, er det
nødvendigt for bestyrelsen og direktionen
at indgå i dialog med dem, der er udpeg-
ningsberettigede. I museernes tilfælde er
det i varierende omfang hovedtilskudsy-
der, dvs. kommunen, som også er den, der
skal godkende museets vedtægter. 
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rinstitutioner. Ved hjælp af en simpel sco-
remodel er det muligt at tegne et billede af
bestyrelsens status quo sammenlignet med
den optimale kompetenceprofil. Ud fra
analysen er det muligt at indhente nye
kompetencer og udvikle dem, der allerede
er repræsenteret i bestyrelsen, alt efter
dens handlingsmuligheder.
Dette er et vigtigt fokus af to grunde: Dels
har ikke alle museer samme grundlag for
at handle som fx Sydvestjyske Museer. Det
vil fx afhænge af museets størrelse, organi-
sering, den siddende bestyrelse, kommu-
nens dagsorden og strategiske vilje og tæft,
forholdet mellem museum og kommune
mv. Dels vil der fortsat være bestyrelses-
medlemmer, som repræsenterer et politisk
bagland, en museumsforening, medarbej-
derstaben el. lign., og som ikke nødvendig-
vis besidder de kompetencer, der er nød-
vendige set ift. udviklingen i museumsver-
denen og de udfordringer og muligheder,
som opstår i kølvandet herpå.  
Der ses tilsvarende positive takter i det
danske museumsvæsen, hvad angår kom-

petenceudvikling i et bestyrelsesperspek -
tiv. Flere og flere museer prioriterer at af-
holde bestyrelsesseminarer og -kurser for
bestyrelser og evt. direktionen. Også Sam-
menslutningen af museumsforeninger i
Danmark (Sammus) har aktivt grebet bol-
den, hvad angår deres og deres medlem-
mers rolle i en professionalisering af besty-
relsesarbejdet.
Museumsforeningerne er i stor ud-
strækning ophav til landets museer, og de
frivilliges involvering i museerne er fortsat
det, der medvirker til at skabe og opret-
holde den værdifulde, lokale forankring.
Sammus leverer mange medlemmer til
museernes bestyrelser, idet stort set alle
museer uanset ejerskab har mindst ét fore-
ningsudpeget medlem. Det er derfor posi-
tivt, at også foreningerne er opmærk-
somme på udviklingen og udfordringerne
på og for museerne. Formand for sam-
menslutningen, Jens Olufsen, beskriver
behovet som følger:
”På grund af den omfattende fusionsten-
dens i museumssektoren, må vi se i øjnene,

at forretningen bliver større i relation til
både antal ansatte og den økonomi, der
skal forvaltes. Det stiller krav om, at det er
de rigtige personer med de rette kompe-
tencer, som sidder i bestyrelsen. De skal
samlet set kunne udstikke retning i form af
en strategi og tage det overordnede ansvar
for driften. Det er ikke længere nok kun at
interessere sig for historien, det handler
om de overordnede linjer”.
Han fortsætter:
”Hvis vi som museumsforeninger fortsat vil
have indflydelse på bestyrelsesniveau, så
må vi sørge for, at det er folk, der magter
opgaven”.
Sammenslutningen har inden for de sene-
ste år fokuseret på at få udviklet bestyrel-
seskurser for forenings- og bestyrelsesmed-
lemmer og deltaget i debatter om muse-
umsudredningen eksternt og internt i for-
eningen. I 2012 overvejer foreningen at
lade den årlige temadag stå i bestyrelsens
navn, ligesom der er planer om nye besty-
relseskurser særligt målrettet foreningens
medlemmer. 

Den nyligt fratrådte bestyrelse for Sydvestjyske Museer, fra venstre: Dan Møller Morten Søvsø, medarbejderrepræsentant, Kjeld Thamdrup, næstformand ,
Knud Jager Andersen, kulturudvalgsformand, Hans Berg Madsen, Birthe Rasmussen, formand, Paul Holst, Henrik H. Kristensen, adm.chef, 
Ib Laursen, Flemming Just, direktør. Foto: Mikkel Kirkedahl Nielsen.



haveanlæg var åbne, indvarsler en ny peri-
ode. Op gennem 1800-årene fik den land-
skabelige have betydning som model for of-
fentlige parkanlæg, forlystelseshaver, grøn-
ne kirkegårde og villahaver.
”Naturen og Kunsten” henvender sig til en
bred kreds af læsere med historiske og kul-
turhistoriske interesser.
312 s., indb., mere end 300 ill. Tysk resu-
mé. Forlaget Historiemus, 4953 Vester-
borg. www.historiemus.dk Pris 380 kr.

Present on site. Transforming Exhibitions
and Museums
Af Bruno Ingemann
Why are exhibitions and museums so im-
portant? What can they be used for? Who
determines relevance in a transformative
process?
Transforming exhibitions is not just some-
thing you do, it is something that gets bet-
ter the more you do it. This book looks at
the intersection  of the visitor or user, who
gets personal and cultural meaning from
their visit and the museum as it appears in
the design of the exhibition. It examines
on-site communication for intentional and
hidden content and messages, and reveals
possible relations to the visitor, his or her
world and society in general. This investiga-
tion also focuses on the processes involved
in interpretation and design and takes a
closer look at the practices of exhibiting
rather than the objects on display.
The four main themes in the book are:
Constructions – The visitor at an exhibition
Questions – Experience and learning processes
Invisibles – The exhibition design processes
Openings – Category, objects and communication
‘Present on site’ is relevant not only for stu-
dents and researchers in the field of muse-
um communication, media and design stu-
dies, but also for exhibition and museum
practitioners.
398 s., 147 ill. farve. Lejre: Visual Memory
Press. Kan downloades: www.present-on-
site.net

Robert Storm Petersen. Plakatfuld
Tekst af Peter Michael Hornung
Storm P-museet har i anledning af museets
genåbning efter gennemgribende renove-
ring udgivet en bog om og med Robert
Storm Petersens plakater.
112 s., gennemill., Storm P-Museet, Køben-
havn 2012. Pris 250 kr.

På tværs og på trods. Om ægteskabsimmi-
gration i Danmark
Af Pia Lund Poulsen
Verden er blevet mindre, og den globale
udvikling har betydet at man i stigende om-
fang finder en partner uden for Danmarks
grænser. Loven om ægtefællesammen-

Det oprejste menneske I-III 
Af Leo Tandrup
Forfatteren Leo Tandrup er i dette store
trebindsværk gået i alliance med store
kunstnere op gennem historien for at finde
frem til, hvorledes de har inspireret deres
nutid og fremtid i opgør med magtens og
elitens overgreb på borgere og befolknin-
ger. Igennem analyser og fortolkninger af
kunstværker fra oldtiden til det 21. århun-
drede beskriver og vurderer forfatteren hi-
storiens op- og nedture i kultur og civilisa-
tion. Hans konklusion er klar: Kun med
hjælp fra en mere aktiv og traditionsbevidst
kunst og kulturel fortrop end den historie-
løse, kan vi komme igennem den dybe ån-
delige krise med en ny gammel medmen-
neskelighed.
Det oprejste menneske ligger i forlængelse af
Leo Tandrups omfattende forfatterskab
med historiens aktører og med kunsten
som kilde.
Bd. I: Fra huleboer til mørk middelalder:
På sporet af fremskridt, kriser, gæring og
nedture, Vestens kulturer og civilisationer
set i lyset af kunsten.
Bd. II: Den faustiske kultur
Bd. III:Den moderne civilisation.
I alle tre bind: Noter og  henvisninger. Ka-
piteloversigt. Billedfortegnelse. Person- og
sagsregister.
670, 780 og 768 s, indb., rigt ill. farve. 
Aarhus Universitetsforlag, 2012. 
Pris: 799,95 kr.

Naturen & Kunsten – landskabshavens 
kulturhistorie i Danmark 1780 – 1830
Af John Erichsen og Louise Skak-Nielsen
Bogen tager udgangspunkt i dette modsæt-
ningsfyldte begrebspar, som var centralt,
ikke alene for den landskabelige have, men
for tiden. Landskabshaven groede ud af en
voksende naturfølelse og civilisations-
træthed og skabte nye haveformer med na-
turen som forbillede, vel at mærke en ar-
rangeret og forskønnet natur.
Bogen beskriver, karakteriserer og analyse-
rer 15 kendte og ukendte haver, bl.a. Fre-
deriksberg Have, Gisselfeld, Aalholm, San-
derumgaard, Dronninggaard, Classens
Have i København, en købmandshave i
Aarhus og to præstegårdshaver på Falster.
Bogen rummer et uddybende afsnit om ti-
dens betydeligste havekunstner, Antoine
Bose de la Calmette, der skabte det roman-
tiske haveanlæg Liselund på Møn. Her
fremlægges et nyt syn på Danmarks kendte-
ste landskabshave.
Bogen ser på den nye havemode som men-
neskets spejling i naturen. I den følsomme
tid stimulerede landskabshaven sanser og
fantasi. Haven var også en scene for elitens
livsstil og en fornyelse af det sociale liv med
andre samværsformer i det fri. At flere

føring og de konsekvenser, den har haft,
har fyldt meget i mediebilledet og på den
politiske dagsorden. Gruppen af immi-
granter, der kommer til Danmark via fami-
liesammenføring med dansk ægtefælle, har
dog fået begrænset forskningsmæssig inter-
esse. Gennem personlige fortællinger iden-
tificerer denne bog en række temaer, der
er præsenteret blandt et udsnit af tværkul-
turelle par, og giver derigennem et me-
ningsfyldt billede af fænomenet ægteskabs-
immigration i Danmark. Bogen indgår så-
ledes som en del af Immigrantmuseets
forskning i indvandringens kulturhistorie.
Materialet bygger på 24 kvalitative inter-
views med både par og enkeltpersoner.
Samlet set har mere end 40 personer fra
tværkulturelle ægteskaber udtalt sig i for-
bindelse med undersøgelsen. Der er for-
søgt at opnå en spredning i nationalitet, al-
der, bopæl og køn. Undersøgelsen har kun
fokuseret på ægteskaber mellem danske
statsborgere og udlændinge.
Litteratur. Avisartikler. Radioudsendelser.
Link.
205 s., indb., ill. farver. Immigrantmuseet
v. Forlaget Frydenlund, 2012.

Landsbykataloget – Kulturmiljøer i Lolland
Kommune
Landsbykataloget udkom første gang i
2007 og er nu genudgivet i en ny revideret
digital udgave.
Begrebet kulturmiljø definerer sammen-
hængende kulturhistoriske spor i landska-
bet, sammensat af forskellige kulturhistori-
ske elementer, som tilsammen udgør en
større fortælling. I Landsbykataloget er kul-
turmiljøerne registreret i to kategorier,
landsbyer og herregårde. Hver lokalitet har
et opslag med en beskrivende tekst, kort-
udtræk med kulturmiljøafgrænsninger og
nutidige fotos.  Man kan ikke frede og be-
vare alt, men man kan pege på områder,
som især rummer informationer om forti-
den. Der, hvor landskabet fortæller en cen-
tral historie om, hvordan vi er kommet der-
til, hvor vi står i dag, bør man tage specielle
hensyn i planlægningen. Landsbykataloget
er et led i dette arbejde.
Publikationen er udarbejdet af Museum-
Lolland-Falster for Lolland Kommune.
Museum Lolland-Falster 2007 og 2012.
www.aabne-samlinger.dk/lollandfalster/hi-
storie/registranter/kulturmiljoe/landsby-
kataloget.pdf

Københavns Befæstning
Af Jens Ole Christensen, Michael H. Clem-
mesen og Ole Frantzen
I denne første samlede fremstilling af
Københavns Befæstnings militære historie
fortælles om Danmarks sikkerhedspolitiske
problemer i spillet mellem stormagterne
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og den rivende militærteknologiske udvik-
ling i årene op til 1. verdenskrig; om de for-
svarspolitiske overvejelser bag anlægget,
om den planlagte anvendelse af Køben-
havns Befæstning i kamp og om de cen-
trale aktører i en dramatisk periode af Dan-
markshistorien.
340 s. Gads Forlag, 2012. Pris 349 kr.

Tysk kulturhistorie fra 1648 til i dag
Red.: Anna Sandberg og Detlef Siegfried
Bogen giver den alment interesserede
læser et samlet billede af den tyske kultur
fra trediveårskrigen til i dag. I tolv kapitler
fortæller tolv af Danmarks forskere om
hver deres periode i et essayistisk, bredt for-
midlende og læsevenligt sprog. Kulturhi-
storien griber bredt om såvel politisk som
fin og folkelig kultur. Den dækker littera-
tur, billedkunst, arkitektur, film, teater, mu-
sik og design. Den dækker livsformer, poli-
tisk kultur, traditioner, skikke, religiøsitet,
sport og massemedier.
488 s. Gyldendal. 2012. Pris 399 kr.

Pigen fra Ausschwitz
Af Morten Vestergaard
På en villavej i Fredericia bor en 86-årig
kvinde med en gribende og grusom histo-
rie. Arlette fortæller i bogen om sin op-
vækst i Paris, arrestationen, deportationen i
kreaturvogne og opholdet i koncentrati-
onslejrene. Om at overleve som kz-fange.
Om at tie og holde minderne for sig selv.
Og om kærligheden, som efter krigen førte
hende til Danmark, hvor hun stiftede fami-
lie og virkede som gymnasielærer.
208 s., Jyllands-Postens Forlag, 2011. 
Pris 250 kr.

Naturen og Lyset
Af billedkunstneren Anita  Houvenaegel
med tekster af Niels Brunse, Karsten Nis-
sen, Troels Laursen og Torben Weirup
Billedkunstneren Anita Houvenaegel har i
de senere år nyfortolket ti kirker på Fyn og
i Jylland.
I bogens første halvdel fortæller kunstne-
ren selv om sit liv og sit arbejde. I anden
halvdel er teksterne af forfatteren Niels
Brunse, biskop Karsten Nissen, sognepræst
Troels Laursen og kunstanmelderen Tor-
ben Weirup – om kunstnerens kirkeud-
smykninger.
280 s. Forlaget Per Kofod. 2012

Kuratering af Samtidskunst
Red.: Sanne Kofod Olsen, Malene Vest
Hansen, Lotte Juul Petersen og Malene 
Natascha Ratcliff
Bogudgivelsen er den første i Danmark,
der fokuserer på kuratering som fag og
praksis. Kuratering spiller en stadig større
rolle i samtidskunsten. Bogen er en intro-

duktion til skiftende forståelser af udstil-
lings- og kuratorpraksisser og deres udfor-
dringer, indkredset gennem både teoreti-
ske, historiske og personlige betragtninger.
206 s.. Museet for Samtidskunst, Roskilde
2012. Pris 199 kr.

For the Health of the Enslaved. Slaves, 
Medicine and Power in the Danish West 
Indies 1803-1848
Af Niklas Thode Jensen
I Dansk Vestindien var dødeligheden høj,
især blandt slaverne. Med afskaffelse af den
danske slavehandel i begyndelsen af det
nittende århundrede blev det et presse-
rende problem, fordi det nu ikke længere
var muligt at erstatte døde slaver med nye
fra Afrika. På denne baggrund undersøger
forfatteren sygdoms- og sundhedsforhold
samt den sundhedspolitik, de koloniale
myndigheder og plantageejere følgelig tog
initiativ til.
Bogen er udkommet på engelsk.
352 s., Museum Tusculanums Forlag, 2012.
Pris 400 kr.

Titanic – De Danske Fortællinger
Af Jesper Hjermind og Mette Hjermind
McCall
12 forventningsfulde danske passagerer
køber i foråret 1912 billet til Titanic. Blandt
dem er den succesfulde lokomotivkon-
struktør Jacob Milling, tjenestepigen Karla
Andersen, landmanden Hans Givard og
barberen Claus Peter Hansen. Om bord
går også det eneste skandinaviske besæt-
ningsmedlem, den danske steward Charles
Valdemar Jensen.
Bogen er en indlevende og detaljeret be-
retning om de 13 danskeres dramatiske
skæbne. Vi følger deres liv før afrejsen fra
Southampton og videre over Atlanterhavet
på luksuslineren, hvor drømmerejsen en-
der som et mareridt. Bogen bringer både
fotos, illustrationer og breve, som aldrig
har været offentliggjort før. 
Samtidig trækker bogen tråde fra katastro-
fen til hele det danske samfund – og præ-
senterer undervejs læseren for helt nye
danske vinkler på forliset. Deriblandt histo-
rier om danskere, som ikke var med på
Tita nic, men for hvem katastrofen fik altaf-
gørende betydning.
Indlagt stor A-2 plakat med detaljeret over-
sigtplan over Titanic.
192 s., indb., gennemill. med 130 billeder i
farver. Forlaget Viborg. Pris 299 kr. Eksp.:
www.forlagetviborg.dk

Jysk Granitkunst: Jyllands løver, Jyllands
søjler og øvrige perler
Af Carsten Bach-Nielsen
Introduktion til romansk kunst set på bag-
grund af vikingetidens kunst og som et in-

ternationalt fænomen. Bogen gennemgår
håndværket, kunsten, motiverne, deres
vandringer og stærke symbolværdi. Især af-
bildningen af løverne har et særligt fokus.
116 s. Foreningen Jyllands Løver, 2011
(Forlaget Viborg). Pris 250 kr.

Teatermuseet i Hofteatret, webtekst 6
Tilværelsen er en cirkus – om Jeppe på
Bjerget 2012 er en samtale om Jeppe på
Bjerget mellem dramaturg Louise Rahr
Knudsen og Jens Albinus, som spillede
Jeppe i Aarhus Teaters opførelse af kome-
dien i februar-marts 2012 i den tyske Volks-
bühne-instruktør Milan Peschels iscenesæt-
telse.
Webteksten kan læses på www.teatermu-
seet.dk

Årsskrifter
Industrilandskabet omkring Danfoss. Års-
skrift XXV 2012. Museum Sønderjylland
Cathrinesminde Teglværk
Af Ann Merete Albæk, Peter Dragsbo, May-
Britt Rørmose Hansen, Anne Sofie Harte-
lius og Torben A. Vestergaard
Danfoss og Cathrinesminde Teglværk blev
begge i 2007 udpeget som to ud af i alt 25
nationale industriminder. De var de eneste
i Sønderjylland. Udnævnelsen var ikke en
fredning, men en formaning til myndighe-
der og private om at passe på disse lokalite-
ter. Bestræbelsen var et led i Kulturarvssty-
relsens (nu Kulturstyrelsens) satsning på at
øge opmærksomheden over for industri-
samfundets kulturarv.
Forord. Indledning. Tidslinje.
Hertugland og Bondeland. Nordals før
Danfoss.
Rids af Danfoss’ historie. Historien om en
virksomhed.
Danfoss’ fabrikshistorie. Gennemgang af
bygningerne.
Danfoss-byen. Byplan og boligbebyggelser.
Registrering af boligbebyggelser i Danfoss-
byen. Nordborg, Langesø og Havnbjerg.
Landskabet omkring Danfoss.
Afsluttende bemærkninger. Forslag til op-
følgende projekter. 
Litteraturliste. Cathrinesmindes Venner.
Årsberetning 2011. Cathrinesminde Tegl-
værk. Årsberetning 2011. Historisk Værk-
sted. Årsberetning 2011.
162 s., heftet , Ill. farve og s/h. Museum
Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk,
Cathrinesmindes Venner. I samarbejde
med Sønderborg Kommune, 2012.

Kataloger/Publikationer udgivet i 
forbindelse med udstillinger
TREFFPUNKT: BERLIN
I forbindelse med udstillingen (til 22.7.) er
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Carl Bloch – Hyldet og hånet
I forbindelse med udstillingen (til 9.9. og
senere på Øregård Museum 20.9. til
27.1.2013) er udgivet en rigt illustreret ka-
talogbog, der præsenterer den nyeste
forskning om Carl Bloch. Her giver en
række bidragydere hver deres synsvinkel på
Bloch og hans maleri. Samlet viser de, at
Bloch ikke bør ses som et sidespring i for-
hold til udviklingen. Han var med sine am-
bitiøse og gennemarbejdede værker en in-
tegreret del af tidens nye strømninger. Carl
Blochs maleri udfordrer således de begre-
ber, vi hidtil har brugt til at beskrive det
moderne gennembrud i maleriet. Og han
udfordrer også forestillingen om, at der
findes en særlig dansk malemåde.
Bogen har bidrag af Jens Toft, Lektor ved
Institut for Kunst og Kultur, Københavns
Universitet; Annette Rosenvold Hvidt,
Kunstformidler ved Statens Museum for
Kunst; Peter Nørgaard Larsen, Ph.D. og
Forsknings- og samlingschef ved Statens
Museum for Kunst; Trine Paulsen, Bloch-
forsker og mag.art. i kunsthistorie; Gerd
Rathje, Leder af Museet for Religiøs Kunst;
Louise Toft, mag.art. i kunsthistorie; David
Burmeister, Ph.D. og redaktør ved Dan-
marks Kirker samt Sidsel Maria Sønder -
gaard, direktør for Øregaard Museum.
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig og Øre-
gaard Museum, Hellerup, 2012

Pink Caviar. Nyerhvervelser 2009-2011
I forbindelse med udstillingen (til 19.8.)
udgiver Louisiana en lille bog ”Nyerhver-
velser 2009-2011” med illustrationer og
tekst af Poul Erik Tøjner om de enkelte
kunstnere.
Louisiana, Humlebæk, 2012

Edward Kienholz. Five Car Stud
I forbindelse med udstillingen i Amerika
og Europa (på Louisiana til 21.10.) har 
Louisiana udgivet et internationalt katalog
på engelsk, et studie af ét værk med bidrag
af den tyske kunsthistoriker og kunstkriti-
ker Roberto Ohrt, den amerikanske profes-
sor Thomas McEvilley, interview med
kunstneren Paul McCarthy og et genoptryk
af Kienholz’ legendariske Sawdy Book.
Det engelske katalog er støttet af the Getty
Research Center i Los Angeles.
Lousiana, Humlebæk 2012

”Afgang 2012”. Det Kgl. Danske Kunstaka-
demis Billedkunstskoles afgangsudstilling
2012
Til udstillingen (til 29.7.) er udgivet et ka-
talog tilrettelagt af de studerende i samar-
bejde med Pist Protta.
Nikolaj Kunsthal, København 2012

udgivet et rigt illustreret katalog med for-
ord af Christian Gether, introduktion til
udstillingen af museumsinspektør Naja
Rasmussen, essays af fire deltagende kunst-
nere og en kunstnerduo, der fortæller om
et særligt inspirerende sted i Berlin samt
nye digte af forfatterne Ursula Andkjær Ol-
sen, Palle Sigsgaard og René Jean Jensen.
Til udstillingen hører desuden en mobilap-
plikation, der giver yderligere information
om værkerne, og som placerer kunstvær-
kerne på deres fysiske eller mentale oprin-
delsessted i Berlin.
Kataloget og applikationen fungerer som
en alternativ guide, som man kan med-
bringe, når turen går til den tyske hoved-
stad.
Ill. ARKEN, Ishøj, København, 2012

Modernisme – Maleriets Fornyelse 1908-41
I forbindelse med udstillingen (til 26.8.) er
udgivet en rigt illustreret forskningspubli-
kation på dansk og engelsk. Dr. Phil. Len-
nart Gottlieb har skrevet hovedteksten i
publikationen, der har forord af museums-
direktør Jens Erik Sørensen.
Rigt ill. ARoS Aarhus Kunstmuseum, 
2012

Søren Elgaard – Metropolis
I forbindelse med udstillingen (til 5.8.) er
udgivet bogen ”Metropolis” 
120 s., Forlaget SE. Pris 200 kr.

Mentale Landskaber
I forbindelse med udstillingen (til 26.8.) er
udgivet katalog – på dansk og italiensk og
publiceres samtidig i Italien og Danmark.
Bornholms Kunstmuseum, 2012

Francois Boucher. Fragmenter af et 
verdensbillede
I forbindelse med udstillingen (17.8. til
4.11.) udgiver Gl Holtegaard et katalog
med tekster af Direktør Mads Damsbo, In-
spektør ved Musée du Louvre Francoise
Joulie, Leder af Forskningscenter for Teg-
nekunst på Statens Museum for Kunst
Chris Fischer og inspektør ved Det Natio-
nalhistoriske Museum på Frederiksborg
Slot Thomas Lyngby.
Gl Holtegaard, Holte

Karl-Otto Hedal. En dansk kunstner i 
Småland
I forbindelse med udstillingen (til 24.6.) er
der udgivet et katalog med billeder af Karl-
Otto Hedal. Kataloget indeholder desuden
en artikel af filminstruktør og ven af Hedal,
Henning Carlsen, samt en artikel af den
svenske kunstkritiker Thomas Millroth.
Pris 48 kr.
Johannes Larsen Museet, Kertminde, 
Østfyns Museer, 2012

Jens Galschiøt mellem kunst og politik
Til udstillingen på Randers Kunstmuseum
og i Randers midtby (til 22.7.) er udgivet et
særnummer af museets magasin Ud-tryk
med artikler af kunstkritiker Torben 
Weirup og Lise Jeppesen.
Randers Kunstmuseum 2012

Billedhuggeren Erik Varming
I forbindelse med udstillingen (til 26.8.) er
udgivet katalog med tekst af kunsthistorike-
ren, mag.art. Rasmus Kjærboe samt foto-
grafiske gengivelser af en stor del af Var-
mings oeuvre
Sorø Kunstmuseum 2012

Gennemlyst – på sporet af Bosch og Breu-
gel. On the Trail of Bosch and Breugel –
Four Paintings United under Cross-exmi-
nation
Bogudgivelse forbindelse med udstillingen
(til 21.10.). Alle forskningsresultaterne fra
de forskellige involverede discipliner er
publiceret i den rigt illustrerede bog.
Archetype Publications, London, in colla-
boration with CATS. Pris 295 kr.

Tyske Verdensbilleder 1890-1930
I anledning af udstillingen (til 12.8.) er ud-
givet katalog med artikel af Thomas Leder-
balle og med forord af Karsten Ohrt.
64 s., rigt ill. Dansk med engelsk oversæt-
telse.  Statens Museum for Kunst, Den Kgl.
Kobberstiksamling, 2012. Pris 68 kr.

Tapio Wirkkala billedhugger
I forbindelse med udstillingen (til 30.9.) er
udgivet et omfattende og rigt illustreret ka-
talog med bidrag af Juhani Pallasmaa, Pirjo
Honkasalo, Jenifer Opie, Pontus Kyander,
Jan Förster, Timo Valjakka, Hannele Save-
lainen, Robert Wilson, Gio Ponti og Anne
Blond.
Kunstmuseet i Tønder, Museum Sønderjyl-
land, 2012.

Hinsides Horisonten. Poul Anker Bech og
Niels Lergaard
Udstillingen (Vendsyssel Kunstmuseum til
19.8., derefter Arbejdermuseet og Born-
holms Kunstmuseum) ledsages af et kata-
log.
Forord af Lars Kærulf Møller, Hanne Abild-
gaard og Sine Kildeberg.
Sine Kildeberg: Mødet. Noter
Lars Kærulf Møller: Bag det blå hav.
Poul Anker Bech i Jyllands-Posten 22. juni
1999 (uddrag): Fænomenet Lergaard.
Udvalgt litteratur. Værkfortegnelse.
100 s., rigt ill. farve. Vendsyssel Kunstmu-
seum, Hjørring 2012.

Mennesker og Natur – Fotografier af Luca
Berti
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I forbindelse med udstillingen (til 5.8.) er
udgivet en bog med Luca Bertis fotografier.
Ærø Museum, Ærøskøbing 2012

Underværker – Mesterværker fra danske
privatsamlinger
Til udstillingen er udgivet katalog med
tekst af museumdirektør, mag.art. Gitte
Ørskov, mag.art. Jeanett Stampe og ph.d-
studerende,cand.mag. Theis Vallø Madsen.
KUNSTEN Museum of Modern Art, 
Aalborg 2012

Tidsskrifter
Nyt om Arbejdermuseet, april-september,
2012, nr. 2
Red.: Louise Karlskov Skyggebjerg, Hanne
Abildgaard, Henning Grelle, Margit Bech
Larsen, Helle Leilund, Linda Nørgaard An-
dersen, Kirsten Nøhr Christiansen, Bendt
Thuesen og Preben Sørensen
Louise Karlskov Skyggebjerg: Gæster i mas-
sevis.
Plakaten som redskab i en politisk kamp.
Valgplakaten – en historie om forfald.
Arbejderhistorieprisen 2011.
Hanne Abildgaard: Hinsides horisonten –
et møde mellem Poul Anker Bech og Niels
Lergaard.
Connie Hansen: ”Klassen bliver aldrig helt
den samme”. Integration af museumsfor-
midling i udskolingens projektarbejde. Om
”Kvinder til salg”.
Henrik Hagemann: En lidt upåagtet nor-
disk indsats – Om Anker Jørgensen og Nor-
disk Råds indsats til støtte for de baltiske
landes frigørelse fra Sovjet.
Bendt Thuesen: Fortsat fremgang for ven-
neforeningen. Referat af generalforsamlin-
gen i Arbejdermuseets Venner.
Udkommer 3 gange om året. Arbejdermu-
seets Venner.

Fund & Fortid. Arkæologi for Alle, num-
mer 1, 2012
Red.: Niels Bødker Thomsen, Iben Skib-
sted Klæsøe, John Petersen, Niels Ishøj
Christensen, Alan Tomlinson, Benny Staal
og Peter Hoffmann.
Leder: Arkæologi & Økonomi.
Ulla Mannering: Dragt og Design – Del 4
Per Lotz: Stenalderredskaber af træ fra
Tudse Hage – Del 3
Leif Arvidsson: ”En skäppa flintflis” – at
göra fynd på museum.
Niels-Christian Clemmensen: Laserscan-
ning til afsløring af fortidsminder.
Kim Lund-Hansen og Kenn Brian Sonne:
Jernaldergravpladsen på Lauegård, Nexø.
Villy Falk: To flotte ben.
René Laursen: Et hverdagssmykke i luksus-
udgave.
Udkommer 4 gange om året. Sammenslut-

ningen af Danske Amatørarkæologer.
(SDA). www.arkaeologi-sda.dk

KATALOG  Journal of Photography & 
Video 24.1, 2012
Red.: Jens Friis og Ingrid Fischer Jonge
Ingrid Fischer Jonge: Viggo Rivad. Huma-
nity and the world… Mennesket og ver-
den…  
Finn Larsen: Man’s Land (Grønland).
Jens Friis: Michel Campeau EXIT Chemi-
cal Chambers of Photography.
Jens Friis: 2012 Fototriennale.dk  Get 
Focused – and ready.
Johan Zimsen Kristiansen: Great Gursky at
Louisiana Museum of Modern Art.
Book reviews.
Udgives på dansk og engelsk.
Udkommer 3 gange om året. Museet for
Fotokunst, Brandts, Odense. E-mail: kata-
log@brandts.dk

Kulturstudier, 1, maj 2012
Red.: Mette Tapdrup Mortensen
Peter Agerbo Jensen: Christian IV’s tugt- og
børnehus. Social institution eller merkanti-
listisk foretagende?
Hanne Jørndrup: Journalistik om et bebu-
det historisk øjeblik. Danske avisers blik på
præsident Obamas indsættelse.
Bertel Nygaard: Arbejderpolitik i 1848. De
københavnske ”pariserhåndværkere”
Ning de Coninck-Smith: Tusinder af vinge-
skudte trækfugle. Soldatergrave og dansk-
franske erindringssteder 1915-1925 ca.
Anne Mia Steno: Parallelle verdener. Ma-
gisk og rituel praksis blandt moderne
hekse i Danmark.
Tradition og modernisering på landet i
Danmark 1660-1800. Oppositionsindlæg
mod Steen Buscks disputats forsvaret ved
Aarhus Universitet 25. november 2011:
Finn-Einar Eliassen: Tenke det, ønske det,
ville det med – men gjøre det!
Carsten Porskrog Rasmussen: Sundby Mors
mellem dynamik og tradition.
Karl-Erik Frandsen: Landsbyens anatomi.
Kulturstudier er et dansk tidsskrift for kul-
turhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhi-
storie. Det er dannet i 2010 ved sammen-
lægning af Fortid og Nutid og Folk og Kul-
tur. Tidsskriftet er online og gratis (trykt
udgave kan købes).  www.tidsskriftetkul-
turstudier.dk

SKALK, nr. 2, April 2012
Red.: Christian Adamsen
Bjarne H. Nielsen: Løve på afveje. Remen-
debeslag fundet ved Aggersborg.
Sophie Bergerbrant, Sølvi Helene Fossøy,
Lise Bender Jørgensen: Snoreskørt. Fund
af snoreskørter.
Mikael Venge: Koden. Hvis man vil erobre
magten, bør man holde kortene ganske tæt

til kroppen. Det gjorde hertugen af Gott-
orp, og så blev han konge.
René Laursen: Vandringsmand. Fund af en
livagtig guldmand på Bornholm.
Jens Vellev: Jelling, Sommeren 1861. Jens
Vellev har skrevet bogen om Frederik 7.s
og Worsaaes udgravninger.
Lisbeth N. Imer, Maria Knudsen og Morten
Søvsø: Runestenen fra Ribe. Et runestens-
fund rejser spørgsmål, som er vanskelige at
besvare.
P. Hare: Pisanki. Om påskeæggets tidligste
optræden i Nordeuropa.
Udkommer 6 gange om året. SKALK, 8270
Højbjerg. www.skalk.dk  Pris abonnement
280 kr.

Museumsnytt, Nr. 2/2012 – Årgang 60
Red.: Signy Norendal
Leder: Diskuter utstillingskritikk.
Bent Ove Aulid: Museumsreformen: Første
evaluering snart klar.
Bent Ove Aulid: Kulturrådet evaluerer mu-
seernes organisering.
Tema
Signy Norendal: I skyggen af Lambda
Signy Norendal: Snudde på flisa. Telemark
Museum.
Signy Norendal: Halvert søknadsbunke
Anne Erikdatter Bye: Valdresmusea fikk sin
storstue
Anmeldelse utstilling
Leif Pareli: Kongelige reiser 1905-2005. Na-
sjonalmuseet, Kunstindustrimuseet.
Aktuelt
Olav Anders Øvrebo: Appfiseringen av kul-
turarven.
Signy Norendal: Med museum for en
bedre verden. Afghanistan-udstillingen.
Signy Norendal: Museene må produsere
kunnskap.
Bent Ove Aulid: Vann truer Forsvarsmu-
seet.
Hege Huseby: Hyggelig hendelse eller kri-
tikkverdig verk?
Leserinnlegg: Olav Aaraas. Tobakshistorie
på Norsk Folkemuseum 
Museumsnytt.  Museumsfolk. Bogomtaler.
Udkommer 5 gange om året. ABM-media
AS. post@museumsnytt.no

SFINX kulturmagasin Haver & Kultur
Det andet magasin i SFINX’ kulturmaga-
sinserie er netop udkommet.
Denne gang er det havens kulturhistorie. I
14 artikler beretter en række forskere, ha-
vespecialister og forfattere om havens kul-
turhistorie.
80 s., ill. Tidsskriftet SFINX, Fonden Orbis
Terrarum, Aarhus Universitet. www.tids-
skriftetsfinx.dk

ICOM e-newsletter 24 April 2012
Headline: Natural History Museum, 
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partnership with the National Centre for
Space Studies (CNES), France.
Participate in: MUS’Art Cameroun seeks to
twin with arts institution. CIMCIM Annual
Conference.
Nyhedsbrevet kan finds på: http://archi-
ves.icom.museum/e-newsletter/e-newslet-
ter.html. hvor man også kan abonnere på
nyhedsbrevet.
ICOM, Unesco House, 1, rue Miollis,
75732 Paris. E-mail: secretariat@icom.mu-
seum

Bangkok hosts ICOM NATHIST Confe-
rence 2012.
Highlight: The Museum Policy Talk, a new
initiative by ICOM Belgium/Flanders.
Decoding: The Best in Heritage on You
Tube.
Museum News: Launch of Museo Maritimo
project by Asian Institute of Maritime Stu-
dies in Pasay, Philippines.
Heritage in Danger: Blue Shield issues se-
cond statement on Syria.
35 years of International Museum Day. A

Københavns Museum
har modtaget tre internationale priser på
tre dage.
Københavns Museums mobile digitale bil-
ledplatform Væggen . Ved American Associ-
ated Museums årlige uddeling af de presti-
gefulde MUSE priser i Minneapolis vandt
Københavns Museum to store priser: En
Guld-pris i kategorien ”Interactive kiosk”
og den meget prestigefyldte Jim Blackaby
Award, der gives for fornyende og fremad-
rettet brug af teknologi i museumsformid-
ling.
To dage forinden havde museumsinspek-
tørerne Sarah Giersing og Jakob Parby mod-
taget endnu en pris til Væggen – prisen for e-
kultur og kulturarv ved uddelingen af FN’s World
Summit Award for e-Content and Creativity.

Zoologisk Have, København
Har modtaget en fornem pris for at redde
klokkefrøen i Danmark. Et projekt som
Zoo er med i for at redde klokkefrøen i
Danmark, er af EU-kommissionen kåret
som et af de fire bedste projekter i Europa.

Personalia
Det Fynske Kunstakademi
har ansat Kristoffer Ørum som professor i
samtidskunst. Kristoffer Ørum virker bl.a.
som installations- og videokunstner og har
deltaget i en lang række separat- og grup-
peudstillinger i ind-og udland.
Ligeledes ansættes den norske kunsthisto-
riker Mathias Danbolt som kunsteoretiker.
Kristoffer Ørum og Mathias Danholt tiltræ-
der den 15.9.2012.

Kulturstyrelsen
får nye områdedirektører.
De to ledige stillinger som områdedirek-
tører i Kulturstyrelsen er nu besat. Den ene
besættes af Trine Nielsen, der kommer fra
en stilling som kommerciel direktør i
Koda. Den anden stilling besættes af Poul
Bache, der er et velkendt ansigt som tidli-
gere direktør i Kunststyrelsen.
Trine Nielsen tiltræder den 1. juli. Poul 
Bache tiltræder umiddelbart.

Kunsten, Aalborg
Har ansat to nye inspektører, der får en
central rolle i den fremtidige udvikling.
Stinna Toft, der bliver museumsinspektør
med særligt ansvar for formidling og Jakob
Vengberg Sevel, der bliver museumsinspek-
tør med særligt ansvar for samlingen.
Begge tiltræder 1. juni.

Sydvestjyske Museer
Direktør Jørgen Ulrik Jensen, Aarhus er
valgt til ny formand for Sydvestjyske Mu-
seer, der har hovedsæde i Ribe.
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Nye bøger og andre publikationer

Museologisk Bibliotek flytter fra Vartov
Tidernes ugunst og ønsket om at samle
gode kræfter betyder, at Museologisk Bibli-
otek har flyttet adresse.
Det er således Danmarks Kunstbibliotek på
Kongens Nytorv i København, der fremover
driver den museologiske bogsamling som
en del af bibliotekets øvrige virke. Bogsam-
lingen var tilgængelig i de nye rammer den
8. maj 2012. Baggrunden for flytningen er
ønsket om at sikre den museologiske bog-
samlings fremtid – og er i øvrigt forbundet
med en halvering af den bevilling som
ODM – og før det Museumshøjskolen –
gennem en lang årrække har oppebåret fra
Kulturstyrelsen til at drive det lille og højt
estimerede specialbibliotek. Statistikken for
de seneste år taler for sig selv: stærkt stigen-
de udlån og stor tilfredshed med den speci-
aliserede museologiske bogsamling. Der
har dog samtidig gennem længere tid været
et ønske fra ODM’s bestyrelse at sikre, at
biblioteket fortsat fagligt og personalemæs-
sigt er i stand til at varetage denne vigtige
opgave med at sikre museologisk speciallit-
teratur. Og det har været svært for det lille
bibliotek, der i høj grad har været båret af
ansatte ildsjæle og en bibliotekar i en 25 ti-
mers ansættelse. Med overflytningen til
Danmarks Kunstbibliotek, og sikringen af
fagområdet museologi i nye gode rammer,
betyder det at den museologiske litteratur
stadig vil være tilgængelig – til glæde og
gavn – for såvel studerende som for ODM’s
medlemmer.
I ODM’s lokaler i Vartov vil der fortsat være
mulighed for at stifte bekendtskab med ak-
tuelle museologiske tidsskrifter. ODM etab-
lerer i samarbejde med Danmarks Kunst-
bibliotek, en lounge med adgang til væsent-
lige danske og internationale tidsskrifter og
en opkobling til Danmarks Kunstbiblioteks
databaser, som kan anvendes frit af de man-
ge kursister og andre gæster, der dagligt
færdes i Vartov. Loungen forventes taget i
brug i efteråret 2012. Herudover vil den po-
pulære tidsskriftscirkulationsordning
fortsætte som hidtil.

Danske steder kan få EU kulturarvsmærke.
Akropolis i Athen har EU’s blå kulturarvs-
mærke. Hvilke steder i Danmark kan for-
tjene et anerkendende blåt stempel fra
EU? Forslag sendes til Kulturstyrelsen.
Danmark har også steder, der kan fortælle
om Europas historie. Hvilke steder det kan
være, er det nu tiden af fortælle Kultursty-
relsen om. Stederne kan dermed måske
komme med på listen og få et EU-kultur-
arvsmærke, hvis Europa-kommissionen
godkender forslagene.
Forslag til Kulturstyrelsen skal være modta-
get i styrelsen 30. juni 2012.
Se www.kulturarv.dk

Priser
Rungstedlundfonden
har tildelt Gabriel Axel Rungstedlundpri-
sen 2012. Gabriel Axel opnåede som den
første danske filminstruktør nogensinde i
1988 at modtage en Oscar for bedste uden-
landske film for filmværket ”Babettes
Gæste-bud”, baseret på en fortælling af Ka-
ren Blixen. Gabriel Axel modtog prisen på
25.000 kr. på Karen Blixens fødselsdag den
17. april.

Albertson Fonden(Grosserer Vilhelm Al-
bertsen og hustru Inger Cecilie f. Kjersga-
ards Fond) støtter initiativer inden for
kunsthåndværk og formidling med 2 x
100.000 kr.
Søren Møller Christensen, leder af Forla-
get Vandkunsten , og Lars Kærulf Møller,
direktør for Bornholms Kunstmuseum, har
den 24. maj hver modtaget 100.000 kr. for
deres indsats inden for kunsthåndværk og
formidling.
Lars Kærulf Møller har været en central og
vedholdende kraft i udviklingen af den
bornholmske kunsthåndværksbiennale og
bidrager aktivt til formidling af kunsthånd-
værk.
Søren Møller Kristensen har som forlægger
skabt et kreativt miljø, hvor nogle af landets
dygtigste bogtilrettelæggere udfordres til at
gå nye veje.

Meddelelser



Bestyrelsen har fået andre stærke kræfter
udefra i form af Nationalmuseets direktør
Per Kristian Madsen og direktør for det
prestigefyldte tyske museum Museum
Kunst der Westküste, Thorsten Sadowsky.

Konferencer, seminarer
Kunstmuseet i Tønder
Finsk kunst og design Den 11. september
2012 afholder museet et seminar med
denne titel. Omdrejningspunktet bliver Ta-
pio Wirkkalas virke, men perspektiveres så-
ledes, at der både kommer fokus på en ge-
nerel introduktion til finsk kunst- og de-
signhistorie såvel som mere filosofiske be-
tragtninger. På seminaret taler: Arkitekt,
forfatter og teoretiker Juhani Pallasmaa, di-
rektør på MMA, Espoo Museum of Modern
Art, Markku Valkonen samt museumsin-
spektør på Kunstmuseet i Tønder Anne
Blond.
Seminaret afholdes i forbindelse med ud-
stillingen på museet ”Tapio Wirkkala bil-
ledhugger” til 30.9.

Digitalt
Statens Museum for Kunst og Ny Carlsberg
Glyptotek
Danske kunstskatte slippes fri på Google
Art Project.
Fra 3. april 2012 skal der ikke mere end et
par klik til at opleve hele verdens kunst-
skatte. Med udvidelsen af Google Art Pro-
ject får danske kunstelskere adgang til mu-
seer i hele verden lige fra Musèe d’Orsay i
Paris og Museum of Islamic Art i Quatar til
National Gallery of Modern Art i Delhi. Og
hele verden får adgang til to af de fornem-
ste kunstsamlinger i Danmark.
Statens Museum for Kunst og Ny Carlsberg
Glyptotek deler med dagens lancering hhv.
159 og 48 af deres mest populære værker
med verden i form af fotografier i høj op-
løsning på Googles globale platform for
kunst.

Forskning
Dansk Jødisk Museum
Museets indsamlings- og forskningsprojekt
om danske jøders krigsoplevelser 1943-
1945 har bidraget med et væld af nye og in-
teressante samlingsmaterialer. Læs mere
om projektet på www.jewmus.dk

Vesthimmerlands Museum, Aars
Museet deltager i et nyt forskningsprojekt,
der skal belyse center-periferi problematik-
ken med udgangspunkt i kulturarv og lokal
identitet. De fire museer Lemvig Museum,
Museet for Thy og Vester Hanherred, Mu -
seum Lolland-Falster og Vesthimmerlands

Museum er gået sammen med Syddansk
Universitet om at udarbejde et oplæg til et
kommende forskningsprojekt om Udkants-
danmark.

Forskning – arkæologi
Museum Lolland-Falster
Museet påbegynder den arkæologiske for-
undersøgelse til Femernforbindelsen. For-
undersøgelsen sker på arealerne, hvor det
danske landanlæg til den faste forbindelse
over Fermern Bælt skal placeres. Nye ar-
kæologiske metoder er på vej til dansk ar-
kæologi, og forundersøgelsen bliver det
første sted, de bliver afprøvet i Danmark. I
samarbejde med hollandske og tyske speci-
alister skal museets arkæologer i forunder-
søgelsens første fase lave 1613 boreprøver.
Metoden har været anvendt til lokalisering
af fortidsminder i inddæmmede arealer i
Holland.
Museet har derudover indgået et samar-
bejde med Moesgård Museum, der skal stå
for de naturvidenskabelige undersøgelser
af borekernerne.

Museum Lolland-Falster
Sjælden ravperle fundet på Lolland – 6000
år gammel ravperle fundet på en strand på
det vestlige Lolland. Typen kan dateres til
tidlig tragtbægerkultur (ca. 3950-3900
f.Kr.) og stammer sandsynligvis fra en druk-
net grav. For ikke at ødelægge den smukke
perle opbevares den nu i demineraliseret
vand, inden den sendes til danefæsvurde-
ring på Nationalmuseet.

Vesthimmerlands Museum
Forundersøgelserne i forbindelse med
ENERGINET.DK’s kabeltracé skrider plan-
mæssigt frem. Indtil videre har museets ar-
kæologer afdækket 12 hidtil ukendte ar-
kæologiske lokaliteter. Lokaliteterne skal
undersøges ved egentlige arkæologiske ud-
gravninger, førend kablet kan komme i jor-
den, og arkæologerne er i fuld gang med
udgravning nr. 2. Den foregår vest for
landsbyen Tolstrup, hvor der undersøges
en 5.500 år gammel dyssetomt. Arkæolo-
gerne har allerede gjort en del fine iagtta-
gelser på stedet, og museet forventer, at re-
sultaterne kan nuancere vores viden om
stenalderens dødekult i Vesthimmerland.

Arrangementer
Copenhagen Art Festival
Den 24. august 2012 åbner Copenhagen
Art Festival med et væld af kunstoplevelser
for både børn og voksne. I 10 dage fylder
mere end 40 samtidskunstnere fra hele ver-
den det københavnske byrum, kulturinsti-
tutioner og udstillingslokaler med 

kunstprojekter. Der bliver workshops for
publikum, artists’ talks, debatter, perform-
ances, filmprogrammer og meget mere.
Temaet for Copenhagen Art Festival er
”Fællesskaber”. Alle medvirkende kunst-
nere kommenterer og forholder sig til fæl-
lesskaber på hver deres måde.
Festivalen varer til 2. september 2012. Ud-
stillingerne fortsætter hele efteråret.
Copenhagen Art Festival realiseres på op-
drag af Statens Kunstråd og projektet er
desuden støttet af Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen, Region Ho-
vedstaden, Kulturministeriet, Nordea-Fon-
den, Det Obelske Familiefond, Nykredits
Fond, Konsul George Jorck og Hustru
Emma Jorck’s Fond, Kulturkontakt Nord,
Beckett-Fonden samt Dansk Komponist
Forenings Produktionspulje og KODA’s
Nationale Midler. 
Se: www.cph-artfestival.org

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, 
Hørsholm
Sommerferiektiviteter: I juli vil museets
have byde på aktiviteter for store og små.
Næsten alle har noget med træ at gøre.
Snitte med knive, save med skovsave og kla-
tre i tov. I vinter fik museet 2 flotte klatre-
master. 
Støtte til mange af aktiviteterne og de nye
klatremaster kan museets takke Skibreder
Carsten Brebøls Almennyttige Fond for.
Museet modtog en større donation i star-
ten af året, som bl.a. kan hjælpe med at le-
vendegøre museet. Se: www.jagtskov.dk

Museum Sønderjylland, 
Arkæologi Haderslev
Oldtidsglimt – Foredrag på fundstedet:
21.8.: Benniksgård ved Rinkenæs. Gravhøje
under marken. v. Silke Eisenschmidt.
28.8.: Årupgård vest for Gram. Fællesska-
bets gravplads v. Mads Leen Jensen
4.9.: Vejstrupskov mellem Sjølund og Chri-
stiansfeld. Neandertaler i Sønderjylland v.
Jørgen Holm.
11.9.: Forballum ved Mjolden. Sammen
mod havet v. Lennart S. Madsen
18.9.: Skelde på Broagerland. Høj, højere
og højest – en rig kvinde af højfolkets æt v.
Per Ethelberg
25.9.: Havnby på Rømø. Huse og haver på
Rømø v. Frauke Witte
2.10.: Mojbøl ved Øster Lindet. Muddis
landsby og hendes køer v. Lennart S. Madsen
9.10.: Galsted ved Rangstrup. Overjerstal-
kredsens Pompeji v. Per Ethelberg
Se: www.oldtidsglimt.dk

Viborg Museum
Hen over sommeren præsenterer museet
en række lørdagskoncerter i museumsha-
ven. Se programmet på viborgmuseum.dk
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Udstillinger

Statens Museum for Kunst, København
Til 21.10.

Gennemlyst – på sporet af Bosch og Bruegel
Bosch, Bruegel eller?

Fire nederlandske malerier fra 1500-tallet, der til dagligt hænger på Kadriorg

Art Museum i Tallin, Glasgow Museums, Statens Museum for Kunst og et i

privateje, har åbnet op for diskussionen om ægte og uægte malerier. De fire

næsten identiske malerier har ingen kendte ophavsmænd, men materiale-

bruget og maleteknikken peger i retning af de to nederlandske mestermalere

Hieronymus Bosch (ca.1450-1516) og Pieter Bruegel den Ældre (ca.1527-

1569). Kopiering af motiver og teknikker var meget udbredt i denne tidsperi-

ode, og det er derfor ikke muligt at se med det blotte øje, hvem der har ud-

ført malerierne. Men ved hjælp af konservatorernes undersøgelser, teknikker,

arkivstudier og kunsthistoriske analyser er gåden om de fire maleriers oprin-

delse kommet tættere på en løsning.

Med en mission om at gøre museets viden om kunst synlig og tilgængelig for

brugerne er forskere i teknisk kunsthistorie, kunstformidlere og unge frivillige

kunstpiloter fra museets Unges Labo-

ratorier for Kunst gået sammen om

at præsentere de næsten 500 år

gamle malerier og deres tilblivelse for

et nutidigt ungt publikum. I udstillin-

gen kan museets egen version af ma-

leriet opleves, mens man i den digi-

tale formidling kan dykke ned i la-

gene på alle fire malerier. Udstillings -

teamet har sammen produceret en

udstilling, der er dynamisk, og som

inviterer publikum til at gå på opda-

gelse i konservatorernes og deres

samarbejdspartneres værksteder og konservatorer.

Der er til udstillingen udgivet et bogværk – se publikationer.

Statens Museum for Kunst, København
14.7. til 28.10.

Matisse – fordobling og variation
”Matisse. Paires et séries” som samler en række af Matisses mesterværker fra

hele verden som for tiden vises i på Centre Pompidou i Paris, kommer efter-

følgende til København, til Statens Museum for Kunst. Udstillingen præsen-

terer en række sjældent udlånte værker fra museer og private samlere over

hele verden. Udstillingen bygger på et årelangt samarbejde mellem det fran-

ske museum, The Metropolitan Museum of Art i New York og Statens Muse-

um for Kunst.

Når udstillingen åbner under titlen “Matisse – fordobling og variation” bliver

der lejlighed til at se markante nedslag i Matisses livsværk fra start til slut.

Dog adskiller udstillingen sig markant fra gængse retrospektive udstillinger

om Matisse. På baggrund af ny forsk-

ning lægges der i stedet et skarpt fo-

kus på den kunstneriske proces. Gen-

nem hele sit liv fastholdt Matisse en

søgende tilgang til sin kunst og blev

ved med at afprøve og udfordre sit

eget udtryk. En særlig opmærksom-

hed rettes mod kunstnerens genta-

gelse af samme motiv, mens han sy-

stematisk varierede farver og udtryks-

former. Udstillingen sammenstiller en

lang række af disse relaterede vær-

ker, hvoraf flere bringes sammen for

første gang, siden de forlod kunstne-

rens atelier.

Udstillingen vil omfatte cirka 50 ma-

lerier, samt tegninger og fotografier.

Nye tekniske undersøgelser af de tid-

ligere par vil blive præsenteret i for-

bindelse med udstillingen..

Den store Matisse-udstilling er én af

de største og mest omkostningstunge satsninger på museet i nyere tid. Der

vil uden tvivl gå mange år før man igen kan opleve så mange af Matisses me-

sterværker samlet på dansk grund. De havde været utænkelige at låne, hvis

ikke det faglige samarbejde, det kuratoriske greb og udstillingens internatio-

nale format var gået op i en højere enhed.

Den Kongelige 
Kobberstiksamling, 
Statens Museum for
Kunst, København
Til 12.8.

Tyske Verdensbilleder
1890-1930. 
Fra Kollwitz til Nolde
Udstillingen slår ned på et tidspunkt,

hvor Tyskland udgør et af kunstens

betydeligste epicentre, og hvor mo-

dernismen for alvor taber terræn og

knopskyder i et væld af forskellige

udtryksformer. Udstillingen forfølger

kunstnernes forsøg på at besvare spørgsmålene om både kunst og identitet

hen over 1890’ernes begejstring for filosoffen Nietzsche og frem til landets

katastrofekurs i 1930’erne. Fra Käthe Kollwitz’ solidariske skildringer af det

tyske folk som den arbejdende klasse til ekspressionismens og den abstrakte

kunsts bearbejdning af nationalitet og kunstens universalitet. Forsøget på at

definere nationens kulturelle identitet blev blandt billedkunstnerne et enga-

gement, som hele tiden vekslede mellem hjemstavn, klasse og internationalt

udblik.

Med godt 70 tegninger, akvareller og grafiske værker fra Kobberstiksamlin-

gen og andre danske museumssamlinger stiller udstillingen skarpt på cen-

trale kunstnere. Med kronologien for øje præsenteres værkerne i perioder

fordelt i fem udstillingssale.

Til udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Statens Museum for Kunst, x-rummet, København
Til 16.9.

Emily Wardill
Udstillingen er den første præsentation af Emily Wardills værker i Danmark.

Med lige dele traditionsbevidsthed og eksperiment har Wardill etableret sig

som en af tidens store, fornyende kræfter indenfor videokunsten. Hendes

værker peger på alternative og ofte overraskende potentialer for film- og vi-

deomediet, og den nye udstilling, som er skabt særligt til x-rummet, er en re-

fleksion over, hvordan hjernen og

kroppen er forbundet. Emily Wardill

opererer i det nye filmværk i et græn-

seland mellem en thriller og et digt.

Wardill har skabt filmen gennem

workshops med skuespillere på Lilith

Performance Studio i Malmø. Kunst-

ner og skuespillere har arbejdet i et

krydsfelt mellem film og perform-

ance, hvor elementer af det ene me-

die er overført til det andet og vice

versa.

Konservator Hannah Tempest
undersøger museets eget maleri
Kristus uddriver kræmmerne af
templet. 1569. SMK Foto.

Paul Klee (1879-1940).
Firmaet Z’s hus. 1922. SMK Foto.

Henri Matisse, Succession H. 
Le Luxe I, 1907. Copydan 2011.
SMK Foto.

Emily Wardill (f.1977). SMK Foto.
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Louisiana, Humlebæk
Til 21.10.

Edward Kienholz. 
Five Car Stud
Det  er en begivenhed, at Louisiana

har fået mulighed for at vise installa-

tionen Five Car Stud, 1969-72 af den

amerikanske kunstner Edward Kien-

holz (1927-1994). Arbejdet med ud-

stillingen af værket og den ledsagen-de publikation har stået på i over 2 år.

Kienholz’ kunst revurderes i disse år og ikke mindst med samtidskunstens

blik. Denne fornyede interesse har samtidig udløst stor interesse for Five Car
Stud, siden værket i 2009 dukkede op fra magasinerne på Kawamura Me-

morial DIC Museum of Art i Japan og herefter blev restaureret under ledelse

af Kienholz’ enke, kunstneren Nancy Redding Kienholz.

Oprindeligt lykkedes det ikke at udstille værket i Los Angeles, Kienholz’ da-

værende hjemby, dengang i slutningen af 60’erne. I stedet blev værket vist

på Documenta V-udstillingen i Kassel i 1972, hvor det vakte stor opsigt. Den

engagerede modtagelse i Kassel og skuffelsen over, hvad Kienholz så som

manglende mod i det amerikanske samfund, førte til at han flyttede til Eu-

ropa. Nu efter – alle disse år – kommer værket til Louisiana, som har en lang

historie med Kienholz. Museet har tre af hans værker i samlingen og viste i

1979 en stor udstilling af hans værker.

Da Kienholz i sin tid skabte værket, var begrebet ’installation’ langt fra en del

af kunstens terminologi. Five Car Stud er et tidligt og markant eksempel på,

hvorledes sammenbragte virkeligheder fra den visuelle kultur, banede vej for

et andet og udvidet kunstnerisk greb. I dette tilfælde en chokerende ople-

velse, da sceneriet forestiller en række hvide mænds lynchning af en sort

mand i et skræmmende og dramatisk set-up. 

I forbindelse med visningen har Louisiana udgivet et internationalt katalog –

se publikationer.

Lousiana, Humlebæk
Til 19.8.

PINK CAVIAR – Ny Kunst på Louisiana 2009-2011
Det er desværre ikke en selvfølge, at danske endsige udenlandske museer

kan udvide samlingen med klassikere

og værker af yngre kunstnere. Det

kræver økonomiske midler, som de

færreste råder over – også Louisiana.

Til gengæld er der mange fonde og

private personer, der mener at muse-

ets ekstraordinære samling berettiger

til fortsat udvidelse, og årets rige

præsentation viser dette. Der er vær-

ker i alle genrer – video, fotografi, in-

stallation, skulptur og maleri – fra ho-

vedværker af Asger Jorn og Poul Ger-

nes, Roni Horn, Erwin Wurm og

Thomas Struth til masser af sam-

tidskunst fra Thomas Demand og Till-

manns til de yngste. ’Pink Caviar’ er en rig og mangfoldig udstilling.

I forbindelse med udstillingen udgiver Louisiana en lille bog – se publikatio-

ner.

Louisiana, Humlebæk
29.6.til 21.10.

Ny Nordisk Arkitektur
I disse år oplever nordisk arkitektur

en opblomstring med mange nyska-

bende bygninger og byrum. Meget

af arkitekturen er kendetegnet ved

en interesse for det specifikt lokale

og regionale, og udstillingen viser,

hvordan fysiske og sociale forhold

inddrages i arkitekternes projekter.

Det bringer spørgsmål om arkitektu-

rens evne til at være identitetsska-

bende og kulturbærende i spil og an-

tyder genopdagelse af nordiske iden-

titeter.

Louisiana indleder en ny række af ar-

kitekturudstillinger med fokus på ar-

kitektur, identitet og kultur. Ny Nordisk Arkitektur , som er den først udstilling

i serien, undersøger, hvorledes identiteter og kulturer afspejler sig i nutidig

nordisk arkitektur samt udpeger de vigtigste tendenser i de fem nordiske

lande.

Udstillingen indledes med en bred kulturel introduktion efterfulgt af tre te-

maer om henholdsvis sted, fællesskab og byrum. Spørgsmål om stedets be-

tydning har i mange årtier fyldt meget i nordisk arkitektur – i dag som nytolk-

ninger med fokus på bl.a. byggetraditioner og naturen. En række installatio-

ner, er skabt specifikt til udstillingen af Johan Celsing(S), Jarmund/Vigsnæs
(N), Studio Granda(IS), Lassila Hirvilammi(SF) og Lundgaard & Tranberg(DK)

eksemplificerer dette. Norden forbindes ofte med det velfærdssystem, som

blev opbygget i det tyvende århundrede. Men hvordan manifesterer idea-

lerne om velfærd sig i nutidig arkitektur?  Dette spørgsmål søger udstillingen

at give bud på. Forskellige typer af fælleshuse spiller en vigtig rolle i offentligt

og privat regi. Hvor det tidligere var rationelle og effektive byer, man til-

stræbte, er der nu opmærksomhed på at skabe bæredygtige miljøer med so-

ciale rum og fornuftigt anvendte ressourcer. Denne del af udstillingen stiller

skarpt på konkrete udformninger af offentlige rum, herunder den danske ar-

kitekt Jan Gehls teorier.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm
Til 21.10.

”Trang til Trofæ”
Trofæer har gennem tiden betydet meget for mennesket som jæger. Fra sten-

aldermenneskenes tøj og smykker med dyretænder, knogler, horn og gevirer,

over konger og fyrsters samlinger i 1500-1600-tallet. En tid, hvor moden var

at lave samlinger med dyr, eksotiske genstande, våben, kunst og meget an-

det. Frem til vore dage, hvor den almindelige danske jæger rejser over hele

jorden i sin søgen efter jagtoplevelser – og trofæer til hjemmet.

Udstillingen prøver at belyse denne lyst til at høste trofæ.

En del af udstillingen er indrettet som en lille jægerstue med et maleri af den

brølende kronhjort over sofaen. Foran sofaen et fint lille tobaksbord med

hjortefødder. På væggen hænger fladskærmstv’et, som viser jagtfilm og lys-

billeder fra en svunden tid. På vægge og i skabe er udstillet mange forskellige

trofætyper, som har været karakteristiske trofæer i danske jægerhjem de sid-

ste 100 år.

Definition på et trofæ: ”Genstand, der symboliserer sejr, en særlig præstation

eller en veludført gerning”… ”fx jagttrofæer er oftest gevirer, opsatser, horn

og tænder taget fra et nedlagt

bytte”…”Også kranier og skind

hjemføres undertiden som jagttro-

fæer, og et yndet trofæ er skovsnep-

pens penselfjer, der samles til en ro-

set, som bæres i jagthatten”. Fra:

Den Store Danske.

Edward Kienholz. Five Car Stud,
1969-72. Ourtesy of L.A.Louver,
Venice, CA. Foto: Tom Vinetz
2011.

Thomas Struth. Paradise 36 (New
Smyrna Beach), Florida, 2007.

Kom inden for i stuen. 
Foto: Morten Kjelman.

Snøhetta. Oslo Operahus, 2008
Foto: Christopher Hagelund/
birdseyepix.com
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Udstillinger

Kunstmuseet i Tønder, Museum Sønderjylland
Til 30.9.

Tapio Wirkkala billedhugger
For første gang nogensinde vises den internationalt berømte finske designer

og billedhugger Tapio Wirkkala (1915-1985) på en særudstilling i Danmark.

Tapio Wirkkala var en af Nordens mest fremragende formgivere i det 20.

århundrede. Gennem en omfattende og helt unik produktion af designob-

jekter og skulpturer opnåede han både at blive en ledende figur inden for

moderne finsk design og foregangsmand inden for den abstrakte skulptur i

efterkrigstidens Finland.

I 1950’erne blomstrede krativiteten og talentet Tapio Wirkkala foldede sig ud

og frembragte nogle af sine mest ikoniske objekter såsom glasvasen Kantarel
fra 1946 og træfadet Blad fra 1951. 1951 var et fantastisk år for Tapio Wirk-

kala og finsk design. Sammen med den danske møbeldesigner Hans J. Weg-

ner vandt han ’Nobelprisen i nordisk kunsthåndværk’ Lunningprisen. Tapio

Wirkkala nåede at arbejde for så fremtrædende virksomheder som littala i

Finland, Rosenthal i Tyskland og Venini i Italien og udstillingens ene del viser

et bredt udsnit af hans mange designobjekter i metal, porcelæn og træ.

Den anden del fokuserer på Tapio Wirkkala som billedhugger og her bliver

det for alvor tydeliggjort, hvilken exceptionel dygtig håndværker, han var.

Han mestrede arbejdet i træ til perfektion.

Som baggrund for udstillingen vises den finsk producerede dokumentarfilm

Tapio Wirkkala fra 1978.

Til udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Johannes Larsen Museet, Kerteminde, Østfyns Museer
Til 24.6.

Karl-Otto Hedal. En dansk kunstner i Småland
I sit hjem langt ude i Smålands skove malede danskeren Karl-Otto Hedal

(1921-2006) det ene storslåede billede efter det andet af årtidens gang i

landskabet omkring hans hus. Han udstillede aldrig billederne og kaldte al-

drig sig selv for kunstner. Efter Hedals død kommer billederne nu frem i lyset

på Johannes Larsen Museet, hvor der er en tæt forbindelse til netop de små-

landske landskaber.

Karl-Otto Hedal var uddannet skiltemaler og arbejdede som scenograf og

chef for malersalen på Stockholms Stadsteater. Men det var ikke kun jobbet,

der trak ham til Sverige. Han søgte roen og skønheden i den smålandske na-

tur. Som også Johannes Larsen fandt Hedal her en kraft og et sceneri, som

ikke findes i Danmark, en nordisk urkraft som begge malere omsætter i

stærke malerier.

Karl-Otto Hedals malerier er alle skabt over motiver tæt omkring hans hjem

gennem næsten 50 år, en tidligere länsmansgård i de smålandske skove.

Både langt fra hans hjemland Danmark og fra hans arbejdsplads på teatret i

Stockholm. I sit smålandske hjem malede Hedal, fra han flyttede dertil i 1962

og til sin død i 2006.  Efter Hedals død er det nu endelig tid til at få de præg-

tige malerier ud i lyset, og til udstillingen er der gjort et lille udvalg blandt de

mange hundrede malerier, som fyldte huset i Småland. ”Der var to grunde til,

at Hedal ikke udstillede. Dels mente han ikke, at han behøvede at blive vur-

deret, Karl-Otto vidste, at det han lavede var godt. Dels havde han svært ved

at skille sig af med sine malerier”, fortæller filminstruktøren Henning Carlsen,

som var god ven og samarbejdspartner med Karl-Otto Hedal.

Udstillingen er et sam-

arbejde mellem Johan-

nes Larsen Museet og

Ljungbergmuseet i

Småland, og det tredje

samarbejde mellem de

to museer.

I forbindelse med ud-

stillingen er der udgivet

katalog – se publikatio-

ner.

Gammel Estrup – Herregårdmuseet, Auning
Til 21.10.

Koloniens Monumenter
Det er næsten hundrede år siden, at

Danmark solgte de Vestindiske Øer,

men arven fra den danske kolonitid

kan stadig opleves – både i Vestin-

dien og nu også på udstillingen ’Ko-

loniens Monumenter’.

Udstillingen fortæller om oprettelsen

af den danske koloni i slutningen af

1600-tallet og de første århundreder

af koloniens eksistens. Det er en

spændende historie om et af Dan-

marks største handelseventyr – tre-

kantshandlen – hvor våben, slaver og

sukker blev handlet mellem Europa,

Afrika og Amerika, og om etablerin-

gen af en koloni, hvor slaveriet var en

fuldstændig accepteret del af syste-

met.

Der blev tjent formuer på handlen – blandt eliten, men også hos de driftige

handelsfolk og de borgerlige plantageejere, der selv drev deres plantager på

øerne. Formuerne blev investeret i palæer, herregårde og en herskabelig livs-

stil, og skabte dermed vækst og rigdom i Danmark. Og slægten Scheel, der

boede på Gammel Estrup, har også haft glæde af kolonieventyret. Familien

havde tætte forbindelser til flere af dem, der var involveret i handlen på kolo-

nierne.

Udstillingen fortæller om grundlæggelsen af kolonien, om danske koloniher-

rer og afrikanske slaver, men også om slavernes efterkommere og De Vestin-

diske Øer i dag. Og fortæller også om skønheden gennem arkitekturtegnin-

ger, landkort og historiske billeder, men også om gruen gennem slavernes

skæbnefortællinger.

Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus, Middelfart
Til 19.8.

Fra Sans til Samling. Ny donation fra Erik Veistrup
Erik Veistrup har tre store interesser: tennis; Italien, hvor han taler sproget og

har mange lokale venner; og endelig kunst. Siden 1970 har skolelæreren Erik

Veistrup passioneret samlet på moderne

dansk kunst og keramik. Erik Veistrup de-

ler gerne sin kunstglæde med publikum,

og hans samling har været vist på mange

museer og udstillingssteder. I 2005

overdrog han hovedparten af sin kera-

miksamling til Danmarks Keramikmuse-

um – Grimmerhus, i alt 847 keramiske

værker.

I år forærer han 200 keramiske værker til

Danmarks Keramikmuseum – et impone-

rende opbud af dansk keramik skabt i pe-

rioden fra 1880’erne og op til i dag.

Dame og tjener. Maleriet tilh.
Gammel Estrup – Herregårdsmu-
seet.

Erik Veistrup

Karl-Otto Hedal. 
Vinteraften.
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Naturama – moderne naturhistorie, Svendborg
Til 25.11.

Karen Blixens Afrika
Karen Blixen rejste i 1914 til Afrika og

blev kaffefarmer. De 17 år i Afrika

bød på alvorlig sygdom og en skils-

misse fra Bror Blixen. Kaffefarmen gik

fallit og hun mistede den mand hun

elskede. Trods de mange ulykker op-

fatter Karen Blixen årene i Afrika som

de lykkeligste i sit liv.

Udstillingen har fokus på Blixens

møde med Afrika og hendes fascina-

tion af dyrelivet og jagten.

Det er med udgangspunkt i Blixens

beskrivelser og oplevelser i denne

markante periode af hendes liv, at

udstillingen inviterer de besøgende

inden for i det betagende og fortryl-

lende afrikanske univers. Karen

Blixen var ikke blot forfatter, hun var

også en storslået naturbruger og naturformidler, hvilket brevene hjem til

Danmark og bogen ”Den afrikanske Farm” viser.

Udstillingen rummer tre udstillingsafsnit. Scenen sættes med en lang række

fotos af Karen Blixen fra hendes år i Afrika, af kaffefarmen og hendes afri-

kanske verden. I næste udstillingsafsnit er der fokus på Karen Blixens passion

for safari. Hun var en ivrig jæger og løven var hendes yndlingsvildt. Hun anså

løven for en jævnbyrdig modstander og hendes følelse for dette stolte rovdyr

er ikke uden ømhed. Udstillingen runder af med kaffefarmen, og der er fokus

på det store hårde arbejde Bror og Karen Blixen havde med at drive farmen,

mens både tørke og krig hærgede landet.

Udstillingen er skabt i samarbejde med Karen Blixen Museet i Rungstedlund.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 21.10.

Himmel og Hav – fotografier af Kirsten Klein
En tematisk udstilling med landskabsfotograf Kirsten Kleins billeder, der skil-

drer himmel og hav.

Kirsten Kleins motiver er primært hentet i den danske natur, hvor hun dagligt

færdes; men hun opsøger af og til også de lidt mere barske og øde egne på

den nordlige halvkugle. Ved hjælp af lysets vekslende virkning skildres det

dramatiske i landskabet, der opsøges på skiftende årstider for at få det opti-

male billede.

I Kirsten Kleins billeder mødes landskab, hav og himmel i et poetisk kompo-

neret motiv, hvor lysets leg med former og flader giver en dramatisk og smuk

oplevelse. Hun formår at lokke alle nuancer fra det helt sorte over en gråskala

til det helt blændende højlys ud af sin oplevelse af stemningen. Himlen og

havet er ofte bærende elementer i fotografierne. Disse store flader er med

deres vekslende udseende med til at fremhæve en dramatisk stemning og

derved gøre fotografens motiver storladne, lettere melankolske og tunge,

men de lyser af intense naturoplevelser. En væsentlig del af arbejdet foregår

også i mørkekammeret med efterkopiering for at opnå den rette stemning.

Vejen Kunstmuseum
Til 18.11.

Maleren og grafikeren Axel Hou (1860-1948)
Vejen Kunstmuseums hovedperson er billedhuggeren og keramikeren Niels

Hansen Jacobsen (1861-1941), der allerede i sin levetid gjorde plads på mu-

seet til sine samtidige. Han skabte dermed kernen i museets virke: Indkreds-

ning af dansk kunst omkring 1900 og den symbolistiske kreds, som han var

en del af.

Helt anderledes forholder det sig med den i dansk kunsthistorie hidtil stort

set ubeskrevne Axel Hou. På museet spiller han en særlig rolle, fordi viden om

ham er med til at kaste lys over Niels Hansen Jacobsen og deres fælles kreds

af kunstnervenner. På museet har han i mange år været repræsenteret med

lidt grafik og tre vigtige portrætter af

Hans Jacobsen. 

Axel Hou har været en stille og be-

skeden, men meget produktiv kunst-

ner. Han har malet talrige portrætter

og skabt mange grafiske blade. Data-

basen på museets hjemmeside rum-

mer nu over 150 værker og er i fort-

sat vækst. Hous værker findes i tal-

rige hjem, og når folk googl’er den

hidtil ret ubeskrevne kunstner, ender

de på museets hjemmeside – og det

har været med til at sætte forsknin-

gen i gang – se www.vejenkunstmus-

eum.dk

Skovgaard Museet, Viborg
Til 15.7.

Sommerrejsen. En kunstnerisk rejse fra Vejby til Viborg
Vibe Bredahl, Malene Hartmann, Marika Seidler, Cecilia Westerberg og Ca-

rina Zunino udstiller værker inspireret af guldaldermalerens sommerrejser i

det danske landskab.

I 1843 rejste guldaldermalerne P.C. Skovgaard og J.Th. Lundbye til Skov-

gaards hjemby Vejby i Nordsjælland. Her skabte de en række værker, der

fastslog deres rolle som to af guldalderens største landskabsmalere.

I sommeren 2011 tog de fem samtidskunstnere på en tilsvarende sommer-

rejse, denne gang til Viborg, for at lade sig inspirere af Skovgaard Museets

samling og dens omgivelser i Viborg-egnens smukke landskaber.

Nu udstiller de værkerne inspireret af denne sommerrejse. Kunstnerne har

også valgt enkelte værker fra guldalderen, der indgår som spor fra fortiden

blandt de nye værker.

De fem samtidskunstnere arbejder med moderne medier og materialer så

som film, animation og installation, men trækker alligevel på metoder og tra-

ditioner fra guldalderen. Den fysiske rejse, naturstudiet og det kunstneriske

fællesskab spiller en vigtig rolle for dem i denne virtuelle og individualistiske

tid.

Udstillingen er en del af Skovgaard Museets fejring af sit 75 års jubilæum,

hvor de fem samtidskunstnere nyfortolker museets samlingsområde og ka-

ster lys på, hvad guldalderen kan sige os i dag.

Karen Blixen Safari. 
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Udstillinger

Gl Holtegaard, Holte
17.8. til 4.11.

Francois Boucher. Fragmenter af et verdensbillede
1700-tallets store mester på Gl Holtegaard.
Francois Boucher tog først 1700-tallets Frankrig med storm. Siden fulgte det

kongelige publikum i Danmark og resten af Europa, der lod slotte og palad-

ser indrette med Bouchers billedverden af forførende kvinder, drømmende

helte og romantiske landskaber. Gl Holtegaard viser i dette efterår sjældne

tegninger af rokokoens mester fra blandt andre Musée du Louvres samling.

Udstillingen viser omkring 70 af kunstnerens bedste værker på papir fra pri-

vate og offentlige samlinger i Frankrig. Præsenteret i Gl Holtegaards smukke

hovedbygning fra 1757 giver udstillingen en sjælden totaloplevelse af 1700-

tallets kunst og arkitektur.

Francois Boucher (1703-1770) er et af de største navne i fransk kunsthistorie.

Han kom som 17-årig i lære som kunstner og hentede tidligt inspiration hos

malere som Antoine Watteau og Peter Poul Rubens. Men frem for forgæn-

gernes fortællende historiemaleri udviklede Boucher en ny og mere sensuel

stil, der blev kendt under navnet rokoko. Befolket af forførende kvinder,

drømmende helte og romantiske landskaber gav Bouchers tegninger og ma-

lerier indtryk af en verden af sorgløshed og harmoni. En verden han førte vi-

dere ind i virkelighedens rum i form af design af gobeliner, porcelænsfigurer

og hele interiører. Interessen for Boucher i 1700-tallets Europa var kolossal.

Blandt hans beundrere var den berømte Madame de Pompadour, Ludvig XVs

elskerinde, der blev medvirkende årsag til Bouchers succes. 1755 blev han di-

rektør for de kongelige gobeliner i Beauvais, og i 1765 blev han forfremmet

til rigets fornemste stilling som kunstner – Premier Peintre du roi eller Kgl.Hof-

maler. Også det danske hof købte ind af Boucher, blandt andet malerier til

det 1. Christiansborg Slot, der dog senere brændte sammen med slottet. Den

dag i dag smykker henholdsvis malerier og gobeliner den storslåede riddersal

og saloner i Christian VII’s palæ på Amalienborg.

Vejle Kunstmuseum
Til 23.9.

Robert Jacobsen – 100 år
Den 4. juni ville ”Le Grand Robert”

være fyldt 100 år. Museet markerer

den kendte kunstners 100 års dag

med en udstilling, der omfatter de

mange værker af Store Robert, som

befinder sig i museets samling samt

på en række offentlige institutioner i

Vejle Kommune.

Udstillingen omfatter eksempler på

de fleste af kunstnerens faser – fra

tidlige skulpturer i sten fra begyndel-

sen af 1940’erne til jernskulpturer fra

1950erne og frem. Desuden tegninger og raderinger samt træ- og glasarbej-

der.

I de tidlige stenskulpturer eksperimenterer Robert Jacobsen med de former,

naturstenene rummer, samt med mulighederne for kunstnerisk bearbejdning

af stenene. Jacobsen udførte i granitsten figurer og fabelvæsener, men hans

eksperimenter med stenens masse førte så vidt, at materialet ikke længere

rakte til intensionerne. Jacobsen måtte skifte materiale og gik over til jernet,

der var mere fleksibelt og smidigt. Hans arbejde med jernet spænder fra

skulpturer, der indskriver luftrum, til skulpturer fantasifuldt opbygget af jern-

skrot. Det rå og ofte rustne jern med uregelmæssig overflade blev afløst af

skulpturer svejst sammen af jernstænger til en konstruktiv struktur opbygget

af rene linjer og bemalet i sort farve med blå og røde indslag. 

Robert Jacobsen havde en særlig tilknytning til Vejle-området, idet han i

1969 flyttede til Tågelund ved Egtved. Efter mere end 20 år i Paris, indrettede

Robert Jacobsen sit værksted i den smukke natur. I 1989 blev han udnævnt 

til æresborger i Egtved. På det tidspunkt var arbejdet med at omdanne den

tidligere grusgrav i Tørskind til en enestående landskabsskulptur begyndt.

Sammen med sin elev og kollega, franskmanden Jean Clareboudt sam-

tænkte Robert Jacobsen kunst med den natur, som ifølge ham ”ikke var for

tøse drenge”. Landskabsskulpturen er det største land-art projekt af sin art i

Danmark og tiltrækker årligt mere end 100.000 turister.

På udstillingen kan foruden værkerne af Robert Jacobsen ses værker af ven-

nerne: Richard Mortensen, Asger Jorn, Mogens Andersen og Knud Nielsen.

Designmuseum Danmark,
København
Til 23.9.

Rokoko-mania
Samtidskunst og design i dialog med

1700-tallets kunsthåndværk.

Museet ønsker med udstillingen, at

få de besøgende til at reflektere over

fælles træk i fortid og nutid. Fortiden

illustreres med udvalgte genstande i

museets samlinger fra 1700-tallet og

nutiden repræsenteres af fire sam-

tidskunstneres værker – den interna-

tionalt anerkendte britisk-nigerianske

kunstner Yinka Shonibare MBE, og

tre danske beklædningskunstnere,

Nikoline Liv Andersen, Laura Baruël og Anne Damgaard.

Udstillingen er bygget op omkring temaer, der bl.a. handler om fascination,

magt, iscenesættelse og motiver der vandrer fra øst til vest. Trykte og brode-

rede tekstiler, mode til kvinder og mænd og porcelæn fremstillet i Kina og

Danmark iscenesættes mellem 1700-tallets spejle og møbler. Alt vises side

om side med de tre beklædningskunstneres værker og Yinka Shonibares

værk, filmen Un ballo in maschera med et udvalg af kostumer fra filmen.

På udstillingen kan man bl.a. opleve, hvordan mennesker i 1700-tallet iscene-

satte deres liv gennem forbrug af mode og tilbehør som vifter og snustobaks-

dåser. Enkelte værker i museets permanente udstilling er i den forbindelse

fremhævet, som fx det ekstravagante toilet-sæt, som har tilhørt dronning

Caroline Mathilde. Desuden kan man opleve nogle af museets skrøbelige og

meget store tekstiler, der kun sjældent vises.

Skanderborg Museum
Til 9.9.

Keramik fra og til tiden
Bent Wiborg viser i udstillingen eksempler på sin keramik fra de 45 år han har

arbejdet som keramiker. Igennem tiden har der været rig lejlighed til at eks-

perimentere og føre keramikken i nye retninger.

De fleste af værkerne er unika og brugsting, drejede, men også nogle i mo-

dellering og pladeteknik. Brugstingene har haft en stor plads: kopper, tal-

lerkner, tepotter, fade, skåle m.v. Kunders ønsker til form og dekoration har

der været plads til og givet inspira-

tion. Med tynde streger og geometri-

ske mønstre, det glaserede mod det

uglaserede understreger keramik-

kens lethed og tyngde. Glasurerne

holdes i gråhvide, grønne og blå nu-

ancer.

Bent Wiborg har udstillet på en lang

række censurerede udstillinger, galle-

rier og i kunstforeninger og har i 25

år været med i forretningen ”Lertøj” i

Århus.

Nikoline Liv Andersen: 
”Ikke tale bagfra”, 2011. 
Foto: Nicky de Silva.

Robert Jacobsen: 
Voltige Spatiale. Ca. 1961. Jern.
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Museet for Fotokunst, Brandts, Odense
Til 26.8.

Viggo Rivad: UD & SE
Viggo Rivad fejrer i sommeren 2012 sin 90-års fødselsdag. Det gør han

blandt andet med en stor  retrospektiv udstilling på Museet for Fotokunst.

Lidt misvisende er Rivad ofte blevet kaldt socialrealist. Han er mere end det.

Gennem sine fotografier og rejser har han hele sit liv søgt at komme nær

mennesket. I hans billeder ligger altid spørgsmålet: Hvad vil det sige at være

menneske? Hvad er et liv? Hvad har mennesket universelt til fælles? Med sin

linse skildrer han livet og livets vilkår, både ude i verden og hjemme i Køben-

havn.

Udstillingen viser nogle af Rivads markante og kendte serier fra 60’erne og

70’erne, f.eks. Et farvel, Lauritz, Kofoeds Skole og B.W. Teglholmen. Rivad

har fotograferet 101 portrætter af danske billedkunstnere, som han har do-

neret til Museet for Fotokunst. Et udvalg af disse kan ses på udstillingen. Ud-

stillingen består af en række værker, der ikke har været vist før. Det drejer sig

f.eks. om skitsebøger fra 70’erne og 80’erne. Bøgerne, i alt tre, befinder sig

mellem genrerne private albums og

bogudgivelser. De rummer fotogra-

fier fra Rivads rejser til henholdsvis

Kina, Etiopien, Cuba, Laos, Vietnam,

Yemen, Venedig og Mexico. Skitse-

bøgerne vises elektronisk. Udstillin-

gen præsenterer også en serie om de

hjemløses vilkår i Sct. Petersborg,

som heller ikke har været udstillet før.

Viggo Rivad var den første fotograf,

som modtog et 3-årigt arbejdslegat

fra Statens Kunstfond. I 1999 blev

han tildelt den livsvarige ydelse.

Kunstneren har modtaget flere priser

og udmærkelser, f.eks. Th.Bindesbøll

Medaljen, LOs Kulturpris, Ilfords Por-

trætpris, N.L. Høyen Medaljen og

Fogtdals Hæderspris.

Randers Kunstmuseum
Til 22.7.

Jens Galschiøt. Mellem
kunst og politik
Soloudstilling med billedhuggeren

Jens Galschiøts (f.1954) politiske

skulpturer fra 1989 til i dag. Det er

første gang Galschiøts værker præ -

senteres på et dansk kunstmuseum,

da hans skulpturer som oftest vises

uden for kunstinstitutionens rammer,

som visuelt blikfang for de politiske

og samfundskritiske kampagner, som

ligger hans hjerte så nært. På udstil-

lingen vises en lang række stærke og

ekspressive skulpturer, der forholder

sig til det globale samfunds proble-

mer, vold, drab, racisme, intolerance,

hungersnød, forurening og meget

andet.

Mest kendt er måske hans opsæt-

ning af ”Svinehunde” på centrale

pladser i 20 europæiske storbyer i

1993, mens også det store projekt ”Skamstøtten”, en 8 meter høj skulptur

opstillet i Hong Kong, Mexico og Brasilien, som symbol på overtrædelser af

menneskerettighederne, er stærkt kontroversielt og har affødt heftig debat i

de internationale medier. Nu er den opstillet i Randers.

At Galschiøt ikke tidligere har fået vist sine værker på et dansk kunstmuseum

kan undre. Faktisk er det som om danske museer og statslige puljer bevidst

søger at ekskludere Galschiøts værker som kunst. At Randers Kunstmuseum

alligevel mener udstillingen er væsentlig skyldes ikke mindst diskrepansen

mellem kunstnerens synlighed på den internationale politiske og den danske

museale scene, men også skulpturernes indiskutable symbolske og folkelige

appel.

Randers Kunstmuseum har en vision om at sprænge sine rammer både fysisk

og i overordnet forstand – ved at gå i dialog med sine brugere og med samti-

den, og netop forholdet mellem politik og kunst er flere gange blevet temati-

seret.

Udstillingen vises i Randers Midtby og i Kunstmuseet. I museets kunstlabora-

torium vises film fra de mange politiske kampagner værkerne har indgået i.

I forbindelse med udstillingen udgives et særnummer af museets magasin

Ud-tryk – se publikationer.

Ærø Museum, Ærøskøbing
Til 5.8.

Menneske og Natur – Fotografier af Luca Berti
Den italienske fotograf Luca Berti har lavet en fotokumentar om mennesker

og natur på Ærø, som nu udstilles på museet. Udstillingen er et samfundsre-

levant portræt af det lille øsamfund, dets natur og de mennesker der lever

her. Luca Berti portrætterer det melankolske og naturlige i de mennesker,

han har mødt på sine mange ture til fods rundt på Ærø. Billederne er alle ta-

get i efteråret 2011 med fotografens gamle Rollei kamera. Men han indfan-

ger en helt unik tidslomme. Med de sort/hvide portrætter og naturfotos har

han fanget en sjælden stemning. I forbindelse med udstillingen udgives en

bog med Luca Bertis fotografier. Fotografen har flere udstillinger bag sig,

blandt andet på Copenhagen Photo Festival i 2010. Udstilling og bog er ble-

vet til i samarbejde mellem kunstneren, Ærø Museum og Frilandsmuseet.

I forbindelse med udstillingen er udgivet en bog – se publikationer.

Ærø Museum, Søbygaard, Ærøskøbing
Til 21.10.

Fra Ulvemarken. Sven Havsteen-Mikkelsen på Ærø
Ærø Museum fejrer 100-året for maleren Sven Havsteen-Mikkelsen. I begyn-

delsen af 1970’erne rykkede maleren teltpælene op fra Tåsinge og flyttede til

Ærø, fordi han ikke brød sig om den nye bro til Svendborg. På Ærø indrettede

han sig med malerværksted i en istandsat gård. Et specielt samarbejde fik

han med sønnen, arkitekten Alan Havsteen-Mikkelsen, og de to lavede

blandt andet flere frimærkeserier til postvæsenet og stod for udsmykningen

af en lang række kirker rundt

om i Danmark. Sven

Havsteen-Mikkelsen døde i

1999. Han var yderst produk-

tiv, og der findes en lang ræk-

ke malerier og skitser på mu-

seer og i private hjem. På ud-

stillingen ”Fra Ulvemarken…”

udstiller museet et udpluk af

malerier og skitser fra hans tid

på Ærø med hovedvægten

lagt på ærøske motiver.

Viggo Rivad. Venezia 1954. 
Tilhører Museet for Fotokunst.

Jens Galschiøt: Skamstøtten.
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Udstillinger

Museet for Samtidskunst, Roskilde
Til 19.8.

To udstillinger om køn, kultur og identitet:
Maryam Jafri – Geographies
Billedkunstneren Maryam Jafris første separat udstilling i Danmark. Maryam

Jafri arbejder med video, performance og fotografi. Hendes værker baserer

sig på forskning og undersøgelser på

tværs af specifikke fagområder og

medier. Typisk er værkerne bearbejd-

ninger og genfortolkninger af histori-

ske kilder eller dokumentation af fak-

tiske begivenheder. Med et specifikt

filmisk greb og dramatiske virkemid-

ler både fra film og teater placerer Ja-

fris værker sig i grænselandet mellem

historie og fiktion.

Udstillingens titel ’Geographies’ refe-

rerer til Jafris udforskning af kulturelle identiteter, kløfter mellem forskellige

værdier og afsøgning af vores forståelses begrænsninger på tværs af geogra-

fiske og historiske skel.

Re.Act.Feminism #2 – A Performing Archive
Er et levende arkiv for performancekunst fra 1960’erne til I dag. Det er et in-

ternationalt projekt, som rejser gennem Europa fra 2011 til 2013. Projektets

omdrejningspunkt er feminisme, køns- og queer-teoretiske positioner inden

for både kunst og forskning. Således indeholder arkivet video, film, fotografi

og tekst både fra Europa, USA, Latinamerika og Mellemøsten. Det præsente-

rer et geografisk spredt og svært tilgængeligt performancemateriale for den

bredere offentlighed. Ved at samle værker fra store dele af verden søger pro-

jektet at styrke forståelse og dialog på tværs af generationer og kulturelle

barrierer.

Esbjerg Kunstmuseum
Til 2.9.

Robert Jacobsen up to date
I år ville Robert Jacobsen være fyldt 100 år. Hvad betyder han for kunsten i

dag? Hvordan løftes og fortolkes hans kunstneriske arv? Og kan den måde,

han var kunstner på, omvendt belyses gennem samtidskunsten? Der er bl.a.

nogle af de spørgsmål, som ligger bag udstillingen, der hylder denne mar-

kante skikkelse i det 20. århundredes danske kunsthistorie ved bl.a. at sætte

ham i forbindelse med otte samtidskunstnere: Ruth Campau, Veo Friis Jesper-

sen, Karsten Konrad (D), Karin Lind, Truls Melin (S), Rikke Ravn Sørensen, Lars

Worm og Troels Aagaard.

Udstillingen breder sig over begge museets udstillingssale. Hele midterarealet

i den store sal fyldes af Robert Jacobsen-skulpturer fra museets samling, der

spænder fra de tidlige næsten mytologiske undersøgelser af ’klumpen’, over

de legende skrotskulpturer til de konstruktivistiske, rumlige ”jerntegninger”.

Jacobsen-værkerne omkranses af otte celler – én til hver af de inviterede

kunstnere. De nye værker vil således både komme til at indgå i et større rum-

ligt flow og samtidig fungere som små udstillinger i udstillingen, der på en

helt tidssvarende måde peger på og kommenterer forskellige aspekter af Ja-

cobsens praksis.

Mange af Robert Jacobsens værker sætter både det omgivende rum og

skulpturen i bevægelse, når man bevæger sig i forhold til dem. Og dermed

foregriber nogle af de strategier, samtidskunstnerne betjener sig af. Til den

anden udstillingssal er de samme otte Kunstnere derfor blevet bedt om at le-

vere værker, der appellere mere direkte til kroppen og sanserne, og alene i

kraft af deres skala virker flere af dem direkte appellerende.

Øm Kloster Museum, Skanderborg Museum, Ry
Permanent

I god ihukommelse – om biskop Peder Elafsens 
gravfund
I 1246 døde Aarhusbispen Peder Elafsen, og blev efter eget valg begravet i

Øm Klosterkirke foran højalteret. Munkene skrev herom i Øm Klosters

Krønike: ”Så døde den nævnte bisp Peder Elafsen, god ihukommelse, og blev
med tilbørlig hæder jordet hos os, hvor han havde valgt sit gravsted i den nye
kirke, foran den hellige ubesmittede jomfru Marias alter”. I næsten 700 år lå

graven urørt, men i 1942 blev den udgravet. I graven, der bestod af en op-

muret teglstenskiste, fandtes på skelettet er lille sølvkors og ved højre hånd

en guldfingerring. På den afdødes bryst og underkrop fandtes rester af gul-

dindvævede tekstilfragmenter. Langs kistens sider stod fire lerpotter, hvori

der var brændt røgelse under

gravlægningen. Graven har siden

1941 været synlig i ruinen på Øm

Kloster Museum. Nu er etableret en

ny udstilling, der tager udgangs-

punkt i gravfundet. Udstillingen er

bygget op som en rekonstruktion af

bispen i fuld embedsdragt liggende i

graven, mens plancher fortæller om

personen Peder Elafsen, hans finger-

aftryk på Danmarkshistorien samt

nye tværvidenskabelige undersøgel-

ser foretaget på gravfundet. 

Se i øvrigt www.skanderborgmu-

seum.dk

Skagens Museum
Til 2.9.

KRØYER i internationalt lys
Skagens Museum viser i samarbejde med Den Hirschsprungske Samling den

største udstilling nogensinde med værker af P.S. Krøyer (1851-1909). Se Dan-

ske Museer nr. 6, 2011

Det primære ønske med udstillingen er at vise et repræsentativt udvalg af de

allerbedste af Krøyers arbejder fra både danske og udenlandske museer og

samlinger. Værker som præsenterer ham ikke blot som en af dansk kunsts

største malere, men også som en maler på et højt internationalt niveau, der

med sit særlige nordiske præg gjorde sig gældende på linje med samtidens

store navne. Samlet tæller udstillingen ca. 160 værker inkl. skitser og forstu-

dier.

Death with Friends, 2010. 
Video still.

Raeda Saadeh: Vacuum, 2007. Video still.

Aarhusbispen Peder Elafsen.



Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, København
21.6. til 9.9.

Dansk og indisk Kunst
How am I? Narratives about the Search for Identity in different Realities.

For første gang kan man nu se dansk og indisk samtidskunst side om side.

Omdrejningspunktet for samtlige værker, udført af 5 danske og 6 indiske

kunstnere, er identitet. Udstillingen kommer omkring problemstillinger i for-

bindelse med etnicitet, køn, seksualitet, kulturel baggrund og en hel del af de

store spørgsmål der møder mennesker, hvad enten man lever i Danmark eller

Indien.

De danske kunstnere er: Peter Carlsen, Sophia Kalkau, Mille Kalsmose, Lili-

beth Cuenca Rasmussen og Kathrine Ærtebjerg. Fra Indien: Atul Dodya, So-

nia Khurana, Riyas Komu, Mithu Sen, Shine Shivan og Surekha.

Kunstnerne arbejder ud fra vidt forskellige forudsætninger og udtrykker sig i

medier som maleri, akvarel, skulptur, installation, fotografi, video og per-

formance. Her konfronteres vi f.eks. med spørgsmålet om, hvad vi forstår ved

og ønsker os af ”Fællesskabet”, som er titlen på et af Kathrine Ærtebjergs

malerier. Men det kan også handle om, hvordan identitet forandrer sig, som

man ser det i Mille Kalsmoses installation ”All My Suicides” og Mithu Sens

maleri. Og man kan opleve de transformationer, Lilibeth Cuenca Rasmussen

gennemgår i værkerne fra serien ”Afghan Hound”, der 2011 blev vist i Den

Danske Pavillon på Venedig Biennalen.

Udstillingen vises også i Indien. Den åbner på Lalit Kala i New Delhi november

2012.

Give-Egnens Museum
Til 21.10.

Fra Mormormad til Frysepizza
Mad er en grundlægende forudsætning for os. Mad er ikke bare overlevelse,

der er også oplevelse og nydelse, og så er det historie. Det, vi sætter på bor-

det, er ikke kun et spørgsmål om smag. Det handler også om mode, tradi-

tion, teknologi, viden.

Udstillingen viser den udvikling, der har været i køkkener. Fra de åbne ildste-

der, over brændekomfuret til det elektriske komfur. Fra piskeriset, over hjulpi-

skeren til håndmiksere. Der fortælles om maden, der er blevet lavet i køkke-

ner og om forandringerne i tilberedningen og i retterne. Udviklingen i meto-

derne og menuer afspejler de teknologiske landvindinger både i køkkenerne

og i industrien. De industrielt fremstillede fødevarer har for alvor gjort deres

indtog i madlavningen de sidste 50 år. I udstillingen er det produktionen af

Dan Cake kager, der fortæller om den del af udviklingen.

Alle sanser bringes i spil i udstillingen, hvor dufte, film, billeder og tekst sam-

men med genstandene er en del af fortællingen. Udstillingen sætter med sit

fokus på den historiske udvikling perspektiv på madkulturen i dag, hvor hvad

vi spiser, og hvad vi bør spise, er et evigt aktuelt emne.

Nivaagaards Malerisamling, Nivå
Til 20.1.2013

Modernisme & Guldalder. Knud W. Jensen og Johannes
Hage. To danske samlere
Johannes Hage og Knud W. Jensen havde flere ting til fælles. Først og frem-

mest kærligheden til kunst. De grundlagde hver sit museum, Johannes Hage

Nivaagaards Malerisamling i 1908 og Knud W. Jensen Louisiana i 1958. De

opbyggede hver især en imponerende samling med både dansk og uden-

landsk kunst, om end disse var meget forskellige af karakter, men de tog

begge udgangspunkt i deres tids danske samtidskunst.

Udstillingen viser eksempler på Johannes Hages danske guldaldersamling og

Knud W. Jensens samling af dansk, klassisk modernisme.

Vikingemuseet Ladby, Østfyns Museet
Til 7.10.

Ladbyskibet – brugt og misbrugt
Ladbyskibet levede i mange år en stille tilværelse på Nymarksgårdens jorder

lidt syd for Kerteminde. Den 6. maj var det 75 år siden, at det, der i samtiden

blev kaldt ”verdens mest mærkværdige søfartsmuseum” blev indviet og

overdraget til Nationalmuseet. Jubilæet markeres ved at give det aldrende

skib en tiltrængt ansigtsløftning: De gamle lysstofrør er taget ned, der er

kommet nyt ventilationsrør op, og så er det hele blevet malet mørkt som et

gravkammer.  Ideen er, at skibet, den unikke genstand, som stadig ligger lige

præcis der, hvor Ladbykongen blev stedt til hvile for mere end 1000 år siden –

skal være i centrum. Inde i skibshøjen skal der være fred og ro med mulighed

for refleksion og eftertanke. Til gengæld er der så masser af fortællinger og

aktiviteter både i museets udstillinger og på pladsen foran. Det store projekt i

skibshøjen har kun været muligt takket være en flot bevilling fra Energi Fyns

Almene Fond. Sideløbende med lysprojektet er området omkring højen ble-

vet ryddet, så den vigtige forbindelse mellem høj og fjord igen er synlig i

landskabet.

Jubilæet fejres også med en særudstilling Ladbyskibet – brugt og misbrugt.
Udstillingen har et lokalt udgangspunkt. Udstillingen kaster lys over Ladbyski-

bets nyere historie og kaster lys over hvordan både vikingeskibet og vikingeti-

den i bredere forstand er blevet brugt i officielle symboler, til at fremme politi-

ske synspunkter, til at markedsføre produkter, i kunsten, som inspiration for

fortællinger og underholdning.

I sommerens løb vil der være aktiviteter for børn og voksne, som knytter an til

udstillingens tema.

Lejre Museum, Roskilde Museum
Til 1.4.2013

Vikingernes mægtige haller
Udstilling om de største bygninger, vi kender fra Danmarks oldtid.

Roskilde Museum har gennem en årrække foretaget udgravninger omkring

Gl. Lejre. Ved den seneste undersøgelse i 2009 fandtes flere store huse, det

største var omkring 650 kvm stort. Den  61 meter lange og næsten 12 meter

brede op til 10 meter høje hal blev opført på en markant bakketop og har

været synlig viden om. I udstillingen fortælles om udgravningen og dens re-

sultater. Der vises tegninger af rekonstruktionsforslag, og modeller der an-

skueliggør bygningernes form og udseende.

De store bygninger i Lejre har været brugt til ceremonielle formål. Det var her

kongen mødtes med områdets stormænd og modtog gæster fra nabolan-

dene. Fundet af disse vikingernes kæmpehaller understreger, at det mytiske

kongesæde beliggende i Lejre, som de berømte

vikingesagaer og krøniker som Beowulf-

kvadet, har vist sig at bygge på realite-

ter – Lejre var et magtcenter i den

sene jernalder og vikingetid.

Gavl mod vest.
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Udstillinger

ARoS Aarhus 
Kunstmuseum
Til 26.8.

Modernisme – Maleriets
Fornyelse 1908-41
Med udstillingen præsenterer ARoS

for første gang sin enestående sam-

ling af danske modernister sammen

med en række af deres store uden-

landske forbilleder. 

Ved hjælp af lån fra ind- og udland

får publikum mulighed for at se de

internationale kunstnere, bl.a. Paul

Cézanne, Fernand Léger og Robert

Delaunay, i selskab med nogle af de

ypperste danske modernister som Harald Giersing, Sigurd Swane, Vilhelm

Lundstrøm og Edvard Weie.

Da modernismen så dagens lys i starten af det 20. århundrede, vakte den

harme og forundring. Den moderne kunst havde et helt nyt og mere abstrakt

billedsprog, og var de unge kunstneres endelige opgør med det naturalistiske

maleri. Modernismen, som vi i dag betragter som klassisk kunst, var en helt

ny og provokerende måde at se og gengive verden på – en måde vi stadig

bygger videre på. Udstillingen er en hyldest til modernismen, og gennem ma-

lerier, fotografier og ord præsenteres værkerne i deres nationale og internati-

onale sammenhæng. I forbindelse med udstillingen er udgivet forsknings-

publikation – se publikationer.

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Til 5.8.

METROPOLIS 
– en reflekteret hyldest til verdens storbyer
Den Aarhus-baserede maler Søren Elgaards omfattende solo-udstilling er en

hyldest til verdens metropoler, oplevet gennem et personligt fortolkende blik.

Udstillingens puls fører gennem et fortættet storbyunivers, fra New Yorks

skylines ikoniske vandtanke over Golden Gate Bridge i San Francisco og til ar-

kitekten Sir Norman Forsters imponerende kuppel på Rigsdagsbygningen i

Berlin. I billedernes motiviske lag af fotorealisme og abstraktion nedbrydes

det genkendelige univers i intense minutiøse sug af koloristiske detaljer og

spejlinger.

Udstillingen er blevet til i tæt samarbejde med kunstneren og præsenterer

udover eksisterende værker helt nye værker skabt specielt til udstillingen.

ARKEN, Ishøj, København
Til 22.7.

Treffpunkt: Berlin
Berlin er et must for enhver, der beskæftiger sig med samtidskunst. Kunst-

nere fra hele  verden tiltrækkes og inspireres af byens diversitet, tempo og

det internationale miljø.

Udstillingen præsenterer et udsnit af dansk og international samtidskunst

skabt af en række kunstnere, som alle har en stærk tilknytning til Berlin.  

På udstillingen kan man opleve værker af internationalt format, heriblandt

flere verdenspremierer på værker af etablerede kunstnere som Sophie Calle,

Elmgreen & Dragset, Jesper Rasmussen og Jacob Kirkegaard.

Udstillingen tematiserer oplevelsen af byen gennem fotografi, installation,

skulptur, neonlys, collage, lyd og video. Den fremviser, hvordan kunstnere

fortsat inspireres af byens kulturhistoriske og arkitektoniske virkelighed, og

den rummer nedslag i unikke fortællinger om storbyens ordnede kaos. Sam-

tidig undersøger værkerne de utopier, der knytter sig til Berlins unikke fore-

ning af fortid og nutid.

Udstillingen ledsages af et katalog – se publikationer.

KØS. Museum for kunst i det offentlige rum, Køge
Til 23.9.

HuskMitNavn
Kunstneren HuskMitNavn har flyttet sit værksted til KØS for en periode. Med

sig har han 10 års produktion til gade og galleri; en omfattende samling af

procesfotos, skitser og skitsebøger, der aldrig har været vist før.

HuskMitNavn (f.1975) er pseudonym for en dansk kunstner, der allerede i

1990’erne startede med at lave graffiti. Fra 2001 blev han kendt under

kunstnernavnet HuskMitNavn, og siden da har han med anonymiteten i be-

hold arbejdet med gadekunst, udsmykninger, avistegninger, plakater og me-

get mere. I løbet af de 10 år, der er gået, har han opnået kultstatus i en be-

vidst vekselvirkning mellem gadekunstmiljøet og de mere kommercielle,

etablerede kunstmiljøer.

For at få hele processen med, har HuskMitNavn flyttet møbler og originale

genstande ud fra sit værksted og ind på museet. På den måde er hans ar-

bejdsrum, og dermed en del af processen, genskabt.

Naturhistorisk Museum, Aarhus
Indtil videre

Den globale Baghave
Museet nye store udstilling handler om det ufattelige mylder af liv, der findes

på Jorden. Mest om det vi kender, men også om alt det, vi ikke kender

endnu. Og om arter vi aldrig lærer at kende, fordi de vil være uddøde, før vi

når så langt med forsknin-

gen.

Titlen fortæller, at mange af

udstillingens historier har

både en global og en dansk

baghave-vinkel – et centralt

element i udstillingen er en

global kaskelot, strandet på

Jyllands østkyst ved Sæby – i

vores egen baghave.

De fleste elementer i udstil-

lingen er originale, autenti-

ske genstande fra naturen.

De er indsamlet, konserveret

og opbevaret af forskellig år-

sager gennem mange år.

Døde,ja – men den ægte

vare, som der samlet set er

investeret et astronomisk an-

tal arbejdstimer i, så de nu

kan stå her og fortælle om

verden.

Karl Isakson. Opstilling med 
appelsiner og påskeliljer, 1911.
ARoS. Foto: Ole Hein.

Jesper Rasmussen: Alexander Platz, Berlin 2012.



DANSKE MUSEER  3/12   51

Teatermuseet i Hofteatret, København
Til 30.6.

Claus Rostrup: 
Maleri og akvarel
Claus Rostrup står som en af de

førende scenografer i de sidste 50

års danske teater- Det gælder ikke

mindst hans indsats på Aalborg 

Teater og i særdeleshed på Glad -

saxe Teater i dets storhedstid.

Den scenografiske sans for farver

og nye proportioner har Claus Ro-

strup i de senere år taget med sig,

når han med stor kunstnerisk

energi har kastet sig over akvarel-

maleriet. Det er med glæde at mu-

seet nu har lejlighed til at udstille

eksempler på dette hans nye kunst-

nerisk fantasifulde og farverige felt.

Som en cadeau til Claus Rostrups

lange liv i scenografien benytter

museet lejligheden til at udstille et

lille anneks omkring en af de mange banebrydende iscenesættelser, han bi-

drog til, nemlig Gladsaxe Teaters totalteater-version fra 1973 af Ludvig Hol-

bergs Niels Klims underjordiske rejse fra 1741.

Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Tønder, 
Drøhses Hus
Til 29.12.

Årets 3 udstillinger:

Døbt i Tønderknipling – Dåbskjoler med Tønderknip-
ling. 
Fra Storhed til forfald – Om kniplingsindustrien i Søn-
derjylland fra 1600-tallet til 1800-tallet. 
Bord dæk dig! – Kniplede bordtekstiler
Døbt i Tønderklipling
Udstillingen er inspireret af den royale forårs-barnedåb i Møgeltønder. Emnet

dåbskjoler er valgt for at sætte fokus på den særlige sønderjyske kulturarv,

som Tønderkniplingerne er. I udstillingen vises dåbskjoler med Tønderkniplin-

ger såvel kjoler fra Museum Sønderjyllands samling som lån fra private.

Fra storhed til forfald – kniplingsindustrien i Sønderjylland fra 1600-tallet til
1800-tallet
Udstillingen fortæller historien om kniplingsindustrien fra begyndelsen af

1600-tallet over glansperioden i 1700-tallet til forfaldet og tilbagegangen i

1800-tallet. I udstillingen belyses flere emner, f.eks. er det muligt at følge

moden inden for kniplinger – fra storheden i 1700-tallet, som bliver tydelig i

de fine og sirlige binche-kniplinger og over de smukke lange længder af knip-

linger til forfaldet, hvor sjusk og hurtighed prægede en del af kniplingerne

omkring midten af 1800-tallet. Et andet emne, som belyses er de personer,

som var knyttet til industrien – kniplingshandlerne, kniplingskræmmerne og

kniplerskerne.

Bord dæk dig! Kniplede bordtekstiler
Udstillingen viser, hvordan knipling

har været og stadig ofte bliver brugt

som pynt på bordtekstiler. Mange

forskellige typer kniplinger er udstil-

let, f.eks. Tønderkniplinger, Christian

den 4. kniplinger og guipure-kniplin-

ger – fra store duge til små flakoner. 

Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, Auning
Til 21.10.

De dejlige ungdomsår
Udstillingen fortæller om ungdomslivet i perioden 1960-69, og museet har

allieret sig med forfatter og samler Poul Nowak fra Grenaa, som både har

stor viden om emnet, og en meget stor samling af spændende genstande fra

60’erne. Udstillingen er opbygget over 7 temaer: En ungdomskultur opstår,

fritiden, bands- og popballer, ungdomsoprør og mode, en biograftur, et ung-

domsværelse, og  i ”60erne spøger stadig” trækkes tråde til i dag.

Nogle tror fejlagtigt, at det kun var i de største byer, der var gang i pigtråds-

musikken og det lange hår, men den myte gør udstillingen op med. Den hi-

storiske udstilling forsøger at komme rundt om de væsentligste emner, og i

tekst, tableauer og i filmklip kan man få en oplevelse og en forståelse for

baggrunden for den nye ungdomskultur.

Ungdommen blev for første gang i historien en synlig, stor og dagsordensæt-

tende gruppe.

Nye ord i 1965 var: Diskotek, grisefest, kulturkløft, kønsroller, moms, P-pille,

pornofilm, trompetbukser, sabbatår, bodybuilder, abeskøn og fremmed-

angst.

Morslands Historiske Museum, 
Dueholm Kloster, Nykøbing Mors
Til 21.10.

Det afhuggede hoved 
– amatørarkæologi på Mors i 25 år
Udstillingen er arrangeret i et samarbejde mellem museet og Morsø Arkæo-

logiforening og viser forskellige sider af det at være amatørarkæolog.

Centrum i udstillingen er en stor, gennemskåret græstørvsbelagt gravhøj,

hvor forskellige begravelser er vist. Ved hjælp af plakater og de ægte gen-

stande vises nogle af de arkæologiske fund, som Arkæologiforeningen har

været med til at gøre i de forløbne 25 år. Desuden materiale om de 4 sogne-

undersøgelser, som foreningen har foretaget.

En stor plads i udstillingen har de forsøg som Morsø Arkæologiforening har

gjort i årenes løb med ekspe-

rimenterende arkæologi:

Fremstilling af glasperler, old-

tidskeramik, pilefletning, for-

skellige gamle vævemetoder,

udvinding af jern af myremal,

bronzestøbning og smed-

ning.

Dansk Klokkemuseum, Sommersted
Til 21.10.

Arkitekt Jørgen Toft Jensen udstiller malerier
Jørgen Toft Jensen er uddannet arkitekt fra Kunstakademiet 1972 med speci-

ale i restaurering. Han har altid interesseret sig for maleriet og akvareller har

været hans foretrukne medie. Iagttagelse og gengivelse af det han ser og det

han oplever har været basis. På mange rejser – fra Mexico til Sydafrika og fra

Grækenland til Grønland har Jørgen Toft Jensen iagttaget og skitseret.

Det kunstneriske arbejde er gået hånd i hånd med hans professionelle ar-

bejde som arkitekt. Som en del af Jørgen Toft Jensens faglige arbejde er Klok-

kemuseets tilbygning.

(Klokkemuseet lukker for vinteren 21.10.)

Claus Rostrup: “It is a tale, told by
an idiot, full of sound and fury,
signifying nothing”. Shakespeare:
Macbeth.

Det afhuggede hoved. 
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Morslands Historiske Museum, Molérmuseet, 
Skarrehage, Nykøbing Mors
Til 21.10.

Krabber og konkylier
Oligocæne fossiler fra
Thy, Salling og Mors.
I Thy, Salling og på Mors kan man

ved flere kystklinter finde septarie-

sten eller krabbeboller, som de populært

kaldes. Navnet krabbebolle har de, fordi de kan indeholde hele krabber. Leret

er en havaflejring, såkaldt sediment, ca. 26 mio. år gammelt. De indeholder

ofte velbevarede fossiler. De mange snegle, muslinger, krebsdyr og sågar dele

af små urtids tandhvaler er vidnesbyrd om faunaens og klimaets udvikling i

denne periode. Denne lokale geologiske aflejring giver et fint indblik i den kli-

maomvæltning, der skete i den Oligocæne tid, hvor kontinentaldriften stod

for at skabe Alperne. Bjergene ændrede vindstrømmene og samtidig med at

disse bjerge blev dannet skete der landhævning i Nordeuropa.

Moler Museet har en ret stor samling af fossiler fra lokaliteterne ved Limfjor-

den og har til udstillingen også lånt flotte fossiler fra flere private samlere i

Danmark og Tyskland, ligeledes lån fra Geologisk Museum af de i alt 21 Da-

nekræfund fra Limfjordsområdets oligocæne lokaliteter.

Foruden særudstillingen kan man se Moler Museets faste samling af fossiler

fra Molerområdet, f.eks. skildpaddeungen ”Luffe”, som er en af de mest vel-

bevarede fossile skildpadder i verden, Danmarks længste forstenede

træstamme på 8,5 m og de store ikaitkrystaller. Moleret er mere end dobbelt

så gammel som det oligocæne lag.

Køge Museum
Til 2.9.

Ratatosk – eller noget nyt
fra guderne
Udstilling af keramikeren Helle Theil-

gaard og billedkunstneren Anne Cir-

kola. De har begge fundet inspiration

i nordisk mytologi og skabt 35 lerkar,

fade og krukker samt 10 flerfarvede

monotypier. 

Deres værker illustrerer nogle af de

store fortællinger i den nordiske my-

tologi. Begge kunstnere blev inspire-

ret af de kraftfulde billeder og allego-

rier, som bærer store dele af sag-

nene, og ville gerne gøre denne del

af kulturarven til mere håndgribelige oplevelser. 

Både keramik og billeder har nærmest tegneserieagtige dekorationer med

billeder og figurer fra nordisk mytologi. Billedfortællingerne fortsætter hen

over flere forskellige lerkar, som til sammen skaber de store fortællinger om

krige, magt, hævn, kærlighed, forførelse og forvandling.

De keramiske former tager udgangspunkt i lerkar fra jern- og stenalder fun-

det i Danmark. Anne Cirkolas store flerfarvede tryk viser væsener og hændel-

ser, der stod meget stærkt i vikingernes forestillingsverden.

Museum Jorn, Silkeborg
Til 4.12.

Sonja Ferlov – 100 år
I anledning af Sonja Ferlov Mancobas 100 års fødselsdag d. 1. november

2011, viser museet sin omfattende samling af hendes maskeskulpturer i gips

og bronze i en ny opstilling.

Sonja Ferlov Mancoba (1911-84) hører til blandt de væsentligste danske bil-

ledhuggere i det 20. århundrede. Hun tog del i de surrealistiske og spontan-

abstrakte strømninger omkring kunstnergruppen linien og Cobra men udvik-

lede sit eget helt karakteristiske billedsprog, inspireret af bl.a. afrikansk og

mexicansk maskekunst.

For Sonja Ferlov Mancoba var det ikke resultatet, men selve processen, der

var interessant. Hun byggede skulpturerne op i ler og gips og havde den op-

fattelse, at hendes arbejde ophørte, når gipsen var færdig. Hun deltog aldrig

selv i selve bronzestøbningen.

De Danske Kongers 
Kronologiske Samling, 
Rosenborg Slot, 
København
Permanent

Marmorgemakket
Den 16. april har Dronningen indviet

det nyistandsatte Marmorgemak. 

Marmorgemakket er unikt, da der

ikke findes andre rum der er ligeså

velbevarede med den særlige kunst-

marmorering. Marmorgemakket har

en særlig plads i historien, da rum-

met har været brugt til alt fra Kirsten

Munks soveværelse til audiensgemak for den enevældige konge. Marmorge-

makket var stedet hvor Frederik 3. satte alle sejl til for at fremvise den ene-

vældige kongens magtposition, og det blev brugt som skueplads for enevæl-

dens magtudfoldelse. Til hovedværket – det overdådige stukloft – ansatte

han den italienske stukkatør Francesco Bruno, som dækkede det med konge-

lige symboler og barokengle.

Tiden har sat sine spor på Marmorgemakket, og efter 350 år var der stærkt

behov for en gennemgribende istandsættelse. Takket være støtte fra A.P.

Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål har det

været muligt at gennemføre restaureringen med hjælp fra den dygtige stuk-

katør Manfred Siller.

I forbindelse med restaureringen blev Marmorgemakket 3D laser scannet for

at dokumentere hver eneste detalje inden arbejdet gik i gang. Animationen

der giver indtryk af gemakkets udseende kan ses på museets hjemmeside.

Bornholms Kunstmuseum, Rø, Gudhjem
Til 26.8.

Mentale landskaber
Giovanni Anselmo, Bizhan Bassiri, Per Kirkeby, Janis Kounellis og Franz West

har hver på deres helt egen måde skabt mentale landskaber, som gennem

udfoldelsen i værket er blevet transfor-

meret til fysiske steder, der kan erkendes

og indtages af sans og syn. Disse imagi-

nære kartografier udspiller sig på forskel-

lig baggrund.

Udstillingen er udarbejdet i samarbejde

med den italienske kurartor Bruno Cora.

Katalog til udstillingen – se publikationer.

Bornholms Kunstmuseum, Rø, Gudhjem
Til 12.8.

Afgangsudstilling fra Danmarks Designskole
I lighed med tidligere år viser museets en udstilling med afgangsholdets eksa-

mensprojekter. Stedet hvor man møder fremtidens navne i dansk kunsthånd-

værk og design.

Rød krabbe.

Ask og Embla var de to første
mennesker. 

Bizan Bassiri (f. i Teheran 1954).
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Rundetaarn, udstillingssalen, København
Til 1.7.

Mikrokometiske undersøgelser
Billedkunsteren Hellen Lassen og keramikeren Helle Hove udstiller malerier,

keramik og installationer i et magisk mikrokosmos, hvor selv det mindste

sandskorn spiller en rolle, og det udefinerbare tager form.

Udover Hellen Lassens malerier,

som danner en sammenhæn-

gende frise på væggene hele

vejen rundt i udstillingssalen,

hænger en række billedruller

frit svævende i rummet. Ved et

6 meter langt, sort bord kan

man sidde og bladre i tolv

håndmalede bøger. Hver i sær

selvstændige værker man kan

gå på opdagelse i. 

Helle Hove arbejder med sine

365 porcelænssten, der ligger

som magiske cirkler på det

store trægulv. Hver sten er unik

med sin egen form og sit eget mønster præget i overfladen. Mange er glase-

rede, mens andre fremstår ubrændte og skrøbelige. Helle Hove arbejder også

med en sandinstallation – et ”sandtæppe” – midt i udstillingen. Værket er

flygtigt og handler om nu’et – for når udstillingen er slut, bliver det hele fejet

væk igen.

På en lille legeplads kan publikum få lov til selv at have fingrene i sandet. Li-

gesom med bøgerne, man selv må blade i, og rullerne der kan vendes og dre-

jes, inviterer Hellen Lassen og Helle Hove den besøgende til at komme i nær-

kontakt med den kunstneriske proces.

Aarhus Kunstbygning
23.6. til 16.9.

Kvinden og Myten
Med temaer som seksualitet, overgangsalder, etnicitet og kolonisering sætter

Kunstbygningen over sommeren fokus på kvindelig identitet og erfaring – på

tværs af alder og nationalitet. 

Udstillingerne viser et markant skifte i kvindernes selvforståelse fra 1960’erne

og 1970’ernes problematisering af kønsforskelle til en samtid, hvor identi-

tetsproblematikkerne rækker ud over det kønslige.

Udstillingen udgøres af videoprogrammet Performing Women og tre soloud-

stillinger med henholdsvis Jessie Kleemann (GL), Rannvá  Holm Mortensen

(FO) og Trine Mee Sook Glerup (Kor/DK). Videoprogrammet er med kunst-

nere som amerikanske Carolee Schneemann og Joan Jonas i høj grad centre-

ret om en tematisering af kvindelige stereotyper. Et tema, som også Trine

Mee Sook Gleerup tager udgangspunkt i. Gennem en performancerække 

iklæder hun sig forskellige karakterer fra tarotkort.

Udover fokus på kønnet tematiserer udstillingerne også kvindelig erfaring i et

mere komplekst perspektiv, hvor kulturelle og etniske forskelle har en væ-

sentlig indflydelse på kvinders identitetsdannelse.

Rannvá Holm Mortensen og

Jessie Kleemann benytter deres

personlige erfaringer til at åbne

for en diskussion om grøn-

landsk og færøsk nationaliden-

titet i dansk kolonial sammen-

hæng.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
Til 12.8.

Romantikken vender 
tilbage – Fragile Welten
Udstilling af malerier, skulpturer og

installationer udført af europæiske

kunstnere med inspiration i roman-

tikkens kunst. Curator: Uwe Gol-

denstein, BSA. Arrangeret af Hader -

slev Kunstforening.

Udstillingen handler om det, der lurer

lige under overfladen af en stadig

mere afmystificeret verden – om skrøbeligheden af den verden, vi lever i.

Heraf også udstillingens undertitel ”Fragile Welten”.

Sammenhold med den nutidige virkelighed, som i stigende grad er adskilt fra

det enkelte individs liv, fra naturen og dens mystik, peger udstillingens efter-

tænksomme stemning på den skrøbelighed, som livet også rummer.

Udstillingens tema illustreres gennem samspillet mellem de 14 deltagende

kunstneres værker: malerier, collager, maskiner og eksperimentale opstillin-

ger.

KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg
Til 2.9.

UNDERVÆRKER – Mesterværker fra danske privatsam-
linger
KUNSTENs 40 års jubilæumsudstilling er et bredt udsnit af de internationale

mesterværker, der findes i danske privatsamlinger, og som kun sjældent vises

offentligt.

På udstillingen kan publikum se værker fra 1930 til i dag fra hele verden, og

de over 200 værker er ophængt i forhold til historie, temaer og slægtskaber.

Udstillingen viser hvor mange originale værker af høj kvalitet, der befinder sig

hos danske samlere.

For samtidig at hylde det mod og det vid, der har gjort, at netop privatsam-

lere har turdet satse, hvor museet har tøvet, er en sektion af udstillingen de-

dikeret til samlerens eget valg. Her er samlerne inviteret til at vise et værk,

som de har et helt særligt forhold til.

Udstillingens tredje og sidste del udgøres af den danske kunstfotograf Nicolai

Howalts fotografier.

Til udstillingen er der udgivet katalog – se publikationer.

Nyborg Slot, Østfyns Museer
Indtil videre

Danehofsalen nyindrettet
Dansk demokratis vugge findes på Danmarks ældste, bevarede kongeslot –

Nyborg Slot fra middelalderen.

I maj åbnede den nyindrettede Danehofsal på Nyborg Slot.

En ny udstilling fortæller historien om det danske demokratis oprindelse i

middelalderen i netop det rum –

Danehofsalen – hvor Danmarks

første grundlov blev underskrevet

i 1282, og det danske parlament

mødtes i knap to århundreder.

Samtidig skal rummet fungere

som scene for historiefortælling

og undervisning med udgangs-

punkt i netop den historie i de

unikke autentiske omgivelser.

Helle Hove: ”Sten”, 2012.

Jessie Kleemann.
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Sorø Kunstmuseum
Til 26.8.

Erik Varming
Billedhuggeren Erik Varming fylder 70 år i 2012. Det markerer museet med

en stor retrospektiv udstilling fra debuten i begyndelsen af 1960’erne til i

dag, hvor man kan møde de tidlige bronzearbejder, hvor han i fortrinsvis små

formater skildrer dyrekroppe og kadaver, og følge udviklingen til en mere for-

enklet form i de senere, større bronzeskulpturer, de rå granitter og de poly-

krome stenskulpturer, som han påbegyndte under et ophold i Italien i midten

af 1980erne. 

En særlig del af udstillingen fokuserer på kunstnerens arbejdsproces, fra ide

til færdig skulptur. Det sker dels gennem blyantsskitser og skulpturmodeller,

ligesom der vises en video, hvor man følger kunstneren under hans arbejde i

værkstederne på Asnæs og i Illerup Sand nord for Kalundborg. Her kan man

opleve hvorledes Erik Varming som en af de forholdsvis få nulevende kunst-

nere selv forestår værkproduktionen – støber bronzerne, hugger granitten og

fræser i stenene.

Udstillingen ledsages af katalog – se publikationer.

Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Til 9.9.

Carl Bloch – Hyldet og hånet
I sin samtid blev Carl Bloch (1834-1890) hyldet som en mester og høstede

stor anerkendelse herhjemme og i udlandet. Men hans eftermæle blev af en

helt anden karakter.

Senere generationer af kunstnere og kunsthistorikere betragtede Carl Bloch

som gammeldags og uden betydning for udviklingen af det nye maleri, der

definerede det moderne gennembrud i slutningen af 1800-tallet. ”Et

sælsomt mellemspil” blev Bloch kaldt, hvorefter han behændigt blev placeret

som en parentes i dansk kunsthistorie. Udstillingen fortæller ikke blot histo-

rien om Blochs værk og kunsthistoriske skæbne. Den peger også på, at efter-

tidens dom har været unuanceret.

Carl Bloch indledte sin kunstnerkarriere som genremaler og skildrede hverda-

gens folkeliv i billeder, der hurtigt gav ham et godt ry. Han beherskede en na-

turalistisk malestil til perfektion. Siden kastede han sig også over historiema-

leri og religiøse billeder, der bragte ham stor anerkendelse og folkelig popula-

ritet. Billederne blev reproduceret som grafiske blade, der blev distribueret

vidt og bredt. 

Bloch skabte sine værker i en periode, hvor mange kunstnere afprøvede nye

veje og formede det, man efterfølgende har givet betegnelsen modernisme.

Tidens store nybrud fandt først og fremmest sted i Frankrig, hvor den blandt

andet blev skabt af impressionisterne, men resten af Europa kom hurtigt med

på bølgen. Bloch var dog en af de malere, der holdt fast i den udpenslede

malestil, som man lærte på kunstakademierne i Europa; en stil, der med til-

navnet salon-maleri blev betragtet med let foragt efter det moderne gen-

nembrud. Men ved nærmere eftersyn viser Blochs maleri, at også han reage-

rede på det moderne i sin kunst.

Udstillingen ledsages af katalog – se publikationer.

Statens Museum for Kunst, København
Til  1.8.2013

Danh Vo. We the People (Detail)
Den dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo indtager den 2.000 kvm. store

Skulpturgade med en installation, der er lige så underfundig, som den er mo-

numental.

Frihedsgudinden 1:1.

Ved første øjekast ligner

kobberstykkerne enorme

abstrakte former. Lang-

somt anes konturerne af

en finger, en fod eller en

fakkel. Sat korrekt sam-

men vil delene krystalli-

sere sig i en tro kopi af et

ikon i den vestlige kultur:

den 45 meter høje Fri-

hedsgudinde i New Yorks

havn. På et metalværk-

sted i Shanghai har Danh

Vo fået fremstillet en 1:1 kopi af den franske billedhugger Frédéric Auguste

Bartholdis berømte gudinde på Liberty Island. Men i modsætning til origina-

len fra 1886 har Danh Vo ikke samlet de mange enkeltdele, men udstiller

dem i stedet separat i forskellige grupperinger forskellige steder i verden.

Som titlen antyder, er Danh Vo’s installation We the People (Detail) hverken

tænkt som helhed eller færdigt værk. De i alt godt 400 ’detaljer’ bliver spredt

og vises på foreløbig 12 udstillingssteder, bl.a. i Bangkok, Barcelona, Chicago,

Kassel, New York og Paris. Som et uløseligt og muterende puslespil vil om-

kring 110 dele, hvoraf de tungeste vejer 300 kg. blive vist i museets store

Skulpturgade i løbet af den over et år lange udstillingsperiode. Undervejs æn-

dres udstillingen, idet nogle af delene sendes videre mens andre kommer til.

Ligesom projektet udfordrer de gængse forestillinger om originalitet og

værk, så piller Dahn Vo også ved det klassiske udstillingsformat. Det konsoli-

derede, potente og højsymbolske vartegn for New York bliver i Danh Vo’s op-

datering et opsplittet og omrejsende fænomen, der modsætter sig sammen-

hæng og konklusion.

Botanisk Have, Statens Naturhistorisk Museum, 
København
Indtil videre

Hvaler i Botanisk Have
Museet huser en af verdens største

samlinger af hvalskeletter. Normalt er

skeletterne gemt væk i de videnska-

belige samlinger, men nu udstilles en

række af de helt store eksemplarer i

Maskinhallen i hjørnet af Botanisk

Have. I selskab med finhvalen fra

Vejle.

Da finhvalen strandede i Vejle forrige

år, så vi et fantastisk eksempel på,

hvilken magnetisk tiltrækningskraft disse store dyr har på os. De er enorme,

de er mærkelige, de er svære for os at forstå. Udstillingen fortæller ikke kun

om hvaler, men også om menneskets møde med hvalen og hvordan dyrene

altid har virket dragende på os.

Udstillingen byder på natur- og kulturgenstande. De mange knogler og store

kranier er suppleret med udstillingsvægge med spritpræparater, fotos, gamle

akvareltegninger, dagbøger og meget andet, der knytter sig til menneskets

møde med hvalen, mens mange af teksterne til udstillingen består af citater

fra litteraturen – fra Bibelen til Moby Dick.

Viborg Museum
Til 16.9.

SKO – fodtøjet 
fortæller alt
I udstillingen belyses sko fra alle tæn-

kelige vinkler: historien, moden, ritu-

alerne, ortopædien og symbolikken. Gæsterne vil opdage, at skoens kultur-

historie er dragende, fordi historien om sko på forunderlig vis er nøglen til en

anderledes historie om os.

Danh Vo (f. 1975). Fra Metalværkstedet i
Shanghai. SMK Foto.

Hvalluffe. Foto: Jens Astrup. 
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Sankt Bendts Kirke, Ringsted
17.8. til 12.9.

Byzans – Europas Gyldne Rige 330-1453
Byzans var et overflødighedshorn af forfinet og kostbar kultur, som det for-

midlede til de mange nye folkeslag, som siden afslutningen af oldtiden

strømmede ind over kontinentet. En stor civilisation, som siden i nogen grad

gik i glemmebogen i det vestlige Europa, men har fået ny aktualitet ved det

moderne Europas åbning mod øst. Der er meget at lære af et storrigets histo-

rie, som var Europas hovedhjørnesten og bolværk gennem mere end 1100 år

og som dybt har præget kontinentets kultur, også efter dets forsvinden, ikke

blot ved sin formidling af arven fra antikken, men også gennem sit originale

bidrag til Europas kristne kultur.

Vandreudstillingen om Byzans (vist på Rundetaarn i København i 2010) om

centrale spor af byzantinsk kultur i Danmark gennem tiden. Genstandene var

sat ind i en ramme af oplysende plancher, som i kronologisk, overskuelig

form formidlede centrale indsigter om det overordnede emne – den byzan-

tinske civilisation som det kristne Romerriges arv til det moderne Europa. Ef-

ter udstillingens nedtagelse i Rundetaarn opnåede Den Danske Nationalko-

mité for byzantinske studier, som stod bag udstillingen, en ekstrabevilling fra

sin hovedsponsor Folmer Wisti Fonden for International Forståelse, til at

skabe en vandreudstilling på basis af plancherne.

Vandreudstillingen bliver i august 2012 opsat i Sankt Bendts Kirke i Ringsted i

forbindelse med en middelalderfestival i anledning af 800-året for dronning

Dagmars død. Senere på året skal

den videre til domkirken i Maribo. I

efteråret 2013 er det planen, at den

skal opstilles i domkirken i Odense,

som i forvejen rummer den centrale

udstillingsgenstand – det byzantinske

Ørnetæppe fra Knud den Helliges

Grav.

I forbindelse med Rundetaarns-ud-

stillingen blev der udgivet bog ”Ar-

ven fra Byzans”, redigeret af Øystein

Hjort. Udgivet af SFINX og Den Dan-

ske Nationalkomité for Byzantinske

Studier. – Se ”Nye bøger og andre

publikationer i Danske Museer nr. 2,

2010.

Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum,
København
Til 31.12.

Edderkopper
Skønheden i udyret. Der er smukke,

opfindsomme og levende. Edderkop-

perne. Udstillingen viser, at de otte-

benende dyr har meget mere at byde

på end frygt, fordomme og for-

skrækkelse.

Otte øjne, giftkirtler og et dårligt

rygte, men faktisk er de utroligt smukke og har en levevis, der er fascine-

rende. Udstillingen ser forbi den uhyggelige overflade og inviterer publikum

ind i lyse lokaler, hvor edderkoppernes historie bliver fortalt i en smuk inte-

gration mellem naturhistorie og kunst.

Det kan man møde på udstillingen: Det gyldne sjal – spundet af silke fra ca.

41.000 edderkopper. Farvestrålende glasedderkopper – skabt af den engel-

ske glaskunstner Neil Wilkin. Syret ingeniørkunst – Guillaume Lehoux’ be-

rømte skåle, der er inspireret af edderkopper på stoffer. En 1,7 m høj edder-

kop i læder formgivet af modelmageren Esben Horn. …Og selvfølgelig le-

vende edderkopper i alle størrelser, inkl. Goliath-edderkoppen – verdens

største.

Trapholt, Kolding
Til 30.9.

Phantom Limbs –Planken Ud Prisen 2011
De to unge prisbelønnede arkitekter Robert Adam Benedikt Clement og Da-

niel Sebastion Dreyer Dornonville de la Cour – kendt som Benandsebastian –

arbejder i udstillingen med at gøre det fysiske fravær nærværende og sanse-

ligt.

Værkerne er arkitektoniske konstruktioner, der huser et indre tomrum eller

fravær – eksempelvis giver gabende huller i en overdimensioneret vindel-

trappe strukturen en skrøbelig ruinagtig karakter. Fravær i udstillingen be-

handlet såvel fysisk som konceptuelt.

Tidligere omtalt i Danske Museer 1, 2012 i forbindelse med udstillingen på

Designmuseum Danmark.

Nordatlantens Brygge, København
Til 2.9.

Frida Zachariassen – Klaksvik Blues
Frida Zachariasen var med til at introducere den modernistiske kunst på efter-

krigstidens færøske kunstscene. Og på trods af at hun kun havde tid og råd

til at male i sin fritid og aldrig fik en formel billedkunstnerisk uddannelse, var

hendes teoretiske og kunsthistoriske viden omfattende og hun var meget be-

vidst om sit eget værk og dets udtryk.

Med fokus på linje, motiv og abstraktion skabte hun en karakteristisk male-

stil, som vakte interesse ikke bare på Færøerne. Selv om Frida Zachariassen

kunne være tilbageholdende med både at udstille og sælge sine værker, del-

tog hun i en lang række udstillinger i Danmark og resten af Norden i

1950erne, 60erne og 70erne.

Motivmæssigt skildrede hun hjemegnens landskaber, bymotiver, folk i ar-

bejde og portrætter. Hun lagde vægt på streg og konturer, for at fremhæve

f.eks. et landskabs linjer og farveflader. Farveskalaen var som regel begræn-

set til mat grå, blå, grønlig og okkerfarvet.

Københavns Domkirkes
museum
25.6. til 21.10.

Thorvaldsens Kristus 
og alle kopierne
En engelsk turist skrev i 1869 om

København som Thorvaldsens by,

hvor ”kopier af buster og statuer, i

alle størrelser og materialer, er til salg

i næsten hvert andet butiksvindue”. Blandt de mange kopier sætter Domkir-

kens museum naturligt fokus på Kristus statuen. At Thorvaldsen løste den

umulige opgave, at skildre Kristus mellem opstandelse og himmelfart, skildre

ham legemlig og alligevel ikke med et legeme som vores, er nok den helt

grundlæggende årsag til figurens popularitet og museet mærker dagligt,

hvordan kirkens gæster drages mod den store figur. Der er næppe nogen an-

den skulptur, der er kopieret så flittigt og har fundet plads i både store kirker

og ydmyge stuer. Det er netop det sommerens udstilling handler om.

Sideløbende med udstillingen vil der blive afprøvet forskellige måder at for-

midle kirkens historie på, sådan som det længe har været ønsket. I løbet af

sommeren vil man også kunne støde på film om fakler der tændes og tårne

der falder.

Foto: Thomas Shakan.




