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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

Forsidefoto: Trosbærer (2012). 
Cristi Pogacean er en romænsk kunst-
ner, født i 1980, og del af en ny ung
generation af rumænske kunstnere, hvis
arbejder vises på ARKEN frem til no-
vember 2013 på udstillingen Hotspot
Cluj – Ny rumænsk kunst. De unge
kunstnere voksede alle op under Nicolae
Ceausescus undertrykkende regime og
blev voksne i den postkommunistiske
eftertid. Erindringen om denne fortid
og undersøgelser af Rumæniens nyere
historie er et gennemgående tema i
mange af udstillingens værker.
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andre med faglig interesse for
museer og museernes arbejde.
Danske Museer er et pointgi-
vende tidsskrift, som udgives 6
gange årligt af den Erhvervsdri-
vende Fond Museumstjenesten
med støtte fra Kulturstyrelsen.
Artikler og billeder i Danske
Museer må ikke benyttes kom-
mercielt eller til netudgivelser
uden udgiverens, Museumstje-
nestens tilladelse. Pdf af artikler
kan bestilles hos udgiveren og
koster kr. 750,- pr. stk.

Bagside: Båden fra mosen. Den 4000 år gamle båd fra bondestenalderen blev
fundet i Lille Knabstrup Mose i 1946. Foto: Holbæk Museum.
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Af Line Hjorth 
Christensen
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Ilyset af at stort set ingen ting fra samlingerne gik
tabt eller led uoprettelig skade, da Frihedsmu-

seet ulykkeligvist brændte i slutningen af april, er
det tankevækkende, at ulykken siden har givet an-
ledning til så megen debat som tilfældet er; ikke
kun blandt museumsfolket selv, men blandt poli-
tikere, gamle frihedskæmpere, debattører og al-
ment interesserede. Mens man i det stille glædede
sig over redningsaktionen, indsatsen fra brandfolk,
beredskabsvillige konservatorer mv. og de mange
enestående genstande og arkivarier, som klarede
branden, gav debatten også en kuldeskærende for-
nemmelse af, at det måske slet ikke er museernes
samlinger, ekspertviden eller den egenart, der hø -
rer et lille kulturhistorisk museum som Frihedsmu-
seet til, der tæller. Den debat, der udspillede sig 
efterfølgende, kom især til at handle om museets
immaterielle, symbolske værdier, uhensigtsmæssigt
fortolket som enten gammelnationalt ideologiske
eller af en mere alment frihedselskende art. Og
selv om frihedskampen som bekendt blev kæmpet
af et forsvindende fåtal, har den givet mange anled -
ning til at slå plat på brandulykken; som om man
ved at stille sig under askeskyen næsten kunne
bringe sig i kontakt med modstandskampens helte
og, i medier og politisk albueskubbende debatter,
selv kunne fremstå heroisk. 
Debatten har handlet om, hvorvidt det fremtidige
museum skal vægte den danske modstandskamp
eller besættelsestid generelt ved at være et museum
for 2. Verdenskrig. Modstillingen er selvfølgelig 

absurd. Dels fordi det ene hænger fast i det andet,
og fordi museer aldrig er, eller bør være, ideologiske
enten-eller steder, men må cementere den flertydig -
hed og åbenhed, som til enhver tid er museums-
genstandes kendemærke. Dels fordi et museum 
for det umulige og megalomane tema “2. Verdens-
krig” er en utopi; mens intet museum kan fortælle
den historie fuldt og helt, kan mange mindre mu-
seer og udstillinger fortælle aspekter af den umu-
lige historie. Det er Dansk-jødisk Museum i Køben-
havn et glimrende eksempel på, Frihedsmuseet et
andet. At det nye Frihedsmuseum skal være mere
end et stivnet mindesmærke såvel over modstands-
kamp, som over sin egen museale fortid, er også
indlysende, nye museer tager altid farve af deres
tid, vi kan slet ikke genskabe det tabte. For det nye
Frihedsmuseum på Esplanaden kunne man især
ønske sig, at det grundstof, som er museets – dets
store viden og enestående samlinger relateret til
den danske modstandskamp og besættelsestiden
bliver langt stærkere profileret som et særkende 
og en særlig vinkel på den store krig, der ikke kan
fortælles, men skal fortælles. Vi må give tid, og den
vej skal findes, som tager frihedskampens helte al-
vorligt og både gør det i en kulturhistorisk ramme,
men også belyser personlige, menneskelige og po-
litiske motiver for og omkostninger ved at gå ind i
kampen, heltenes historier. I det greb ligger også
muligheden for at modstand, helte og frihed ophøjes
til og belyses som menneskelige fænomener, der
rækker ud over nationale og historiske rammer. 

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

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

Nummeret er 44 74 33 94

HAV FORSIKRINGEN KLAR 
FØR DE LÅNTE FJER LETTER 
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Drager er et af Nationalmuseets nye undervisningstilbud til Børnehaver
under den samlede satsning: Fortid for begyndere. En satsning, der tog
sin begyndelse i februar i år, og som med støtte fra Erindringsmøntmid-
lerne går ud på at lave en række pædagogiske tilbud og materialer, spe -
ci fikt rettet mod børn i alderen 4-7 år. Projektet har på flere måder ud -
fordret museets måde at tilrettelægge og arbejde med undervisning på.

Fokus på de mindste

Hvordan ser en drage ud? En gruppe bør-
nehavebørn sidder på Nationalmuseets
gulv med lukkede øjne. Ud fra deres an-
sigter at dømme er det tydeligt, at der bag
øjenlågene hos hvert enkelt barn, danner
sig billeder af drager: Drager som spyr ild,
drager med vinger og drager, der efter
børnenes forestillinger og udsagn både
kan være røde og blå, grønne og sorte, 
lilla og gule. Det er det gode ved drager.
De er ren fantasi. Den pointe er det godt 
at minde hinanden om undervejs, når tu-
ren går ud i udstillingerne i jagt på drager
fra oldtid til nutid og fra Østen til Vesten. 
For ikke så mange år siden var det de
færreste museer, der havde særlige tilbud
for børnehavegrupper. Den gængse hold-
ning var at de sparsomme ressourcer, som
museerne undervisningsmæssigt havde til
rådighed, langt bedre kunne udnyttes ved
at lave tilbud til elever fra grundskoler og
ungdomsuddannelser. I de sidste par år
har mange museer imidlertid fået blikket
op for børnehavebørnene som målgruppe.
Et nyt fokus på livslang læring samt et bre-
dere læringsbegreb har været med til at
skærpe museernes interesse for børneha-
verne. En interesse der er gensidig. Ind-
førelsen af pædagogiske læreplaner i bør-
nehaverne har samtidig øget institutioner-
nes interesse for museumsbesøg.  Planerne
stiller, ud over krav om at øge børnenes 
sociale, sproglige og kropslige kompeten-
cer, også krav til at man i børnehaverne
skal arbejde med kulturelle udtryksformer
og værdier. Noget, der kan gøres gennem
sprog, men også ved brug af forskellige
sanser eller gennem kreative og skabende
processer, fx tegning og teater samt muse-
umsbesøg.

Fortid for begyndere

Af Mette Boritz, Nationalmuseet

De mindste

TROLDE, 
HEKSE 
OG ANDRE 
VÆSENER

FORTID  
FOR BEGYNDERE

Forside til undervisningsmaterialet om “Trolde, hekse og andre væsener.” Ligesom de øvrige materialer er det
illustreret af Sussi Bech og tilgængelige på Nationalmuseets hjemmeside.



DANSKE MUSEER  3/13   7

Ønsker til museerne

For museerne gælder det om at gøre disse
tilgængelige for de små begyndere, men
også for deres pædagoger. Via interviews
med pædagoger samt afholdelse af et fokus-
gruppemøde med både pædagoger og in-
stitutionsledere, har vi på Nationalmuseet
lavet en undersøgelse af, hvilke forventnin-
ger, ønsker og behov pædagogerne har til
museumsundervisningen. For pædago-
gerne var det vigtigt at understrege, at de
først og fremmest tager børnene med på
museerne for at lære noget. De vil gerne
kunne gå hjem med en viden og nogle ide -
er, som de kan arbejde videre med hjem -
me i institutionerne. Samtidig pointerede
de, at læring kan foregå på mange måder,
og at de mindre børn typisk søger de akti-
viteter og den læring, som de tilegner sig
med kroppen. Hvad indholdet og varig-
hed angår, må det gerne være simpelt og
enkelt: Hellere lidt, men godt! Fortællin-
gerne må gerne være så konkrete som mu-
ligt og må rigtig gerne knytte sig til muse-
ernes genstande og udstillinger; de skal
fange børnene, og det skal være til at for-
stå og forholde sig til. Det gør ikke noget,
at de i forvejen kender lidt til emnet og
måske til nogle af fortællingerne, som 
de kommer til at høre på museet. For de
mindste er gentagelser ikke et onde, men
snarere et gode, der får dem til at føle sig
vidende og kompetente

Gode manerer, legetøj og vikinger
De mange ideer og input fra interview og
fokusgruppe har givet Nationalmuseet et
inspirerende grundlag at arbejde videre
med. Selv emnerne var der gode input til.
Fokusgruppen pegede bl.a. på at det kun -
ne være interessant, hvis vi tilbød et emne
om “Gode manerer” – et emne, vi på mu-
seet, umiddelbart ikke selv havde tænkt på
at foreslå.  I dag kan børnehaverne bestille
et undervisningstilbud om gode manerer,
hvor de gennem praktiske øvelser lærer
om 1700- og 1800 tallets manerer (var de
mon særligt gode – eller stoppede det mon
dér med de gode manerer…). Der bliver
hilst, bukket og nejet, og der er ikke et øje
tørt, når de små størrelser, iført rokokotøj,
forsøger sig med enkle dansetrin i Natio-
nalmuseets riddersal. Andre emner vi har
valgt at arbejde med, er fx riddere, vikin-
ger, leg og legetøj, børn i Afrika, og emner
om trolde, hekse og andre væsener. Alle
tilbuddene tager afsæt i museets genstan -
de og går ofte på tværs af udstillinger og
samlinger med henblik på at fremme den
gode historie og oplevelse hos børnene.
Reglen er, at alle undervisningstilbud skal
være varierende. Det er vigtigt, at børnene

inddrages på mange forskellige måder,
bl.a. gennem dialog, hands- on og forskel-
lige sanseoplevelser, men også gennem
fortælling. Al undervisning skal samtidig
relatere sig til børnenes eget videns- og 
erfaringsniveau og skal give dem en god
oplevelse i andre rammer samt tilgodese
institutionernes læreplaner.

At arbejde på nye måder
“Fortid for begyndere” satsningen har på
mange måder inspireret til at arbejde på
nye måder. Vi har i højere grad været an-
sporet til at arbejde på tværs af udstillinger
og samlinger, hvilket sjældent sker med
skoleklasser, der ofte fokuserer på en given
periode i deres undervisning. Vi har også
fået øjnene op for, hvor stor en betydning
rummene har for børnenes opfattelse og
indlevelse. Samtidig har vi lært, at man
ofte kan have glæde af at opleve genstan-
dene på nye måder. Fx når man lægger
sig ned på et koldt stengulv for bedre at
kunne kigge på det smukt bemalede re-
næssanceloft fra herregården Næsbyholm.
Liggende der med næsen i sky bliver de
bedt om at sætte ord på, hvad de tror, bør-
nene på det malede motiv i loftet laver ude
i vinterskabet; alt sammen med det formål
at tale om, at der er forskel på, hvad man
kan lege om sommeren og om vinteren.
Endelig har vi med “Fortid for begyndere”
valgt at ansætte vores gruppe af undervi-
sere anderledes en vanligt. I stedet for at
ansætte undervisere med afsæt i deres fag-
lige profil og præferencer, er det til børne-
haverne langt vigtigere at ansætte under -
visere som har lysten, viljen og evnen til 
at arbejde med de mindste. 

Undervisningsmaterialer
En vigtig del af projektet “Fortid for begyn-
dere” har også været at skabe pædagogiske
materialer målrettet børnehaver, børne-

I tilbuddet om drager får børnene selv lov til at spille med i fortællingen om Skt. Jørgen og dragen. 

Børn får lov til at mærke, hvor tungt et rigtig rid-
dersværd er. En vigtig pointe i undervisningen er
så vidt muligt at lade børnene håndtere genstande.

Børnehavebørn er en taknemmelig målgruppe at
undervise. De er gerne super interesserede og moti-
verede og elsker en god historie.
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haveklassebørn og deres pædagoger. For-
målet med materialerne er at bidrage til, 
at museumsbesøget vil kunne inddrages i
et længerevarende pædagogisk forløb. Ma-
terialerne er frit tilgængelige på nettet og
består af ideer til praktiske aktiviteter, op-
skrifter på mad, historier til højtlæsning,
billeder m.m. Men materialet rummer
også baggrundsinformationer og faktuel
viden rettet mod pædagogerne, så de har
et godt udgangspunkt for at tage fat på em-
net. Materialerne kan bruges helt eller del-
vist, både før og efter besøget. Materialet
kan endda også benyttes uden at besøge
museet. Det vil også kunne bruges af andre
museer.

Et stort behov
Vores undersøgelser og tidlige erfaringer
fra projektet viser, at der er et stort behov
og et stort ønske hos børnehaverne om at
få pædagogiske tilbud, tilpasset deres be-
hov. Interviews med pædagoger vidner om,
at de har været glade for materialerne, som
de også har kunnet supplere med egne ak-
tiviteter eller yderligere historier, som har

passet ind i det forløb og til den børne-
gruppe, de har haft. Vores interviews vid-
ner også om, at børnene får rigtig meget
ud af museumsbesøget. Hjemme i instituti-
onerne bliver der tegnet og fortalt på bag-
grund af, hvad de har set, hørt og prøvet.
Nogle husker med stor glæde tilbage på, 
at de var drage, ridder eller prinsesse, eller
at de var klædt ud som rokoko- eller bon-
debarn. Vi har også hørt om små piger, der
flere uger efter deres museumsbesøg, led -
te efter afrikanske rytmer, de kunne danse
til på Youtube i stil med dem, de havde lyt-
tet til på museet og om børn, der hjemme 
i børnehaven selv har digtet historier, lavet

Udstillingerne og de originale genstande er et helt centralt omdrejningspunkt i undervisningen. De små får
lov til at gå på opdagelse.

Alle fotos: Jacob Nyborg, Nationalmuseet

Det giver noget helt særligt at få lov til at prøve
dragter. Her er det vikingetøj.

Små vikinger, der leger at de er på vej ud på togt.

små teaterstykker, afrikansk legetøj eller
flotte malerier. Samtidig beretter pædago-
gerne om forældre, der har meldt tilbage,
at museumsbesøget virkelig er noget, bør-
nene har talt om hjemme, og at nogle 
forældre endda er blevet trukket med på 
Nationalmuseet af børnene, for at kigge 
på drager eller riddere. Det er både be-
lærende og berigende at arbejde med de
mindste, der bestemt får noget ud af deres
museumsbesøg, hvilket forhåbentlig bety-
der, at “Fortid for begyndere”, også er
fremtid for museerne. 
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På Antikmuseet på Aarhus Universitet har vi ofte
udstillinger med nulevende kunstnere, som

henter inspiration fra den antikke kunst eller knyt-
ter an til traditioner med rødder i antikken. Det 
giver vores samlinger af afstøbninger af græske og
romerske skulpturer og antikke oldsager et nyt
perspektiv og åbner for andre tolkninger af gen-
standene end de arkæologiske, som vi traditionelt

arbejder med. Vores sam-
ling er ikke blot en samling
af kulturhistoriske gen-
stande, som vidner om en
væsentlig del af den euro-
pæiske historie. Der er tale
om genstande, som gennem
historien er blevet betragtet
som kunst. Selv små potte-
skårsfragmenter har fået en
status som væsentlige værker
fra en kultur, vi gerne ser

som grundlaget for den vestlige kultur. Derfor er
det meget interessant at vise de nulevende kunst-
neres livtag med den arv.
Men nulevende kunstnere skal også leve, og det be-
tyder, at de har en vis interesse i at sælge deres vær-
ker. Jeg har næsten hver gang en diskussion med
kunstnerne, om vi dog ikke kan have en prisliste
liggende, ifald de skulle være så heldige, at der kom
interesserede købere forbi. Og jeg skal hver gang
argumentere for, at vi er et museum, og at museer
ikke sælger og heller ikke formidler salg af de ud-
stillede genstande. Jeg møder argumenter med, at
det gør andre museer, og at kunstnerne jo skal leve
af det, de laver.
Hvorfor gør vi ikke det? Og er det egentlig et pro-
blem, at der åbenbart er flere museer, som går
med til at agere som galleri? Museerne er jo en del
af oplevelsesøkonomien og bliver skudt i skoene, 
at de skal agere på oplevelsesøkonomiske vilkår for
at kunne konkurrere med de store attraktioner
som IKEA og Djurs Sommerland. Eller Sculpture
by the Sea, som jo  et en stor offentlig salgsudstil-
ling og en kæmpe publikumssucces.
I den danske nationalkomite af ICOM har vi set en
tendens til, at flere og flere museer er begyndt at

afholde vurderingsevents i samarbejde med aukti-
onshuse. Når vi er opmærksomme på det, sender 
vi en mail til det pågældende museum og gør op-
mærksom på, at vi fraråder den slags, da museer
ikke bør samarbejde med handlende og auktions-
huse ifølge ICOMs etiske regler. Det er ikke alle
museer, som er enige i, at det er et problem, og
hvorfor er det egentlig også det?
I Danmark har vi ikke haft nogen debat om det her
emne, og måske er det derfor, at der på mange mu-
seer hersker stor usikkerhed omkring, hvor langt
man egentlig kan gå i kommercialiseringen af mu-
seets aktiviteter. Hvis man søger råd i ICOMs etiske
regler, så finder man ikke præcise anvisninger for,
om man kan invitere Bruun Rasmussen ind og af-
holde events. Men i Dansk ICOMs bestyrelse hen -
viser vi til paragrafferne 8.14 og 8.15, som under
overskriften Interessekonflikter klart skriver, at
museumsansatte hverken direkte eller indirekte
må tage del i handel med natur- og kulturarv (hvil-
ket også inkluderer kunst), og at man heller ikke
må anbefale bestemte handlende, auktionshuse 
eller vurderingsmand. 

Vurderingsevents 
og salg fra 
kunstudstillinger
– er det museumsopgaver?

Af Vinnie Nørskov,
leder af Antikmuseet,
Aarhus Universitet,
og formand for
Dansk ICOM

8.14 Handel med natur- eller kulturarv
Ingen museumsansat må direkte 
eller indirekte tage del i handel (køb
og salg med fortjeneste for øje) med
natur- eller kulturarv.

8.15 Kontakt med handlende
Ingen museumsansat må tage imod
gaver, gæstfrihed eller anden form
for vederlag fra en handlende, et
auktionshus eller andre som tilskyn-
delse til at købe eller sælge muse-
umsobjekter eller afstå fra at agere
professionelt. Endvidere bør en mu-
seumsansat ikke anbefale en be-
stemt handlende, et auktionshus 
eller en vurderingsmand til offentlig-
heden.
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Vinnie Nørskov
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Erfaringer fra udlandet
I Storbritannien lavede Museum Association for 10
år siden en rundspørge til museer og relevante or-
ganisationer, hvor de bad dem om at kommentere
på det at afholde vurderingsevents og salgsudstil-
linger. Det resulterede i en erklæring, som vejleder
museer omkring emnet. 
De opstiller som udgangspunkt en række spørgs-
mål som hver institution nøje bør vurdere, og som
kan bruges som guideline, hvis man står i en situa-
tion, hvor man skal overveje en aktivitet med et
samarbejde med handlende og auktionshuse:
� Kan det give offentligheden et forkert billede af
museets formål og hovedopgaver?

� Kan museet blive knyttet mere til kommercielle
end kulturelle værdier?

� Er samarbejde den bedste måde at bruge muse-
ets tid og ressourcer på?

� Er der læringspotentiale i eventen?
� Kan det tiltrække ny brugergrupper?
� Kan samarbejde bidrage til at øge museets eks-
pertise?

� Hvordan bliver det modtaget af pressen?
� Kan museet blive misbrugt af de handlende eller
auktionshuset?

På baggrund af de indkomne svar på spørgerun-
den foranstaltet af Museum Association og vurde-
ringer fra deres etiske komite, formulerede de tre
grundlæggende råd til muserne:
� udstillinger arrangeret af handlende og aukti-
ons-forshows på museets område bør undgås hvis
der ikke er væsentlige læringsformål eller kultu-
relle årsager til det. Her handler det om, at de-
handlende og auktionshusene har et formål, 

� nemlig indtjening, mens museerne har et andet,
nemlig læring, og det bør man ikke gå på kom-
promis med. Det er helt centralt, at museerne
holder fast i de kulturelle formål som er helt cen-
trale for deres virke.

� Afholdelse af vurderingsevents hvor de be-
søgende bringer genstande ind, som handlende
prissætter bør også undgås. Derimod bør events,
hvor besøgende kan få identificeret genstande
og lære mere om deres historiske og kulturelle
eller kunstneriske værdier understøttes.

� Museumsansatte bør ikke vurdere priser på gen-
stande indbragt af brugere.

De tre råd knytter an til de to paragraffer i ICOMs
etiske regler og specificerer mere konkrete situati-
oner. Det handler altså grundlæggende om muse-
ets rolle som videns- og kulturinstitution – det er
det, som er i fokus. Museerne er ikke en del af det
kommercielle landskab inden for køb og salg af
kunst og kultur. Derfor skal der meget vægtige
grunde til at indgå i samarbejder med auktions-
huse eller handlende, og ethvert museum bør nøje
overveje fordele og ulemper.  

Fordele eller ulempler?
Når jeg skal vurdere de ovenstående spørgsmål i
forhold til, om det ville være positivt at sætte pris-
mærker på de udstillede kunstværker i en udstil-
ling af moderne kunstnere på Antikmuseet, så vil
jeg klart mene, at fokus vil blive skubbet fra den
kunstneriske ide og sammenhæng med de samlin-
ger, vi har. Det ville ikke bidrage til øget viden eller
læring hos brugerne, og det ville heller ikke til-
trække nye brugergrupper. 

Bo Mølgaard viste i efter -
året 2011 udstillingen 
Arkiv – Stativ – Trofæ med
værker i forskellige materi-
aler med udgangspunkt i
Pergamonaltret i Berlin,
dets fragmentariske til-
stand og politiske historie.
Her ses værket Klatrevæg,
porcelæn, ved siden af af -
støbningen af skulpturen
Laokoon. Foto: Antikmu-
seet.
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Det at tiltrække nye brugergrupper er derimod et
argument, som jeg ofte hører, når det handler om
vurderingsevents. Både fra kunstmuseer og kultur-
historiske museer lyder det, at det bringer folk ind
på museet, som ellers ikke ville komme. Jeg spør-
ger mig selv, hvorfor de kommer? Er det virkelig
det, at der bliver sat pris på deres egne genstande,
altså en vurdering af deres egen kapitale formåen,

som bringer dem ind på museet? Måske får de også
lidt viden med, ja, men er det virkelig museernes
opgave at bidrage til folks viden om værdien af de-
res arvestykker? Eller er det ikke nærmere museer-
nes opgave at være med til at identificere, udforske
og fordybe sig i værker og genstandes historie og
kulturelle værdier? Behøver man en auktionarius
til det?
Det mener jeg ikke, at man gør. Tværtimod, så bør
museumsinspektørernes viden meget mere i spil
her. Det bør være museets ekspertise, som bru-
gerne møder på museet, og ikke en auktionseks-
pert. 
Set ud fra et etisk perspektiv, så anbefaler vi i ICOM
helt at afstå fra at koble de kommercielle perspek -
tiver med museumsaktiviteter. Det sker ud fra en
overbevisning om, at museumsgenstande er truk-
ket ud af den almindelige cirkulation – de er ikke
mere en del af brugssamfundet og dermed kan de
ikke prissættes. Deres kulturelle historie og værdi
er det centrale i museets arbejde med indsamling,
forskning og bevaring. Og det er også det, som skal
være det centrale i formidlingen og dialogen med
brugerne.

Litteratur:

Museums, sales and valuation events. A statement from the Muse-

ums Association, March 2004:

http://www.museumsassociation.org/download?id=11458

ICOMs etiske regler:

http://www.icomdanmark.dk/etiske/ICOM_etiske_regler.pdf

Havecenter i Alabama,
USA. Foto: Colin Robins.

Udstillingen Transforma-
tioner arrangeret af Jan-
nik Seidelin i efteråret
2013 viste værker af fire
danske kunstnere, som 
formmæssigt eller ind-
holdsmæssigt har referen-
cer tilbage til antikken.
Her ses to keramiske vær-
ker af Karin Hougaard
foran skulpturer fra en
tempelgavl fra et Athena-
tempel på øen Ægina, som
i 1816-18 blev restaureret
af Bertel Thorvaldsen.
Foto: Antikmuseet.
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Diskussionen om museernes for-
midling af deres udstillinger føres
mange steder, mens debatten om
udstillingernes formsprog mang-
ler en offentlig platform uden for
universiteter og fagblade. Heri lig-
ger en intellektuel fordring, som
burde kunne indfris i et ikke alt for
akademisk sprog. Museumsudstil-
linger har brug for en kritisk of-
fentlighed for at kunne udvikle sig.

UtställningsEstetisk Forum er et svensk, web-
baseret magasin for debat og kritik af både
svenske og udenlandske kultur- og naturhi-
storiske museumsudstillinger og i dag det
eneste museumstidsskrift i Sverige. Det ud-
kommer 6 gange om året, og det forgang-
ne års artikler, som er et sandt orgie af ud-
stillings- og boganmeldelser, essays og de-
batindlæg, publiceres i en smukt layoutet
papirudgave. Det digitale magasins grund-
lægger og redaktør igennem syv år er for
nyligt holdt op, men magasinet lever vi-
dere i bedste velgående.

www.UEForum.se
Kvinden bag denne uafhængige digitale
platform for udstillingskritik, Eva Persson,
har arbejdet med udstillinger et helt liv,
bortset fra et par år som billedredaktør på
Bonniers forlag. I 22 år var hun 1: e inten-
dent på det legendariske Riksutställningar,
en organisation, der mere eller mindre af-
hængigt af museerne producerer udstillin-
ger, som med stærke visuelle virkemidler
bl.a. viser, at udstillinger kan være indlæg 
i den politiske debat. Derefter blev hun
bedt om at være kunstnerisk leder for det
dengang nye Arbetets Museum i Norr-
köping, der, som det eneste museum i Sve-
rige, ønskede at formalisere en kontinuer-

lig, dynamisk udveksling imel-
lem museets videnskabelige
forskning og dets gestaltning i
form af udstillinger. 1997-2006
var hun lektor i udstillingsteori
og praktik (Kultur och mediege-
staltning) ved Linköpings uni-
versitet og i 2011 udnævnt til
æresdoktor samme sted. Eva
Persson har skrevet, hvad hun
selv kalder for en yrkessjälvbio-
grafi, nemlig bogen ’Utställ-
ningsform. I kroppen på en utstäl-
lare 1967-1993’, hvori hun foku-
serer på udstillingen som medie
og, med afsæt i sine egne erfa-
ringer, fortæller om et beri-

gende samarbejde imellem forskere og
kunstnere i de udstillingsprojekter, hun
har forestået. 

Hvordan fandt du på den ide at lave et webbase-
ret tidsskrift for udstillingsæstetik?
“Jeg var på et seminar i Århus, hvor et af
programpunkterne havde overskriften:

Udstillingsæstetisk Forum

Af Annesofie Becker

De kritiske

Eva Persson ved udnævnelsen
til æresdoktor ved Linköpings 
Universitet 2011
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’Hvad er udstillingskritik’. En ung kunsthi-
storiker, Rune Gade, talte om nødvendig-
heden af en udstillingskritik, og her brugte
han ordet udstillingsæstetik. Det var helt
nyt for mig. Selvom jeg havde beskæftiget
mig med emnet i hele mit liv. I Sverige tal-
te man ikke om æstetikken i en udstilling.

Det gjorde man heller ikke i Danmark, så du har
virkelig ramt plet!
Ja, Rune Gade åbnede en ny verden for
mig. Jeg arrangerede da også kort tid efter
et seminar med samme emne, hvor jeg in-
viterede Rune sammen med en række
kunstnere for at diskutere kritik og æstetik
i udstillingsverdenen.
Det gav mig mod til, ved et senere muse-
umsmøde, at kritisere en udstilling på Na-
tionalmuseum i Stockholm, som på mange
måder var fin nok, men hvor der slet ikke
var blevet arbejdet med de æstetiske lag.
Jeg var himla nervös, og det endte da også
med, at den ansvarlige inspektør forlod sa-
len efter mit indlæg. Måske var man sim-
pelthen ikke vant til blive kritiseret af mu-
seumsfolk selv?
Ved den lejlighed var der en af mine ele-
ver, der spurgte, hvorfor jeg ikke lavede en
hjemmeside, hvor seminariedeltagerne
kunne fortsætte diskussionen om udstil-

lingskritik? Gud, kan man det? Javisst, og
det gjorde eleven. Det var bare svært at få
deltagerne til at skrive, så i det første num-
mer af UEForum, der udkom i 2005, hav-
de jeg skrevet alle artiklerne selv. Samtidig
holdt jeg op på universitetet i Linköping.
Det gav mig mulighed for at arbejde fuld-
tid med UEForum. Da min elev gik på bar-
sel, overtog min nabo hendes arbejde, det
hele foregik, som du forstår, på frivillig ba-
sis. Men det gik så godt, at vi ret hurtigt
kunne ansætte en rigtig webredaktør, Kata-
rina Lindahl. Og i løbet af de syv år, der 
nu er gået, kan man roligt sige, at UEF har
udviklet sig. Vi har fået tilskud fra Kultur-
rådet, vi har gode skribenter, vi har annon-
cører og vi har læsere! I dag er UEForum
omdannet til en ideel forening med egen be-
styrelse. Man kan abonnere på magasinet
for 100 kr. om året, ansvarlig chefredaktør
er Pia Cederholm, mens Ulla Arnell tager
sig af PR og markedsføring og Ingrid 
Miljand, i egenskab af redaktionsassistent,
af resten. Bortset fra en del essays er artik-
lerne forholdsvis korte, det ligger i det di-
gitale medies natur. UEForum har flere 
faste skribenter, men alle er velkomne til 
at bidrage med anmeldelser og debatind-
læg. Og freelance skribenter honoreres,
naturligvis! 

En udstilling er resultatet af en række
æstetiske valg
Hvad har været UEForums vigtigste opgave?
At anspore til kritisk tænkning om muse -
ernes arbejde med blikket stift rettet mod
udstillingernes formsprog. Ind imellem
har jeg haft lyst til at lave et generalangrepp
på denne her ’tekst-genstand’ – ’genstand-
tekst’ måde at lave udstillinger på. Alt for
mange museumsmennesker tror endnu på
den objektive udstilling. De mangler gan-
ske enkelt modet til at være tvetydige, til at
reflektere, perspektivere og stille spørgsmål.
Jeg er overbevist om, at dette skyldes fra-
været af kritik. Vi ved jo alle sammen, at i
hvert fald de fortællende udstillinger på de
kultur- og naturhistoriske museer, i Sverige
kalder vi dem for sakmuseerna, så godt som
aldrig anmeldes som udstilling betragtet.
Når kulturjournalisterne ikke gør det, er
det både fordi de ikke har øje for udstillin-
gen som selvstændigt medium, og fordi de
ganske enkelt ikke ved, hvordan de skal
gribe sådan en anmeldelse an. Derfor må
vi selv gå foran, opmuntre til kritisk tænk-
ning og vise, at det at lave udstillinger kan
sammenlignes med at skrive et stykke mu-
sik eller en bog. En udstilling ligner jo et
kunstværk i den forstand, at den er et re-
sultat af en række æstetiske valg. Udstil-

Et hjørne af udstillingen om græsningskultur og høst af foder før og nu, som museumschefen Albert Sandklef lavede i samarbejde med kunstneren Arvid Carlson i,
hvad Eva Persson mener, er Sveriges første funktionalistiske udstillingslayout. Varbergs Museum, 1944.
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lingsarbejdet indskriver sig derved i en tra-
dition, som gør det muligt at bedømme
dets kvalitet, at sammenligne og analysere
resultatet. Vi ser ikke noget uafhængigt af
formen. Udgangspunktet må derfor være
udstillingen som form, fordi den bærer 
udstillingens betydning. Kritikken er det
værktøj, der skal forædle og raffinere vores
viden og forståelse af udstillingen. En kri-
tik kan for eksempel pege på det, som kræ -
 ver en særlig opmærksomhed, formidle
det forhold, at nogen med en given udstil-
ling vil os noget. 

Hvad har været den sværeste opgave?
At få museumsfolk til at kritisere hinan-
dens udstillinger. Eller i det mindste bare
føre en samtale om det, de laver. Ingen tør
sige noget. Der er så stille i museumsverde-
nen. Kontroverser og kritik ties ihjel. Det
er synd. Det er betydeligt nemmere at få
forskere til at anmelde museernes udstil-
linger. Men de har på den anden side ikke
museumsfolkenes erfaring og forstår ikke
altid præmisserne for udstillingsarbejdet.

Til tingene selv
Jeg ved, at du tænker i udstillinger. Husker dem
som andre husker bøger og film. Kan du sige 
noget om tendenserne i dagens udstillinger? 

Jeg øjner en ny saglighed i museernes ud-
stillinger. Den stærkt iscenesatte, scenogra-
fiske gestik er væk. Man går til tingene selv.
Sanseligheden og materialiteten er igen
kommet til ære og værdighed. Jeg ved
ikke, om det hænger sammen med, at ud-
stillingsverdenen er blevet voldsomt pro-
fessionaliseret. På godt og ondt. Men det
er trods alt et udtryk for, at bevidstheden
om udstillingsarbejdet er blevet mere ud-
talt. Museerne er også begyndt at interes-
sere sig for deres egen historie. Udstillings-
historie er faktisk blevet et hit i Sverige!
Store museer, der har råd til det, for ek-
sempel Statens Historiska Museum, Natur-
historiska Riksmuseet og Nationalmuse-
um, opstiller forskellige slags fortællinger
om deres egen institutions historie, og
mange mindre museer bygger deres egen
museums- og udstillingshistorie ind i de
nye udstillinger. 

Det kunne jo også være et resultat af dit og UE-
Forums indsats. Hvad arbejder du selv med, 
efter at du er holdt op på UEF?
Jeg skriver på en bog om en svensk muse-
umsmand Albert Sandklef, der huserede
på Varberg Museum nord for Göteborg
Han var bondesøn, uuddannet og intel -
ligent. Han havde et særligt blik for de

enkle, mange gange grimme og mærkelige
redskaber, man gjorde brug af på landet. 
I løbet af næsten 20 år (1925-1944) udvik-
lede han i samarbejde med en kunstner,
Arvid Carlson, et uhyre enkelt og funktio-
nalistisk udstillingssprog, der er usædvan-
ligt godt dokumenteret. Måske fordi han
var en rigtig skitstövel (skiderik), der følte sig
almægtig og derfor havde blik for egne
gerninger. Men projektet er lidt af et hel-
vede, jeg har lavet så uendelig meget rese-
arch, stoffet er bare vokset og vokset, indtil
jeg til sidst nåede et punkt, hvor jeg måtte
gå den modsatte retning. Så nu bliver bo-
gen bare kortere og kortere. 

Det får mig til at tænke på professor i museologi
Kerstin Smeds essay ’Holmöns Båtmuseum och
tingens mening’, som I bragte i UEForum 2011.
Et forsvar for de små museer, der efter min me-
ning burde være obligatorisk læsning, især for 
de som ikke har øje for betydningen af de mindre
museer.
Ja, efter alle disse år er det min erfaring, at
de mest radikale udstillingsinitiativer star-
ter på museerne i provinsen. Det kan der
være mange grunde til, men ikke desto
mindre er det værd at notere i den politi-
ske beslutningsproces om museernes
fremtid. 

Personalia

Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst
Gertrud Hvidberg-Hansen er udnævnt til
leder af Faaborg Museum pr. 1.8.2013.
Gertrud Hvidberg- Hansen kommer fra en
stilling som museumsinspektør ved Fyns
Kunstmuseum.
Gertrud Hvidberg-Hansen afløser Susanne
Thestrup Truelsen som går på pension ef-
ter 12 år som leder.

Museum Vestsjælland
Bestyrelsen for Museums Vestsjælland har
ansat Eskil Vagn Olsen som direktør for
museet. Museum Vestsjælland er resultatet
af fusion af række museer i kommunerne i
Vestsjælland og Eskil Vagn Olsen får såle-
des ansvaret for at lede et af landets største
lokalmuseer.
Museum Vestsjælland blev dannet 31. de-
cember 2012 som fusion af Museum Ods-
herred, Holbæk Museum, Kalundborg
Museum, Sydvestsjællands Museum og Hi-
storiens Hus – Ringsted Museum og arkiv.

Teatermuseet i Hofteatret, København
Museets direktør siden 2010, Peter Chri-
stensen Teilmann, er på et møde i Wien
blevet valgt som præsident for PERSPEC-

TIV, The Association of Historic Theatres
in Europe.
PERSPECTIV er et non-profit netværk af
teaterhistoriske museer, teatre, enkeltak-
tører og andre ansvarlige for og-eller inter-
esse for teaterhistoriske bygninger og tea-
terhistorisk kulturarv i Europa. PERSPEC-
TIV er hovedorganisator for et større EU-
finansieret projekt i krydspunktet mellem
teaterhistorisk kulturarv og kulturel turis-
me: The European Route of Historic Theatrets
2012-2016, som involverer 16 partnere fra
12 lande. Et af projektets hovedmål er 
rejseudstillingen The History of Europe – told
by its Theatrets. Udstillingen kommer til 
Tetermuseet i Hofteatret maj 2015.

Priser

ARKENs Kunstpris 2013
Går til den tyske kunstner Carsten Höller.
Carsten Höller tildeles prisen for sin evne
til at indsætte velkendte hverdagsobjekter
og materialer i nye sammenhænge, så de
med ét bliver fremmedgjorte for os. Vi bli-
ver en del af Carsten Höllers kunstneriske
materiale. Det gør os klogere på verden og
os selv.

ARKENs Kunstpris er doneret af Annie og
Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond.

Karen Blixen Museet, Rungsted Kyst
Rungstedlundfonden har ønsket at hædre
Karen-Lise Mynster for hendes indsats for
dansk teater, både som skuespiller og som
instruktør.
Prisen, som er på 50.000 kr., er stillet til
rådighed af Hørsholm Kommune og er
blevet uddelt på Karen Blixens fødselsdag
på Rungstedlund den 17. april.

Ordrupgaard, Charlottenlund
Finn Juhl Arkitekturpris 2013. Wilhelm
Hansen Fonden har uddelt Finn Juhl 
Arkitekturpris til Snedkeruddannelsen 
på Københavns Tekniske Skole. Prisover-
rækkelsen fandt sted den 7. maj.
Snedkeruddannelsen får prisen, fordi
snedkerfaget fortsat er en vigtig medspil-
ler i den danske møbeltradition. Køben-
havns Tekniske Skole fastholder og for-
nyer denne faglighed, blandt andet gen-
nem projektet “Skud på stammen”, der
parrer snedkerelever og unge designere i
et tæt tværfagligt samarbejde.
Med æren følger 200.000 kr. og Finn Juhls
Høvdingestol i miniature.

Meddelelser
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Lær om romerne

I sin artikel ”MuseumsDanmark – status og fremtid?” skriver Maria 
Fabricius Hansen, at lysten til at søge viden og uddanne sig ikke kan
fremtrylles i voksne mennesker. Den skal man vokse op med fra barn,
bl.a. gennem opdragelsen.1 I en tid, hvor museer igen og igen skal be-
vise deres relevans, er dette en vigtig iagttagelse at holde sig for øje: For
at museerne kan være sikre på, at børn, der har besøgt museet, kom-
mer igen, når de bliver voksne, er det vigtigt at ”indfange” dem og sørge
for, at de føler, at museet vedkommer dem. I en verden, der er præget
af Facebook, computerspil og reality-tv kan dette synes som en svær op-
gave, men dog ikke umulig. For at kunne leve op til denne opgave er
mange museer nået til den konklusion, at man må udtænke nye formid -
lingstiltag og -strategier, der møder de unge på deres egne præmisser.

Omvisninger i nye klæ’r 
– nye formidlingstiltag i den antikke samling på Ny Carlsberg Glyptotek

Af Christina Videbech, 
formidlingsmedarbejder, Den antikke 
samling, Ny Carlsberg Glyptotek

Fire af de romerske dragter på Glyptoteket. Her vises
fra venstre kejserindedragten, kejserdragten, sena-
tordragten og matronedragten. Foto: Ana Cecilia
Gonzalez, modeller: Nikoline Sauer Pedersen,
Thomas Kastrup, Jonas Ryborg og Liv Carøe.
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Omvisningen som formidlingsform

Ideen er, fra museernes side, at lære bør-
nene en masse, uden at de opdager, at det
rent faktisk er det, der foregår. Læring
gennem leg, gerne krydret med hands-
on-undervisning, hvor børnene engagerer
sig aktivt og følelsesmæssigt, har således to
umiddelbare fordele:
1. Børn lærer og husker mere, hvis ind-
læringen sker på denne måde.2

2. Børn, der har haft gode oplevelser på et
museum, vil i voksenalderen vende til-
bage til dette museum, når de skal have
kulturoplevelser med deres egne børn.

Læring gennem leg er derfor ikke blot et
godt pædagogisk redskab, men kan rent
faktisk betale sig for museet i sidste ende.
Det er en måde, hvorpå museet kan inve-
stere i fremtidige museumsgængere.
Af denne grund har der de sidste år været
en rivende udvikling og debat inden for
formidling til børn og unge på de danske
museer, hvilket bl.a. understreges af artik-
ler præsenteret i Danske Museer. Nogle
steder er den klassiske omvisning dog sta-
dig fremherskende på trods af, at dette
ikke altid er den mest hensigtsmæssige
måde at formidle på til de unge målgrup-
per. Problemet med den klassiske omvis-
ning er, at den nemt kan have en tendens
til at hensætte eleverne som passive lyt-
tere.3 Et af de steder, hvor man længe har
holdt fast i omvisningen, er i den antikke
samling på Ny Carlsberg Glyptotek. Den
personlige omvisning er her blevet bibe-
holdt på grund af den autentiske oplevelse
det er, at stå over for en engageret fagper-
son. Det er en tradition, Glyptoteket er
stolte af, og en baggrund for at man gerne
ville videreudvikle formidlingen. Dog var
ønsket at komme væk fra den belærende
“tankpassermodel”4 og at aktivere børn og
unge i undervisningen.

Omvisning i romerske dragter
Glyptoteket har derfor udviklet alternative
omvisninger, hvor eleverne undervejs kan
prøve romerske dragter samt røre ved ro-
merske mønter. Der er også mulighed for
at få en skuespilsomvisning, hvor en omvi-
ser viser rundt, som var han/hun en histo-
risk person fra en given periode. Således
kan en klasse “møde” kejser Augustus eller
Kleopatra og høre deres syn på deres egen
samtid og på Glyptotekets genstande.5 Om-
visningerne og dragterne er udarbejdet af
museumsinspektør Jan Kindberg Jacobsen
og undertegnede på baggrund af den nye-
ste forskning inden for museumsformid-
ling.6

Der blev specielt lagt vægt på at faglighe-
den og på at styrke elevernes læring: De

Kejserdragten ved siden af en statue af 
Kejser Augustus, Glyptotekets Festsal. 
Foto: Ana Cecilia Gonzalez, model: Thomas Kastrup.
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nye omvisningstyper, der er tilpasset klas-
setrinene 3.-6. klasse, er udarbejdet på bag-
grund af Fælles Mål 2009, som bl.a. under-
streger vigtigheden af dramaturgiske ele-
menter i undervisningen af mellemskolin-
gen. Desuden lagde vi vægt på, hvordan
klæderne ville kunne fremme dialogisk
undervisning ved at fremprovokere reak -
tioner og spørgsmål. 
Ved i bogstaveligste forstand at lade ele-
verne træde i en almindelig romers sko, er
ideen at gøre antikkens mennesker og de-
res hverdag levende. Klædernes materiali-
tet bliver tydelig for eleverne, der kan føle,
hvor tung og besværlig en toga på over fire
meter kan være at have på, eller hvor let 
en palla af silke7 er. Gennem denne kon-
krete og kropsnære hands-on-formidling
er dragterne også med til at give en større
forståelse for, hvordan Glyptotekets an-
tikke skulpturer skal ses og fortolkes.
Samtidig er dragtfremstillingen en oplagt
mulighed for at benytte de resultater, der
er kommet ud af et stort polykromiprojekt,
ledet af Jan Stubbe Østergaard. Projektet
har kørt på Glyptoteket siden 2009 og har
beskæftiget sig med at finde videnskabe-
lige beviser for farven i antik skulptur.8

Takket være hjælp fra farveforskerne er vi
er sikre på, at de farver, der er brugt til
dragterne, faktisk også var tilgængelige i
antikken.
Endelig er det meningen, at dragterne kan
bruges til udklædning i de antikke børne-
værksteder, som museet arrangerer i sko -
leferierne og på den måde gøre antikken
endnu mere autentisk for publikum.
Der er i alt produceret 11 dragter, hvoraf
de fem (en kejserinde, en ægyptisk fin kvin -
 de, en rig dame, en kejser og en senator)

er til omviserne, mens de seks andre (en
ung, ugift pige, en brud, en rig dame, en
kejser, en senator, en almindelig mand) er
i børnestørrelse. Det er stud.mag. i klassisk
arkæologi Stine Frost Gertsen, der på for-
nemste vis har udført selve syarbejdet. I 
udviklingen af kostumerne har vi tilstræbt
at gøre dem så autentiske som muligt, så
farver og materialer svarer til dem, man
brugte i antikkens Rom. Sko og dragtnåle
blev bestilt fra et firma i Tyskland, der er
specialiserede i at producere den slags ud
fra originale fund. Der blev valgt fire for-
skellige nåltyper fra forskellige dele af det
romerske rige, og her lagde vi vægt på, at
en af typerne ofte findes på danske udgrav-
ninger, så der i undervisningen kan træk-
kes paralleller til den danske historie.
Nogle gange har det dog været nødvendigt
at gå på kompromis med autenciteten:
Bl.a. fremstilles ægte “toga-uld” ikke mere,
og samtlige dragter skulle også om nød-
vendigt kunne vaskes i vaskemaskine.
Alt i alt er resultatet dog blevet endog
bedre end forventet, så børn på Ny Carls-
berg Glyptotek nu kan prøve en dag i kej-
ser Augustus’ sko.

1.  Hansen, M. F. 2010.
2.  Mikkelsen, N., 2010, side 13.
3.  Vasström, A., 1999.
4.  Dysthe, O., N. Bernhardt & L. Esbjørn 2012.
5.  Flere oplysninger om disse omvisninger kan fås på

Glyptotekets hjemmeside under omvisninger:
http://www.glyptoteket.dk/besoeg/skoler/en-dag-
i-augustus-liv

6.  Dysthe, O., N. Bernhardt & L. Esbjørn 2012.
7.  Et traditionelt slør eller sjal som blev båret af romer-

ske kvinder over deres tøj (Ses bl.a. på billede 1)
8.  http://www.trackingcolour.com/

Kejserindedragten ved siden af en statue af kejse-
rinde Livia. Foto: Ana Cecilia Gonzalez, model:
Nikoline Sauer Pedersen.

En dreng i en romersk mandsdragt. Foto: Ana Cecilia Gonzalez.
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The article presents the method of
educational workshops as a pos-
sible methodology for meaning
making at the museum. Focused
on art and archaeology instituti-
ons, it presents some successful
applied practises and current ex-
amples carried out in Museo di
Villa Giulia in Rome.

Methods to be shared
During the last decade there has been a
growing attention and interest in museum
education which has led to changes in
terms of learning approaches and methods:
on a wider scope, cultural activities offered
to the public have been developed and in-
creased in number. The peculiarity of dif-
ferent museum typologies requires detai-
led analysis case by case, but it is pretty evi-
dent that some experiences could repre-
sent models to study and share because of
their success and learning outcome.
Some tools are defined in order to reach
an in-depth knowledge of museums and
collections, and are directed at specific
groups of audiences, audience’s expectati-
ons and levels of interest and interaction.
The question to be discussed in this article
is how educational workshops help to gain
a better experience of archaeological mu-

The educational workshop:
museum learning in art and 
archaeology museums

seums and how the method could be tar-
geted to other museum types. 
Italian experimentations in education du-
ring the Seventies record also the first work -
shop experiences made by the Italian artist
and designer Bruno Munari (1907-1998)
and named “Giocare con l’arte” (Playing
with the art) in occasion of the exhibition
“Processo al Museo” (Process at the Muse -
um)1 at Pinacoteca di Brera in Milan. The
trend is to arrange workshops for specific
requirements such as the development of
personal skills through the dimension of
playful activities aiming to train creativity,
curiosity and the attitude to the research
as part of a lifelong experience. Munari
used to synthesise his methodology with 
a Zen proverb: If I just listen then I forget, if 
I see then I remind, if I do I under-stand. This
was not meant to point at the “praxis” as a
substitute of the cognitive moment of a

Valeria Pica, 
Educator at the Vatican Museums

Lær af romerne

In this picture you can see how children are deeply
involved and motivated in digging and playing the
role of young archaeologist. They can realise the
care and the responsibility of such a work and 
could become more aware of the cultural heritage.
Photo: Maurizio Pellegrini.
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museum, but in fact as part of an articu-
lated educational path including different
steps of learning. 
Munari’s methodology has been firstly
adopted at Pinacoteca di Brera in Milan
where Munari has developed educational
workshops playing with visual art, experi-
menting techniques and artworks rules
turned into games. Children involved in
this kind of workshop were supposed to 
express themselves without adults’ interfe-
rences in order to learn how to solve pro-
blems by their own. Actually an important
educational principle was not to tell what
to do, but how to do it. Nowadays his met-
hod is still used at Brera and at the Inter-
national Museum of Ceramics in Faenza
with some educational workshops dedi-
cated to the art of moulding as a way to de-
velop manual skills. Furthermore in Milan
a group of parents and teachers founded
the MUNLAB Laboratori Metodo Bruno Mu-
nari (Bruno Munari Method Workshops)
where the ideas of Munari have been im-
plemented in the “House of Children”, a

preschool and a primary school where
learning is combined with game and expe-
rimentation, because as he was used to say
“a creative child is a happy child”.

The concept of the educational 
workshop
The paragraphs below provide a range of
information about some experiences car-
ried out in Italian museums in order to:
a. Describe concrete cases of educational
workshops in regards to art and archaeo-
logy museums.

b. Describe the concept from a
historical/theoretical point

The following examples are going to point
out how interactive exhibits might be a sui-
table tool not only in science centres but in
work in regard to art and archaeology mu-
seums (and perhaps in other museum 
disciplines).
Each museum exhibit, apart from its in-
trinsic nature of archaeological or scienti-
fic find, or work of art, stand for a precious
witness of knowledge and skills speaking

across age. The communicative potential
of the exhibit comes from historical, tech-
nical and experiental weaves which contri-
bute to create its aura, hence it is necessary
to use different tools to generate an aware-
ness of its complexity. 
The concept of playing games is a form of
knowledge communication for children,
which offers a powerful tool to approach 
a museum. On one side the physical ap-
proach to the collection might persuade 
to believe that this kind of play modality
(such as the treasure hunt at the museum)
is not so incisive for the museum learning;
on the other side a playful activity can cer-
tainly be considered a good mediator for
cognitive experiences stimulating curiosity
as a driving force for the museum experi-
ence. Actually this is also a potential re-
source to lure and maintain children’s at-
tention and transmit at the same time some
knowledge and skills.
The techniques of edutainment,2 firstly used
only at science centres or children’s muse-
ums, seem to be a way to let audience feel

The National Etruscan Museum in Villa Giulia has been entirely redisplayed in the last few years giving a sensitive importance to the communication and the re-
contextualisation of the artworks. The collections are housed in a Renaissance villa still preserving its original architecture designed by Vignola in 1550s. A typical
example of Roman Mannerism where even Vasari and Michelangelo did work to embellish the residence of pope Julius III. Photo: Lalupa.
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hosting schools at the museum; Maurizio
Pellegrini is the archaeologist who concei-
ved and made the project “Archeoviven-
do” (Living-archaeology) from 1999 to
2004 which was carried out in three diffe-
rent phases of the archaeological process:
excavation, restoration and musealiza-
tion.
The project takes place at school and,
unknown to students, some materials have
being buried in the courtyard in order to
recreate the outline of a fake tufa3 house.
Thus, the excavation site is set following
exactly all the steps of a full-blown archae -
ologist work and grouping the students
into teams to be engaged in the digging,
from the sieve of findings to the editing 
of the excavation paper, from the drawing
of findings to their inventory. Such pro -
ject is generally dedicated to 7-8 years old
students because studying the history of
Etruscans in the meanwhile, so they can
connect and link what they are taught at
school and what they experience at the
museum. 

The “tombaroli” are still operant in same areas of the Lazio region, especially in the northern side towards Tuscany. The Carabinieri (the Italian military police) are
in charge of investigating and finding the booty having a branch dedicated to the protection of the cultural heritage. Photo: Carabinieri dell’Alto Lazio.

and be closer also to art and archaeology
museums, removing or lightening the mu-
seum’s sense of authority and status as a
‘temple of knowledge’. Obviously, observ-
ing other methodologies (such as demon-
strative, expositive, interrogative, active,
psycho-sociologic, etc.), you should con -
sider the efficiency of such approach ac-
cording to the different museum types.
The educational workshops seem to be
one of the best proposals of meaning ma-
king at the museum because they offer
sensorial experiences but also concepts
and models of conventional science, and
they can also vehiculate abstract concepts
to the young. The museum visit is normally
a social event, but in this way students are
called to be part of a team working toge-
ther in order to reach a common goal. 

Example 1: Archaeologist for a day
The workshops suggested and proposed 
at the National Museum of Villa Giulia in
Rome stress to offer the visitor an active
role as learner including emotional, senso-

rial and cognitive dimensions. Villa Giulia
is an archaeological museum housed in
the villa of the Pope Julius III with the
most complete collection of Etruscan art
in Italy where artworks from the VII to the
V century BC are displayed. The Museum
houses works coming from a territory that
covers from the Tiber to the sea, especially
from the ancient cities of Vulci, Cerveteri
and Veio. Among others, it is important to
mention some masterpieces of the Etrus-
can art such as the painted terracotta Sar-
cophagus of the Bride and Bridegroom and the
statue of the Apollo of Veio both dated to the
VI century BC. The Museum is articulated
in different thematic paths regarding
some aspects of the social life in the anci-
ent world such as ‘Wine and Symposium’,
‘Sport’, ‘Fashion and Beauty’ in order to
lead audience towards artworks which 
would otherwise be less visible or under-
standable if not considered in their own
context.
The museum policy is also to bring the
museum education into the school besides
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Example 2: Learning from the 
“tombaroli” 
Following the same idea in 2007 a similar
project was promoted on prehistory, bury-
ing fake fossils, amphorae, and also ciga-
rette butts to explain the presence of “tom-
baroli”. Since XVIII century the “tombar-
oli” were thieves specialised in archaeolo-
gical findings especially related to the
Etruscan world. During unauthorised ar-
chaeological diggings they were looking
for precious objects or anyway something
of some interest (even in the sea) to be
sold in the illegal market. They have been
named in this way because all the most im-
portant digging up are referred to tombs
(in Italian “tomba”) and they were used to
wait for a long time to be sure that there
was nobody in the site, and in the mean-
while did smoke. For this reason during the
modern excavation, archaeologists have
found also a lot of cigarette butts. The
“tombaroli” work has completely altered
the original stratigraphy of the archaeolo-
gical sites and it has become almost impos-
sible to study them because of the lack of
information that has been removed.

Sometimes findings used for the simulat -
ed excavations come from police deposits
of counterfeit confiscated fake products.
These items (fake replicas of fashion
brands goods) were intended to be sold
illegally, and so destined to be destroyed,
but thanks to this project they can be con-
verted in a very interesting and educatio-
nal purpose.

Example 3: Experiencing 
Vesuvius 79 AD
The educational workshops like the one
we have observed could be also considered
as workshop made by interactive hands-on
exhibits that are the main goal of an exhi-
bition being defined for children. In this
way the media4 works as the innovative and
experimental methodologies that might
turn the museum from an authoritative in-
stitution into an informal place of know-
ledge preserving authenticity and skills.
Authenticity is not only a matter of “the
real” versus “the virtual”, as some theoreti-
cal discussion tends to assume (and this in
a simulated excavation could be a great
problem), but it depends also on the use

of specific media, and especially electronic
media might be seen as the cause of a re-
duction of authenticity. 
An example in this regard can be provided
by MAV (Virtual Archaeological Museum)
near the excavations of Herculaneum
which is entirely built using reconstructi-
ons and exhibits that recreate life in the
ancient city destroyed by the eruption of
Vesuvius in 79 AD.
In this virtual museum it is obvious that
everything you interact with is “fake” and
serves to complete the visit to the excava-
tion, filling up those missing areas that
imagination alone can not fill. In this case
the electronic and virtual devices provide
more information, but do not allow a
“real” experience as well as the objects and
artifacts used during the workshops. On
the other hand, this kind of experience 
needs a different mediation and perhaps
nowadays more careful due to the spread
of electronic media we use daily against
manual skills that are increasingly redu-
ced.

Museum learning as community 
learning
The multiplicity of experiences that have
been developed in the last fifteen years
show the interdisciplinary nature of both
the aims and methodologies, which charac-
terise this matter. First of all you can iden-
tify a social aim in order to get the public
closer to the museum world. A main con -
sideration which highlights the impor-
tance of an early approach to the world 
of culture, is the remark of the dramatic
problems related to the great inner migra-
tions in Italy. Actually, starting from the 
second post-war period, several Italians 
migrated from southern to central and
northern Italy to look for a better life and
for better jobs. The consequence is the
lack of socio-cultural roots of single per-
sons or groups, who have been forced to
quit their belonging communities with all
affective relationship and traditional life-
style. It has meant that a lot of people have
lost or forgotten their traditions, their cul-
tural and social identity living in comple-
tely different venues and the museums
challenge has become to recreate a sense
of belonging to a community. 
Even for these reasons it could be useful 
to promote a suitable cultural affiliation,
through the combined action of school
and museum from the very first grades
where children are usually more receptive,
more available to acquire new values. Se-
veral national and international surveys
have confirmed these comments,5 that is to

Children analysing the findings. After digging they are asked to analyse and catalogue all findings in order
to create the base for their exhibition and to be able to recognise a mosaic tile from an amphora fragment 
adding a new skill to their experience. Photo: Maurizio Pellegrini.
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say that the custom to attend museums, 
libraries and other culture institutions lar-
gely depends on the customs acquired at
school.
Approaching museum learning from an
interdisciplinary perspective, an important
contribution has been given by studies
conducted on creative processes connec-
ted to art experience stressing how the act
of perceiving is not concluded into the
simple reproduction of a stimulus, because
every perception is elaborated from the
personal experienced by each individual.
Thus, perception is determined by the in-
teraction of structural factors (intrinsic to
the stimulus) and functional factors (lin-
ked to the behaviour and to the former 
experience of whom is receiving them, to
his needs and expectations).  
Such an educational activity would have an
impact not only in the conception of the
museum and its perception by the public,
but it could result in an overall improve-
ment of the person. In fact, museum edu-
cation is not solely focused on the matter
of the museum, but many other disciplines
contribute in defining it such as history,
pedagogy, sociology, psychology. Through
a work of coordination and balance of the
various disciplines you can actually get to a
process of active citizenship which is the
main aim of all educational activities.

References
Hooper-Greenhill, E. (2007). Museum and education.

Purpose, Pedagogy, Performance. London: Routledge

Macdonald, S. (2007). Interconnecting: museum visi-

ting and exhibition design. CoDesign, vol. 3, No. S1, 

1-14.

Allen, S. (2004). Design for learning: studying science mu-

seum exhibits that do more than entertain. [Electronic ver-

sion] WileyInterScience www.interscience.wiley.com

AA.VV. (1999), Verso un sistema italiano dei servizi educa-

tivi per il museo e il territorio (pp. ). Roma: Ministero per i

Beni e le attività culturali.

Falk, J.H. & Dierking, L-D. (1992), The museum experi-

ence,Washington D.C.: Whalesback.

1.  This exibition has been curated by Franco Russoli,
at the time superintendent at Pinacoteca di Brera,
who shaped the project of Grande Brera: the project
was based on the idea of expanding the collections
in the whole Brera palace, with an extension of the
exhibition spaces in the nearby Citterio palace. Mu-
nari arranged a workshop in order to offer a diffe-
rent idea of the museum as a place of interpretation
and shaping of the city.

2.  Acronym coming from the terms “educational” and
“entertainment”, which identifies museum visit pro-
cesses based on a combination of these two aspects.
In Italy some implementations concerning edutai-
nement at art and archaelogy museums are basically
referring to temporary exhibitions rather than to
permanent collections or workshops.

3.  The tufa (or tuff) is a volcanic stone widely used in
central and southern Italy. It is formed from volca-
nic ash and fragments good for constructions and
artworks because it was readily available and pretty
easy to work with.

4.  Macdonald (2007) considers as media any of the dis-
play forms used in an exhibition.

5.  Starting from the Sixties and the survey conducted
by the French socioligists Bourdieu and Darbel
(The Love of Art: European Art Museums and Their
Public) it has been quite evident that the habits one
acquires when a child are very important for the fut-
ure lifestyle, particularly in terms of cultural
customs. One of the main outcomes of this survey is
that refined taste is not a natural gift but a socially
instilled disposition preparing some to recognise
themselves through their love of art.

Nearby the ruins of Herculaneum a new virtual museum aims to give a multisensory experience to visitors
combining videos, sounds, reconstructions, smells, and interactive exhibits which tend to involve in a deeper
way and give emotions able to stimulate an alternative memory to the “real” excav. 
Photo: Fondazione C.I.V.E.S. – from the Museum website.

Dertil, kunne man tilføje, kommer be-
stræbelserne for opkvalificere ar-

kæologien, som indebærer, at der vil være
museer, som ikke kan løfte opgaven alene.
Det er grundlæggende også en øvelse i
skabe større enheder, og det virker. Senest
har museumsverdenen set en megafusion,
hvor Sorø, Slagelse, Ringsted, Holbæk,
Odsherred og Kalundborg kommuner er
gået sammen om Museum Vestsjælland, og
før dette har vi set Vordingborg, Næstved
og Køge etablere Museum Sydøstdanmark.
Museumslandskabet er ved at udvikle sig
til et kludetæppe.“Men det er værd at un-
derstrege, at størrelse ikke nødvendigvis er
det, der skaber det bedste museer”, fast-
slog formanden i sin tale. 
Han kommenterede også museumsfore-
ningernes rolle fremover: “Vores traditio-
nelle rolle som gamle museumsstiftere 
og ejere forsvinder, og vores rolle bliver 
at støtte op om en museumsafdeling. Det
kræ ver tilpasning, og det er svært og kræ -
ver tid, men de fleste, der har prøvet det,
er kommet igennem det. Men det kræver
også, at de nye bestyrelser og ledelser viser
interesse og forstår betydningen af at have
lokale engagerede støtter og frivillige. Lad
os fastholde diversiteten i museumsland-
skabet og sæt ikke de lokale kræfter uden
for døren! Museumsforeningernes og ven-
nernes medindflydelse er ubetinget til gavn
for museerne og sikrer lokal forankring og
engagement. Kulturarven er et fol keligt
anliggende, og varetagelsen af dette skal
ikke fratages de folkelige kræfter, blot
fordi man tror, at en tilkaldt elite af kändis-
ser kan gøre større gavn (i København).”

Officiel høringspart
Jens Olufsen hilste det velkommen, at
Sammenslutningen i forbindelse med lov-
forslagets udarbejdelse, har fået status af
officiel høringspart. Dette kvitterede fore-
ningen for ved at afgive et fyldigt og gen-
nemarbejdet høringssvar efter undervejs
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De mange

”Alt i alt er den ændrede muse-
umslovgivning en øvelse i at skabe
noget bedre for de samme penge,
men også at sætte gang i fusioner
for at skabe mere bæredygtighed
og give et kompetenceløft”. Så -
dan udtalte formanden for Sam-
menslutningen af Museumsfore-
ninger i Danmark, Jens Olufsen,
Ringkøbing, ved organisationens
generalforsamling den 9. marts i
Folkehjem, Aabenraa. 

Sæt ikke de lokale kræfter
uden for døren
– kommentarer til den nye museumslov

at have udvekslet synspunkter med ODM.
Ændringerne i museumsloven betyder, at
sondringen mellem § 15 og § 16 museer
ophæves, at tilskudsgrundlaget fastsættes
til minimum to millioner, dog med mulig-
hed for dispensation for eksisterende
statsanerkendte museer. Endvidere er de
tidligere krav til faglig uddannelseskrav for
museumsledere fjernet. 
Dertil kommer, at bestyrelserne nu kan
supplere sig selv, og kravet om repræsenta-
tion fra hovedtilskudsyder (typisk kommu-
nen) er ophævet. Netop disse ændringer
kan styrke bestyrelserne kompetencemæs-
sigt, men samtidig kan de sætte museums-
foreningernes repræsentation under pres
og navnlig få den uheldige følge, at den lo-
kale forankring bliver reduceret eller helt
forsvinder. Dette ses der beklageligvis ek-
sempler på ved de seneste store fusioner
på Sjælland.

Af Preben Sørensen, Sammus
Der skal endvidere oprettes et strategisk
panel på museumsområdet, som på det
overordnede niveau skal rådgive kultur -
ministeren og kulturstyrelsen. Det bliver
bredt sammensat, og vi hilser velkommen,
at formanden for Sammenslutningen bli-
ver født medlem af panelet. Dermed er
Sammenslutningen “skrevet ind” i lovgiv-
ningen. Derudover skal der nedsættes 3
faglige råd, som skal rådgive i konkrete 
sager, oplyste formanden.

Nu 72 medlemsforeninger
Sammenslutningens medlemstal er i øje-
blikket på 72 foreninger: “Vi er blevet
flere. Det er dejligt. Jeg vil gerne byde de
nye medlemmer af Sammenslutningen 
velkommen. Det er Amager Museums -
forening, Dragør Museumsforening, Dan-
marks Lodsmuseumsforening, Dragør –
alle støtteforeninger til Museum Amager

ODM -direktør Nils M. Jensen 
takkede for godt samarbejde.

Formand Jens Olufsen på talerstolen i Aabenraa.

Den norske sammenslutnings formand,
Lauritz Dorenfeldt, med en nordisk hilsen 
- og en boggave til sin danske kollega.
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Mødedeltagerne lyttede interesseret i de historiske lokaler.

samt Køge Museums Venner, sagde for-
manden Jens Olufsen i sin organisatoriske
beretning”. 
Han omtalte en vellykket temadag om ar-
kæologi på Johannes Larsen Museet i Ker-
teminde, arrangeret i et samarbejde med
den lokale museumsforening. Endvidere
blev det nævnt, at sammenslutningens ny-
hedsbreve har fået et bedre udseende,
både hvad angår indhold og illustrationer,
medens foreningens hjemmeside
www.sammus.dk skal holdes bedre ajour. 
Ved mødets indledning var de 50 møde-
deltagere fra 21 tilsluttede foreninger ble-
vet budt velkommen af Aabenraas borgme-
ster Tove Larsen, og formanden, Aabenraa
Museums Venner, Hans Eigil Jensen. Blandt
deltagerne og indlederne var også forman-
den for Forbundet af Norske Museums -
venner, Laurits Dorenfeldt, direktør Nils M.
Jensen,ODM, og direktør Orla Madsen,
Museum Sønderjylland, Kassereren, Leo
Vinther Petersen, Aabenraa, forelagde regn-
skab og budget, og der var genvalg af  for-
manden,  kassereren samt John Holmer,

Museumsforeningen Sydsjælland og Møn,
samt af suppleanterne Kirsten Nøhr Chri-
stiansen, Arbejdermuseets Venner og Niels
Bork,Museumsforeningen for Hals Muse -
um.

Skal være bæredygtigt
Efter frokost var der indlæg af områdedi-
rektør Poul Bache, Kulturstyrelsen, om føl-
gerne for museerne af de vedtagne æn-
dringer i museumslovgivningen, som tråd -
te i kraft 1. januar 2013. 
Det var nødvendigt med en museumsud-
redning efter kommunalreformen og nød-
vendigt med mere gennemskuelighed i til-
skudssystemet. Det endte med tre forslag,
hvor man valgte en løsning, som arbejdede
videre på det bestående, oplyste Poul Ba-
che. Bache gennemgik de enkelte para-
graffer i loven og oplyste blandt andet om
følgende: 
I formålsparagraffen §1 er det nye, at for-
målet skal være fagligt og økonomisk bære-
dygtigt, og at der ellers ingen ændringer er
i teksten. I § 2 står de 5 søjler der stadig, og

museerne skal løse opgaver i lokalt, natio-
nalt og globalt perspektiv. De skal aktuali-
sere kulturarven og gøre den tilgængelig
for samfundet samt udvikle kulturarven
fremadrettet. Arkæologien bliver nu sam-
let i større enheder. De 42 museer som va-
retog arkæologien, er reduceret til 27, og
det har ikke været nødvendigt at fratage
nogen det arkæologiske arbejde.
Et spørgsmål fra Ole W. Petersen,Marstal
Søfartsmuseum, drejede sig om tilskud fra
museums – og venneforeninger. Disse kan
indgå som en del af den kommunale fi-
nansiering på 2 mill. kr, lød svaret bekræf-
tende fra Poul Bache, som tilføjede, at
også andre lokale tilskud kan indgå.
Deltagerne havde efterfølgende lejlighed
til at begive sig ud på en rundtur  på det 
lokale museum.

Alle fotos: John Holmer



DANSKE MUSEER  3/13   25

De grønne

Efter flere års intense forberedelser blev Københavns første museums-
kvarter endelig officielt indviet d. 18. marts på Statens Museum for
Kunst. Det nye museumskvarter er skabt i samarbejde mellem Davids
Samling, Filmhuset, Den Hirschsprungske Samling, Rosenborg Slot, Sta-
tens Naturhistoriske Museum og Statens Museum for Kunst. Målsæt-
ningen bag foreningen af de seks museer er at skabe et nationalt og in-
ternationalt anerkendt museumskvarter, der forbinder aktiviteter og op-
levelser på tværs af de seks museer og de tre omgivende grønne oaser;
Kongens Have, Østre Anlæg og Botanisk Have. Ønsket er at skabe et
museumskvarter på linje med dem, vi kender fra blandt andet Berlin,
Wien og New York. Idéen virker indlysende, når man betragter muse-
ernes fysiske beliggenhed. Men hvordan og med hvilke konkrete tiltag
vil Parkmuseerne nå frem mod en vellykket forening, der når ud over
den fysiske nærhed og den fælles titel? 

Parkmuseerne
– et internationalt trækplaster?

Visionen bag projektet

Ved indvielsen af Københavns nye muse-
umsdistrikt simrede salen på Statens Muse-
um for Kunst af stor begejstring og samar-
bejdsvillighed blandt projektets ledende
samarbejdspartnere. De seks individuelle
museer, der nu har slået sig sammen og
kalder sig Parkmuseerne, byder på vidt 
forskellige kunst- og kulturoplevelser, men
det nye samarbejde skal nu forsøge at ska -
be forbindelser på tværs af institutionerne
for derved at tiltrække flere gæster, høste
international anerkendelse og skabe et 
levende kulturelt miljø i hjertet af Køben-
havn. 
Karsten Ohrt, direktør på SMK, sagde i sin
tale til indvielsen af Parkmuseerne, at de
seks kulturinstitutioner “præsenterer det
bedste fra kunstens og naturens verden,
gør det nemt at komme på museum, byder
på fælles aktiviteter og udstillinger og er
bundet sammen af tre af Københavns
smukkeste parker”. Parkmuseerne skal så-
ledes tilsammen præsentere det ypperste
inden for kultur- og naturarv. Med livgar-
dens fanfarer i baggrunden proklamerede
også Københavns overborgmester Frank
Jensen sin entusiasme for den nye muse-
umssammenslutning: “Åbningen af park-
museerne er godt for København. De kan
være med til at brande København i udlan-
det, og det giver byens gæster nye oplevel-
ser […]. Museerne bliver synlige for flere
ved at gå sammen, de kan spejle sig i hin-
anden, hver enkelt museumsprofil bliver
skarpere, og det hele bindes sammen af et
grønt bælte i centrum af København.
Gæsterne kan både opleve noget inden- og
udenfor”. Visionen bag projektet står klar:
Det nye kulturdistrikt skal skabe omsæt-
ning samt et stærkt brand, der kan mar-
kedsføre København og kvalitetsstemple
byen som kulturel hovedstad.

Af Mette Bang Saporito, 
webredaktør, Golden Days
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De seks kulturinstitutioner er bundet sammen af tre grønne oaser i centrum af København: Kongens Have,
Østre Anlæg og Botanisk Have.  Fælles aktiviteter og events skal vikle sig ind og ud mellem hinanden her i
Københavns nye kulturelle centrum. Foto: Parkmuseerne.
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Museumsinsel som forbillede

Direktørerne for de seks museer har fået
ideen til et museumskvarter på baggrund
af tilsvarende kvarterer andre steder i Eu-
ropa. Forbillederne er byer som Berlin og
Wien, som de danske parkmuseer da også
er i tæt dialog med. Parkmuseerne ser
blandt andet Museumsinsel Berlin som et
enestående forbillede for det ny samar-
bejde mellem de seks Københavnske mu-
seer. En af grundene til, at nutidens Muse-
umsinsel Berlin ses som et ideal for Park-
museerne er, at museumssamarbejdet i
Berlin har styrket de enkelte museer hver
især samt byen Berlin bl. a. i form af flere
musumsaktivieteter og en opblomstring 
af caféer, restauranter og gallerier i om -
rådet. Men hvor Museumsinsel Berlin er
samlet i en stor organisation, er Parkmu -
s eerne drevet af de enkelte museer selv.  
Ideen med et museumskvarter i Berlin
hang nøje sammen med delingen af Tysk-
land i 1949 og den kolde krig, men funda-
mentet til en egentlig museumsø blev alle-
rede grundlagt i slutningen af 1700-tallet,
hvor vandstanden i floden Spree faldt så
meget, at der opstod en meget synlig ø
midt i floden. En arkæolog foreslog, at
man opførte et museum på øen, og i 1810
kunne den daværende kong Friedrich Wil-
helm III præsentere en offentlig kunstsam-
ling på øen. I de følgende år kom flere mu-
seer til; Altes Museum i 1830, Neues Muse-
um i 1859 og i 1876 Alte Nationalgalerie
for blot at nævne de første. Under Anden
Verdenskrig blev en stor procentdel af mu-
seerne ødelagt, og museumskvarteret mi-
stede sin høje status. Efter Tysklands gen-
forening i 1990 havde landet og hoved -
staden Berlin brug for at markere en ny
identitet, der betonede samarbejde og for-
ening. Byen ville markere sig som et cen-
trum for kunst og kultur og ville med fore-
ningen af en stor gruppe museer forsøge
at tiltrække flere besøgende og markere
sig i en kulturel international kontekst; det
historiske Museumsinsel, der under krigen
var blevet ødelagt, var i denne sammen-
hæng en oplagt mulighed for at styrke et
kulturelt fællesskab .
Under den kolde krig var kunst og kultur
et vigtigt middel til propaganda, hvorfor
mange af de ødelagte kulturinstitutioner
blev genopbygget og ombygget. Både Vest-
og Østberlin investerede i kulturen: Ved
genforeningen i 1990 var der i Berlin ikke
færre end tre operahuse, 17 teatre og 17
museer. Derfor begyndte man at skabe for-
bindelser og samarbejde på tværs af byens
museer, og dermed kunne byen skabe en
ny og stærk kunstnerisk identitet både ud-
adtil og indadtil. Den udgave af Museums-

insel Berlin, som opstod efter genforenin-
gen, byder i dag på en stor rigdom af kunst
og kultur.  I 1999 kom Museumsinsel på
UNESCO’s Verdensarvliste, hvilket for al-
vor har gjort området til en international
turistattraktion. Museumssamarbejdet i
Berlin er det største af sin art i Europa; de
involverede institutioner er forbundet af
vandområder, ligesom Parkmuseerne er
forbundet af natur i form af de grønne oa-
ser; Kongens Have, Østre Anlæg og Bota-
nisk Have. Området i Berlin har skabt gro-
bund for, at også caféer, butikker og kunst-
gallerier kan skabe et blomstrende miljø
omkring museerne og tilføre distriktet vi-
talitet og leben. 
Kommunikations- og pressechef Mechtild
Kronenberg fra Staatliche Museen zu Ber-
lin deltog i marts ved indvielsen af Park-
museerne; i sin tale fremhævede hun, at
foreningen af Berlins museer i 1990’erne
har haft stor indflydelse på omgivelserne,
områdets udvikling og byens nationale og
internationale tiltrækningskraft. Hun me-
ner, at det er et succeskriterium for et mu-
seumskvarter, at det har stor indflydelse 
på omgivelserne, og at det skaber succes
for såvel publikum, byen, kulturinstitutio-
nerne og turismen. Håbet for Parkmuse-
erne i København er, at de på samme
måde som Museumsinsel Berlin, kan til-
trække et større publikum, øge omsætnin-
gen og skabe et levende kulturcenter i
hjertet af København. Institutionerne i
Parkmuseerne er dog, som sekretariatsle-
der Peter Kirkhoff Eriksen siger, “ikke hie-
rarkisk organiseret, men er alle selvstæn-
digt ledet med egne mål og programmer,
og de garanterer på den måde bredde i
sine kulturelle tilbud via institutionernes

autonomi og selvstændige arbejdsområ-
der”. 
Med den nye, danske museumslov fra ok-
tober 2012 er der sat øget fokus på, hvor-
dan man skaber bæredygtighed både pro-
fessionelt og økonomisk i den danske mu-
seumsverden. Konkurrencen internt mel-
lem landets museer er stor, og museerne
bliver nødt til at tænke i nye baner for at
tiltrække publikum, øge den økonomiske
omsætning og placere sig som sværvægtere
på den internationale museumsscene.
Tendensen med at sammenlægge museer 
i større enheder er ikke ny. Både i Odense
og på Slotsholmen i København er museer
gået sammen i et forsøg på at øge omsæt-
ning og kvalitet. Med Parkmuseerne ser vi
endnu et forsøg på at skabe et mere bære-
dygtigt museumsdanmark. Man kan håbe
på, at det nye samarbejde bliver tillidsfuldt
og velfungerende, så de enkelte museers
faglighed, ekspertise og kvalitet ikke druk-
ner i pligtskyldigt samarbejde; at de for-
mår at supplere hinanden ligesom institu-
tionerne i Museuminsel Berlin gør det.

Hvordan bliver Parkmuseerne en 
international succes?
Forudsætningen for at blive et internatio-
nalt anerkendt museumskvarter rækker
altså udover det forhold, at museerne lig-
ger fysisk tæt på hinanden og deler fælles
titel. Men med hvilke konkrete tiltag vil
Parkmuseerne nå frem mod en egentlig
forening, så de også får plantet idéen om
et Københavnsk museumsdistrikt i folks
bevidsthed? 
Planen er foreløbigt en gang om året at
lancere koordinerede udstillinger, på
tværs af de seks museer, og håbet for park-

Parkmuseerne blev officielt indviet på Statens Museum for Kunst d. 18. marts 2013. Foto: SMK Foto.
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museerne er, at udstillingerne kan spille
sammen på en ny og lærerig måde og der-
med tiltrække et større publikum. Den
første koordinerede udstilling er allerede
skudt i gang med et samlet tema om blom-
ster. Med denne vil de seks museer forsøge
at samtænke udstillinger og skabe forbin-
delser på tværs af museerne, så de mange
millioner gæster, der hvert år besøger kvar-
teret oplever en sammenhæng og helhed
og får præsenteret flere forskellige vinkler
på samme tema. 
Derudover vil Parkmuseerne lancere et
fælles aktivitetsprogram; Peter Kirkhoff
Eriksen fortæller, at det vil “byde på Kunst-
og Havevandring, hvor en botaniker og en

kunsthistoriker guider publikum rundt i
en af de indendørs udstillinger på muse-
erne samt i Botanisk Have; en bog og et
masterclass forløb, hvor man kan lære
blomstermaleriets teknikker – samt en ’Park
Life’ weekend med en længere række akti-
viteter ude og inde”. Nye fælles aktiviteter
og events, der vikler sig ind og ud mellem
de seks institutioner og grønne oaser skal
således binde kunst, historie, arkitektur og
grønne områder tættere sammen og for-
håbentlig tiltrække endnu flere besøgende
fra ind- og udland.  “Den særlige kombina-
tion af grønne områder og museer, er med
til at give Parkmuseerne sin helt egen by-
mæssige kvalitet, hvilket vi understøtter
ved at tilbyde formidlingsaktiviteter der 
foregår både ude og inde”, tilføjer Peter
Eriksen. 
For at skabe yderligere synergi mellem mu-
seerne, har det nye kulturelle centrum op-
rettet en hjemmeside, som samler museer-
nes og parkernes mange tilbud samt prak-
tiske informationer om alt lige fra lege-
pladser og spisesteder til åbningstider og
toiletforhold. Dertil skal skiltningen i Kø -
benhavns byrum forbedres, så det bliver
nemt for alle at finde vej til det nye kultu-
relle centrum. Et fælles logo skal markere
samarbejdet og være med til at plante kon-
ceptet om et egentligt museumskvarter i
folks bevidsthed. Samtidig får institutio-
nernes informationspersonale tilbudt ud-
dannelse, så de er klædt på til at guide og
vejlede de besøgende om mulighederne i
Parkmuseerne. Det nye museumskvarter
håber med disse tiltag at blive et attraktivt
forum for udvikling og koordinering af ud-
stillinger, formidlingsinitiativer, events og
kommunikation.
Indsatsen for at skabe et vellykket muse-
umssamarbejde er stor blandt ledelsen af
Parkmuseerne, og idéen om et fælles kul-
turelt fremstød virker indbydende og op-
lagt, men for at kunne blive en udelt suc-
ces, kræver det, at alle parter i samarbejdet
deler viljen til synergi, og at institutio-
nerne samtidig formår at fastholde det
unikke og originale, de hver især byder på.
Dette kan nemt risikere at gå tabt, når mu-
seer fusionerer og skaber kæmpemuseer,
som vi ser det andre steder i museumsland-
skabet. Forhåbentlig kan Københavns nye
museumskvarter skabe både omsætning,
faglig indsigt og inspiration, et stærkt
brand og kulturelt leben samt tiltrække et
større publikum. En krævende opgave og
et omfattende projekt for de seks museer,
men et projekt, som for alvor vil blomstre
og blive et internationalt trækplaster, hvis
det varetages med omhu og vilje fra alles
side. 

Det fælles logo skal være med til at markere samar-
bejdet mellem de seks københavnske museer, der til-
sammen kalder sig Parkmuseerne. Foto: Parkmuse-
erne.

Den første koordinerede udstilling med et fælles tema om blomster står allerede i fuldt flor på de seks museer.
Hermed forsøger Parkmuseerne at samtænke udstillinger og skabe nye forbindelser på tværs af institutio-
nerne. Her ses Maria Sibylla Merians kolorerede blyantstegning “Tulipan med sommerfuglelarve”, (1685).
Foto: Rosenborg Slot.
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Den gode oplevelse – formidling på
gæstens præmisser
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er en
attraktion, hvis primære udstillinger består
i  levende dyr iscenesat i naturtro omgivel-
ser. Dyr fascinerer børn som voksne, og
netop de levende dyr i Den Blå Planet er
en central del af den gode oplevelse og
dermed formidlingen.
For mange er den umiddelbare oplevelse
af en strandkrabbe “et ubehageligt dyr der
bider!” en såvel begrænsende som uheldig
indgangsvinkel for menneskers naturfor-
ståelse. Et barn, der i aktiviteten “Rør ved
havdyr” i Akvariet, prøver at holde en krab-
be og oplever, at den “smager” på føden
med benene, stimuleres til et mere nuan-
ceret syn på krabben. Frygten eller ligegyl-
digheden for det ukendte bliver til nysger-
righed. Oplevelsen af krabben ændres til
et spændende dyr, man både respekterer
og forstår mere end før.
Den gode oplevelse er dermed et funda-
ment for at skabe modtagelighed og åben-
hed hos publikum. Åbenheden og nysger-
righeden kan benyttes som løftestang for
at få gæsterne til at leve sig ind i dyrenes
verden og dermed forstå denne verden –

og kan på sigt medvirke til et mere nuance-
ret syn på naturen og dermed lyst til at
passe på den! Vil man skabe et varigt posi-
tivt minde om besøget og formidlingen, 
er det derfor en god ide at tage udgangs-
punkt i de følelser og sindsstemninger, der
får gæsterne til at tøve, blive nysgerrig og
åbne sindet for lærdom. 
Den Blå Planet formidler naturvidenskab,
specielt zoologi og biologi, og formidlin-
gen er baseret på videnskabelig forskning.
At formidle indholdet af forskningen i sin
helhed eller ubearbejdet leksikal viden
ville dog være ødelæggende for den gode
oplevelse. Ambitionen i udviklingen af ud-
stillingsformidlingen har derfor været at
gøre det komplekse overskueligt og be-
vidst udvælge de elementer, der har di-
rekte med de udstillede dyr og oplevelsen
af liv i vand at gøre.  

Den immersive oplevelse: Om at skabe
en illusion af en verden under vandets
overflade?
En central og primær del af oplevelsen i
Den Blå Planet er ankomsten til Akvariet.
Arkitekturen er designet til så at sige at
trække gæsten ned under vandet, og det
første man møder er derfor et rum, der på
alle sider omgiver gæsten med vand. Loft
og gulv er iscenesat med lyseffekter, der
gengiver rolige vandreflekser, og på en
stor videovæg møder man en fascinerende
videoprojektion, der viser de myriader af
livsformer, som vandets verden rummer.

En verden under vandets
overflade

Filmen, vandrefleksernes rolige bevægel-
ser og foyerrummets specielle lyddesign
trækker tilsammen gæsterne ned i tempo
og stemmer sindet til mødet med den
mangfoldighed af liv, man kan opleve i
Den Blå Planet. Filmmaterialet hertil er
specielt udvalgt, redigeret til formålet og
velvilligt stillet til rådighed af BBC. Den
næsten 12 meter brede vægprojektion fyl-
der en fritstående, buet væg fra kant til
kant – og bringer den store verden ind i
akvariet.
Denne scenografiske tilgang har vi arbej-
det med i zoner hele huset igennem – og
gæsterne vil opleve, at lyddesign, lysdesign
og udstillingsdesign spiller aktivt sammen
med arkitektur og akvariekunst. Akvarie-
kunst forstås meget bredt, og handler om
at iscenesætte dyrelivet, med akvariedeko-
rationer, planter, organisk materiale og lys-
sætning – så man i stedet for blot at kigge
på fisk i en glastank føler sig hensat til ko-
ralrevet, til Amazonas eller det store
Ocean. Vi hører og mærker blæsten på det
færøske fuglefjeld, mens lyssætningen gen-
giver det hastigt skiftende nordatlantiske
vejrlig. Og når vi går helt i stå og bare ople-
ver mødet med livet på de store dybder i
området foran Oceanruden, så er det sub-
tile lys- og lyddesign med til at gøre ople-
velsen total og immersiv. 
Udstillingsdesignet er således med til at
sikre, at et besøg på Den Blå Planet bliver
en helhedsoplevelse, hvor grænserne mel-
lem gæst og dyreliv udviskes mest muligt,

Af Ditte Louise Weldingh, 
zoofaglig udstillingsleder, 
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

De blå
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Den Blå Planet, Danmarks 
Akvarium . Foto: Adam Mørk.

Den interaktive opstilling “Prøv kræfter med blæksprutten”. 
Foto: Mads Havemann.

Naturtro model af hvidhaj udført af Esben Horn. 
Foto: Jesper Tarnø. 
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og hvor følelsen af at være under vand 
holdes ved lige under hele besøget. Hele
denne historiefortælling om livet under
havets overflade er skabt i frugtbart og in-
spirerende samarbejde mellem Akvariets
formidlingspersonale og udstillingsdesig-
nere fra Kvorning design & kommunika-
tion. Udstillingsteamet har i processen
haft en klar arbejdsdeling, idet Akvariets
medarbejdere har fokuseret på det ind-
holdsmæssige aspekt, mens udstillingsde-
signere har taget sig af sammenhæng og
design. 

At gøre en visuel oplevelse interaktiv
Et akvarium er traditionelt en oplevelse,
der er visuelt betinget: Dyrene er på den
ene side af glasset, publikum på den an-
den. I udstillingsformidlingen i Den Blå
Planet, har vi søgt at forlænge det indtryk,
der er bag glasset ud til gæsterne – at få
gæsterne ind bag glasset i overført betyd-
ning. Den visuelle oplevelse er den pri-
mære oplevelse, men ved at få alle sanser i
spil, kan man motivere den betragtende
gæst til at gå aktivt ind i oplevelsen. Man
skal se, men også føle, smage og høre. San-
serne stimuleres ved hjælp af stemnings-
skabende elementer i lokalerne og anven-
des samtidig direkte i forbindelse med in-
teraktive opstillinger ved de enkelte akva-
rier.   

Udgangspunkt i gæstens 
umiddelbare behov
Når børn og unge besøger et akvarium
kommer forældre, pædagoger eller lærere
ofte til at fungere som første formidlings-
led: far læser teksterne højt, mor viser,
hvor man kan prøve noget sjovt eller lære-
ren forklarer, hvordan en opstilling skal
betjenes. Denne situation har en stærk po-
sitiv social karakter og er derfor tæt knyttet
til den gode oplevelse af besøget. Samtidig
er det forældre, pædagoger og lærere, der
kender de børn og unge, de følges med al-
lerbedst, hvilket giver dem mulighed for at
omforme og tilpasse udstillingens emner
til det rigtige niveau. 
I tilrettelæggelse af udstillingsformidlin-
gen har vi forsøgt at understøtte dette for-
midlingsled ved at præsentere tekster, an-
visninger og illustrationer på en måde, der
gør det nemt for voksne at formidle videre.
Kort sagt: Den voksne skal ikke læse 20 lin-
jer, for at kunne fortælle hvad dyret hed-
der! 
Samtidig er alle interaktive opstillinger
placeret, der hvor gæstens behov for dem
opstår: Man kan prøve kræfter med blæk-
spruttens sugekopper placeret ved siden af
akvariet med den levende blæksprutte og

ikke i et særligt indrettet “legerum” andet-
steds. Interaktivitet skal kunne relatere sig
direkte til den visuelle oplevelse af akvari-
ernes dyr.  

Tekster man har lyst til at læse
Publikum besøger et offentligt akvarium
for at se på dyr, ikke for at læse lange tek-
ster. Alligevel er udstillingstekster et omde-
batteret emne, vel nok fordi det i praksis er
utrolig svært at efterkomme alle ønsker:
Nogle vil gerne have mange tekster, men
gider alligevel ikke læse dem, andre synes,
det rækker med artsnavne på de enkelte
dyr, og et fåtal forventer og læser faktisk
også lange tekster.
Vi har valgt at udforme teksterne, så de in-
spirerer til at læse lidt mere, end man
måske normalt ville gøre. Da alle tekster er
oversat til fire sprog, kan det visuelle tekst-
udtryk blive meget overvældende – man
opgiver at læse, fordi man bliver træt på

forhånd! Derfor holdes tekst på et mini-
mum, suppleret af illustrationer. Uddy-
bende viden må interesserede gæster så
søge på egen hånd. 
Skiltningen er inddelt i fire typer: 
� Artsskilte: 
Artsskilte er placeret ved de enkelte akva-
rier og består af en let genkendelig illu-
stration af hver enkelt art suppleret med
artens navn og en række ikoner. Tilsam-
men giver ikonerne svar på de mest al-
mindelige spørgsmål: Hvor stor bliver
den? Hvad spiser den? Hvor lever den?

� Elektroniske skilte:
Hvert akvarium har et elektronisk skilt,
der giver gæsten mulighed for at vælge
tekstinformationer til eller fra. Skiltene
er i 2-4 niveauer, hvor man på niveau 1
udelukkende skal forholde sig til, hvilket
sprog man gerne vil læse. Niveau 2 inde-
holder korte tekster (30-40 ord) med af-
sæt i spørgsmål, som kan opstå i direkte 

Temavæg i udstillingen.
Foto: Mads Haveman. 
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� relation til dyrene i det pågældende akva-
rium. Niveau 3 og 4 indeholder tekster,
der går bag om den umiddelbare oplevel -
se (50-70 ord). Alle tekster suppleres af 
illustrationer, film eller animationer. Alle
tekster er søgt skrevet letlæselige, inspire-
rede og nysgerrighedsskabende.

� Temaskilte:
Nogle af udstillingens emner er så over-
ordnede, at de kan tilordnes et enkelt dyr
eller akvarium. F.eks. camouflage, intelli-
gens og parringsadfærd. Derfor er udstil-
lingen suppleret med 12 vægophængte
temaer, som behandler disse emner i
korte tekster (30-50 ord) med tilknyttede
illustrationer, biologiske modeller,
præparater, videoklip og animationer.

� Gimmick-skilte:
Spredt rundt i udstillingen er opsat skilte
med sjove facts på “vidste du at…”-for-
men. Teksten, som består af en enkelt �
sætning, understøttes med en underfun-

� dig tegning. Brugen af gimmick-skilte 
giver mulighed for på en let måde at sup-
plere oplevelsen med en oplysning, som
hverken passer ind i de elektroniske
skilte eller i temaskiltene.

Det grafiske design er udviklet med flere
formål for øje: Udover at kommunikere
fagligt præcist er en væsentlig opgave at
holde designet i mørke områdespecifikke
farvetoner med negativ typografi for at
undgå store lysende flader, der utilsigtet
tilfører diffust lys til de stemningsskabende
og relativt dunkle rum. Artsskiltningen
præsenteres som bagbelyste folieprints på
specialdesignede skråtstillede infobjælker
ved hvert enkelt akvarium. Designet er des-
uden med til at minimere forstyrrende
spejlinger fra skiltningen i akvarieruderne. 
Høj kontrast mellem skrift og baggrund
gør skiltene lette at læse – også for syns-
handicappede. Supplerende er opsat et
antal taktile skilte, der viser bygningen i
relief , og som er udstyret med en her-står-
du prik. Hvert enkelt akvarium er numme-
reret med taktile nummerskilte – både i
arabiske tal og i braille. Og er man syns-
handicappet, kan man låne SD-kort med al
skærmtekst, som kan indsættes i den med-
bragte tekst-player. Et antal players stilles i
øvrigt til rådighed for udlån. 

Flere slags interaktivitet understøtter
oplevelsen
Den begrænsede tekstmængde skaber be-
hov for formidling gennem aktivering af
de udstillede dyr i såvel publikums- som
personalebetjente akvarier og interaktive
opstillinger i direkte forbindelse med akva-
rierne. 
Et krav til alle interaktive opstillinger er, at
de skal kunne formidle det relevante bud-
skab på en tydelig og letforståelig måde og
ud fra det primære formål at underbygge
den visuelle oplevelse. Udstillingen inde-
holder tre forskellige typer af interaktive
opstillinger: 
� Fritstående opstillinger, i tilknytning til et
relevant akvarium.

� Integrerede opstillinger, placeret indeni
selve akvarierne til brug for gæster eller
akvarieformidlere. 

� Legeopstillinger, der rundt omkring i ud-
stillingen henvender sig til børn i før-
skolealderen. 

For designerne har udfordringen været at
give det zoofaglige personales mange
ideer et enkelt formsprog. Vi har ønsket at
undgå ’Storm P’-agtige opstillinger til for-
del for et standardiseret og letgenkende-
ligt formsprog skabt over cirklens form:
Bobler, gopler og fiskeæg har inspireret
udstillingens cirkulære og cylindriske op-

� Bygherre på byggeriet er Bygningsfon-
den Den Blå Planet 

� Byggeriet er finansieret af Realdania,
Knud Højgaards Fond, Tårnby Kom-
mune samt Dronning Margrethe og
Prins Henriks Fond

� Byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet
3xN

� Udstillingen er designet, projekteret
og implementeret af Kvorning design
& kommunikation

� Akvarier, akvarieteknik og design er
udført af Advanced Aquarium Tech-
nologies

� Byggerådgivningen er varetages af
PLH og COWI

� Det største akvarium på  Den Blå Pla-
net, Danmarks Akvarium indeholder
ca. 4 mio. liter vand

� Vandet i det største akvarium holdes
inde af en akrylrude, som er ca. 16 m
bred, 8 m høj og 45 cm tyk – og vejer
godt 60 ton

� I et 10 m langt ’sanseakvarium’ kan
gæsterne røre ved almindelige danske
havdyr

� De 53 akvarier og anlæg huser 20.000
dyr fordelt på mere end 400 arter

stillinger, en formgivning, der også skaber
kontrast til akvariernes stramme kvadrater. 

Modeller, film og 450 håndtegninger
Hele formidlingen i udstillingen er, når
det er relevant, suppleret med illustratio-
ner, film, animationer og biologiske mo-
deller. Der er nemlig grænser for, hvad selv
et nyt, banebrydende akvarium som Den
Blå Planet kan vise ’live’. Derfor har vi
fremstillet modeller af noget af det, som
du ikke kan se på Den Blå Planet: F.eks. en
6,5 meter lang hvidhaj, plankton i over-
størrelse og uhyggelige dybhavsfisk, der
kræver kilometervis af vand over sig for at
kunne leve.
Den globale fortælling om vandets kreds-
løb er også noget af det, der er svært at for-
midle i skala 1:1. Derfor berettes dén histo-
rie i en specielt indrettet mini-biograf med
film-materiale i bedste BBC-kvalitet.
Som noget helt specielt er alle illustratio-
ner til artsskilte og diverse opstillinger – af
godt 450 forskellige fisk og havdyr – hånd-
tegnet af en af Danmarks dygtigste illustra-
torer. Disse illustrationer understøtter i
meget høj grad de fine stemningsskift, som
er en del af oplevelsen – og de er med til at
sikre et fornemt og homogent grafisk ud-
tryk gennem hele udstillingen.



Det Grønne Florilegium og florilegiet som
genre
350 år gammelt pragtværk udgives for
første gang. 
I 1600-tallet så en ny genre inden for blom-
stermaleriet lyset. Blandt de mest velstil-
lede haveejere blev florilegiet en måde at
kunne dokumentere floraen i haver på
tværs af årstiderne. Der var tale om blom-
stersamlinger i bogform, hvor illustratio-
nerne spillede en markant rolle. Derfor en-
gagerede bestillerne ofte tidens dygtigste
blomstermalere til blomsterportrætter.
Det Grønne Florilegium er et prestigeblomster-
bogværk. Mange af de afbildede planter og
botaniske fænomener var sjældne og der-
for prestigeproducerende i midten af 1600-
tallet. Bestilleren har tydeligvis været velin-
formeret om tidens havekulturelle trends.
248 s. med 435 farveilustrationer. Engelsk
og tysk tekst. Hardcover i kassette. 24x34,5
cm. Udgiver: Prestel Verlag. Pris 998 DKK.
(Kan købes i SMK’s boghandel).

Lucas Cranach. Portræt af Christian II – 
på Sønderborg Slot
Af Peter Dragsbo
I november 2012 lykkedes det at erhverve
et hidtil ukendt portræt af Christian 2., ud-
ført af den kendte tyske renæssancemaler
Lucas Cranach den Ældre i Wittenberg.
Kongen lod sig male af Cranach, da han
boede hos ham under sit besøg i Witten-
berg, hvor Cranach var borgmester. Og
kongen var i Wittenberg for at lytte til og
diskutere med Martin Luther, som han
havde mødt efter sin flugt fra Danmark
samme år.
I skriftet gennemgår forfatteren de tre
spændende historier, som mødes i Cra-
nach-portrætterne af kongen: Christian 2.
og hans dramatiske skæbne, reformations-
tidens store maler og ven med Luther, Lu-
cas Cranach den Ældre og Martin Luther.
20 s., heftet, ill. farve. Museum Sønderjyl-
land, Sønderborg Slot 2013. Pris 40 kr.

Roskilde Domkirke – Kunst og historie
Af Ulla Kjær
Roskilde Domkirke er et nationalt klenodie
og et skatkammer. Bygningen og det for-
nemme inventar er et koncentrat af 1000
års dansk historie. Den er en af Europas
store katedraler, bygninger og inventar for-
tæller, hvordan impulser udefra blev bear-
bejdet og udnyttet i en hjemlig kulturel tra-
dition. Den murstensgotik, som er så karak-
teristisk for Østersøområdet, fik i Roskilde-
katedralen sit første mesterværk. Der er i
tidens løb skrevet meget om kirken. I de se-
neste årtier er vigtig ny viden kommet til,
hvad der har skabt et påtrængende behov
for en ny monografi. Den foreligger nu.

Søren Knudsen. Museumsmanden og men-
nesket
Af Lykke Olsen
I anledning af Glud Museums 100 års jubi-
læum (i 2012) har museet udgivet bogen
som undersøger baggrunden for museets
grundlæggelse, museets første årtier og
grundlæggeren Søren Knudsens privatliv
og dets påvirkning af stedet. Bogen er en
brik til historien om frilandsmuseerne i
Danmark og en fortælling om et usædvan-
ligt menneske, der satte dybe aftryk i sin
samtid.
Bogen har flg. kapitler: En landsbydreng
fra små kår 1878-1900 – På opdagelsesrejse
i Europa 1900-1903– Familieliv og Museets
første år 1902-1924 – Flere stridigheder
1915-1943 – Sørens livsværk og eftermæle
1943-1956. Litteraturliste. Kildeforteg-
nelse. Illustrationsfortegnelse.
138 s., indb., gennemill. s/h. Glud Muse-
um 2013.

Konfirmation og konfirmationstøj
Af Inge Christiansen
I bogen første del kan man læse om konfir-
mationens historie og religiøse baggrund
samt om de store konsekvenser konfirma-
tion fik for samfundet og det enkelte indi-
vid. Man kunne ikke fungere i samfundet,
hvis man ikke var konfirmeret, konfirmati-
onen var adgangsbillet til samfundet bl.a. i
forhold til arbejde, ægteskab og soldatertje-
neste. Samtidig var det en måde dels at øge
kontrollen med befolkningen, dels at
højne kendskabet til kristendommen. Kon-
firmationens indførelse i 1736 i Danmark
blev desuden meget vigtig for kundskabs-
udviklingen, idet konfirmationen fik af-
gørende betydning for det projekt, det
blev, at få alle børn til at gå i skole – man
skulle have et vist kundskabsniveau for at
blive konfirmeret, og til dette krævedes
skoler og undervisning til alle.
I anden del af bogen fortælles konfirmati-
onstøjets historie.
162 s., indb., ill. farve. Køge Museum 2013.
Pris 175 kr.

“Rævehvalpen” 
Af Morten Hilmer og Sussie Pagh
Naturfotograf Morten Hilmer og biolog
Sussie Pagh har udgivet børnebogen om
rævehvalpen Line, der vokser op i skoven
med sine tre søskende. “Rævehvalpen” er
en blanding af fiktion og virkelige oplevel-
ser som Morten og Sussie har haft med
ræve gennem årene. 
Ill.Naturhistorisk Museum Aarhus.
(www.naturhistoriskmuseum.dk)

The Green Florilegium
Introduktion af Hanne Kolind Poulsen om

368 s., indb., gennemill. Nationalmuseet 
og Gyldendal 2013. 
Pris 349,50 kr.

Marxismen efter Marx. Tolv strømninger i
det 20. århundrede.
Af Mathias Hein Jessen, Nicklas Weis Dam-
kjær, Thomas Palmelund Johansen, Eva
Krause Jørgensen og Esben Bøgh Sørensen
Karl Marx har fået momentum oven på fi-
nanskrisen som kritiker af kapitalismen.
Men i Marx og den marxistiske tradition
findes en teoretisk dybde og analysekraft,
der rækker langt ud over den nuværende
krise. Karl Marx har både som medspiller
og som modspiller været inspirationskilde
for en lang række tænkere og politiske be-
vægelser. Bogen gennemgår marxismens
udvikling fra Marx’ død i 1883 og op gen-
nem det 20. århundredes politiske, økono-
miske og sociale historie.
239 s. Forlaget Frydenlund, 2013. 
Pris 169 kr.

De dansk-japanske kulturelle forbindelse
1873-1903
Af Yoichi Nagashima
Bogen beskriver en periode hvor Japan
gennemgik en rivende udvikling, åbnede
sig mod resten af verden og selv blev ver-
densmagt. Samtidig voksede den danske
interesse for Japan voldsomt. Gamle myter
om Japan forsvandt, og nye opstod i kultur-
møder mellem japanere og danskere. Bo-
gen er anden del af forfatterens store to-
bindsværk om dansk-japanske kulturfor-
bindelser.
662 s.. Museum Tusculanums Forlag, 2012.
Pris 350 kr.

Danmark og Færøerne
Af Tina Adele Hoff
Den særlige konstruktion af riget og fælles-
skabet mellem Danmark og Færøerne
medfører en antagelse om, at der eksisterer
en nær forbindelse mellem de to lande og
deres befolkninger. Forfatteren under-
søger Færøernes tilhørsforhold til Dan-
mark, herunder hvordan færinger og dan-
skere har opfattet hinanden over en 150-
årig periode. Forskellige synspunkter og
udtalelser fra de to befolkninger er omdrej-
ningspunktet for undersøgelsen af, hvor-
dan mødet mellem færinger og danskere
har fundet sted.
182 s., Museum Tusculanums Forlag, 2012.
Pris 175 kr.

Vessels and Variety. New Aspects of 
Ancient Pottery
Red.: Hanne Thomasen, Annette Ratje og
Kristine Bøggild Johannsen
Addressing topics of production and distri-
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bution, iconography, regional studies, and
museum collections, this volume of “Acta
Hyperborea” sheds new and important
light on perspectives in the fields of ancient
pottery studies. The articles, substantial
and well-illustrated, cover a wide span of
time from the Geometric period and into
the Roman period, including new results
and material from excavations as well as
new methodological approaches.
319 s. Museum Tusculanums Forlag, 2013.
Pris 398 kr.

Chile – mellem fortid og fremtid
Red.: Martin Lindhardt, Rita Cancino og
Dorthe Brogård Kristensen
Beretning om præsident Salvador Allendes
fald og Augustu Pinochets militære kup i
Chile den 11. september 1973 er velkendt i
den danske offentlighed. Til gengæld har
senere begivenheder og udviklinger i det
chilenske samfund fået mindre opmærk-
somhed i danske sammenhænge. Formålet
med denne antologi er at bidrage med en
opfølgning på den herhjemme og interna-
tionalt mere kendte del af Chiles historie
ved at belyse nogle af de markante foran-
dringer som Chile har gennemgået siden
Pinochets magtovertagelse i 1973.
291 s. Aalborg Universitetsforlag, 2013.
Pris 299 kr.

Lysets handlinger: Vejleå kirke, Ishøj
Af Ettore Rocca, Duncan Macmillan, Pia
Skogemann og Peter Brandes
Ny bog om udsmykningerne af Vejleå Kirke
i Ishøj, der i dag betragtes som et hoved-
værk i nyere dansk kirkekunst. Den er igen-
nem de sidste ti år besøgt af mere end to
hundrede tusind gæster. I samarbejde med
Wohlert Arkitekter har Peter Brandes ud-
formet kirkens kunstværker: glasmosaik-
ker, døbefont, orgel, sølvtøj, alterbord, lys-
globe samt skulpturer og krucifiks. Bogens
reproduktioner viser stadier fra de første
skitser til det færdige resultat. Via denne
unikke dokumentation samt de tre forfatte-
res essays forsøger bogen at indkredse kir-
kens udtryk og idé.
Aarhus Universitetsforlag 2013    

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner
2012
Christiane Buhl Andersen: Forord. 
Museer og Tal er bl.a. en sammenskrivning
af de relevante museumsdata fra Kulturmi-
nisteriets omfattende “Kulturvaneunder-
søgelse 2012”. Danske Kulturvaner 2012 er
bestilt af Kulturministeriet og udført af de
to konsulentfirmaer Epinion A/S og Pluss
Leadership A/S. Denne publikation, Mu-
seer og Tal, er bestilt af Organisationen
Danske Museer.

Publikationen kan findes og downloades
på ODS hjemmeside www.dkmuseer.dk

Årbøger
Marstal Søfartsmuseum. Årbog 2012. 22.
årgang
Red.: Erik B. Kromann
De atten søskende. Af K.M. Weber. Barn-
domserindringer af Kristen Madsen Weber,
Marstal f.1874, død 1954, toldforvalter, møn-
stringsbestyrer og Kgl. Forhyringsagent.
Hans Kruse Rasmussen: Mindestenen for
anlæggelsen af Marstal Havn 1913-2013,
Litteratur. Kilde. Hjemmesider. Noter.
Karsten Hermansen: Ærøskibe under
Første Verdenskrig. Noter. Henvisninger.
Leif Rosendahl: Pax – et husnavn og skibs-
navn. Noter. Kilder.
Niels Lundsager: Sømanden Soli. Om Soli
Noa Monise fra Tuvalu i det sydlige Stille-
hav, som blev sømand på coasteren Elisabeth
Boye og dansk statsborger, som nu bor i
Ommel på Ærø.
Gunner Egholm Rasmussen: Bataljen i Kor-
sør. Om en parade for kronprinsen 10. ok-
tober 1802 som endte lidt voldsomt. Kilder.
Erik B. Kromann: Årets gang. Årsberetning
2012.
120 s., heftet, ill. s/h og farve. Marstal
Søfartsmuseum, 2013

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012
Årsberetningen er udkommet på museets
hjemmeside – hvor den kan hentes
78 s., ill. Museum Lolland-Falster, Ny-
købing Falster 2013. www.museumslolland-
falster.dk

Museum Lolland-Falster Årsberetning,
månedens artikel.
April 2013:
Ulla Schaltz og Anna-Elisabeth Jensen:
Baltisk Netværk – fra fortiden, i nutiden 
og til fremtiden.
Maj 2013:
Anne Elmer, kultur- og naturformidler:
Kulturrejsen – et formidlingsprojekt for
dagplejebørn.
Artiklerne er udkommet på museets hjem-
meside – hvor de kan hentes.
6 sider, ill. www.aabne-samlinger.dk/lol-
landfalster/formidling/artikler/index.asp

Kataloger/Publikationer udgivet i 
forbindelse med udstillinger
Annika von Hausswolff: It all ends with a
new beginning
Til udstillingen med samme titel (til 11.8.)
er udgivet et gennemillustreret katalog på
dansk og engelsk. Kataloget indeholder en
plakat med tekst og billede af Annika von
Hausswolff. Kataloget ledsages af nye tek-

ster om Hausswolffs fotografiske værker,
herunder en litterær tekst af den svenske
forfatter Sara Stridsberg.
ARoS, Aarhus 2013

GULD – Skatte fra den danske guldalder
I forbindelse med udstillingen (til 20.10.)
er udgivet en stor, billedrig og forsknings-
baseret publikation.
ARoS, Aarhus 2013

Wiedewelt var her. 1700-tallets store billed-
hugger og Mindelunden ved Jægerspris
Slot
I forbindelse med den store restaurering af
Mindelunden ved Jægerspris Slot skabt af
billedhuggeren Johannes Wiedewelt er ud-
givet en guidebog til de mange historiske
personer som kan opleves i Mindelunden.
Jægerspris Slot, Stiftelsen, 2012

“Den Glemte Søster” – Susette Cathrine
Holten født Skovgaard
Til udstillingen på Skovgaard Museet og nu
på Vejen Kunstmuseum (til 17.11.) er udgi-
vet bog (omtalt kort i Danske Museer nr. 2,
2013). Bogen indeholder bidrag af Anne-
Mette Villumsen, Marie Laulund, Tove
Bendtsen og Teresa Nielsen. Desuden en
fyldig biografi, bibliografi, fortegnelse over
værker på Den Frie Udstilling 1891-1924
samt Værkfortegnelse.
224 s., indb., rigt ill. farve. Skovgaard Mu-
seet, Viborg og Vejen Kunstmuseum 2013.

Tid og Tegn. 50 år med Vendsyssel Kunst-
museum. 1963-2013
Katalog med samme titel til jubilæumsud-
stillingen (til 23.6.) er udgivet katalog:
Forord ved Sine Kildeberg og Troels Bi-
strup Hansen, bestyrelsesformand.
Troels Bistrup Hansen: Vendsyssel Kunst-
museum – 50 år.
Sine Kildeberg: Tid og Tegn.
Illustrationer fra samlingen.
Svend-Allan Sørensen: Om kuratering og
Grundsten.
Interviews: Milena Bonifacini, Dorte Buch-
wald, Søren Jensen, Søren Martinsen,
Knud Odde, Daniel Svarre, Ida Sønder
Thorhauge, Gitte Bach og Malene Hart-
mann.
100 s., heftet, gennemill. farve. Vendsyssel
Kunstmuseum 2013

Slagmaleri – Stevns i Hjørring. Niels Lar-
sen Stevns Videnscenter. Skriftrække Nr. 2
Katalog/Skriftrække nr. 2 til udstillingen
med samme titel (til 1.9.) og derefter KØS
– Museum for kunst i det offentlige rum,
Køge.
Sine Kildeberg og Christine Buhl Ander-
sen: Forord
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marks eneste hekseportræt i Vor Frue
Kirke i Aalborg.
Svend Kramp: Stemmeurner. Om et born-
holmsk jernalderkar.
Flemming Kaul og Susanne Klingenberg:
Bælter af bronze. Kommodeskuffefund af
velbevaret bælte fra keltisk jernalder bl.a.
udstyret med to andefigurer. 
Lise Bender Jørgensen: Spandt de avet om?
Bronzealderens uldtråde og snoede ringe.
Bagsideartikel: Af Njals Saga v. Ludv. Hol-
stein og Spydsangen v. Johs. V. Jensen

Andre udgivelser
Blogs fra Den Gamle By
20. marts 2013: Anneken Appel Laursen:
Man tager et godt fotografi – og maler et
flot maleri. Om udstilling med 100 male-
rier, der alle har motiv fra et sted i Aarhus. 
4. april 2013: Julehistorier.
4.april 2013: Elva Anette Jespersen: Mens vi
venter. Om forårsbebudere. 
5. april 2013: Aarhus og 2. Verdenskrig.
8. april 2013: Martin Brandt Djupdræt: 
Velkommen bag facaden
11.april 2013: Nynne Raunsgaard Sethia:
Rensning af malerier til ny udstilling
Alle blogs kan findes på http://blog.den-
gamleby.dk/aarhusflashback/

Museumsdirektørens Blog. En blog fra
Den Gamle By
11. april 2013: Nationale museer?
8. maj 2013: I 1970’erne kom industrikul -
turen på open-air museum
Museumsdirektørens Blog kan findes på
http://blog.dengamleby.dk/museumsdi-
rektoren 

Mikael Wivel: Slagmaleri – skridt for skridt.
Poul Uttenreiter: Foraarsudstillingerne.
Uddrag af anmeldelse i Tilskueren 1936.
Aage Bartholdy Vaslev: Frescomalerierne i
Centralbiblioteket i Hjørring, interview i
Vendsyssel Tidende 3. marts 1936.
Rasmus Nyerup: Peder Dyrskjøt – En lærd
Bonde i Vendsyssel. Borger-Vennen 1799
Johannes V. Jensen: Nederlaget. Uddrag af
kapitel i Kongens Fald 1901.
Værkfortegnelse. Udvalgt litteratur.
100 s., heftet, rigt ill. Niels Larsen Stevns
Videnscenter, Vendsyssel Kunstmuseum og
KØS Museum for Kunst i det offentlige
Rum, Køge 2013.05.12

Det begynder med en knude
I forbindelse med udstillingen Moderne
Flet på Søbygaard, Ærø Museum (5.7.til
20.10.) udgives bog af den udstillende
gruppe Moderne Flet.
Ærø Museum, Søbygaard

Tidsskrifter
Nyt om Arbejdermuseet, april-september,
2013 nr. 2      
Red.: Preben Sørensen (ansv.)
Louise Karlskov Skyggebjerg: Arbejdermu-
seet – nu uden stilladser!
Måtte skjule sine værker bag lukkede gardi-
ner. Tysk kunstner om forholdene for
kunstnere i DDR-tiden. Udstilling med
Hans Ticha’s værker.
Margit Bech Larsen: Ferie – Ferie – Ferie.
Slap nu af, du har fri.
“Vi bliver aldrig færdige med disse proble-
mer”. Blev det fastslået ved åbning af Ar-
bejdsmiljøfoto-udstilling.
Jesper Jørgensen: Fælles bogpræsentation i
Moskva.
Preben Sørensen: Nyt om bøger: Komin-
tern og de dansk-sovjetiske relationer. In-
ternationalt samarbejde om udgivelse fra
Arbejdermuseet.
Stor succes for søndags-matinéer. Euro-
pæisk teater-matiné.
Bendt Thuesen: Ny medlemsfremgang for
Arbejdermuseets Venner.
Venneforeningens bestyrelse.
Kulturarven er et folkeligt anliggende –
blev det understreget ved årsmøde i Sam-
menslutningen af Museumsforeninger.
Udkommer 3 gange om året. Arbejdermu-
seets Venner. Arbejdermuseet, København.
Abonnement. www.arbejdermuseet.dk

SKALK, Nr. 2, april 2013.
Red.: Christian Adamsen
Mogens Bo Henriksen og Peter Vang Peter-
sen. Valkyriefund. Enestående fund af de-
taljeret kvindefigur af sølv.
Jakob Ørnbjerg: Heksens Epitafium. Dan-

Teatermuseet i Hofteatret, København.
Webtekst 17
I tilknytning til udstillingen om Ringen –
Lars Juhl – scenografi og kostumetegnin-
ger udgives webtekst 17: Anders V. Munch:
Fra Festspil til forløsning. www.teatermu-
seet.dk

ICOM e-newsletter april 2013
Headline: ICOM Europe and ICOM Portu-
gal produce Lisbon Declaration.
Highlight: ICOM President attends ICOM
Ukraine Dynamic Museum lecture pro-
gramme
Decoding: ICOM launches INSIDE ICOM
online.
Museum News: Museums + Heritage Show
2013 London
Participate in: ICOM-CC’s working groups
get busy.
Publications: International Committee for
Regional Museums.
IMD: European Museum of the Year Award
to be presented on IMD.
RIO 2013: Register now .
Kan findes og bestilles på: http://icommu-
nity,icom.museum/en/contente/e-news-
letter.
Abonnement kan bestilles på:
enewsletter.icom@icom.museum 

Omtale af ’Danske Museer’
UtställningsEstetisk Forum
(http://www.ueforum.se/litteratur.php
Ingrid Miljan skriver i artiklen ’Just Nu i
Norge och Danmark’ to fyldige og grun-
dige artikler om hhv. Museumsnytt 2013:1
(Norge) og Danske Museer 2013:1
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Forskning

Museum Lolland-Falster
I begyndelsen af april foretog museet en
mindre arkæologisk undersøgelse af det
markområde nær Knuthenlund, hvor de-
tektorfører Torben Christiansen få måne-
der forinden havde fundet resterne af en
møntskat – næsten 30 romerske sølvdena-
rer, der efter alt at dømme blev nedlagt i
det 2. eller 3. århundrede e.Kr.
Udgravningens resultat var først og frem-
mest en betragtelig forøgelse i antallet af
sølvmønter, således at skatten nu tæller i
alt 103 romerske sølvdenarer, Derudover
blev der fundet en bebyggelse i form af 2-3
treskibede huse i det område hvor koncen-
trationen af mønter var størst. Arkæolo-
gerne vurderer, at det er sandsynligt, at
møntskatten skal sættes i forbindelse med
bebyggelsen.

Vesthimmerland Museum, Aars
Sjældent udskiftningskort fra Vesterbølle.
Viborg Museum har overdraget et sjældent
udskiftningskort til museet. Kortet er fra
begyndelsen af 1800-tallet og viser udskift-
ningen af landbrugsjord omkring Vester-
bølle. Gårdene i Vesterbølle hørte den-
gang under Lerkenfeldt Gods .

Statens Museum for Kunst og Trapholt –
Forskning i Formidling
Call for cases/Forskning i formidling på
danske museer
Trapholt og Statens Museum for Kunst
søger to museer til etablering af en enhed
for forskning i formidling, Målet er at tage
de første skridt i udviklingen mod et le-
vende og bæredygtigt forskningsmiljø i for-
midling på danske museer. Projektet er
økonomisk støttet af Kulturstyrelsens for-
midlingspuljer.
Deltagende museer forventes at byde ind
med et konkret eksisterende eller kom-
mende formidlingsprojekt, som er funde-
ret i teoretiske og metodiske overvejelser.
De fire projekter indgår til sammen i forsk-
ningsgruppens som fælles cases. Til forsk-
ningsgruppen knyttes en følgeforsker, og
der vil blive inviteret udenlandske forskere
til gruppens workshops. Formålet er at teo-
riudvikle det formidlingsteoretiske fagfelt i
selve det museumsfaglige miljø.
De fire deltagende museumsprojekter for-
ventes at blive styret af en fastansat projekt-
og forskningsleder med fuld ledelsesmæs-
sig opbakning. Til hvert projekt knyttes en
forskningsassistent i et årsværk i kalende-
råret 2014. Konkret forventes projektleder
og forskningsassistent i løbet af projektpe-
rioden at deltage aktivt i de to planlagte
workshops både internt i forskningsgrup-

pen og i åbne fora for danske museer, i na-
tionale og internationale relevante formid-
lingskonferencer, samt at publicere forsk-
ningsresultater i peer reviewed sammen-
hænge.
Projektet startes i efteråret 2013 og afslut-
tes foråret 2015.
Projektet tilbyder: Forskningsmiljø mellem
fire museer på højt niveau – Internationalt
forskningsinput – Workshops med metode
og teoriudvikling – Et årsværk lønmidler 
til en forskningsassistent, som skal arbejde
tæt sammen med forskningslederen.
Krav til deltagelse: Et konkret, igang-
værende eller planlagt formidlingsprojekt
funderet på teoretiske og metodiske over-
vejelser – Engageret, fastansat projektleder
med fuld ledelsesmæssig opbakning – Ak-
tiv deltagelse i workshops og seminarer –
Minimum én peer reviewed forskningsarti-
kel ved afslutning af projektet – Afholdelse
af kontorhold for forskningsassistent – Af-
holdelse af egne udgifter i forbindelse
med seminarer, workshops etc.
For mere information om deltagelse kon-
takt Berit Anne Larsen på
berit.larsen@smk.dk eller Karen Grøn på
kg@trapholt.dk
Beskrivelse af projekt, samt projektlede-
rens CV over relevant erfaring indsendes
inden 1.7.2013

Konferencer, møder, seminarer
Dansk Landbrugsmuseum, Auning
Seminar 29.-30. oktober 2013. Tema: 
Madens og måltidets kulturhistorie i Dan-
mark – fra oldtid til i dag.
Faglige Mål: Samle eksisterende tværfaglig
viden og få klarhed over nye veje i arbejdet
med dansk madhistorie.
Seminaret vil omhandle følgende overord-
nede temaer: Dansk mad og måltid i histo-
risk perspektiv. – Teknologi og kostens ud-
vikling. – Økonomi og produktion. – Føde-
varer og sundhed.
Hvert tema vil blive perspektiveret med
tværfaglige oplæg, såvel i emner som over
tid.
Seminaret afholdes på Dansk Landbrugs-
museum, Auning, Djursland.
Tilmelding: Dansk Landbrugsmuseum,
mail: bj@gl-estrup.dk, forhåndstilmelding
senest 28. juni (begrænset deltagerantal),
Pris: 1700 kr. med overnatning og forplej-
ning. Seminaret har opnået støtte fra Kul-
turstyrelsen og Fødevareministeriet.

Nationalmuseet, Forsknings- og Formid-
lingsafdelingen, København
Seminar 22. august 2013 på Nationalmu-
seet om arkæologisk tekstilforskning – nye
muligheder og nye perspektiver.
Torsdag den 22.8.2013 inviterer National-

museet og Danmarks Grundforsknings-
fonds Center for Tekstilforskning (CTR)
til en dag i tekstilproduktionens tegn. Alle
interesserede fra de danske udgravende,
udstillende og forskende museer og insti-
tutioner inviteres til en præsentation af,
hvilke metoder, som er blevet udviklet,
hvordan metoderne kan anvendes i en ar-
kæologisk kontekst, og hvorledes resulta-
terne synliggør tekstilproduktion og dens
betydning i det forhistoriske samfund.
Seminaret, inkl. frokost, er gratis, men 
bindende tilmelding er nødvendig senest
14.8.2013. Ved tilmelding angiv venligst
stilling, arbejdssted og kontaktadresse inkl.
e-mail. Studerende er også velkomne. An-
giv venligst studieretning, institution og
kontaktadresse inkl. mail.
Tilmelding, yderligere oplysninger og pro-
gram: Christina Christensen, Nationalmu-
seet på Christina.Christensen@natmus.dk

Digitalt

Skagens Museum og KUNSTEN Aalborg
lancerer nye apps i samarbejde med DR
KulturarvNord har i længere tid samarbej-
det med DR’s innovationsafdeling om ud-
viklingen af en stribe nye apps til iPhone,
og de to første er nu klar til brug. 
Samarbejdet mellem DR og Kulturarv
Nord bygger på en idé om at de delta-
gende museer bør lægge fokus der hvor de
er bedst: på indhold og formidling, hvori-
mod DR og softwarevirksomheden Redia
har leveret den fælles platform til publice-
ringen. Samtidig har museerne i Kultur-
arvNord vidt forskellige formidlingsmæs-
sige udfordringer – så opgaven har været
at finde en overordnet form på app’en
som har kunnet rumme det hele og allige-
vel give plads til individuelle tiltag.

Meddelelser

Krigen 1864
Fire museer med tilsammen over 300.000
gæster vil næste år takket være en million-
bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond,
Nordea Fonden, A.P.Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til al-
mene Formaal og Augustinus Fonden
kunne gennemføre et storstilet projekt 
om krigen i 1864, som med moderne og
interaktiv teknologi vil sætte fokus på kri-
gen set fra slagmarkerne til lands, til søs 
og hjemme i de fader- og sønneløse fami-
lier – også syd for grænsen.
Fire museer har sat sig for at fortælle histo-
rien om krigen i 1864 og dens betydning
for udviklingen af det 20. århundredes

Meddelelser
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Danmarkshistorie. De fire museer er: Dan-
nevirke Museum, Historiecenter Dybbøl
Banke, Dansk Landbrugsmuseum og 
Fregatten Jylland.

Frederiksberg Museerne
Frederiksbergs tre museer går nu sammen
med byens to udstillingssteder og skaber
det helt nye Frederiksberg Museerne.
Storm P. Museet, Bakkehusmuseet og Re-
vymuseet vil sammen med Cisternerne og
Møstings Hus i fællesskab arbejde på at 
udvikle museerne og kulturlivet på Frede-
riksberg i et samlet museum. Målet er at
styrke fællesskabet, med faglighed og kant
at udvikle muserne og at udfolde de man -
ge historier, som formidles på de fem helt
særegne steder.
Den nye organisation er allerede trådt i
kraft, og museet er ved at finde en ny di-
rektør.

Frederikssund Museum, Færgegården
Nyt navn til Museet Færgegården. Med
navnet ’Frederikssund Museum, Færge-
gården’ ønsker Frederikssund kommune
og Roskilde Museum at understrege muse-
ets virke som hele Frederikssund kommu-
nes lokalhistoriske museum.

Naturhistorisk Museum, Aarhus
Museet lancerer nu et mobilt Fortæller-
hold, der med spændende og lærerige 
foredrag, står parat til at rejse ud og dele
deres begejstring og interesse for naturhi-
storien. Tilbuddet henvender sig særligt 
til større grupper og foreninger. Fortæller-
holdet består af syv dygtige og entusiastiske
foredragsholdere, der til daglig arbejder
på museet som forskere eller formidlere.
Yderligere oplysninger på www.nathist.dk,
fanebladet ’Anden formidling’ – ’Fore-
drag’

Statens Museum for Kunst, SMK.Aarhus
Statens Museum for Kunst åbner afdeling 
i Aarhus Kunstbygning. Efter længere tids
tumult er planerne for Aarhus Kunstbyg-
ning på plads. Aarhus Kommune har ud -
lejet bygningen til Statens Museum for
Kunst, som vil åbne en afdeling i huset
med navnet SMK Aarhus.

Levende Kulturspor 2013
Viborg, Silkeborg, Randers og Horsens
Kommune har indgået en 4-årig kulturaf-
tale med Kulturministeriet. Et af projek-
terne tager udgangspunkt i et samarbejde
mellem kommunernes museer om mere
og anderledes formidling af kulturhisto-
rien ude i landskabet. Frem til udgangen
af 2015 vil museerne udbyde små 300 ar-
rangementer. En del af arrangementerne

er mere traditionelle vandreture med en
guide rundt i landskabet, mens andre over-
rasker.
Arrangementerne kan findes på www.kul-
turspor.dk

Organisationen Danske Museer – tids-
skriftcirkulation
ODM har for nylig relanceret sin tids-
skriftsordning, der nu giver mulighed for
at få op til 17 forskellige museologiske tids-
skrifter til gennemlæsning. Ordningen får
økonomisk støtte af Kulturstyrelsen, og 35
museer har indtil videre tilmeldt sig den
nye ordning.
Størstedelen af ordningens 17 tidsskrifter
er forskningsbaserede tidsskrifter med fag-
fællebedømmelse (peer review) og et rela-
tivt afgrænset emneområde, f.eks. formid-
ling, kuratering, publikumsstudier, muse-
ums- og samlingshistorie og kulturarvsstu-
dier. I ordningen indgår desuden en
række tidsskrifter med en mere bred og
nyhedsorienteret vinkel. 
Alle medlemmer af ODM er velkomne til
at tilmelde sig ordningen, og det er gratis
at deltage. Dog skal deltagerne selv betale
portoudgifter i forbindelse med videresen-
delse til næste modtager.
Læs nærmere om ordningen på ODM’s
hjemmeside: www.dkmuseer.dk/tidsskrift-
cirkulation.

Organisationen Danske Museer – General-
forsamling 2013 – Ny bestyrelse
På valg til ODM’s bestyrelse var 4 medlem-
mer. Det blev til genvalg for alle nu-
værende bestyrelsesmedlemmer.
Efter konstituering ser bestyrelsen således
ud:
Formand, direktør Christine Buhl Ander-
sen, KØS. –  Næstformand, vicedirektør

Henrik Sell, Naturhistorisk Museum. –
Næstformand, museumschef Frank Allan
Rasmussen, Industrimuseet Frederiks
Værk. – Direktør Ole Nielsen, Silkeborg
Museum. – Direktør Anne Bjerrekær, Hor-
sens Museum. – Direktør Dagmar War-
ming, Ribe Kunstmuseum. – Konserve-
ringsleder Michael Højlund Rasmussen,
Konserveringscenter Vest. – Direktør Mi-
chael Bjørn Nellemann, Nivaagaards Male-
risamling. – Formidlingschef Berit Anne
Larsen, Statens Museum for Kunst. – Beva-
ringschef Jesper Stub Johnsen, National-
museet. – Direktør Morten Meldgaard,
Statens Naturhistoriske Museum.
Suppleanter:
Direktør Iben Overgaard, Storm P. Mu-
seet. – Overinspektør Mette Elstrup Stee-
man, Museum Sønderjylland, Gram. – Di-
rektør Claus Keld Jensen, Museet for
Varde By og Omegn.
Nye medlemmer:
I forbindelse med generalforsamlingen
optages nye medlemmer, og der kunne si-
ges velkommen til fem nye ordinære med-
lemmer: Politimuseet og Herlev-Hjorte-
springs Egnsmuseum. Som associerede
medlemmer: Carl-Henning Pedersen &
Else Alfelts Museum, Natark – Naturviden-
skab i Arkæologien og NFK, Nordisk Kon-
servator Forbund.

Statens Kunstråd og Statens Kunstfond –
Venedig Biennalen 2013
Statens Kunstråds Internationale Billed-
kunstudvalg har ansvar for Danmarks del-
tagelse i Venedig Biennalen. Danmark har
deltaget på Venedig Biennalen siden 1895.
Den danske deltagelse på Venedig Bienna-
len finansieres med midler fra Statens
Kunstråd.
Billedkunstner Jesper Just står for det dan-

Jesper Just skaber værk til 
Venedig Biennalen 2013.
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ske bidrag til Venedig Biennalen 2013 og skaber nye videoinstal -
lation og flerskærmsprojektion til Den Danske Pavillon.

Statens Kunstfond Arkitekturudvalg
Har udskrevet en åben idékonkurrence: Kan vi tegne et nyt land?
Konkurrencen sigter mod at få arkitekter, byplanlæggere og andre
faggrupper til at komme med bud på, hvordan vi forløser det store
udviklingspotentiale, der er i de forandringer, som Danmark for 
tiden gennemgår.
Konkurrenceprogrammet kan downloades fra Arkitektforeningens
hjemmeside: arkitektforeningen.dk/ og Statens Kunstfonds hjem-
meside: Kunst.dk

Kulturstyrelsen

Finn Juhls sal i FN i New York
Den 25. April genåbnede Formynderskabsrådssalen i FN i New
York. Salen blev indrettet af den danske møbelarkitekt Finn Juhl i
1952 og har været lukket siden 2010 for at gennemgå en gennem-
gribende restaurering og modernisering. Ved åbningen talte både
FN’s generalsekretær Ban Ki-moon og H.K.H. Kronprinsesse Mary.
Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har samarbejdet tæt med
FN om at genskabe salen i overensstemmelse med Finn Juhls op-
rindelige tanker. Samtidig er salen fornyet med en række møbler
tegnet specifikt til rummet af den danske designduo Kasper Salto
og Thomas Sigsgaard.

Hvorfor bruge museerne?
Der er stadig flere gråhårede kvinder end teenagere, som synes, at
museerne har noget at byde på. Men flere unge har dog fundet vej
til museerne i de seneste år. Det viser Kulturstyrelsens nationale un-
dersøgelse, som knap 42.000 personer har besvaret.
Se i øvrigt: http://www.kulturstyrelsen.dk/ nyheder/presse/te-
maer/hvorfor-bruge-museerne/

Efterlysning

Pensioneret Museumsdirektør Ulf Hamram, Kragerø, Norge efter-
lyser Heinrich Meldahls/Jens Holms katalog over ovne fra Mel -
dahls/Aalls Jernstøberi på Vesterbro i København, fra ca. 1820.
Ulf Hamram har sendt en længere beskrivelse samt historien om
Heinrich Meldahl – som kan videregives til Danske Museers læsere,
hvis man har viden om dette katalog.
Ulf Hamram, mag.art.pensioneret museumsdirektør, Barthebryg-
gen 8, N-3770 Kragerø, Norge. Tlf. 35 99 08 12.

Arrangementer

Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme, Eremitageslottet indefra
Fra 1. juli bliver der mulighed for at besøge Eremitageslottet i Dyre-
haven nord for København. Fra 1. juli vil det være muligt at komme
på en omvisning på Slottet. Da Slottets rum er meget skrøbelige, er
der udelukkende adgang i forbindelse med omvisninger. I 2013 vil
der være faste omvisninger henover sommeren og efteråret og der
vil være et begrænset antal billetter. Det vil desuden være muligt at 
booke privat omvisning for mindre grupper. Alle billetter skal be-
stilles på forhånd – det er ikke muligt at købe billetter på slottet. 
Information annonceres på www.eremitageslottet.dk. Billetbestil-
ling: tlf. 33 92 70 87 på hverdage kl.10-14 eller på www.eremitage-
slottet@slke.dk

KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg
Til 25.8.

Olafur Eliasson
På KUNSTEN kan der opleves to værker af den dansk-islandske kunstner 

Olafur Eliasson. I skulpturparken kan man se pavillonen Den trekantede him-
mel, som er skabt specifikt til parken. 

Desuden vises for første gang i Skandinavien kunstnerens værk Lava floor i

museets centralsal, hvor de besøgende kan betræde gulv med 50 tons island-

ske lavasten.

Nikolaj Kunsthal, København
Til 11.8.

Cold Stories. Dias & Riedweg
Cold Stories er et nyt værk af Dias & Riedweg produceret i samarbejde med

Nikolaj Kunsthal. Værket er en kritisk leg med vor tids politiske historie fra

den kolde krig til global opvarmning og verdens brændpunkter fortalt gen-

nem youtube-arkivklip og marionetdukker. 

Værket består af en stor fritstående kube, der fungerer som ét sammenhæn-

gende lærred. Herfra strømmer et fascinerende bombardement af stemmer,

musik og visuelle indtryk. Reklamer og politiske taler, billeder fra hverdagen

og historiske højdepunkter træder frem som farvestrålende bobler, der vok-

ser og vokser for til sidst at sprænges. Rundt om denne kakofoni finder man

fire podier med kufferter. I hver kuffert vækkes John F. Kennedy, Nikita Kru-

stjov, Mao Zedong og Che Guevara – marionetdukker ført af den brasilianske

mester – dukkefører Nuguera – til live i et mix af de politiske hovedrolleinde-

haveres berømte taler.

Mauricio Dias (f. 1964 i Brasilien) og Walter Riedweg (f. 1955 i Schweiz) er

bosat i Rio de Janeiro, Brasilien, og er blandt de mest anerkendte navne fra

den brasilianske kunstscene.

Teatermuseet i Hofteatret, København
Året ud

Lars Juhl – scenografi og
kostumetegninger
Richard Wagner 200 år – Ringen på

Den Jyske Opera 1983-1996. 

2013 markerer 200-årt for den store,

kanoniserede og omdiskuterede gesamtkunstwerkskomponist Richard Wag-

ner (1813-1883). Wagners forkætrede, tiljublede og monumentale hoved-

værk er Der Ring des Nibelungens (Nibelungens Ring eller simpelthen Rin-

gen). Ringen blev første gang opført i sin helhed i Danmark på Det Kongelige

Teater i 1908. Den helt store revival for Wagner og Ringen i Danmark ople-

vede man i 1980’erne og 1990’erne på Den Jyske Opera i Aarhus under Fran-

cesco Christofolis ledelse og i Lars Juhls scenografi. 

Teatermuseet udstiller nu Lars Juhls smukke kostumetegninger og scenogra-

fier fra De Jyske Operas opførelse af Ringen.

I tilknytning til udstillingen publicerer Teatermuseet endnu en webtekst, 17. –

se publikationer.

Udstillinger

Funk Staden 2007.
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Udstillinger

Jægerspris Slot
Til 27.10.

Wiedewelt var her – 1700-tallets store danske billed-
hugger og Mindelunden ved Slottet
Mindelunden ved Jægerspris Slot er nu, efter flere års restaurering ført til-

bage til det unikke anlæg billedhuggeren Johannes Wiedewelt skabte i pe -

rioden 1776-89. De 54 mindestøtter blev allerede i samtiden en attraktion.

I udstillingen fortælles om billedhuggerens liv og om den kongelige familie

på slottet i 1700-tallet. Endelig fortælles og vises eksempler på hvorledes det

store restaureringsprojekt er foregået.

Johannes Wiedewelt (1731-1802), var i sin samtid lige så berømt og feteret

som Bertel Thorvaldsen senere blev det. Wiedewelt fik tildelt flere opgaver fra

kongehuset blandt andre udsmykningen af Fredensborg Slotshave og kong

Christian 6.’s og kong Frederik 5.’s sarkofager i Roskilde Domkirke. I 1776

kom så den store opgave på Jægerspris Slot med anlæggelsen og udsmyk-

ningen af Mindelunden og Juliane Høj.  Jægerspris Slot var på det tidspunkt

der, hvor den kongelige familie opholdt sig om sommeren. Mindelunden blev

skabt for at markere ”Loven om indfødsretten” og fortæller om i alt 83 histo-

riske personer fordelt på 54 monumenter.

I de mange efterfølgende år fik Mindelunden lov til at forfalde, men i 1995

under billedhugger Eric Erlandsens kunstneriske ledelse, begyndte Stiftelsen

det store projekt med restaurering, fornyelse og genskabelse af Wiedewelts

unikke anlæg.

Til støtte for viden om de mange historiske personer, er der udgivet en guide-

bog – se publikationer.

Louisiana, Humlebæk
Til 15.9.

Yoko Ono – Half-A-Wind
Show
Yoko Ono er en af vor tids mest frem-

trædende kunstnere. I 2013 fylder

hun 80 år, og i den anledning viser

Louisiana en stor retrospektiv udstil-

ling med et udvalg af kunstnerens

karakteristiske værker, der viser den

mangfoldighed af medier og discipli-

ner i Yoko Onos kunstneriske pro-

duktion samt belyser centrale temaer,

som Yoko Ono stadig arbejder vitalt med i sit livslange værk.

Udgangspunktet for Louisianas retrospektive udstilling er Yoko Onos klassiske

værker fra 1960erne og 70erne, der bl.a. belyser hendes afgørende indfly-

delse på Fluxus-bevægelsen og koncept- og performancekunsten. Men også

poesi, film, fotografi, tegning og musik, som er væsentlige medier for hende

at udtrykke sig indenfor, indgår. Derudover er flere større installationer og helt

nye værker med på udstillingen.

Yoko Onos store engagement for fred og menneskerettigheder og hendes

vedvarende indsats for at nå ud til og i dialog med mennesker verden over

med sine budskaber, bl.a. gennem brug af sociale medier og ”Participation

Pieces”, vil også kunne opleves.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Schirn Kunsthalle i Frankfurt.

Nationalmuseet, 
København
Til 17.11.

VIKING – 2013
Vraget  af verdens længste vikinge-

skib er hovedattraktionen i National-

museets store internationale udstil-

ling. Det drejer sig om vraget af et

knap 37 meter langt krigsskib fundet

i Roskilde. Skibet, som udstilles for

første gang, var et krigsskib, der kunne rumme 100 krigere. Det indgik for-

modentlig i en kongelig flåde. Udstillingen berører emner som krig og eks-

pansion, magt og aristokrati; ritualer og tro samt kulturelle kontakter og han-

del. Det er de centrale fortællinger i udstillingen, som viser genstande fra 

museer i 12 europæiske lande.

Blandt udstillingens genstande er en række unikke og nye fund. Det drejer

sig bl.a. om en stor ny sølvskat fra York i England og skattefund fra Rusland

og Norge. Vikingernes tro og trosskifte formidles gennem en række ene-

stående gudefigurer og desuden et få måneder gammelt fund af relikviekors

fra Bornholm. Vikingerne selv vises gennem deres måde at afbilde sig selv, og

desuden en del af de verdenskendte skakbrikker fra Lewis i Skotland, der er

formet som vikingekrigere. Desuden en lang række våben herunder en af de

meget få hjelme, der findes.

Udstillingens temaer knyttes sammen af skibet i midten, som var grundlaget

for vikingernes succes. Skibene bragte vikingerne ud i en globaliseret verden,

og de var et sejlende kommunikationsmiddel, der bandt vikingernes samfund

sammen. Takket være sødygtige fartøjer kunne de rejse over fire kontinenter,

slå sig ned i Island og Grønland og senere opdage Amerika. Med skibene

hjembragte vikingerne handelsvarer fra Mellemøsten, Byzans og så langt

væk som Kina. Vikingernes lange skibe kunne transportere hære så store, at

danske konger var i stand til at erobre England og skabe et Nordsøimperium.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med British Museum i London og Muse-

um für Vor und Frühgeschichte i Berlin, som viser udstillingen i løbet af 2014

og 2015.

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 1.9.

Slagmaleri – Stevns i Hjørring
Udstilling i anledning af museets 50 års jubilæum. Udstillingen fortæller om

Niels Larsen Stevns’ enestående freskodekorationer i den gamle biblioteks-

bygning i Hjørring. Gennem et vidstrakt materiale og hidtil usete værker be -

lyser udstillingen malerens store passion og vilde originalitet.

I sommeren 1936 var maleren Niels Larsen Stevns (1864-1941) i Hjørring,

hvor han udsmykkede de voksnes læsesal i Centralbiblioteket med freskoma-

lerier. Der var tale om to serie på hver tre billeder og motiverne hentede

Stevns i Danmarkshistorien – fra henholdsvis Grevens Fejde i 1500-tallet og

Svenskekrigene i 1600-tallet. Begge serier havde en heltemodig vendelbo i

hovedrollen. Den ene Skipper Clement, den anden Lars Dyrskjøt, og Stevns

valgte at lægge deres historier frem som Slagmaleri i den store europæiske

tradition, dog i en moderne fortolkning.

Udstillingen belyser freskernes tilblivelsesproces. De endelige freskoudsmyk-

ninger i Brinck Seidelinsgade kan ikke flyttes. De er vægfaste og fredet sam-

men med bygningen, hvortil de er malet. Bygningen blev overdraget til

Hjørring Kunstmuseum i 1970, som i 2003, efter 40 års virke flyttede til sin

nuværende adresse under navnet Vendsyssel Kunstmuseum. Siden har Spa-

rekassen Vendsyssel haft til huse i bygningen, og der er nu fri adgang til fre-

skerne i bankens åbningstid. Til

udstillingen er der lånt et om-

fattende materiale fra Statens

Museum for Kunst og værker

fra museer, institutioner og pri-

vate i ind- og udland. Udstillin-

gen er tilrettelagt af kunsthisto-

rikeren, dr.phil. Mikael Wivel,

og vises efterfølgende på KØS

Museum for Kunst i det offent-

lige rum.

Til udstilingen er udgivet kata-

log – se publikationer.

Dragtspænde formet som vikin-
geskib. Foto: Nationalmuseet.

Yoko Ono, 2013. 
Foto: Gaby Gerster.



DANSKE MUSEER  3/13   39

Kunsthallen, Brandts, Odense
Til 15.9.

Eva Steen Christensen. No Tomorrow. Nye værker.
Danske billedhugger Eva Steen Christensen (f. 1968) skaber til Kunsthallen

Brandts dobbelthøje rum nye værker, der går i clinch med arkitekturens mo-

numentale skala. Hun lader det skulpturelle udtryk udfordre den arkitektoni-

ske ramme ved at arbejde både i højden og bredden. Hendes værker handler

om struktur, om mønstre, rum og om kunsten som ramme for betydnings-

dannelse og fortælling. Hun eksperimenterer med udtryk indenfor den klassi-

ske skulptur. Hun arbejder med materialer som stål, glas og træ. Sammenstil-

lingen omdannes til poetiske, finurlige udtryk, der giver plads til fantasi.

Museet på Koldinghus
Til 1.9.

Dansen, rejsen og glæden – maleren Hans Voigt Stef-
fensen
Siden 1970’erne har Hans Voigt Steffensen skabt billeder, der emmer af mu-

sik, bevægelse, sanselighed og livsglæde. Han er især kendt for sine ekspres-

sionistiske og farvestrålende dansebilleder. Hans billeder er en hyldest til nuet

og øjeblikket.

Udstillingen byder først og fremmest på nye billeder.

Hans Voigt Steffensen (f. 1941) er både ekspressionist og fauvist, når han

maler ballet, tango og flamenco. Derudover maler han landskabsbilleder fra

Danmark samt fra Venedig, Sicilien, Frankrig.

Museet på Koldinghus
Til 18.8.

Evakueret til Kolding
I foråret 2013 markerer museet et

overset jubilæum. Den 21. maj er det

præcis 70 år siden, at 59 finske børn

ankom til Kolding banegård med

små kufferter i hånden og et navne-

skilt om halsen.

Udstillingen fortæller historien om de finnebørn, der blev på Kolding-egnen

og blev integreret. Det er en gribende historie om en bestialsk krig, en storsti-

let frivillig redningsaktion og en livslang følelse af rodløshed og afsavn hos de

involverede. De finske børn var med i det, der sidenhen blev kaldt ”historiens

største børneflytning”. Flere end 70.000 børn i alderen et til ni år blev evaku-

eret fra Karelen og det øvrige Finland i løbet af tre krige, der skyllede hen

over Finland under Anden Verdenskrig. De fleste børn kom til plejefamilier i

Sverige, Norge modtog et par hundrede. Danmark modtog 3.764 børn fra

Finland, og den 21. maj kom 50 børn til Kolding-egnen. Via lokalkomitéen af

Finlandshjælpen blev de fordelt til plejeforældre på Kolding-egnen. Selvom

børnene nu var borte fra krigen, var usikkerheden stor. Ingen vidste, hvornår

børnene kunne vende hjem til Finland – eller om det nogensinde skete.

Udstillingen på Koldinghus er tilrettelagt i samarbejde med fhv. skoleinspek-

tør Tapio Juhl, født 1941 i Karelen, som var blandt de børn, der ankom til

Kolding Banegård den 21. maj 1943.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 1.9.

Seascape
Museet har i samarbejde med foto-

graf René Roalf fra Viborg arrangeret

en fotoudstilling bestående af en se-

rie billeder af kystlandskaber. 

I betragtning af at Danmark har mere

end 7.000 km kyststrækning, er spe-

cielt kystlandskaber et sjældent motiv -

område i dansk billedkunst og i sær-

deleshed inden for dansk fotografi.

Fotografierne er i høj grad fortolknin-

gen af stederne, hvor vægten er lagt

på oplevelsen af det langsomme, ste-

dets karakter og stemning. Specielt

havets eller vandets styrke, ud-

strækning, rytme og kraft fremstilles i

samspil med kysternes karakter, lysets ændringer og bevægelse på himlen og

hen over landskabet.

Odder Museum
Til 3.11.

På sporet af fortiden – arkæologiske fund fra 
Odderegnen
Det varierede landskab omkring Odder har tiltrukket mennesker gennem 

årtusinder. Mange af disse mennesker har sat sig spor i landskabet, og af og

til dukker der tabte, gemte og for længst glemte genstande op af jorden, der

vidner om livet på egnen for længe siden. I udstillingen kan man opleve et

udvalg af de bedste fund fra Odderegnen. Udstillingen er det første større

samarbejdsprojekt mellem Moesgård Museum og Odder Museum, der fusio-

nerede i 2011, og er med til at markere Odder bys 650 års jubilæum.

Fire fund fremhæves i udstillingen, fordi de er helt særlige og har bidraget

med væsentligt nyt til områdets og Danmarks historie:

En boplads fra Flynderhage fra slutningen af jægerstenalderen (Ertebølletid)

og flere andre samtidige bopladser ved Norsminde Fjord.

I Smederup Mose og i Falling Mose har tidligere tiders tørvegravning afsløret

en offerskik, som synes at være særlig for det østjyske område. I jernalderen

har de lokale ofret i hundredvis af bronzeringe i mosen.

Gennem flere år har Moesgård Museum undersøgt en stor og velstående vi-

kingegård med tilhørende gravplads ved Randlev. Gravpladsen er med sine

104 grave en af de største kendte gravpladser fra vikingetid i Danmark og gi-

ver indblik i periodens gravskik. Bjørnkær voldsted i Vandmoseskoven ved

Hou består af to borgban-

ker omgivet af volde og

grave. Det er et fint eksem-

pel på de mange be-

fæstede gårde, der blev an-

lagt sidst i 1200-tallet.

Faaborg Museum
Til 8.9.

Fynboernes Italien – Folkeliv og landskaber
”Himlen er skønnere, Solen klarere, Klimaet sundere og Enhver gør som han

vil”

Med udstillingen er det ønsket at sætte fokus på Fynboernes forhold til Ita-

lien. Inspirationen kom fra deres lærer og ven Kristian Zahrtmann, der gav

sine elever gode anvisninger om, hvor de skulle slå sig ned. Han havde selv

fundet den afsides beliggende bjergby Civita d’Antino i Abruzzerne i 1890.

Her opholdt han sig i lange perioder og det blev det første møde med Italien

for flere af Fynboerne. Men de fandt efterhånden mere fremkommelige ste-

der som Pompei og Rom for Peter Hansen, Pisa for Syberg, Firenze, Portofino

og Venedig for Karl Schou, med undtagelse af Henry Lørup og Poul S. Christi-

ansen, der begge malede væsentlige værker fra Civita d’Antino. Theodor

Philipsen var også en vigtig bekendt af Fynboerne, der især for Peter Hansens

vedkommende betød udveksling af oplevelser og besøg hos hinanden i Pom-

pei og Rom.
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Museum Jorn, Silkeborg
Til 4.8.

karel appel – i do not paint, i hit!
Den hollandske kunstner Karel Appel (1921-2006) var en vigtig skikkelse I

Cobra-bevægelsen, som han var med til at stifte i 1948 sammen med bl.a.

Jorn, Corneille og Dotremont. 

Med udstillingen har museet i kraft af stor imødekommenhed fra den hol-

landske Karel Appel Foundation, fået en enestående mulighed for at præsen-

tere de enorme, actionprægede malerier, som Appel udførte i 1959-62 under

indflydelse af sit møde med New York.

Denne udstilling fokuserer imidlertid på tiden efter Cobra, hvor Appel er på

et højdepunkt i sin kunstneriske karriere.

Med sine 28 ekspressive malerier i meget store formater giver udstillingen et

enestående indblik i en yderst væsentlig periode i Appels produktion. Hvor

hans malerier i Cobra-årene er fabulerende og farvestærke, nærmest lidt na-

ive, abstraktioner over mennesker og fantasivæsener, så prøver han i sidste

halvdel af 1950’erne og første halvdel af 1960’erne kræfter med en række

kæmpestore lærreder. De er udført med enorm voldsomhed, råstyrke og ryt-

mik.

ARoS, Aarhus
Til 8.9.

Director’s Choice 7-9-13
Til udstillingen har museumsdirektør Jens Erik Sørensen sammenstillet 100

værker fra ARoS’ samlinger til en personlig fortælling.

Gennem snart 30 år har Jens Erik Sørensen sat sit markante præg på ARoS,

og  2o13 bliver hans sidste år som direktør. 

3 huse og en park: 7-9-13 er numrene på 3 forskellige huse, hvor kunstvær-

ker med hver deres stemning er iscenesat, så de enkelte værker får mulighed

for at tale sammen på tværs af tid og stil mhp. at forstærke det samlede ud-

tryk. Mellem husene ligger Byparken, hvor mørket er ved at sænke sig og 

Hus nr. 13 er den renlivede gru.

ARoS, Aarhus
Til 20.10.

GULD –Skatte fra den danske guldalder
Med udstillingen udvider ARoS synet på den danske guldalder. Den danske

guldalderkunst (ca. 1800-1850) bliver ofte fremstillet som en nostalgisk

glansperiode præget af borgerlig ro, idyl og harmoni til trods for periodens

krige, økonomiske kriser og politiske turbulenser. Men der er andre og min-

dre polerede historier om guldalderen. Med udgangspunkt i en række af 

tidens mesterværker, demonstreres det, hvordan kunstnerne eksperimen -

terede, gik imod traditionerne, udviste kunstnerisk mod og nysgerrighed.

I forbindelse med udstillingen er udgivet publikation – se publikationer.

Københavns Museum
Sommeren over

Søren Kierkegaard. Kærlighedens gerning og 
genstande
I anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel udstiller museet nogle

af de få personlige genstande, som er tilbage fra filosoffens liv. Udstillingen

undersøger Kierkegaards kærlighedsbegreber og kærlighedens væsen i det

moderne storbyliv.

Nøglerne til Kierkegaards hjem på Nytorv. Hans skrivepult, hvor de betyd-

ningsfulde værker blev til. Hans mors vielsesring og hans fars ring. Forlovel-

sesringen, som han fik tilbage fra Regine Olsen efter deres brud, og som han

selv bar resten af livet som symbol på hans valg. En hårlok, den sidste fysiske

rest af mennesket Søren Kierkegaard. Genstandene fra Søren Kirkegaards liv

repræsenterer forskellige dimensioner af den kærlighed, der var en væsentlig

del af Kierkegaards forfatterskab.

Museet ser de originale genstande fra Kirkegaards liv som et oplagt afsæt for

at åbne debat med københavnerne om kærlighed i det 21. århundrede. For

at brede debatten ud, beder museet københavnerne om at bidrage med gen-

stande, der repræsenterer kærligheden i deres liv. Udvalgte genstande bliver

umiddelbart en del af udstillingen og af museets samlinger.

Gasmuseet, Hobro
Permanent

Fra Chaos til GAS
Der er langt fra gamle dages kulde og skidt til det moderne livs komfort. I

museets nye udstilling kan man opleve, hvordan drømmen om Det Gode Liv

blev grundlagt med gasenergi.

I udstillingen kan man besøge gasværkets demonstrationslokale, hvor kom-

furer, vandvarmere og gasradiatorer engang nærede hede drømme om ren-

lighed, sundhed og komfort. I demonstrationslokalet kan man se forskellige

tiders gasudstyr: Tungt støbejernsgrej, elegante emaljeapparater og moderne

blanke stålapparater. Fra demonstrationslokalet kan man gå videre til gas-

værkets hjerte og opleve, hvordan gas blev produceret. Koksene, tjæren, sta-

tionsmåleren, gasmotoren og kaloriemeterskabet fortæller om den forfinede

teknik. Man kan afslutte besøget i rolige omgivelser på gasværksbestyrerens

kontor. Her er skrivebordet centrum for overvejelser om gas- og kokspriser,

konkurrencesituationen og plan-

lægning af strategier for fremti-

den.

Derudover kan man se ”Det Fla-

sker sig”, hvor man i lyd og bille-

der og genstande kan opleve, da

de nye tider med gasenergien og

gasflaskerne kom ud på landet

og erstattede brænde og tørv i

husholdningen og produktionen.

Ringkøbing-Skjern Museum, Lyngvig Fyr, 
Fyrmesterboligen
Sommeren over

Bølgen blå
Ved Holmsland Klit ligger fyrmestergården, nyrenoveret og med en ny udstil-

ling. Udstillingen handler om badekulturen ved Vesterhavet fra badehusene

på H.C. Andersens tid til vore dages sommerhusferier.

Det bærende element i udstillingen er store væg-til-væg billeder af gamle

postkort i klare blå farver. En film fortæller om badeliv fra bade-rebets tid til i

dag, mens en projektor laver bølgeskvulp på gulvet. Udstillingen viser turi-

sternes egen historie, f.eks. illustrerer et badehus mere blufærdige tiders om-

klædningsmuligheder og en udstilling af badedragter – strikkede, blomstrede

– viser bademodens pudsige skiften.
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ARoS, Aarhus
Til 11.8.

Annika von Hausswolff: It all ends with a new 
beginning
Den hidtil største museumsudstilling med værker af den svenske kunstner

Annika von Hausswolff (f. 1967). Udstillingen er iscenesat i tæt samarbejde

med kunstneren. Sammen med værker fra 1990’erne og frem til i dag inklu-

derer udstillingen også et helt nyt og stedsspecifikt værk, som Hausswolff 

har skabt specielt til ARoS.

Siden 1990’erne har Annika von Hauswolff markeret sig som en af Skandi-

naviens mest betydningsfulde kunstnere. Hun arbejder generelt konceptuelt,

feministisk og analytisk med det fotografiske medie og tilhører kredsen af

unge kunstfotografer, der anskuer og anvender fotografiet på en ny og ofte

filmisk måde. Hendes fotografier er ladet med stor mystik.

Statens Museum for Kunst, København
Til 20.10.

SMK Flower Scarf
Designer Signe Emdal har kastet sig over en produktion af tørklæder i forbin-

delse med museets aktuelle udstilling ”Blomster og Verdenssyn”. Som forbe-

redelse til designproces-

sen har hun på museets

studiesal brugt timer i sel-

skab med det 350 år

gamle blomsterværk

”Gottorfer Codex”

Tørklæderne er alle hånd-

lavede og skabt på Signe

Emdals egen tekstilfabrik.

Roskilde Museum
Indtil videre

Kornerups billedverden – Roskilde, rejser og 
restaureringer
Kunstmaleren Jacob Kornerup blev født i Roskilde i 1825 og døde i 1913 –

87 år gammel – i den by han aldrig forlod. Museet markerer 100-året for

hans død med udstillingen.

Udstillingen giver et levende og indsigtsfuldt kig ind i maleren, restauratoren

og historikeren Jacob Kornerups rige billedverden, liv og virke. Via tekst, ma-

lerier, genstande, lyd og levende billeder kan man følge Kornerup i hans

hjemby, på hans rejser til Italien og Spanien og på arkæologiske opgaver i

Danmark.

Jacob Kornerup var en central figur, da grunden blev lagt til det danske mu-

seumsvæsen. Han var pioner inden for arbejdet med kalkmalerier. I kirker lan-

det over fremdrog og restaurerede han middelalderbiblens brogede billedver-

den, som indtil da havde været gemt under pietismens hvide kalklag. 

Han blev uddannet på Kunstakademiet i København med guldaldermalerne

Marstrand og Eckersberg som lærere. Som sine kunstnerkolleger foretog han

dannelsesrejser til Italien og som den første til Spanien, hvorfra han efterføl-

gende kunne give H.C. Andersen nyttige rejsetips.

Hans livsværk blev dog lagt på

Nationalmuseet, hvor han ud

over arbejdet i kirkerne deltog i

de første videnskabelige udgrav-

ninger bl.a. i Jelling og Danne-

virke samt af de berømte egeki-

stegrave fra bronzealderen. Kor-

nerup havde en særlig betydning

for Roskilde, hvor han gjorden en

stor indsats for at bevare hjemby-

ens kulturarv.

Skanderborg Museum
Til 15.9.

”Grundtvig på prærien – danske indvandrermiljøer 
i USA”
Udstillingen fortæller historien om 

de grundtvigske kolonier, som blev

grundlagt i perioden 1884-1917 på

den amerikanske prærie og enkelte

andre steder. Her skulle danske ind-

vandrere samles i fællesskaber om-

kring kirke, skole, folkehøjskole, for-

samlingshus og andelsforetagender,

og herigennem skulle det danske

sprog og danskheden bevares i de

følgende generationer. Det lykkedes

faktisk at skabe en række lokalmiljør,

hvor fællessang, foredrag, gym-

nastik, folkedans og en lys kristen-

domsopfattelse, inspireret af N.F.S.

Grundtvig, har været fælles arvegods

i flere generationer. Stednavne som

Askov, Ringsted, Tyler, Dannevang,

Dagmar, Solvang og Dalum m.fl. vid-

ner i dag om forsøgene på at skabe

grundtvigske lokalsamfund i USA.

Udstillingen vises efterfølgende på Bornholms Museum, Furesø Museer/Im-

migrantmuseet, Vendsyssel Historiske Museum, Museum Lolland-Falster og

Holbæk Museum – frem til efteråret 2015.

Østfyns Museer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde
Til 14.7.

Den kønneste lille by i verden
Igennem 250 år har skiftende generationer af kunstnere skildret Kerteminde 

i hvert deres tidsbillede – kunstnerisk som topografisk. Undertiden har byen

ligefrem huset, hvad der kan kaldes en kunstnerkoloni. I de første årtier af

1900-tallet var Fynbomaler-kolonien i Kerteminde endog landets førende.

Kerteminde har haft en betydelig stilling i kunsten tilbage til slutningen af

1700-tallet. På udstillingen kan man se billeder herfra og frem til midten af

det 20. århundrede.

”Den kønneste lille by i verden” er et citat af Johannes Larsen, men udstillin-

gen viser ikke kun billeder af denne landskendte kerteminder. Også andre

gode kunstnere, både før og efter Larsen, har foreviget Kerteminde og vil være

repræsenteret: f.eks. Fritz Syberg, William H. Johnson, William Wandahl,

Christian Eckhardt, Anna E. Munch, Rigmor Klein, O.L. Meyer og Johannes

Klokker. Også helt ukendte kunstnere er repræsenteret.

Det kunstneriske blik på byen er også kært blandt kertemindere, som har

mange Kerteminde-værker på væggene hjemme. Til udstillingen har museet

været i kontakt med mange private ejere og indlånt en lang række værker fra

private. Desuden rummer udstillingen flere værker lånt af Kerteminde Kom-

mune og endelig indgår en del værker fra den store Carsten Reismann-sam-

ling, som museet fik sidst i 2012, i udstillingen. Carsten Reismann var født og

opvokset i Kerteminde og samlede på billeder med motiver fra sin hjemby.

Udstillingen er en hyldest til Kerteminde i anledning af byens 600 års køb-

stadsjubilæum.

I marts 2013 har mange hundrede børn og unge i Kerteminde Kommune via

workshops givet deres æstetiske bud på Kerteminde – nu og i fremtiden – i

film og skulpturer. Udkommet af dette vil kunne opleves på udstillingen.

Sankt Ibs Kirke har siden 1808 ligget
hen som ødekirke. Maleri af J. Kor-
nerup 1879. Foto: A. Schmidt.
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Randers Kunstmuseum
Til 28.7.

The moon, kids, birds & aeroplanes
Ulrik Møller er intet mindre end et af tidens mest interessante bud på land-

skabsmaleriet i nutidig dansk samtidskunst.

Ulrik Møller er født i 1962 på Fyn, og selvom han i dag bor og arbejder i Ber-

lin, er der ikke døgnfluernes og de nyeste tendenser fra den store verden,

han tager ind i sin kunst. Med sit valg af motiver placerer Ulrik Møller sig

uden for de gængse toner i samtidskunsten og er for sin tid en usædvanlig

og tankevækkende kunstner.

Hos Ulrik Møller dvæler landskabet i ro, virkelighedens hektiske rytme og

uophørlige forandringer er stoppet, alt er nået og intet skal nås. Ingen men-

nesker befolker landskaberne, der synes forladte. Beskueren står på tærsklen

til et andet univers, kunstens.

I 2008 indledte Ulrik Møller et

samarbejde med filminstruk-

tøren Lone Scherfig, der så et

uforløst filmpotentiale i Ulrik

Møllers malerier. Videovær-

kerne fra dette samarbejde

samt nyproducerede video-

værker af Ulrik Møller vises nu

for første gang på udstillin-

gen.

Til udstillingen er udgivet en

publikation – se publikationer.

Ringkøbing-Skjern Museum, Strandgården, 
Vestjyllands Jagtmuseum
Til og med 2015

”Hjorten og skoven”
Udstillingens hovedtema er hjor-

tevildtets genindvandring til Vest -

jylland, efter at dyrene stort set

var udryddet. I dag findes store

bestande i landsdelen og udstil-

lingen viser hjortevildtets rejse fra

næsten udryddet til almindelig i

landskabet. Besøgende vil også

kunne blive klogere på biologi og

fakta om hjortenes konge, kron-

hjorten. Fokus er her på brunst-

perioden, og udstillingen viser bl.a. en nyindspillet film af den anerkendte na-

turfotograf Bo Skelmose.

Et andet hovedtema er samspillet mellem menneske og dyr.

En del af udstillingen har et mere skævt tema med fokus på hjorten som pyn-

tegenstand i hjemmet. I den forbindelse har museet en indsamlingskam-

pagne – alt muligt med hjorte på fra de vestjyske stuer. Således vil de udstil-

lede genstande være lån.

Museum Østjylland,
Randers
Til 20.10.

Min ting – min historie
Hvad sker der, når de traditionelle

eksperter ryger ud, og borgerne

overtager ekspertrollen? Det kan

man opleve i udstillingen, hvor

museets historiske eksperter er trådt et skridt tilbage og har overladt udstil-

lingsrummet til helt almindelige randrusianere, der har bidraget med egne

ting og de gode historier, der knytter sig til tingene. 

Udstillingen viser en bred vifte af gode fortællinger, hverdagsting og sjælden-

heder. Intet har været af for ringe materiel værdi, hvis blot historien bag tin-

gen er markant, tankevækkende eller finurlig.

Museets arkæologer, historikere, formidlere og konservatorer har også bidra-

get med hver deres udvalgte genstand og tilhørende historie fra museets rig-

holdige samling. Udstillingen er således et anderledes og eksperimenterende

kalejdoskop over flere tusinde års randershistorie. En særudstilling, som i høj

grad er styret af randersborgere, og som ikke tager udgangspunkt i den tra-

ditionelle kulturhistoriske viden og fortælling, men først og fremmest i den

betydning, som den enkelte borger lægger ned i tingen.

Nivaagaards Malerisamling, Nivå
Til 1.9.

Længsel – Lundbye & Kierkegaard
I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel, har museerne Ribe

Kunstmuseum, Skovgaard Museet og Nivaagaard sammen med Søren Kier-

kegaard Forskningscentret sat sig for at belyse guldaldermaleren J.Th. Lund-

byes optagethed af Søren Kierkegaards eksistenstænkning. Museerne vil

med nyt kildemateriale undersøge hvordan – og om – Lundbyes læsning af

Kierkegaards skrifter kan aflæses direkte i kunstnerens værker.

Lundbye er først og fremmest det danske landskabs maler. Betagelsen af

hans landskaber og naturstudier har holdt sig i over hundrede år, og det er 

i høj grad gennem hans briller, man senere har set og defineret det danske

landskab. Lundbye døde, før han blev tredive, men efterlod sig et livsværk af

malerier, tegninger og optegnelser.

Lundbye var en af Guldalderens mest reflekterende og læsende kunstnere og

var meget optaget af Kierkegaards eksistenstænkning. Filosoffen formåede

at sætte ord på nogle af de følelser, som Lundbye gik og tumlede med. Kier-

kegaard skrev om begreber som fortvivlelse og tro og ramte lige ned i et ungt

og yderst sansende kunstnersind. Ikke mindst Længslen havde de to til fæl-

les. De var begge i perioder belastet af tungsind og af længsel efter både det

evige og den jordiske lykke. I kraft af righoldige dagbogsoptegnelser og

breve findes et stort kildemateriale til Lundbyes mange refleksioner og udstil-

lingen undersøger hvilke dele af Kierkegaards forfatterskab, der inspirerede

Lundbye i særlig grad, og om der er en sammenhæng mellem længslen mod

det åndelige og måder, hvorpå Lund-

bye udtrykte sig som kunstner.

Udstillingen viser Lundbyes malerier,

tegninger, breve og dagbøger sam-

men med Kierkegaards manuskripter

i førstetryk.

Skive Kunstmuseum, Museum Salling
Til 18.8.

Fra et andet sted
Billedkunstnerne Anders Moseholm, Bent Hedeby Sørensen, Knud Odde, 

Peter Martensen, Søren Hagen og Tune Andersen viser forskellige synsvinkler

på historien om livet i dag – fra følelsen af at  være utilstrækkelig som men-

nesker og ikke at slå til – over til den stærke bevidsthed om at være levende.

Udstillingen byder på et indblik i en gruppe kunstnere som betragter sig selv

som placeret et afsides sted i det etablerede danske kunstliv. De arbejder på

én gang tidløst og traditionelt, de gør status og gør op – og de har en helt

klar holdning til hvordan maleriet og den figurative kunst kan rykke grænser 

i det almene menneskes liv. De skaber urovækkende motiver som på én gang

ser rigtige ud og alligevel ikke er virkelige.

Hjort med hinder. Foto: Bo Skelmose.

J.Th. Lundby: Vinterlandskab i
nordsjællandsk karakter. 1841.

Nivaagaards Malerisamling.
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Nordatlantens Brygge,
København
Til 11.8.

Claus Carstensen 
Klaksvikaffærer
Gennem en årrække har den danske

kunstner Claus Carstensen samarbej-

det med det velrenommerede

færøske grafiske værksted Steinprent
i Tórshavn. Under det første arbejds-

ophold i 2002, lavede Claus Carsten-

sen et lille litografisk blad, der i titel

og tekst har en meget direkte henvis-

ning til den radikale og skæbnesvan-

gre konflikt mellem Færøerne og

Danmark i 1950’erne, der blev kendt

som Klaksvik-striden eller Klaksvik-af-

færen.

Inspireret af dette litografiske blad og med afsæt i Claus Carstensens grafiske

produktioner på Steinprent, hart den færøske kurator Kinna Poulsen sammen-

sat udstillingen Klaksvikaffærer. Kompletteret med en række af kunstnerens

øvrige værker, kan disse litografiske tryk nu opleves på udstillingen.

Temaer som magt-magtesløshed, aggression-ydmygelse, territorialisering-de-

territorialisering og identitet er afgørende for hele Claus Carstensens oeuvre,

og i de udstillede værker placeres disse temaer i kontekst af den historiske

færøsk-danske konflikt.

Et centralt værk i udstillingen er et overmalet færøsk flag, der vender på

højkant med korset nedad – skabte furore og debat, da det blev vist i Tórs-

havn i 2011, og blev af flere betragtet som flagskænding! Det overmalede

flag er en del af en lang serie af malerier med flagmotiver.

Thorvaldsens Museum, København
Til 1.9.

Decembristerne på Thorvaldsens Museum
Kunstnersammenslutningen Decembristerne udstillede første gang i 1918, i

december. Den igangsættende faktor for denne ’nye’ sammenslutning var

medlemmernes utilfredshed med de muligheder, der ellers var for at udstille

billedkunst. Sammenslutningen var hverken dengang eller senere holdt sam-

men af et formuleret kunstnerisk program. Tværtimod har det i flere retnin-

ger strittende billedsprog været et særkende. Gruppen består også i dag af

individualister.

Den  uro og mangel på mainstream vil Thorvaldsens Museum godt lægge

hus til. Det skæve og uforudsigelige kan sagtens finde plads under lofterne i

Bindesbølls hus.

Men hvad så med Thorvaldsens kunst? Vil skulpturerne i gips og marmor

med deres stilbundne udtryk og ideale hensigter ikke fnyse afvisende ved na-

boskabet med den brogede flok af Decembrister. – Netop det er udfordrin-

gen!

De udstillende kunstnere i Decembristerne har hver især gjort sig tanker om,

at de netop i år skal udstille i neutrale omgivelser men med én af de største

danske billedhuggere som modspil i en alt andet end neutral arkitektonisk

ramme. En krævende udfordring, der vil føde overraskende billede.

Ærø Museum, Ærøskøbing
Bymuseum
Til 19.10.

Hammerichs mange 
ansigter
Udstilling med et udpluk af billed-

huggeren Gunnar Hammerichs

mange portrætskulpturer. Udstillin-

gen er kaldt Hammerichs mange an-
sigter, dels fordi man ser de mange

ansigter han portrætterede, dels

fordi Hammerich selv var en mand

med flere ansigter. Mange vil huske ham som byens biografdirektør, som bo-

heme i Ærøskøbing, som byhistoriker og fortaler for bevaring af den gamle

købstad, og da især som samleren af alle de historiske genstande i Hammeri-

chs hus. På udstillingen ser vi ham som den dygtige og meget anvendte por-

trætbilledhugger, han frem for alt var. Han skabte portrætter af mange af da-

tidens kendte personer, af de sønderjyske ledere i genforeningstiden, af sin

familie og ikke mindst af ærøboere, han færdedes blandt. Hammerichs vær-

ker står i bronze eller sten rundt om i Danmark og i udlandet, men over 100

gipsafstøbninger har siden Hammerichs død været overladt i kommunens va-

retægt. De opbevares i kælderen under rådhuset, hvorfra museet har lånt

omkring 25 buster og statuetter. Desuden kan man se fotografier af de af

hans sten og monumenter, der kan ses rundt om i den ærøske natur.

Ærø Museum, Søbygaard
Til 20.10.

Sol over Ærø
I sommeren 1942 tog en 16-årig ærøsk dreng rundt i Svendborg, på Tåsinge

og ikke mindst på Ærø med sit kamera. Her fotograferede han dagliglivet,

byerne og naturen. Drengen hed Christen Folmer og var fotoentusiast. I ka-

meraet have han den nyeste teknologi, man kunne opdrive, i form af farve-

film, som han senere lod fremstille som dias. De efterfølgende 60 år kunne

ærøboere og andre nyde godt af hans unikke billeder med tilhørende fore-

drag, hvor han underholdende men bestemt guidede sit publikum igennem

det sydfynske øhav i farver fra krigens tid.

Med hjælp fra Kulturstyrelsen fik Ærø Museum sikret disse unikke farvebille-

der for eftertiden. Derfor vises billederne nu i stærkt forstørret form på jagt-

slottet Søbygaard.

Her kan man se hestevogne, sejlskibe, gamle høstmetoder og velklædte bor-

gere i søndagstøjet – det hele i farver. Tager man en tur forbi købmanden i

Tranderup, kan man hilse på Christen Folmer, der stadig betjener kunderne i

sin og sønnens købmandsbutik.

Kunstmuseet, Museumscenter Aars
Til august

Lise Blomberg: I landet med de røde bær
Lise Blomberg Andersen arbejder med nyskabende landskabsmaleri i sit eget

maleriske sprog. Det er især nordiske landskaber og planter. Billederne kan

også være collageagtigt sat sammen – som brudstykker af et ansigt eller som

blandingsvæsener. Lise Blomberg Andersen er uddannet på Kunstakademiet

i København (1996-2002).

Skive Museum, Flyndersø Mølle, Museum Salling
Sommeren over

Ulven er på plads
Ulven fra Flyndersø er angiveligt den sidste, der blev skudt herhjemme. Det

skete i 1813 og nu kan man igen komme til at se den på nært hold. Den ud-

stoppede ulv er sat ind på sin plads i Flyndersø Mølle, så man ved selvsyn kan

konstatere, hvor stor den er.

Ulven er en del af en lille udstilling, som fortæller om dyrelivet ved Flyndersø,

om møllens historie og de folk, bl.a. rakkere, som levede i området for de

mange år siden.

Klaksvikaffærer, 2010.
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Ærø Museum, Søbygaard
5.7. til 20.10.

Moderne Flet
I Søbygaards lille hovedbygning og i

den omgivende natur præsenteres

denne sommer en usædvanlig og

spændende udstilling, hvor der bygges

bro mellem menneskets ældste traditio-

nelle håndværk og moderne kunst.

Man vil opleve en udvikling fra kurve-

mageri til installation, skulptur, design

og land-art i to og tredimensionelt flet i

naturmaterialer, tekstiler, fundne objek-

ter og indkøbte industrielle materialer. Teknikkerne er som udgangspunkt de

traditionelle kurvemagerteknikker og tværfagligt beslægtede gamle og nye

tekstile teknikker.

Gruppen Moderne Flet består af syv medlemmer med solid balast, både prak-

tisk og teoretisk i traditionelt kurveflet/kunsthåndværk. Det var derfor en

spændende udfordring for dem under en workshop med den internationalt

anerkendte britiske kunstner og kurvemager Mary Butcher, at kaste sig ud i

moderne flet. Hun opfordrede dem til at udforske, eksperimentere og udfor-

dre sig selv og hinanden med denne nye form for kunst og samtidig få præ-

senteret formen for danskerne ved en udstilling og en bogudgivelse. Det er

det der nu sker, efter to års arbejde.

Mary Butcher vil deltage i ferniseringen, hvor også gruppens bog ”Det be-

gynder med en knude” udkommer. (se publikationer).

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,
Hillerød
Til 11.11.

Søren Kierkegaard og den danske guldalder
I 2013 ville den verdensberømte filosof Søren Kierkegaard være fyldt 200 år.

Det fejrer museet med denne udstil-

ling.

Museet stiller sine guldalderstuer til

rådighed for udstillingen. Med ud-

gangspunkt i museets samling af

portrætter og københavnske bybille-

der fortæller udstillingen om menne-

sket Søren Kierkegaard – hans bag-

grund, opvækst, liv og forfatterskab,

herunder hvordan han forholdt sig til

andre af guldalderens markante per-

soner som H.C. Andersen, N.F.S.

Grundtvig og flere andre.

Efter sigende var Søren Kierkegaard

ikke meget for at lade sig portræt-

tere, men i udstillingen kan man se et

udvalg af billeder af filosoffen. Man

kan få indtryk af, hvordan Kirkegaard

så ud, og man møder hovedperso-

nerne i hans liv – også hans forlovede

Regine Olsen. Den hævede forlovelse

var det, der for alvor satte forfatter-

skabet i gang.

Søren Kierkegaard var en af de enere,

der gjorde 1800-årenes første halvdel

til en guldalder for dansk litteratur, kunst, videnskab og tænkning. Udstillin-

gen binder Kierkegaards personlige historie og den nationale historie sam-

men.

Rudersdal Museer, Mothsgården
Til 3.11.

Herreværelset
Udstilling om herreværelset og mandekulturen fra 1800-tallet og til i dag.

Herreværelset er også en forestilling om et Herreværelse. Man forestiller sig

et mørkt og intimt rum, udstyret med behagelige rekvisitter til stille fordy-

belse i naturvidenskabelige eller skønlitterære sysler. Et frirum, hvor store tan-

ker og åndelige samtaler folder sig ud og livets store spørgsmål med cigaren

og cognacen fortrænger hverdagens trivialiteter.

Men herreværelset er også et udstillingslokale for vores forestillinger om

manden og alt, hvad man forbinder med maskulinitet. I modsætning til

hjemmets øvrige stuer, der alle dage har været kvindens domæne, skulle her-

reværelset rumme familiens altdominerende og magtfulde skikkelse og de af

hans maskuline attributter, som ikke lige lod sig forene med hjemmets rolige,

følelsesladede tryghed: Herreværelset repræsenterede mandens fornuftsbe-

tonede vid, hans ambitioner og politiske og forretningsmæssige engage-

ment, hans krigs-og jagterfaringer – og hans tobaksafhængighed. 

Den offentlige debat fyger med påstande om, at kvinden har overtaget do-

minansen på snart set alle fronter –

ikke mindst hjemmefronten, og at

manden er fortrængt fra egne stuer

af nips og pastelfarver, henvist til

køkkenet eller toilettet hvis han skal

have fred for kvindens krav.

Herreværelset oplever i disse tider en

renæssance og er blevet et indslag i

tidens brogede livsstilsforestillin-

ger.

Herreværelset af i dag er måske sna-

rere blevet drengerøvens teknologio-

rienterede legeplads – på mange må-

der antitesen til Herrens dannelses-

og fornuftsbetonede værelse? 

Morslands Historiske Museum, Dansk Støberimuseum
Juli og august

Sommerudstilling
I år er det 160 år siden N.A. Christensen grundlagde Morsø Jernstøberi.

Støberimuseet i Nykøbing har en af

de største og mest komplette samlin-

ger af sin art i Nordeuropa.

Museet fejrer jubilæet ved at vise

M0RSØs allernyeste brændeovne,

samt grillovnen ”Forno”, som er no-

mineret til flere internationale de-

signpriser.

Søren Kierkegaard tegnet af 
Wilhelm Marstrand.

Kunsthallen Silkeborg Bad
Til 11.8.

Det ville glæde os at se…
Under den hjertelige overskrift har kunstnerne Anne Mette Larsen og Rigmor

Bak Frederiksen hver inviteret tre danske kunstnere til at udstille. De har valgt

netop disse kunstnere, fordi de hver på deres måde har gjort indtryk på dem.

Nogle af dem er billedkunstnere, andre er kunsthåndværkere. Deltagerne er

Odd Moe, Dick Nyhuus, Anne Thorseth, Anders Bonnesen, Bente Skjøttgaard

og Anne Fabricius Møller.

De to arrangerende kunstnere er også selv repræsenteret på udstillingen,

med hver et lille hjørne, så det er gæsterne der får den flotteste plads.
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Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,
Hillerød
Til 31.12.

Kongeligt familiealbum
I 2013 har konger og dronninger af slægten Glücksborg siddet på den dan-

ske trone i 150 år. Det fejrer museet med en udstilling om Christian 9. og

hans børn.

Christian 9., også kendt som Europas svigerfar, er Dronning Margrethes tip -

oldefar. Han blev konge i 1863. Dette jubilæum fejrer museet med en udstil-

ling af originale fotografier af Christian 9. og hans børn. Udstillingen viser en

familie, der i denne periode forgrenede sig ud i andre fyrstehuse.

Christian 9. kaldtes Europas svigerfar, fordi hans børn blev giftet ind i de eu-

ropæiske fyrstehuse. Bedst kendt er Alexandra, der blev gift med Edward 7.

af Storbritannien og fik Dronning Viktoria som svigermor, og Dagmar (Maria

Feodorovna), som blev gift med den russiske zar Alexander 3.

Christian 9. havde yderligere fire børn med dronning Louise; Prinsesse Thyra

gift med Hertug August af Cumberland, Prins Vilhelm, der blev konge af

Grækenland under navnet Georg 1. af Grækenland og Prins Valdemar, gift

med Marie af Orléans.

Denne flotte samling af sort-hvide fotografier er ikke blot portrætter af kon-

gelige personer, men unikke tidsbilleder, der fortæller om denne interessante

periode og familie, hvis efterkommere er at finde blandt mange af nutidens

konge- og fyrstehuse.

Brandts, Museet for Fotokunst, Odense
Til 25.8.

Jo Ratcliffe. Billeder fra verdens værste krig
Fra 2009 og nogle år frem fotograferede Jo Ratcliffe Angolas landskaber,

som havde spor af den voldsomme borgerkrig, der varede i næsten 30 år. Kri-

gen er blevet kaldt den værste i verden. Med hjælp fra forhenværende solda-

ter fandt hun steder i landskabet, hvor særlige begivenheder havde fundet

sted. Resultatet er blevet en række sort/hvid fotografier af et øde landskab,

hvor man ikke umiddelbart ser spor efter krig. Først ved nærmere øjesyn op-

dager man, at ikke alt er som måske tager sig ud. Det er denne dobbelttydig-

hed Jo Ratcliffe giver sine billeder.

Uafhængighedskrigen i Angola (1962-1974) blev afløst af en langvarig bor-

gerkrig, som sendte millioner af angolanere på flugt. Det daværende Sovjetu-

nionen og Cuba støttede det regerende socialistparti MPLA, mens oprørsbe-

vægelsen UNITA fik støtte fra det kapitalistiske styre i Sydafrika. Striden hand-

lede bl.a. om Angolas oliefelter og diamantminder. Med en våbenhvile i 2002

kom freden efter 27 års intens og voldsom krig. Men store landområder er

stadig dækket af landminer, og man anslår at 4 af landets 14 mio. indbyg-

gere lever eller har levet som interne flygtninge, mange med livslangt ophold

i flygtningelejre.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Auning
Til 1.9.

Oplevelsernes Herregård
Herregårdene udgør en betydningsfuld del af Danmarks historiske kulturarv.

De fungerede gennem århundreder som økonomiske, politiske og kulturelle

magtcentre og mange rummer fortsat enestående arkitektoniske og kunst-

neriske værdier. Nogle få herregårde er i dag museer og andre er omdannet

til institutioner. Langt den største del er dog fortsat privatejede virksomheder.

Det betyder jo at herregårdene må følge med tiden og tilpasse sig skiftende

markedsvilkår. Denne dobbelthed placerer herregårdene i et vanskeligt di-

lemma mellem bevaring og fornyelse – forklarer Mikael Frausing, hvis ph.d.-

afhandling har ligget til grund for udstillingen. Nye publikumsaktiviteter og

oplevelsesprodukter betyder, at herregårdenes kulturarvsværdier anvendes

på nye måder rettet mod et bredere publikum. Besøgende tilbydes en mulig-

hed for at mærke og opleve herregårdenes historiske atmosfære og ene-

stående arkitektur, mens herregårdsejere på sin side sikrer nødvendige ind-

tægter til bevaring af historiske bygninger. Herregårdenes kommercielle kul-

turarv kan således gøre herregårdene relevante både som innovative virksom-

heder og som fælles historiske kulturarv i nutidens samfund.

Morslands Historiske Museum, Molermuseet
Til 21.10.

Jubilæumsudstilling
Moler Museet åbnede første gang

den 28. maj 1988, så i år fejrer Mu-

seet 25 års jubilæum. Jubilæumsud-

stilling handler om de mange spænd-

ende ting, der er sket fra den spæde

begyndelse i kostalden på Skarreha-

gevej, over Dronning Margrethes be-

søg i 1999, til de fantastiske fund,

der bliver ved med at dukke frem fra

de 55 mio. år gamle lag af moler og

vulkansk aske. I forbindelse med ud-

stillingen er der også mulighed for at

stifte bekendtskab med planerne for

et nyt molercenter på Mors.

Teknisk Museum, Helsingør
Til 22.9.

Open Sky – himlen er mit lærred, flyet min pensel! 
Simone Aaberg Kærn
Et 40 år gammelt Piper Colt propelfly bliver et flyvende frihedssymbol i den

eventyrlige fortælling, der folder sig ud i udstillingen.

Det lille lærredsbeklædte fly af Bedstemor And-typen danner rammen om en

farefuld rejse, som pilot og performancekunstner Simone Aaberg Kærn sam-

men med instruktør og fotograf Magnus Bejmar begiver sig ud på i 2002.

Rejsen var på 5.700 km og gik fra Lille Skensved i Danmark til Kabul i det

krigshærgede Afghanistan. Den ni måneder lange mission impossible bragte

kunstneren til ulovlig indtrængning i amerikansk krigsterritorium og over fa-

refuld bjergtinder med det ukuelige endemål at finde frem til en ung pige i

Kabul, Farial, hvis højeste ønske var at blive jagerpilot. Som filmen fra rejsen

’Smiling in a Warzone’, der er en central del af udstillingen, dokumenterer,

opnår Farial på egen hånd at styre det lille propelfly over Kabul by. Med sin

flyvning udførte Simone Aaberg Kærn et kunstnerisk projekt. Rejsen blev

gennemført som et metaforisk billede på den fri himmels kraft.

Det er dette eventyr og kunstnerens insisteren på, at den gode vilje sejrer og

nedbryder barrierer mellem nationer og folk, der er omdrejningspunkt i ud-

stillingen.

Udstillingen består foruden af det ophængte fly af hovedfilmen samt en

række videoer og kunstfotografier fra rejsen.
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Greve Museum
Til 20.10.

Klædt på – fra bonderøv til
hængerøv
Klæder skaber folk – udstillingen

spørger hvordan?. Udstillingen træk-

ker linjer fra fortidens bondeklæder

til nutidens hængerøve og fortæller

om, hvordan vi med vores påklæd-

ning kan sende signaler om alt fra 

vores politiske ståsted og holdninger

til vores sociale status. 

De besøgende vil både stifte be-

kendtskab med bondens traditionelle

hedebodragt, Kamal Quereshis pakis-

tanske festdragt, Jytte Hildens cykel -

shorts og Hip-hop’ernes og gangster-

nes hængerøve.

En del af de udstillede genstande og

bannere samt idéen bag udstillingen

er produceret af Museum Amager.

Greve Museum har herefter omfor-

met udstillingen, så den passer til de

mange genstande og fotos fra Greve

Museums egne samling.

Vejen Kunstmuseum
Til 17.11.

Susette Cathrine Holten født Skovgaard
På Vejen Kunstmuseum præsenteres i samarbejde med Skovgaard Museet 

et fyldigt, retrospektivt billede af Susette Holten, der først nu, i 150-året for

sin fødsel for alvor skrives ind i den danske kunsthistorie. Hun var en af de

centrale kvindelige kunstnere i slutningen af 1800-tallet og blandt grund-

læggerne af Den frie Udstilling. En ekstraordinær indsats ydede hun omkring

Kvindernes Udstilling i 1895, hvor hun bl.a. viste sine dekorative hovedvær-

ker, et Gesamtkunstwerk af møbler og tekstiler. Hun nåede fremragende re-

sultater i sine dekorative arbejder – især i keramikken og plakatarbejdet, hvor

hendes 1896-plakat for Kvindernes Bygning blev fremhævet på europæisk

plan. 

Udstillingen i Vejen adskiller sig fra

visningen i Viborg ved at omfatte

endnu flere malerier, der i udstillings-

perioden er dukket op fra privateje,

hendes plakater, mere keramik og et

særligt fokus på  hendes broderiar-

bejde i midten af 1930’erne ned 

Agnes Fink i Kolding – et hidtil uskre-

vet kapitel i dansk tekstilhistorie.

Udstillingen på Skovgaard Museet er

omtalt i Danske Museer nr. 1, 2013.

Museerne efterlyser værker af Su-

sette Holten, hvoraf langt størstepar-

ten i dag er i privateje. Skulle der være læsere med viden om værker af Susette

Holten, kan man kontakte Vejen Kunstmuseum eller Skovgaard Museet i Vi-

borg.

I forbindelse med udstillingen har museerne udgivet en bog – se publikatio-

ner.olten 

Bramming Egnsmuseum
Til 25.8.

1913 – en togulykke og dens tid
Udstillingen fortæller om perioden 1901-1913 og rummer et afsnit om ver-

denskrigen 1914-18, herunder de konsekvenser denne krig fik gennem de

efterfølgende knap 100 år.

1913 var det sidste år inden den

gamle verdensorden brød sammen

og blev efterfulgt af den store ver-

denskrig i 1914. Man havde oplevet

et par forvarsler med Titanics forlis i

1912 – og togulykken i Bramming

16. juli 1913, hvor et sammensat

eksprestog fra København blev af-

sporet lige vest for Bramming. 15 mennesker blev dræbt og 54 såret. Blandt

de dræbte var det socialdemokratiske folketingsmedlem Peter Sabro. Men 

ellers var tiden overvejende præget af optimisme og fremskridtstro både tek-

nisk, videnskabeligt, kulturelt og politisk.

Udstillingen berører iøvrigt emnerne: Teknikken, naturvidenskaben, åndelige

strømninger, politik og samfund, sociale problemer, Sydvestjysk udvikling og

samfundsforhold og Krigen 1914-18.

ARKEN, Ishøj, København
Til 10.11.

Hotspot Cluj – Ny rumænsk kunst
Fra virtuost figurmaleri til cool konceptkunst. Samtidskunstens nye hotspot 

er Rumænien, og på en nedlagt penselfabrik i byen Cluj skaber en ung gene-

ration af kunstnere nu værker, der vækker international opmærksomhed.

Ni af disse kunstnere kan opleves på ARKENs sommerudstilling. Den nye 

generation af kunstnere var børn under Nicolae Ceausescus undertrykkende

regime og blev voksne i den postkommunistiske eftertid. Erindringen om

denne fortid er et gennemgående tema i mange af udstillingens værker.

Knud Jensen fra Kildegården i
Karlslunde var klædt som en rig-
tig bonde med træsko, arbejds-
bukser og sixpence-kasket. I dag
ses denne beklædning også i by-
billedet – også selvom man ikke
er på vej i stalden.

HEART Herning Museum of Contemporary Art
Til 22.9.

John Kørner “Fanget”
Udstillingen er Kørners hidtil største og præsenterer ikke kun en del af hans

bedste billeder, men også en helt række nye værker; heriblandt installationen

“Fængsel”, som er centralnerven i “Fanget”. 

Der er en form for frygtløshed over Kørnes værker. Han er ikke bange for at

få fingrene i klemme og blander sig gerne i nogle af samtidens mest ømtåle-

lige emner. Det så vi i 2008, da han malede billeder af faldne danske krigssol-

dater og i 2010, hvor han udstillede ”Kvinder til salg” og tog hul på en tabu-

belagt debat om trafficking i Danmark. John Kørner har en særlig evne til at

skabe en lethed i det tunge, som kalder på vores opmærksomhed.

I udstillingen ”Fanget” tager Kørner igen tilløb til en ny debat. Med fængs-

lets tydelige symbolik peger han på et paradoks i kunstverdenen: på den ene

side bliver kunsten sat fri, når den

bliver bevaret, formidlet og gjort

tilgængelig for alle. På den anden

side kan rammer, rutiner og tolk-

ninger holde kunsten i et fast

greb. Netop i det lys bliver kun-

sten pludselig sat bag tremmer. 

I forbindelse med åbningen af

udstillingen vistes Jørgen Leths

dokumentarfilm Jeg taler til jer –
John Kørners verden. Filmen bli-

ver herefter vist i museets kon-

certsal på udvalgte dage.

Susette Holten. Stork og Frø. 

John Kørner.
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Viborg Museum
Til 18.8.

Endelig fyraften – om fritid og ferie
Hvad har folk i byen og på landet fornøjet sig gennem tiderne, når de havde

fri?

Det fortæller udstillingen om, den dykker ned i historierne om, hvad familier

på egnen har brugt deres fritid til gennem de sidste hundrede år.

Fritidslivets fornøjelser, og bare det at have fri, bliver i udstillingen præsente-

ret i tekst, genstande, fotos og film. De besøgende kan bevæge sig fra fjern-

synsstuen og ud i en række miljøer: gå på værtshus, i biografen eller bade sig

i discokuglens lys. Et kolonihavehus fortæller om søndagens fristed i tredi-

verne for arbejdsfamilien, mens postkort, film og farvestrålende brochurer

fortæller om ferieture i ind- og udland.

Engang var fritidsaktiviteter forbeholdt de velstillede. En mærkesag for fag-

bevægelsen blev 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile, og fra slut-

ningen af 1930’erne sikrede ferieloven alle danskere ret til ferie. I de første

årtier tilbragte de fleste familier fritiden udelukkende i Danmark, men den 

stigende velstand i 1960’erne betød, at charterrejser med bus og fly også gav

den almindelige lønmodtager mulighed for at besøge Middelhavets strande

og andre rejsemål.

Museum Lolland-Falster, Reventlow Museet, 
Pederstrup
Sommeren over – til 30.9.

Afsender: Frederikke Reventlow
Gennem Frederikke Reventlows breve og efterladte papirer giver årets udstil-

ling mulighed for at komme helt tæt på familielivet og hverdagen hos C.D.F.

Reventlow og hustru Frederikke i perioden 1774-1822. Mens Europa stod i

flammer,og nye frihedstanker blæste ind fra Frankrig og de store følelser

blomstrede i romantikkens haver, berettede Frederikke i sine breve om alt fra

børnenes opdragelse over de seneste politiske begivenheder og til den spi-

rende nationalfølelse. Frederikkes breve er således en enestående kilde til at

forstå den udvikling, som samfundet og ikke mindst familielivet gennemgik i

slutningen af 1700-tallet, og hvor

særligt familien Reventlow gik

foran i udbredelsen af nye nor-

mer med fokus på kernefamilien

og fædrelandet.

Læ & Leben Udstillingen tager

afsæt i Reventlowparkens skjulte

skatte og enestående natur og i

den gamle flettetradition på Syd -

havsøerne. 12 flettekunstnere fra

ind-og udland giver i udstillingen

bud på, hvordan traditionen med

at skabe læ gennem flettearbej-

det kan omsættes i en kunstne-

risk fortolkning i parkens gamle

træer og vilde natur. Foranlediget

af C.D.F. Reventlow blev pile- og

poppeltræer plantet i begyndel-

sen af 1800-tallet med henblik på at skabe læ i markerne og afskærmning

for vildtet. Dermed skabtes også afsættet for flettehåndværket på Lolland-

Falster. I dag er håndværket i tilbagegang og hovedparten af piletræer og

popler er forsvundet.

Udstillingen er arrangeret af Fletværket i samarbejde med Museum Lolland-

Falster og er udlagt som oplevelsesrute i parken og rundt om søen.

Museet for Samtidskunst, Roskilde
Til 8.9.

Hvad er Samtidskunst #2?
Udstillingen er den anden i rækken af udstillinger, hvor museet udforsker

samtidskunstens mange udtryksformer med afsæt i museets samling. Her 

vises nyindkøbte værker, hvor museet har haft særlig fokus på dansk kunst

fra 1990’erne til i dag med hovedvægt på performancekunst og lydkunst.

Performancekunst er en levende kunstform, der ofte sker her og nu. I

1990’erne skyllede en ny bølge af performancekunst ind over den danske

såvel som internationale kunstscene. Her kunne man opleve kunstnerne op-

føre deres værker foran et publikum men også fik deres performanceværker

optaget og fotograferet og gjort til foto-og videoværker. Repræsenteret af

bl.a. Elmgreen & Dragset, Kirsten Justesen og Lilibeth Cuenca Rasmussen.

Et andet ”kunstgreb” er begrebet ”rationel æstetik”. Her arbejder kunstnere

med en social dimension eller handling som siden bliver til et kunstværk. Her

har museet for nylig erhvervet værket ”Smashed Parking” fra 1994 af kunst-

nerduoen Burn Out (Jes Brinch og Henrik Plenge Jacobsen), hvor kunstnerne

havde placeret 18 smadrede biler og en bus midt på Kongens Nytorv. Et værk

som skabte stor debat og blev fjernet efter en uge.

På udstillingen vises også et udvalg fra museets eksklusive samling af foto og

performanceværker af den japansk/amerikanske kunstner Yoko Ono. Lige-

som man vil kunne opleve værker af Olof Olsson, Ann Lislegaard, Brad Downey

og Christian Marcley m.fl.

Holbæk Museum, Museum Vestsjælland
Til 25.10.

Båden fra mosen
Muset markerer træskibstræf med en udstilling af en 4000 år gammel båd.

Museets egen stammebåd.

Den 4000 år gamle båd fra bondestenalderen blev fundet i Lille Knabstrup

Mose i 1946. I denne mose, der er en udløber af den store sjællandske

Åmose, blev der gravet tørv i slutningen af 2. verdenskrig, ligesom i en store

Åmose. En flok drenge havde adviseret deres lærer om træbåden i jorden og

læreren fik fat på Nationalmuseet. Siden har stammebåden haft en lidt afsi-

des plads i museets stenalderudstilling, men nu er båden midtpunkt i udstil-

lingen om fundet fra Lille Knabstrup Mose.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,
Hillerød
Til 28.7.

Portræt Nu
Fra skulpturer i forskellige materialer til klassiske fotografier. Fra tankevæk-

kende videoportrætter og betagende malerier i mange stilarter. De delta-

gende kunstnere i ’Portræt Nu!’ har i den grad benyttet muligheden for at

udforske portrætkunsten i fjerde udgave af konkurrencen. Udstillingen kom-

mer i forlængelse af, at museet for fjerde gang uddeler Brygger J.C. Jacob-

sens Portrætpris.

Interessen for konkurrencen stiger fra gang til gang, og i år var godt 1000

kunstværker tilmeldt. Det høje antal skyldes blandt andet, at russiske kunst-

nere som noget nyt har haft mulighed for at deltage. De russiske kunstnere

kvitterede for indbydelsen ved at vise stor interesse for konkurrencen, hvor

400 russiske kunstnere deltog. Et udvalg af russiske bidrag har i foråret været

udstillet på Erarta, museet for moderne kunst i Skt. Petersborg, og 21 af disse

indgår i udstillingen i Prinsessefløjen.

Den internationale jury har haft en svær opgave at vælge de ca. 80 værker,

der indgår i udstillingen. I udstillingen kan man læse sig frem til juryens moti-

vation for, hvorfor netop disse portrætter er valgt.

Konkurrencens førstepræmie er på 85.000 kr., andenpladsen på 35.000 og

tredjepladsen på 15.000 kr, og derudover en række særpriser.

Igen i år kan publikum være med til at bestemme, hvem der skal have Publi-

kumsprisen. Vinderen af prisen afsløres når udstillingen er afsluttet.

Frederikke Reventlow.
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