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

Forside: Christel Marott 1919-1992 var 
en dansk og internationalt anerkendt 
kunstner, illustrator og designer. Gennem 
mere end 50 år blev hun trendsætter 
blandt moderne unge kvinder. Foruden 
hundredvis af ugebladsillustrationer til 
blade og magasiner som Søndags BT, 
Femina, Vogue og Harpers Bazaar er 
Christel kendt og elsket for sin tegnekunst, 
bogillustrationer, reklamer, kravlenisser, 
påklædningsdukker, postkort, indbydelser 
og modetegninger. Som kunstner over-
skred hun grænserne for fin- og populær-
kultur, kunst og design og var på mange 
måder, som kunstner og menneske, forud 
for sin tid. Fra 1958 udformede Christel for firmaet Hindsgaul, og i samar-
bejde med forskellige billedhuggere, vinduesmannequiner, hvis livagtighed og 
moderigtige udtryk gjorde, at de blev solgt til mere end 60 lande verden over, 
hvor de satte deres præg på gadebilledet. Royal Copenhagen lancerede i 2003 
Christels stjernetegnserie, som siden har været et populært samleobjekt. Forsi-
den på dette nummer af Danske Museer er et foto af en venindebog illustreret 
af Christel. Tilladelse til at bruge billedet er venligst givet af Kvindemuseet i 
Aarhus, der har bogen i sine samlinger.  

Bagside: Billedet er fra udstillingen ’Window’ af Louise Rosendal og Franco 
Turchi – og videoen hedder ’Imagine If’. Courtesy of Louise Rosendal og  
Franco Turchi & Tranen. Foto Louise Rosendal og Franco Turchi. 

fra museerne – med bidrag fra 
museernes bestyrelser, ansatte, 
ledelse og andre med faglig 
interesse for museer og muse-
ernes arbejde. Danske Museer 
er et pointgivende tidsskrift, 
som udgives 4 gange årligt af 
den Erhvervsdrivende Fond 
Museumstjenesten med støtte 
fra Kulturstyrelsen.  
Artikler og billeder i Danske 
Museer må ikke benyttes kom-
mercielt eller til netudgivelser 
uden udgiverens, Museumstje-
nestens tilladelse. Pdf af artik-
ler kan bestilles hos udgiveren 
og koster kr. 750,- pr. stk.
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der før især er blevet set som kvindekamp, skal i 
aktiviteter fremover få os til at tænke over, ”hvad 
køn betyder i vores hverdag”. Det kan lyde som 
en mindre sproglig justering – fra kvindesag og 
-kamp til det fælles begreb køn. Men den lille 
forskel åbner for et stort, komplekst og højspændt 
problemfelt, der dagligt debatteres andre steder 
i medierne og på politiske scener rundt omkring 
i verden. Det bør museerne ikke forsømme at 
tage del i. Hvad enten det gælder kønskvotering, 
ligeløn, forældreansvarslov og barsel til mænd, 
anorexi-ramte unge kvinder, prostitution og 
trafficking eller andre hjemlige debatter, som 
brænder på her og nu. Samtidigt rækker Kvinde-
museets perspektiv og attitude ud mod steder i 
verden, hvor kvinder stadig må kæmpe for basale 
rettigheder. Vi glemmer eller fortrænger i vores 
eget daglige ræs og demokratiske sikkerhedszone, 
at piger rundt omkring i verden stadig giftes væk, 
mens de er børn, tvinges til arbejde og sexslaveri, 
nægtes adgang til uddannelse og politisk ind-
flydelse, og at dødsraten relateret til graviditet 
og fødsel er unødvendig høj. At kvinder mange 
steder i verden fortsat er forhindret i at træffe selv 
de mest fundamentale, personlige valg i deres liv. 
Museerne kunne med fordel tage fat der, hvor 
skåltalerne om vores gode danske demokrati 
slutter. 
På Kvindemuseet i Aarhus er man gået i gang.

Efter festen

Af Line Hjorth  
Christensen
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Året igennem fejrer mange museer, med  
  udstillinger og events, 100-året for kvinder 

og tjenestefolks ret til at stemme og opstille ved 
Rigsdagsvalget. Manu Sareen, tidligere socialmini-
ster, erklærede først på året, at kvindesagen er en 
fælles sag: ”afgørende for ligestillingen... en kæm-
pe fest for hele Danmark og for demokratiet… 
ligestilling, demokrati og deltagelse er grund-
læggende værdier, vi hele tiden skal værne om, 
udvikle og fremme”, sagde Manu. Det er svært at 
være uenig. Af samme grund kaster en håndfuld 
artikler i dette nummer af Danske Museer lys på 
sagen. Mette Westergaard, Anna Ancher, Ma-
rie Krøyer, Anna Sofie Petersen, Edma Frølich 
Stage, Agnes Slott-Møller, Anna Syberg og Bertha 
Wegmann er alle danske kvinder, som på deres 
tid kæmpede for retten til at uddanne sig og gøre 
karriere i kunstverdenen. Man kunne håbe på, at 
deres mission for længst var fuldført. Det er den 
ikke. Der er fortsat behov for at blotlægge, debat-
tere og gøre noget ved den kønsmæssige skæv-
vridning, som findes i mange kunstinstitutioner, 
hvor kvindelige kunstnere fortsat er i mindretal i 
forhold til deres mandlige kolleger. 
Artiklerne stopper ikke ved dem, der i bakspejlet 
kan ophøjes og hyldes. I Aarhus, på Kvindemuse-
et, tager man livtag med sagen ud fra et aktuelt 
behov for at tackle ”berøringsangst og tabuer 
omkring køn og feminisme” (Johnsen og Rokkjær 
Birch s. 6). Museet breder perspektivet ud: Hvad 

KONFERENCE

Museet i skolen og skolen i museet
•  Er du underviser i grundskole, gymnasium eller museumsformidler?
•  Er du interesseret i at inddrage elever i udviklingsprocesser? 
•  Ønsker du inspiration til at åbne din undervisning mod omverdenen 

og udnytte museernes læringspotentiale?

Under temaet ’Den åbne skole’ sætter vi fokus på, hvordan samarbejdet 
mellem skole og museum konkret kan udbygges på en nyskabende og 
især elevinddragende vis. Tag den nyeste viden om unge som samarbejds-
partnere i udviklingsprocesser med hjem. Hør om udviklingsprojektet 
’Elevdesign’. Og hop ombord i et skole-museumsnetværk, hvor I dagen 
igennem udveksler ideer, erfaringer, metoder og inspirerer hinanden.

➜ Læs om hele konferencen og tilmeld dig her:  
http://historieogkulturarv.ucl.dk/museet-i-skolen/
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NÆSTVED TLF +45 5577 4030 · ODENSE TLF +45 6612 2730 · WWW.AV-HUSET.DK

AV-Huset har været med til at løse de mest spektakulære audio-visuelle 
løsninger på en lang række museer, udstillinger og oplevelsescentre over 
hele Danmark. For dig handler det om at give dine gæster en komplet op-
levelse – for os handler det om at levere en komplet løsning!

Det handler om kommunikation

» Rådgivning » Salg » Installation » Reparation » Udlejning » Service

National og international
kunsttransport
Små og store klimastyrede kunsttransportbiler
Søfragt, luftfragt og landevejstransport
Fremstilling af transport- og klimakasser
Team af specialiserede medarbejdere

DHL Fine Art A/S
Kirstinehøj 42
DK-2770 Kastrup +45-70255100 www.dhl.dk/fineart

Faaborg FlytteForretning
Just Justesen

Chr. d. IXs Vej 13 · 5600 Faaborg
info@just-justesen.dk · www.just-justesen.dk

tlF. 62 61 11 66

Kunsttransport
Personlig interesse og  
professionelt arrangement

Vi kører med kunst og antikviteter

www. 43735555.dk

Transport med personlighed

4373 5555 jh@43735555.dk

Og vi hjælper bl.a. også med:

Pakning og emballering

Opbevaring og lagerhotel

Og vi er virkelig gode til det!

20141117 Danske Museer 91x63_03.indd   1 25/11/14   22.29

Indretning med omtanke

Højvangsvej 11 • DK-4340 Tølløse 
Tlf. 59 18 63 63 • Fax 59 18 66 14

info@scan-flex.dk • www.scan-flex.dk

Gallerireol med netdører
Effektiv opbevaring med op til 400 m2 
ophængsplads på blot 50 m2 gulvareal.
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Bruynzeel hjælper dig med at få plads til mere opbevaring på den plads der er til rådighed. 
Stort eller småt – vi ser på helheden og skaber en skræddersyet løsning der passer perfekt 
til dine behov. Vort brede produktsortiment sikrer en komplet løsning der gør din tilværelse 
enklere.

Nu tilbyder vi et gratis og uforpligtende besøg af vore erfarne indretningseksperter.
Kontakt os for mere info og reservation.

www.bruynzeel.dk
info@bruynzeel.dk
Tlf: +45 46 33 00 20

Hvordan optimerer du udnyttelsen af din tilgængelige plads?

WWW.KVORNING.DK  .  KVORNING@KVORNING.DK  .  T +45 3393 9353  .  NJALSGADE 21E, 3.SAL  .  2300 KØBENHAVN S
UDSTILLING INDRETNINGGRAFIK

FOTOS FRA KØGE MUSEUM  .  UDSTILLINGSDESIGN UDVIKLET I SAMARBEJDE MED MUSEUM SYDØSTDANMARK
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Præmis

Igennem de sidste godt 30 år har Kvinde-
museet fortalt kulturhistorie med fokus 
på kvinders hverdagsliv, frigørelse og 
kønnenes ligestilling. Museets vision er at 
skabe nysgerrighed, dialog, refleksion og 
viden om kønnets betydning – historisk, 
aktuelt og i fremtiden. Sådan har det altid 
været, og sådan er det stadig. 
Publikumsudvikling handler på den 
ene side om at nå underrepræsenterede 
målgrupper, og på den anden side om at 
pleje det eksisterende publikum og øge 
deres fortrolighed med museet. Og over 
hele begrebet publikumsudvikling ligger 
også ønsket om social inklusion – et ’kul-
tur for alle’-mantra. 
Et museum, der behandler kønnets 
betydning i samfundet har uimodsigelig 
berettigelse i dagens Danmark. Og det 
burde også have en umiddelbar inte-
resse for de fleste, for hvem har ikke en 
relation til og mening køn og ligestilling? 
Vi kan konstatere, at arbejdet med at 

Der er gjort store fremskridt i 
ligestillingens historie, og debat-
ten om kønnenes rettigheder 
er levende i mediebilledet som 
aldrig før. Hvordan kan Kvin-
demuseet sikre, at ingen børn 
og unge vokser op i den tro, at 
ligestilling, demokrati og det 
medfølgende menneskesyn er 
naturgivent?

Af Katrine Johnsen og Julie Rokkjær Birch, 
publikumsudviklere,  
Kvindemuseet i Danmark

Publikum

Publikumsudvikling  
på Kvindemuseet

Plakat, Kvindemuseet
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efterfølgende debat, eller da indehaveren 
af en legetøjsforretning sammen med 
en forsker debatterede kønnet legetøj 
med publikum, eller når vi i efteråret 
laver ’mandeaftener’, hvor vi debatterer 
ligestilling og genopfrisker gamle husmo-
dertricks.
Museumsaktiviteter kan også med fordel 
rykkes ud af institutionens rammer for 
at blive en del af det miljø, hvor mål-
gruppen i forvejen befinder sig. Som da 
Kvindemuseet til sidste års North Side 
Festival lavede et såkaldt BH-træ, hvor 
vores netværk donerede over 200 BH’er, 
så vi kunne lave en udendørs miniudstil-
ling om BH’ens historie. Op imod 10.000 
festivalgæster vurderes at have passeret 
og/eller taget ophold ved træet.
Bag sådanne pop-up-aktiviteter ligger en 
erkendelse af, at de fysiske rammer har 
betydning for, hvorvidt et kulturtilbud 
formår at tiltrække nye grupper. Alene 
det at være et ’museum’ kan være en 
barriere at træde igennem.

Seksualundervisning – selvfølgelig! 
Kvindemuseets historie bunder i poli-
tisk aktion og musealt anarki, og social 
ansvarlighed og inklusion har siden 
begyndelsen i starten af 1980’erne været 
en naturlig del af museumsarbejdet og er 
det stadig. 
Derfor var det naturligt at reagere, da 
vi fornemmede, at seksualundervisnin-
gen i Danmark har svære vilkår. Det er 
ikke et fag, men et tema, man gennem 
sin skoletid skal beskæftige sig med, og 
mange lærere føler sig dårligt klædt på til 
at varetage dette område. Det er en stor 
udfordring, og der findes stor berørings-
angst ved et emne af så privat karakter. I 
et samarbejde med 10 forskellige partne-
re, herunder Naturhistorisk Museum og 
tre lokale, aarhusianske folkeskoler, er 
Kvindemuseet ved at udvikle et undervis-
ningstilbud. Med udgangspunkt i muse-
ernes viden om historiske, samfundsmæs-
sige og kulturelle normer og idealer for 
sundhed, køn, krop og seksualitet koblet 
med elevernes ønsker til indhold og deres 
oplevelser af historier og genstande, vil 
vi i fællesskab undersøge samfundets 
vedtagne normalitetsbegreb i en historisk 
kontekst. Grundlaget for projektet er 
den åbne dialog baseret på begreberne: 
flerstemmighed, aktiv deltagelse og selvre-
fleksion.
Projektet handler om at tage unges 
seksuelle identiteter alvorligt, udfordre 
museernes praksis og skabe bæredygtige 
og kvalitativt solide partnerskaber med 
udgangspunkt i vores fælles kulturarv. 

publikumsudvikle Kvindemuseet har en 
modsætningsfyldt præmis. På den ene 
side har museet verdens mest tiltrækken-
de, nysgerrighedsvækkende og identifika-
tionsskabende emne; KØN. På den anden 
side er Kvindemuseet så identitetsstærkt, 
at flere målgrupper på forhånd føler sig 
udelukket. Det ved vi, fordi vi spørger 
– både vores gæster og de, der ikke kom-
mer på museet. Berøringsangst og tabuer 
omkring køn og feminisme er noget, et 
kvindemuseum mærker. Forbeholdene 
kommer typisk til udtryk gennem fordom-
me om, at Kvindemuseet udelukkende 
handler om rødstrømper og feminisme 
– og myten om, at mænd ikke har adgang 
til museet lever i bedste velgående.
For museet er den største udfordring at 
gøre op med disse fordomme og myterne 
om hvad Kvindemuseet er – og ikke er.  
Nu skal vi huske, at Kvindemuseets 
symptomer vedrørende ikke-besøgende 
ligner det, som er tilfældet i det gene-
relle museumsbillede: at visse publi-
kumsgrupper simpelthen er sværere at 
tiltrække, herunder typisk det yngre og 
det mandlige publikum. Men en af de 
særlige udfordringer for Kvindemuseet 
er naturligvis kønsfordelingen, som taler 
sit eget tydelige sprog, hvor færrest antal 
gæster sammenlignet med andre museer 
er mænd. Måske er det ok, at det er sådan 
– måske kan vi få flere ind. Vi tror på det 
sidste. Så hvordan gør vi det attraktivt, alt 
imens navnet på hele herligheden inklu-
derer ordene ’kvinde’ og ’museum’?

Vi rækker ud
Det måske vigtigste indsatsområde på 
museet er arbejdet med at styrke formid-
lingsaspektet, både når vi henvender os 
til det eksisterende publikum, og når vi 
vil henvende os til nye målgrupper. Vores 
mål er at skabe forskellige lag af reflek-
sion omkring, hvad køn betyder i vores 
hverdag. Derfor er der konstant arran-
gementer, der bidrager til selve muse-
umsoplevelsen, fx offentlige omvisninger, 
foredrag, debatsaloner, filmvisninger, 
teater m.v. Udfordringen er at skabe et 
inkluderende museum, der er åbent for 
et sammensat publikum – samtidig med, 
at museets grundlæggende identitet 
fastholdes. 
Det gøres bedst og mest effektivt i et 
samarbejde med andre aktører (både i 
kultur- og erhvervsliv), som ikke ligner 
os selv. Ved at indgå i tværinstitutionelle 
samarbejder, præsenteres gæsterne for 
indhold på en ny måde. Eksempler er, 
da Svalegangen præsenterede monolo-
ger fra deres teaterstykke ’Kvinder’ med 

Intelligent
design

It does
exist

www.roblon.com

Roblon_skyscraper_New_E.indd   2 15.05.15   09:50
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den nye identitet et visuelt symbol, en 
trekant, som med en bred allegorisk for-
ståelsesramme refererer til kvindekønnet, 
til LBGT, treenighed, skønhed, styrke og 
meget mere.  
Indrømmet: det er en stor udfordring 
for Kvindemuseet at appellere til et bredt 
sammensat publikum. Og det er for os 
vigtigt at acceptere, at det forholder 
sig sådan. Publikumsudvikling handler 
derfor også for os om at være klar over de 
forskellige barrierer, der forhindrer den 
enkelte i at deltage. At få 50 % mænd ind 
på museet er derfor ikke et mål – det ville 
være det forkerte sted at lægge energien. 
For os handler publikumsudvikling om, 
at vi som museum har tilføjet nye måder 
at møde omverdenen på. Det handler om 
at skabe relationer til publikum, der skal 
opleve, at deres behov og ønsker tages 
seriøst, og at vi betragter vores gæster som 
kompetente mennesker, der er i stand til 
at indgå i en dialog om, hvad køn og kul-
tur betyder for dem. Dialogen kan være 
den, man har med sig selv, sin partner, sin 
familie, sin klasse eller den, man har i det 
offentlige rum og på de sociale medier. 
Dialog skaber refleksion og øger lysten til 
at vende tilbage til emnet, til museet, og 
lysten til at sprede budskabet og engagere 
sig på forskellige måder. Dét er publi-
kumsudvikling.

Eleverne vil i forløbet på museet blive 
konfronteret med et historisk blik på køn 
og seksualitet, der perspektiverer deres 
egne vilkår i dag, og de vil blive udfordret 
gennem praktiske øvelser. Forløbet ræk-
ker ud i klasseværelset og vi arbejder på 
en onlineplatform, der kan understøtte 
læringen.

Identiteten ud
Med til publikumsudvikling hører natur- 
ligvis også tiltag i forhold til markedsfø-
ring. Det er herigennem, vi kan tiltræk-
ke det potentielle publikum – altså de 
grupper, som vi forventer kunne være 
interesserede, men som på nuværende 
tidspunkt er ikke-brugere. En ny visuel 
identitet, kampagnestrategi og hjem-
meside er det, som skal binde det hele 
sammen, og få budskabet ud af huset. 
Men som al kommunikation skal det, 
man vil kommunikere og måden man 
gør det på, hænge sammen med museets 
grundlæggende identitet og visioner. 
Derfor var vi lykkelige, da vi i samar-
bejde med designbureauet Hele Vejen 
og kunstneren Thomas Kruse (ven af 
huset og medlem af kunstnergruppen 
Røde Mor) i 2014 udviklede museets nye 
visuelle identitet. Pludselig havde vi et nyt 
sprog at tale med, som appellerer bredt, 
med kraft og med humor – men som hele 
vejen igennem er lyden af Kvindemuseets 
egen, autentiske stemme. Thomas Kruses 
håndlavede logo er levende og organisk 
– og mimer med sit grafiske udtryk den 
socialaktivistiske periode, hvoraf museet 
er rundet. I tilføjelse til logoet indeholder 

Piskeris. Foto: Kvindemuseet.

Thomas Kruses proces med at lave Kvindemuseets logo. Foto: Hele Vejen.

BH-træet, Northside, Caminoen. 2014. 
Foto: Kvindemuseet.

Kvindemuseet, klokketårn og flag.
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AFFUGTNING  I  BEFUGTNING  I  EVAPORATIV KØLING  I  INSTRUMENTER 5850 1213  I  www.condair.dk

FORLÆNGET LEVETID TIL
ÆLDRE DAMER
Vi har mange års erfaring i at sikre den 
korrekte luftfugtighed til danske museer 
og forlænge kunstværkernes levetid.

REFERENCER: ARoS Aarhus Kunstmuseum
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Louisiana Museum of Modern Art
Nationalmuseet

Statens Museum for Kunst
Ny Carlsberg Glyptotek
Ordrupgaard Museum
Skagens Museum

Persontælling  Uden- og indendørs

www.focushannibal.dk
kontakt@focushannibal.dk

+45 2392 8545

God pris, nem opsætning
og cloud!

Untitled-1.indd   1 06/08/15   16:28

Har du brug for at formidle en udstilling?
- så er app’en Danmarks Museer svaret! 
Med Danmarks Museer kan du markedsføre dine  

Danmarks Museer • Nexus Kommunikation A/S • Østre Messegade 2 • 2650 Hvidovre
Tlf. 36770246 • 36770046 • kontakt@danmarksmuseer.dk • www.danmarksmuseer.dk

udstillinger og producere lydguides til dine gæster.
• Rekvirér hæftet med “10 gode råd til den gode historie”
• Hent gratis video “Sådan bruges administrationsmodulet bag Danmarks Museer”
• Bestil gratis plakater og flyers

danske_museer_annonce_september_2015a.indd   1 12/08/15   12.49
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indkøbt til samlingen. Det gælder bl.a. et 
meget stort, flot pastelportræt af Edma 
Frølich Stage, der for første gang blev ud-
stillet for offentligheden, samt to værker 
af Anna Sofie Petersen – en kunstner der 
ikke tidligere havde været repræsenteret 
i offentlige danske samlinger. For begge 
disse kunstnere gælder det, at man ikke 
kender til mange værker fra deres hånd. 
På udstillingen var desuden ukendte 
skitsebøger og fine tegninger af Agnes 
Slott-Møller og Marie Krøyer fundet frem 
fra museets arkiver. Museet har med den-
ne udstilling ønsket at markere, at omend 
mange af de kvindelige kunstnere blev 
glemt af eftertiden, var deres værker ikke 
af ringere kunstnerisk kvalitet end deres 
mandlige kollegers. Dette fastslår især et 
andet nyligt erhvervet portrætmaleri af 

En rolle i kunstverdenen 

I løbet af året præsenterer museet to 
særudstillinger med kvindelige kunstne-
re. Fra 12. maj til 30. august viste museet 
særophængningen Kvindelige kunstnere i 
Hirschsprung i museets Havesal med vær-
ker af de syv kvindelige kunstnere, der er 
repræsenteret i samlingen: Anna Ancher, 
Marie Krøyer, Anna Sofie Petersen, Edma 
Frølich Stage, Agnes Slott-Møller, Anna 
Syberg og Bertha Wegmann. Tobaksfa-
brikanten og kunstsamleren Heinrich 
Hirschsprung, der grundlagde museet, 
havde tidligt blik for både Anna Ancher 
og Anna Sybergs talent og købte værker 
til sin samling. Da han i 1898 erhvervede 
to af Sybergs akvareller, blev han en af de 
første købere af hendes værker. De øvrige 
maleres billeder er først i nyere tid blevet 

På Den Hirschsprungske Samling er der i 2015 sat fokus på kvindelige kunstnere. Museet 
markerer 100-året for den ændring af grundloven, der gav danske kvinder ret til at stemme. 
Forud for denne grundlovsændring lå mange års kamp for ligestilling på mange områder, 
som bl.a. danske kvindelige kunstnere i slutningen af 1800-tallet var en vigtig del af.

Af Lise Harbeck, museumsinspektør,  
Den Hirschsprungske Samling

Kunst

Kvindelige kunstnere i front på 
Den Hirschsprungske Samling

Anna Sofie Petersen: En aften hos veninden. Ved 
lampelys. 1891. Den Hirschsprungske Samling.

Bertha Wegmann med en overraskende 
impressionistisk karakter. 
På trods af disse kvindelige kunstneres 
store forskellighed i deres værk, havde de 
det til fælles, at de i deres samtid måtte 
kæmpe for en rolle i kunstverdenen, 
der på dette tidspunkt var domineret af 
mandlige kunstnere. De var alle med til 
at bane vejen for kvinders uddannelses-
muligheder. Anna Sofie Petersens maleri 
En aften hos veninden. Ved lampelys er et 
direkte programbillede for udviklingen af 
kvindernes rolle i kunstverdenen. Motivet 
er en tydelig parallel til eksempelvis P.S. 
Krøyer og Viggo Johansens aftenskildrin-
ger af samtidens mest fremtrædende 
mandlige kunstnere og kulturpersonlig-
heder. 
Kvindelige kunstnere i Hirschsprung 
afløses fra 25. september 2015 til 28. 
marts 2016 af udstillingen Dyrestudier – 
billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Den 
præsenterer et udvalg af Anne Marie 
Carl-Nielsens dyrestudier udlånt af Carl 
Nielsen Museet i Odense. Udstillingen er 
et udvalg af en større udstilling om Anne 
Marie Carl-Nielsen vist på Fyns Kunstmu-
seum i 2013. Anne Marie Carl-Nielsen var 
en af de mest banebrydende kvindelige 
billedhuggere herhjemme, og det lå i høj 
grad også hende på sinde at kæmpe for 
ligeværdige muligheder i kunstverdenen. 

Vejen til kunstnerisk uddannelse
Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) 
var født og opvokset i Kolding. Da hun 
som 19-årig kom til København, opdage-
de hun hurtigt, at det ikke bare var fra 
forældrene, at hun skulle opleve mod-
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Edma Frølich Stage: Portræt af Åsa Withusen. 1888. 
Den Hirschsprungske Samling.

N. Perscheid: Portræt af Anne Marie Carl-Nielsen. 
1903-04. Carl Nielsen Museet.

Anne Marie Carl-Nielsen: Kalv, der klør sig. 1887 (støbt efter 
1891). Bronze. H. 18 cm. Carl Nielsen Museet. Foto: Niels Ulrich 
Hansen/Galleri VENT.

Bedre brugerflade til 
Trimbles instrumenter

Brugerfladen på Trimbles instrumenter bliver nu 
endnu bedre egnet til opmåling i arkæologiske 
udgravninger. Den nye brugerflade har Geoteam 
udviklet, fordi stort set alle danske arkæologer 
i dag bruger Trimbles instrumenter i deres 
udgravninger, og vi ønsker, at de skal have mest 
muligt ud af instrumenterne. 

Den nye brugerflade kommer i form af app’en 
ArcSurvey, og den har vi udviklet i samarbejde 
med arkæologer fra Moesgaard Museum. 
App’en er til Access 2015, og den følger gratis 
med GPSnet.dk.

På Kultur- og Naturhistorisk Orienteringsmøde 
den 17. november i Kolding møder vi op og 
fortæller, hvad I får ud af den nye App. 

ArcSurvey i Danske Museer.indd   1 07-08-2015   10:20:34
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Marie Carl-Nielsen gik blot på skolen i to 
år, indtil studierejserne tog over, som blev 
starten på hendes internationale karriere. 
Det var på en studierejse til Paris, hun 
mødte komponisten Carl Nielsen, som 
hun indledte et stormfuldt samliv med.

Dyrestudier
En stor del af Anne Marie Carl-Nielsens 
produktion består af små dyrestatuetter. 
Mens det var hendes store monumenter 
som rytterstatuen af Christian IX på Chri-
stiansborgs Slots Ridebane og monumen-
tet for Carl Nielsen Musikkens Genius på 
Grønningen i København, hun blev kendt 
for, var det statuetterne i bronze og gips 
af får, heste og køer, der optog hende 
livet igennem. Anne Marie Carl-Nielsen 
kom fra en gård og var gennem hele 
sin opvækst meget engageret i dyrene. 
Dyrestudiernes livlighed demonstrerer, 
hvor dybt fortrolig hun var med dyrenes 
anatomi og bevægelsesmønstre. Studierne 
er dog ikke blot naturalistiske virkelig-
hedsgengivelser; de fortæller med deres 
prosaiske titler om hele livets gang blandt 
de dyr, hun havde taget vare på som barn 
– f.eks. Stående nyfødt lam, Kalv, der klør 
sig, Hest gnubber sig mod stub og Brum-
mende tyr. 
Ved sin død i 1945 havde Anne Marie 
Carl-Nielsen opnået stor anerkendelse, 
var præmieret på udstillinger i ind- og 
udland og var velrepræsenteret på uden-
landske museer. Hun havde som den 
første kvindelige kunstner opnået Thor-
valdsen medaljen og havde modtaget 
den kongelige fortjenstmedalje. Ud over 
hendes medvirken til at skabe adgang for 
kvinder på Kunstakademiet engagerede 
hun sig i oprettelsen af Den Frie Udstil-
ling i 1890 og var medstifter af Kvindelige 
Kunstneres Samfund i 1916. 
På Den Hirschsprungske Samling glæder 
vi os over at kunne udstille Anne Marie 
Carl-Nielsens fine dyrestudier, som var 
dem, der gav startskuddet til hendes 
internationale succes. Udstillingen og 
fortællingen om hendes store engage-
ment i arbejdet for ligeværdige rettig-
heder er med til at markere 100 året for 
danske kvinders valgret i år, hvor vi også 
fejrer hendes mand Carl Nielsens 150 år. 
I forbindelse med udstillingen udgives et 
katalog på dansk og engelsk, og der udar-
bejdes særligt undervisningsmateriale til 
folkeskolen.

Dyrestudier – billedhuggeren Anne Marie 
Carl-Nielsen
25. september 2015 – 28. marts 2017
Tir-søn 11-16. www.hirschsprung.dk

skolen for Kvinder, der blev oprettet i 
1876, som vi i dag kender som Danmarks 
Designskole. Her studerede Anne Marie 
Carl-Nielsen med blandt andre Agnes 
Rambusch (gift Slott-Møller). I 1863 op-
rettede maleren Vilhelm Kyhn sin private 
Tegne- og Maleskole for Kvinder, hvor 
blandt andre Anna Ancher, Edma Frølich 
Stage og Marie Triepcke (gift Krøyer) 
modtog undervisning. Kyhns skole var 
den mest populære kunstskole for kvin-
der, som han drev i 32 år.
En række kvindelige kunstnere med 
maleren Johanne Krebs i spidsen, også 
kaldt ’pionergenerationen’, var aktivt 
involveret i kampen for at opnå en 
akademisk uddannelse på lige fod med 
mænd. I 1888 var Anne Marie Carl-Niel-
sen blandt 23 underskrivere af et brev til 
Rigsdagen, hvori man forlangte adgang til 
Kunstakademiet. Det resulterede samme 
år i åbningen af Den med Akademiet 
forbundne Kvindeskole (Kunstskolen for 
Kvinder), hvor Anne Marie Carl-Nielsen 
fik friplads året efter. Der skulle gå 20 år 
før denne skole blev en integreret del af 
Kunstakademiets skoler, og først i midten 
af 1920’erne blev undervisningen for 
mænd og kvinder slået sammen. Anne 

stand i ønsket om at blive kunstner. Hun 
bevægede sig ind på et stærkt mands-
domineret område, og ikke mindst var 
billedhuggerfagets fysiske udmattende 
arbejde selvsagt forbeholdt mænd. Hvis 
man som Anne Marie Carl-Nielsen var 
kvinde og ville dygtiggøre sig kunstnerisk 
før 1888, var man nødt til at gå egne veje. 
Ofte gik kvinder i lære hos ældre mandli-
ge eller kvindelige kunstnere. Anne Marie 
Carl-Nielsen modtog undervisning af 
billedhuggeren August V. Saabye, som var 
venligt stemt over for kvindelige kunstne-
re. I en periode tog hun desuden timer 
hos den 13 år ældre maler og billedhug-
ger Agnes Lunn, der også blev hendes 
veninde. Dyrestudier var ligesom Anne 
Marie Carl-Nielsen også Agnes Lunns 
fortrukne skulpturkreds. Som et apropos 
til denne udstilling vises værker af Agnes 
Lunn på Davids Samling, der sammen 
med Hirschsprung og fire andre museer 
udgør Parkmuseerne. 
Kvinder havde på dette tidspunkt ikke 
adgang til Det Kongelige Danske Kunst-
akademi, men var henvist til at uddanne 
sig på private kunstskoler i udlandet og 
herhjemme på egen bekostning. Det var 
eksempelvis Tegne- og Kunstindustri-

Bertha Wegmann: Portræt af den svenske pianist Hanna Lucia Bauck. Udateret. 
Den Hirschsprungske Samling.
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Perspektiv

ligt nok, kun sjældent præger museerne, 
også selvom de befinder sig i en lignende 
situation som vores.
Det begyndte med, at jeg i 1992, hvor jeg 
var ansat på Universitetsmuseet Trom-
sø Museum, skulle lave en udredning i 
forbindelse med sammenlægningen af 
det som dengang hed Tromsø bymuseum 
og Troms Folkemuseum. For mig gav det 
ingen mening, at lave et, i almindelig 
forstand, lokalmuseum, det vil sige bygge 
videre på den gamle museumsform, 
herunder forestillingen om identitet 
baseret på et historisk fællesskab. Jeg kan 
ikke forlige mig med ordet lokalmuseum: 
selvom et museum arbejder lokalt, så er 
det en del af verden, ligesom lokalitetens 
indbyggere er det. Det er menneskene, 
der skaber stedet.”

Jeg vil have frihed til at stille  
spørgsmål til vores egen tid
”I 1995 fik jeg jobbet som leder af det 
nu fusionerede museum og jeg vidste fra 
starten, at Perspektivet skulle gennemsy-

Af Annesofie Becker, kurator 

Hvad gør museet i et samfund, som ikke længere har kraften til 
at binde mennesker sammen? Interview med Astri Fremmerlid, 
direktør for Perspektivet Museum i Tromsø.

Museet, der citerer  
Hannah Arendt

Perspektivet Museum ligger nord for 
Polarcirklen i Nordnorges største by, 

Tromsø, der både kaldes for hovedsta-
den i Arktis og Nordens Paris. Det er en 
by i vækst med over 70.000 indbyggere 
fordelt på mere end 140 nationaliteter. 
Derfor taler museet heller ikke kun med 
én stemme, siger museets leder og stifter, 
Astri Fremmerlid. ”I vores situation bliver 
vi – netop fordi der er så store nationale, 
kulturelle, sproglige og religiøse forskel-
le - nødt til at se tingene fra flere sider. 
Forskelligheden er et vilkår her.” 

Men det er der vel også en vis tradition for? 
Byen, der blev bispesæde i 1803, har siden 
første halvdel af 1700 tallet været centrum for 
handel, administration, søfart, ishavsfiskeri og 
polarekspeditioner. I dag tiltrækker universite-
tet, især på grund af polarforskningen, folk fra 
hele verden.

”Ja, heroppe har vi ingen fælles dybe, 
historiske rødder at trække på. Alle er vi i 
en eller anden forstand indvandrere. Det 
fælles har sin grobund i forskellene. Men 
noget af det som folk, der kommer hertil 
– hvad enten det er fra Rusland, Asien, 
Amerika, Europa, Mellemøsten eller Afri-
ka – har fælles, er tiden lige nu. Og det er 
det fælles, der interesserer mig.”

Et samtidsakademi
”Derfor fungerer Perspektivet som et 
åbent samtidsakademi, et sted hvor den 
enkelte får mulighed for at dele sine 
synspunkter, holdninger og værdier med 
andre. Jeg er stærkt påvirket af filosoffen 
Hannah Arendts opfattelse af menneske-
lig frihed, som hun definerer som den 
åbenhed, hvormed vi hver især gør os 
modtagelige for andres unikke perspektiv 
på verden.

Offentlighedsskabet eller samtalefæl-
lesskabet, den åbne samtale inden for 
en almentilgængelig offentlighed er for 
Arendt selve grundlaget for det fælles-
skab, hvori den enkelte har mulighed for 
at blive sig selv som person. Vel og mærke 
et fællesskab, hvor flerheden af meninger 
og perspektiver ikke reduceres. 
Samtidig er det jo i det vi har fælles, i det 
generelle, at vi kommunikerer. Så vores 
opgave her, det mål vi har sat for Perspek-
tivet Museum, er, at kommunikere ved at 
perspektivere. Det er vildt kompliceret, 
men det er det vi vil.”

Jeg er ikke vild med begrebet  
lokalmuseum
Hvordan nåede I frem til den præmis? 

”Som du sikkert allerede har opdaget, 
ser vi det som vores opgave, at forbinde 
Tromsø med resten af verden. Derfor er 
det oplagt at tage udgangspunkt i dette 
flerkulturelle aspekt, som præger stedet, 
men som – i parentes bemærket – mærke-

Astri Fremmerlid
Cand.Phil i etnologi, sociologi og geografi
1984 -1989 Distrikskonservator for 

Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord og 
Skånland 

1989-1991 Leder af Trondarnes 
Distriktsmuseum, paraply for 
15 museumsenheder

1991-1993 Museumslektor ved 
Universitetsmuseet Tromsø

1993 Projektleder, etablering af nyt 
museum i Tromsø

1994 Førstekonsulent og 
koordinator for det nationale 
dokumentationsprojekt: 
digitalisering af 
universiteternes samlinger 

1995 Direktør, Perspektivet 
Museum, Tromsø

Desuden medlem af en lang række råd, 
udvalg, bestyrelser og kommitter, der 
vedrører norsk kulturarv, museologi m.v

Astri Fremmerlid med Gårdhund. 
Foto: Annesofie Becker, 2015.
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Homo Religiosus, det religiøse menneske, handler om erfaring med det oversanselige uanset trosretning. Udstillingen 
dokumenterer forskellige Tromsøborgeres religiøse praksis og er lavet af alle de ansatte på Perspektivet Museum i 
samarbejde med billedkunstner Lawrence Malstaf og musiker Aggie Peterson. 
Fotos: Mari Hildung, 2015.
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res af to ting, samtidsdokumentation og 
kommunikation. Alle andre aktiviteter 
måtte rettes ind efter det. Jeg ville finde 
en måde at bruge det historiske materia-
le, herunder vores store samlinger, så det 
kunne skabe nye perspektiver, nye måder 
at se på vores egen tid. Men ikke i form af 
kundskabsundervisning i klassisk for-
stand. Her er vi gået en anden vej. Man 
skal ikke forlade museet med en gaben. 
Vi har ganske enkelt ikke lyst til at docere. 
I stedet forsøger vi at engagere menne-
sker og få dem til at danne sig en mening 
om tingene – blandt andet ved ikke at 
lægge skjul på, at det kan være svært for 
os der arbejder i museet, at finde ud af, 
hvad vi selv mener. Som du forstår opfat-
ter jeg tvivlen som en styrke og som en 
del af den samtale vi ønsker at føre med 
offentligheden.”  

Udstillingsarbejdet må være en åben 
proces
Museets administration flyttede i 2002 ind 
i forfatterinden Cora Sandels hjem på byens 
hovedstrøg, Storgata, skråt overfor det der en-
gang var Kranes Konditori (titlen på Sandels 
mest berømte roman fra 1945). Efter kort tid 
købte museet huset af Tromsø Arbeidersamfunn 
og fra 2004 viser I her de udstillinger museet 
er blevet så kendt for. I Folkeparken og andre 
steder i landskabet ligger 25 antikvariske byg-
ninger, som også er jeres ansvar. Det er et stort 
brød I har slået op. Hvordan arbejder I?

”Et af mine yndlingsmuseer er Musée 
d’histoire naturelle de Neuchâtel i 
Schweiz. Museets snart legendariske leder, 
Christophe Dufour har en dyb forståelse 
af udstillingsarbejdet. Kort fortalt ser han 
det som en skabende proces, hvor ikke 
kun formen, men også indholdet former 
sig undervejs i arbejdet.
Heller ikke på Perspektivet kender vi 
resultatet af vores udstillingsprojekter. Vi 
laver selv al research, ofte bruger vi flere 
år på vores undersøgelser, bygger så vidt 
muligt tingene med vores egne hænder og 
så arbejder vi som i Neuchâtel næsten altid 
sammen med billedkunstnere. Heldigvis 
støtter Kulturrådet her i Norge, hvad man 
kalder genreoverskridende og nye samar-
bejder. Og der findes et privat fond, ”Frit 
Ord”, der støtter katalogudgivelser, som 
tager del i den offentlige samtale.”

Den offentlige økonomi må sørge for, 
at vi i museerne kan tænke frit
”Lige nu viser vi udstillingen Homo Religi-
osus, det religiøse menneske. Her bruger 
vi museet som arena for en diskussion 
om religion, det som skolen eller kirken 

ikke formår, på trods af, at konflikter, 
der bunder i religiøse spørgsmål fylder 
voldsomt i den offentlige debat. Udstillin-
gen fremhæver, hvad vi kalder hverdags-
religiøsiteten, sådan som den praktiseres 
i forskellige trossamfund her i Tromsø og 
som vi har fulgt i en række år. Dette doku-
mentariske materiale kaster faktisk et helt 
nyt blik på Tromsø. Hvis du vidste hvor 
mange hellige rum der findes her i byen! 
Sammen med Homo Religiosus viser vi 
fotografen Eivind H. Natvigs dokumen-
tariske serie om sognepræsten Anders 
Roslands arbejde på nogle af de over 
2000 beboede øer og skær på Helge-
landskysten, hvor den norske kirke har 
spredt sine kirker og bedehuse. Rosland 
forretter ikke kun kirkelige handlinger, 
han underviser også i havkajaksejlads og 
udviser et sjældent socialt engagement.  
Bortset fra at jeg har et kærlighedsforhold 
til fotografi, så giver serien et fuldstændig 
enestående perspektiv på betydningen af 
den religiøse erfaring for den enkelte og 
for det fælles”.

Perspektivet viste i 2005 en udstilling, Flytende 
Russisk,  om russiske sømænd, hovedsagelig 
fra trawlerskibe, der efter Sovjetunionens 
fald vendte tilbage til Tromsø uden at I rigtig 
vidste hvorfor og som ingen i byen havde lyst 
til at lukke indenfor. Du skriver i forordet 
til kataloget: ”I små klynger så vi sjøfolkene 
vandre opp etter Storgata, de skilte seg ut og 
talte et språk de færreste i Tromsø forsto”. Jeg så 
desværre ikke udstillingen, men kataloget, der 
er baseret på jeres opsøgende arbejde på skibene, 
læser jeg som var det en roman. I år har jeg 
haft fornøjelsen at tilbringe et par dage med 
dig og dit personale. Sjældent har jeg oplevet så 
engageret en forsamling. Hvad skyldes al den 
vitalitet i museet?

”Det er nok flere ting som spiller ind, 
men jeg synes det må være naturligt at 
pege på størrelsen, det at museet ikke 
er større end at vi, der arbejder her kan 
rette blikket mot en felles horisont, som 
man siger på norsk. Mange og langtrukne 
møder eller fjollet bureaukrati må ikke 
stjæle arbejdsglæden. Vi har alle sammen 
behov for at føle os som en del av noget 
større end det, der kun vedrører mig og 
mit. Vi skal have lov til at trække på hele 
registret af talenter og til at se konkrete 
resultater av vores indsats. Dét giver god 
energi og lavt sygefravær! 

Man kan vist godt tillade sig at mene, at de 
bevilgende myndigheder må være overordentlig 
tilfredse med hvad I – og de – får ud av 6 ½  
årsværk og et budget på 6-7 mio. i Tromsø”.

Museum showcase lighting by Roblon

“When you
walk in here, you
get absorbed
in the details of
the small exhibits
and you want
to read every
information panel.”

www.roblon.com

Roblon_skyscraper_New_E.indd   5 15.05.15   09:50
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For 100 år siden var der kun få 
formaliserede uddannelser for 
kvinder. Det betød ikke, at kvin-
der manglede viden, kunnen og 
erfaring, men at de selv måtte 
stykke deres ”uddannelse” 
sammen. Væver Mette Wester-
gaard (1866-1951) var en sådan 
kvinde, som nåede langt uden 
en formaliseret uddannelse. 
Hun var en karismatisk igang-
sætter med tårnhøje faglige 
kvalitetskrav og en utæmmelig 
nysgerrighed. Hele sit lange liv 
udviklede hun nye væveme-
toder, der var særligt egnede 
til storproduktion uden, at der 
blev gået på kompromis med 
udførelse og udtryk. Hun slog 
igennem med et brag, da hun 
på en stor industriudstilling i 
Berlin 1910-11 udstillede sine 
håndvævede langsjaler i silke, 
der efterfølgende blev solgt i 
hele Europa. 
På den tid var det usædvanligt 
at møde håndvævede silke-
stoffer, fordi det var svært at 
få silke egnet til skaftevæv; det 
var forbeholdt industrien. Mette 
Westergaard havde imidlertid 
på en studietur til Schweiz set 
bondekoner væve de smukkeste 
silkestoffer, og hun besluttede, 
at det ville hun også gøre.

Af Minna Kragelund, ph.d.,  
seniorforsker Museum Vestsjælland

Design

Mette Westergaard 

– et EU-projekt om kulturturisme og håndværk

Det var med sjaler som disse, at Mette Westergaard startede sin internationale 
karriere i 1911. Intet under at mange kvinder i Europa ville smyge disse elegante sil-
kesjaler om sig. På Designmuseum Danmark findes fire eksemplarer i de for hende så 
karakteristiske changerende lette stoffer. De er ca. 250x60 cm og vævet på en trend af 
sort, tynd merceriseret bomuld. – Gengivet efter C. Paludan: Vævekunst. Det danske 
Kunstindustrimuseum 2003, s. 67. 
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Lokal interesse
Når denne væver har lokal interesse for 
Museum Vestsjælland, skyldes det, at 
Mette Westergaard i over 30 år tilbragte 
sommerhalvåret i det vestsjællandske. 
Hver sommer flyttede hun sin væveak-
tivitet fra København til Nekselø vest 
for Sjælland, hvor parret boede på hans 
lystgård Strandbjerggård. Fra 1917 til ca. 
1950 sad hendes ansatte og elever her 
og vævede, og 2-300 vævere har således 
nydt godt af den skønne natur på Nekselø 
samtidig med, at de passede deres arbejde 
eller var i lære. En historie, som aldrig er 
fortalt. 
I biografier og artikler om Mette We-
stergaard noteres det kort, at hun om 
sommeren flyttede sine vævere og 
elskede katte til Nekselø. Det lyder som 
en sommerfornøjelse, men i løbet af un-
dersøgelsen er det kommet frem, at det 
drejede sig om 6 måneder hvert år. Parret 
videreførte deres højborgerlige selskabe-
lighed på Nekselø, men nu med frem-
stående familiemedlemmer og en del 
kunstnere. Deres liv har stået i skærende 
kontrast til de ca. 50 fastboendes daglig-
dag med husdyr og dyrkning af marker. 
Ingen har imidlertid på tryk bemærket 
det som usædvanligt, og mange fra adelen 
og højborgerskabet gjorde jo det samme 
på den tid – lige bortset fra at de ikke 
samtidig styrede et værksted med vævning 
af tekstiler til verdensudstillinger! Jeg har 
intet svar på, hvorfor denne historie ikke 
er fortalt før. 

Guidede ture og udstilling 
I juli i år arrangerede Museum Vestsjæl-
land i samarbejde med Holbæk Muse-
umsforening og foreningen ”Vævere i 
Vestsjælland” syv guidede ture med titlen 
”Nekselø – vævernes ø”. Foreningen 
etablerede et ”feltværksted” på Nekselø, 
hvor ca. 20 af foreningens medlemmer i 
tre uger demonstrerede udvalgte Mette 
Westergaard-teknikker på seks væve. 
Efterfølgende er Museum Vestsjælland og 
væveforeningen i gang med at arrangere 
efterårsudstilling på Museum Odsher-
red – museets afdeling i Nykøbing Sj. 
Konceptet fra Nekselø tages med, men 
udvides nu med et stærkere perspektiv op 
til nutiden, idet medlemmer af ”Vævere 
i Vestsjælland” udstiller nye stofbaner 
inspireret af Mette Westergaards vævetek-
nikker og farvevalg. 

Kristian Møhl-Hansen
Sideløbende med silkevævningerne vævede 
og udstillede Mette Westergaard gobelin ef-
ter forlæg af maleren Kr. Møhl-Hansen, der 
malede planter og dyr i jugendstil. Mange 
betragtede ham som den unge fornyer 
af kunsthåndværk, og Mette Westergaard 
udviklede gobelinteknikker, der egnede sig 
særligt til at gengive Møhl-Hansens bløde 
streg. Resultaterne indbragte medaljer 
og anden hæder til dem begge bl.a. på 
verdensudstillingen i San Fransisco 1915 
og derefter på en lang række tilsvarende 
udstillinger fx i Chicago, Barcelona, Paris, 
Christiania, Malmø og i mange tyske byer. 
Mette Westergaard tog nye materialer til 
sig og havde i perioder ti vævere på sit 
værksted i København. Her vævedes bl.a. 
møbelstoffer i geometriske mønstre med 
en glansfuld overflade samt lette, chan-
gerende gardinstoffer. Aftagerne var bl.a. 
fem ØK-skibe, Danmarks Rederiforening, 
Kongeskibet Dannebrog, Christiansborg, 
Tuborg, Hirschsprungs Samling, rådhu-
sene i København og Århus samt en lang 
række private hjem. 

Handelstalent og organisatorisk tæft
Mette Westergaard var datter af en driftig 
grosserer i Fredericia og viste selv et 
udstrakt forretningstalent. Omkring 1900 
opsøgte hun i kortere perioder tidens 
bedste vævere i Danmark og Norge for at 
lære deres specialer. Det var dels figura-
tiv vævning, såkaldt kunstvævning bl.a. i 
gobelinteknik, dels produktion af bolig- 
og dragttekstiler vævet som metervarer på 
skaftevæv. 
Fra 1906 dannede hun par med fuld-
mægtig i finansministeriet Einar Schütte, 
og de to førte stor selskabelighed i hans 
lejlighed i Dronningens Tværgade i Kbh. 
En gang om måneden samledes tidens 
førende kulturpersonligheder til diskussi-
on, gode middage, musik og dans. Mette 
Westergaard fremtonede borgfrueagtig i 
sin mørke kjole med hvidt bryststykke, og 
hun styrede sit eget imperium – vævestue, 
skole, udsalg og udstillingsvirksomhed 
– med lige dele munterhed og kompro-
misløshed. Hundredvis af vævere fik indtil 
1950 inspiration, uddannelse og levebrød 
hos hende. 

Væver Mette Westergaard havde udsalg af stoffer i forbindelse med sit værksted i 
København. Her står hun i sin karakteristiske borgfrueagtige stil foran hylderne, der 
viser forskellige oprullede møbelstoffer. På øverste hylde ses unika-arbejder bl.a. puder og 
tevarmere, hvoraf nogle er vævet efter forlæg af maleren Kristian Møhl-Hansen.  
– Gengivet fra tidsskriftet Haandarbejdets Fremme 1952, s. 114. 
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midles på en meningsfuld måde. Tredje 
og sidste del af pilotprojektet er åbningen 
af ”Vævernes Hus” i foråret 2016. Her 
vil Mette Westergaard og hendes virke 
endnu engang stå i centrum via udstil-
ling, vævedemonstration, foredrag mm, 
og hun bliver således en vigtig ”aktør” i 
bestræbelserne for bære vævehåndværket 
med ind i fremtiden.
Samlet set bliver der tale om levende 
kulturarvsformidling med to perspektiver: 
et lokalt-og kulturhistorisk perspektiv, 
som Museum Vestsjælland står for, og et 
tekstilfagligt og æstetisk perspektiv, som 
Vævere i Vestsjælland står for. Der væves 
og fortælles i en engagerende formid-
lingsform, der henvender sig til kunst-
håndværkere, private som professionelle 
vævere, kulturhistorisk interesserede og 
turister.  
Med 200 nulevende aktive vævere i 
Vestsjælland og med en hundredårig 
stærk vævetradition på egnen anser både 
museum og forening temaet vævning som 
skræddersyet til projekter inden for kul-
turturisme med appel til nysgerrige både 
nationalt og internationalt. 

Udstillingen om Mette Westergaard, kan ses på 
Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs fra 16. okt.
www.vestmuseum.dk. 

det autentiske primært ligge i Mette We-
stergaards vævetekniske og æstetiske virke 
og sekundært i hendes unikavævninger 
og metervarer. 

EU-projekt og kulturturisme
Relationen mellem museum og vævefor-
ening har stået på et par år og har været 
befordrende for begge parter. Vi har 
opsøgt lokaliteten Nekselø og foretaget 
vidensindsamling gennem en tidsrejse på 
50-100 år. Det har vist sig, at samarbejdet 
mellem de to professionelle parter, der 
på hver deres måde arbejder med lokal 
historie og særpræg, har fået megen 
bevågenhed både hos publikum og hos 
bevilgende instanser bl.a. inden for kul-
turturisme. 
I løbet af de tre uger på Nekselø er 
projektet blevet en del af et EU-projekt, 
idet foreningen ”Vævere i Vestsjælland” 
har fået svar på den sidste ansøgning, så 
foreningen nu har rejst de nødvendige 
600.000kr til en begyndende etablering af 
”Vævernes Hus” på Kattrup Gods ved 
Jyderup. Godsets tidligere mejeri sættes i 
stand som foreningens domicil og besøgs-
sted både for lokale, turister og kursister 
samt for foreningens produktion. 
Det gennemførte projekt på Nekselø og 
udstillingen på Museum Vestsjælland med 
åbning ca. 1. okt. i år er indskrevet som 
pilotprojekt vedr. erfaringsindsamling 
om, hvordan vævning før og nu kan for-

Museologisk greb
Mette Westergaard er repræsenteret på 
Designmuseum Danmark, Nationalmuse-
et og Museum Sønderjylland, Sønderborg 
Slot, men derudover kender jeg ikke til 
museumsgenstande fra hendes hånd. 
Måske skyldes dette, at de fleste af hendes 
vævninger var brugsstoffer, der blev slidte 
og måske kasserede.  
Vi har således ret få, fortrinsvis privateje-
de, unikke genstande udgået fra Mette 
Westergaards værksted. Udstillingsgrebet 
er derfor, at vi går i hendes fodspor og 
koncentrerer os om at formidle væve-
håndværket og dets udførelse i de sidste 
100 år. På Nekselø har væverne i feltværk-
stedet skaffet sig erfaringer både med den 
immaterielle og materielle kulturarv ved 
at genvæve nogle af Mette Westergaards 
væveteknikker. På udstillingen udnyttes 
denne erfaring og viden formidlings-
mæssigt ved, at der fokuseres på den 
immaterielle kulturarv dvs. mundtlig og 
praktisk overlevering af et håndværk og 
ikke på historiske unikagenstande, som 
museer normalt udstiller. De stofbaner, 
som væverne efter Nekselø-projektet 
væver til udstillingen i Nykøbing Sjælland 
viser, hvad Mette Westergaards virke kan 
inspirere til i dag både som håndværk og 
kunsthåndværk. Hun trækker lange spor 
efter sig. 
Hvis man vil tale om autentisitet i dette 
formidlings- og udstillingsprojekt, så må 

Væver og designer Gitte Karlshøj bøjer hovedet for at analysere Mette Westergaard-prøver i Nationalmuse-
et. Da hun for et par år siden flyttede tilbage til sin hjemegn ved Kalundborg, fandt hun ud af, at der i 
Vestsjælland bor ca. 200 aktive vævere, og hun ville samle dem om fælles opgaver. Det blev til foreningen 
”Vævere i Vestsjælland” i 2011 og med hende som formand. - Foto: Minna Kragelund. 

Den sidste dag på Nekselø blev der arrangeret et 
træf for nulevende danske vævere, der matcher 
Mette Westergaard i international repræsentation. 
12 vævere trodsede lange distancer og ferieplaner 
og mødte op, bl.a. dansk vævnings nestor Inge 
Bjørn, Hanne Vedel, Anne Marie Egemose, Berthe 
Forchhammer, Gina Hedegaard Nielsen, Lise 
Frølund og Jens Friis. Det blev en intens dag med 
fingre og øjne langt nede i trådene. Foto: Jens K. 
Nørgaard. 

Litteratur 
Minna Kragelund: Biografi af Mette Westergaard i 
Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Kbh. 2000-2001, 
www.kvinfo.dk/side/597/bio/1497/origin/170 
Charlotte Paludan: Vævekunst. Dansk håndvæv-
ning i det 20. århundrede. Bestandskatalog. Det 
danske Kunstindustrimuseum. Kbh. 2003.
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En kyndig samarbejdspartner

Der er en tradition for, at Foreningen 
Danske Folkedansere i samarbejde med 
det lokale museum afholder en udstil-
ling i forbindelse med både nationale og 
nordiske stævner. Dragtudvalget havde 
allerede lavet et stort forarbejde – et 
forslag til udstillingstema og en liste over 
egnede udstillingsgenstande. Viborg 
Museum sagde naturligvis ja til samar-
bejdet. Viborg Kommune var i forvejen 
gået aktivt ind planlægning og afvikling 
af arrangementet, og museet har bl.a. 
til opgave at understøtte kommunens 

På Viborg Museum fik vi en henvendelse fra Nordleks dragtudvalg 
i slutningen af 2013, om vi ville lave en udstilling i forbindelse med 
det store nordiske folkedanserstævne i Viborg i sommeren 2015. 
Nordlek er et nordisk folkedansestævne, der afholdes hver tredje 
år på skift i de nordiske lande. I de mellemliggende år afholdes 
nationale stævner rundt om i Danmark.

Af Margit Petersen, konservator  
Viborg Museum

Godt Stof 
– mønstervævede hvergarnsstoffer i danske folkedragter

Dragter

Udvalg af dragterne fra stilperioden Louis XVI. 
Stilen ligger mellem rokoko- og empiremoden.
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eventstrategi. Desuden er et samarbejde, 
hvor en væsentlig del af researcharbejde 
allerede var foretaget, jo bekvemt, ikke 
mindst fordi vi kunne have fuld tillid til 
dragtudvalgets faglighed. Det skal dog til-
føjes, at selvom egnede genstande kendes, 
var det et stort administrativt arbejde at 
indhente låneaftaler og få genstandene i 
hus, og det var et tidskrævende arbejde at 
montere de mange dragter. Desuden var 
det jo væsentligt med markedsføring, og i 
dette tilfælde blev den målrettet tekstil-
faglige institutioner og foreninger i hele 
landet ud over den sædvanlige kreds af 
informationsmodtagere i lokalområdet.
Udstillingens fokus er de mønstervævede 
hvergarnsstoffer i danske folkedragter; 
vi udstiller 93 dragtdele udlånt fra knapt 
30 museer og privatsamlinger. Der findes 
flere, men emnet og mangfoldigheden 
er rigt repræsenteret i udstillingen. 
Landsforeningens Danske Folkedan-
seres Dragtudvalg har et formidabelt 
kendskab til danske bondedragter fra 
perioden 1750-1850. Mange af dragterne 
er grundigt beskrevet i dragtudvalgets 
egne vejledninger til folkedansere, der 
selv fremstiller dragter til folkedans. 
Adskillige har været udstillet ved andre 
store folkedansearrangementer rundt om 
i landet. Desuden er mange af netop de 
udstillede dragter beskrevet og analyseret 
af væveren Paulli Andersen og publiceret 
i Danske bondevævninger, Hvergarnsstoffer ca. 
1750-1850 fra 1981. 
Det har været meget berigende og en 
stor fornøjelse at arbejde sammen med 
de kyndige folk fra dragtudvalget og at 
knytte ”nørdet” viden med almen dan-
markshistorie. 

Ord på dragter
Museets opgave har været at sætte ord 
på, hvorfor der skete en udvikling i 
væverhåndværket i landområderne netop 
på dette tidspunkt. I sidste halvdel af 
1700-tallet var der fred i landet, og der 
var basis for udvikling. Oplysningstidens 
tanker om mere frihed, der bl.a. førte til 
stavnsbåndets ophævelse i 1788 og efter-
følgende landbrugsreformer forbedrede 
levevilkårene på landet. Forholdene på 
landet kan sammenholdes med købstæ-
dernes forhold, hvor især håndværkslau-
gene fastholdt håndværkernes tilknytning 
til byerne og fastsatte krav til, hvad en 
håndværkssvend skulle kunne præste-
re. I byerne var de fleste håndværkere 
specialiserede, og de havde ikke anden 
beskæftigelse. På landet havde man stadig 
i 1700-tallet en stor grad af selvforsynings- 
og naturalieøkonomi, og de små midler, 

Gitte Nødskov fra NORDLEKs dragtudvalg iført folkedragt ved åbningen af udstillingen. 

man havde til køb af luksusvarer, fik man 
ved salg af landbrugsvarer på markeder i 
byerne. Enkelte håndværksfag f.eks. smed 
og væver måtte udøves på landet, men 
der var begrænsninger for, hvad de måtte 
producere og det kun til salg på landet. 
En del bondehåndværkere drev også 
landbrug 
Udstillingen skulle formidles både til 
folkedansernes egen kreds og vidende 
tekstilkyndige, men også til alment histo-
risk interesserede museumsgæster. Det 
har været spændende og udfordrende. 
Vi har tilstræbt enkle og klare tekster og 
prioriteret et fokus på genstandene ud fra 
vinkler som væveteknik, mode eller æste-
tisk – som kunsthåndværksobjekter. Des-
uden er der lavet et katalog med faktuelle 
oplysninger, som kan lånes i udstillingen 
og købes med hjem.

Sejlivede myter og hvergarn
Udstillingens undertitel: ”Mønstervævede 
hvergarnsstoffer i danske folkedragter” 
kan synes lidt tung og indforstået; på 
trods af mange års museumsfaglig anke 
mod begrebet ’folkedragt’, der for nogen 
nærmest signalerer en uniformslignende, 
entydig, egnsbestemt dragt, har vi fast-
holdt begrebet: Det sender et signal om 
emnet og er velkendt og afgrænset, og 
både i udstillingsform og -tekster fortælles 
om bondestandens mangfoldige klæ-
dedragt, og at bønder så vel som andre 
naturligvis fulgte den herskende mode. 
Begrebet folkedragt og nationaldragt er 
en sejlivet myte, opstået i slutningen af 
1800-tallet i den nationalromantiske peri-
ode, og brugt af folkedansere i større el-

ler mindre grad lige siden. Sejlivet, fordi 
især folkedansere har brug for forbilleder 
til deres dragter, og det er naturligt, at 
man prøver at genskabe en dragt, der har 
tilknytning til det sted, hvor man kommer 
fra. Tidligere lavede folkedanseforenin-
ger en konkret vejledning til konkrete 
egnsdragter, og derfor fik det nærmest 
uniformspræg, når der var flere samlet 
med nøjagtigt samme dragt. I dag laves 
vejledningerne mere nuancerede, men 
udgangspunktet for dragterne er fortsat 
de bevarede dragter på museer og i pri-
vatsamlinger.
Ordet ”hvergarn” er heller ikke velkendt 
hos ret mange. Både publikum og kol-
legaer spørger ind til, hvad det egentlig 
er. Vi oplever også, at nogen læser det 
for ”hverdagsstoffer”, og det er jo lidt 
uheldigt. Hvergarn er benævnelse for stof 
vævet med en trend af hør og et islæt af 
uld, og vi valgte at fastholde det præcise 
navn og håber, publikum bærer over med 
det eller endog værdsætter at lære nyt. 
Stof af hvergarn var helt almindeligt op 
til 1900-tallet. Stoffet var relativt nemt at 
væve, skulle ikke efterbehandles og hør-
trenden betød, at stoffet var lidt stift og 
derfor lettere at holde i facon. Hvergarn 
blev brugt til stort set alle former for 
beklædning og til sengeforhæng. 

Drejl, damask og det grove danske
Udstillingens historiske perspektiv belyser 
i korte træk, hvordan der i sidste halvdel 
af 1700-tallet blev oprettet tekstilmanufak-
turer rundt om i landet. Tekstiler af god 
kvalitet er blevet importeret siden vikinge-
tiden, men den merkantilistiske ideologi 
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Konservator Margit Petersen er ved at undersøge en gilet udlånt fra Thisted Museum. 

Udsnit fra en mandstrøje af plettøj i hvergarn. 
Trend af blå hør og islæt af entrådet mørkeblå uld 
til bunden og rød, lysbrun og lysgrøn til mønster-
pletterene. Privat eje, KBH. 

Line Kortsen Kristensen er ved at klargøre væven. Hun er i praktik på Viborg Museum som tekstilfor-
midler. I udstillingen fortæller hun om vævens historie og viser, hvordan man væver hvergarn. 

Snøreliv stilperioden Louis XVI. Hvergarn 
i drejlsmønster og et bemærkelsesværdigt flot 
skrædderarbejde. Trend af ubleget hør og islæt af 
entrådet uld i rød, blå og grøn. Udlånt af Vend-
syssel Museum.  

satte gang i tankerne om en tekstilpro-
duktion inden for kongeriget. I Danmark 
har man vævet relativt grove tekstiler til 
eget forbrug, og håndværksmæssigt er 
der vævet lærred til sengelinned, særke 
og skjorter, og tætvævet olmerdug og 
bolster til dyner i forholdsvis enkel teknik. 
Nu ønskede man i højere grad at blive 
selvforsynende i Danmark med også gode 
kvaliteter af specielt hørtekstiler i især de 
komplicerede drejlsmønstre. Drejl er be-
nævnelsen for mønstre, ofte ternede, med 
henholdsvis trend og isletseffekt, således 
at der for ensfarvede tekstiler dannes en 
slags skyggemønstre. Mønstrene og tek-
nikken er stadig velkendt i de såkaldte da-
maskduge. I Gudumlund i Himmerland, 
på Brahetrolleborg på Fyn og i Køng på 
Sydsjælland lykkedes det i særlig grad at 
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igangsætte en hørproduktion, hvor man 
oprettede spinde- og væveskoler og antog 
engelske og tyske fagfolk til oplæring af 
især bondedrenge i de mangeskaftede 
vævninger. Hørproduktionen i Køng er 
den bedst beskrevne. 
Ved at lægge disse produktioner på lan-
det og oplære folk her kunne man dels 
producere linned til hoffet og godserne, 
og dels højne levestandarden på landet, 
da der kunne tjenes ret godt på linned-
fabrikationen. Ved at lægge hørproduk-
tionen på landet tæt på hvor hørren blev 
dyrket kunne hele produktionsforløbet 
kontrolleres og effektiviseres. Nogle af 
eleverne blev i produktionen, nogle vend-
te tilbage som godsvævere hvor de kom 
fra, og andre igen slog sig siden hen ned 
som landsbyvævere. 

Skafter, tramper og den svære teknik
Vævning af drejl krævede avancerede 
væve med mange skafter og tramper, og 
når en væveelev havde lært sig at håndte-
re det, åbnede der sig et væld af mulig-
heder. Hidtil havde en almindelig væver 
blot vævet fireskaftsvævning og fremstillet 
ensfarvet, stribede og ternede stoffer. 
De nyuddannede drejlsvævere brugte 
drejlsteknikken til hvergarnsstoffer, og de 
brugte de ny vundne kundskaber til at ud-
vikle og væve mønstre inspireret af trykte 
købestoffer. Disse særlig fine mønstervæ-
vede tekstiler blev anvendt af landbefolk-
ningen til stadstøj syet af landsbyskrædde-
ren efter den nyeste mode. 
Det kan være vanskeligt at forstå hvorfor 
det at væve mønstervævet med flere skaf-
ter og tramper er så nyskabende. Vævere i 
dag har bøger med opskrifter og metoder 
til håndtering af egne mønstre. I udstil-
lingen har vi brugt den illustration, at der 
til en af de almindelige vævemønstre til 
stribet stof i kipper skal bindes 16 knuder 
korrekt mellem skafter og tramper. Til 
den relativ simple drejl, der er sat på 
væven i udstillingen, skulle 144 knuder 
bindes korrekt og til de mest komplicere-
de drejlsmønstre eller såkaldt rudret drejl 
i udstillingen er vi oppe på 576 korrekte 
sammenbindinger. Derudover skal der 
naturligvis sølles korrekt på de mange 
skafter. 

Jylland i front
Udstillingen fortæller således en bemær-
kelsesværdig nichehistorie: At der på 
relativt få år fra 1780-erne til 1850-erne 
sker en teknologisk udvikling i nogle af 
landsbyvævernes formåen, en udvikling, 
der ikke sker i byerne, for der køber man 
fortsat sit tekstil importeret fra udlandet. 

Denne udvikling er medvirkende til, at 
landbefolkningens klædedragt efterhån-
den mere og mere ligner byfolks. Med 
tiden forsvinder drejlsvæverne igen, da 
de industriproducerede tekstiler vinder 
indpas, og forskelle i klædedragten på 
landet og i byen udjævnes. Ved at sætte 
fokus udelukkende på dragtdele syet af 
mønstervævet hvergarn får vi et billede af 
den mangfoldighed og den vævetekniske 
kunnen fra slutningen af 1700-tallet og 
indtil en egentlig industrialisering overta-
ger produktionen.
I udstillingen vises dragtdelene enkelt-
vis monteret på forskellige typer giner 
og ophængt i forskellige højder for på 
den måde at sætte fokus på tekstilernes 
materiale og dragtdelenes snit. Man vil 
kunne se, at moden udvikles forskelligt 
rundt om i landet, og fra visse egne er der 
bevaret relativt meget med samme møn-
sterforlæg. Det ses f.eks., at modeændrin-

gerne oftest skete i Jylland før de nåede 
til Sjælland. På Sjælland havde man. til 
gengæld bl.a. haft en tendens til at pynte 
sit tøj med flere og større sølvknapper. 
Visse vævemønstre blev tilsyneladende 
kun vævet i bestemte egne, f.eks. kendes 
det stribede hamborghvergarn kun på 
Falster.
Man kan også se, at ældre dragtdele blev 
genbrugt med moderne tilføjelser, eller at 
en lang vest i LouisXVI-snit kortes op, da 
det blev moderne i empiretiden
Det kan være vanskeligt at forstå, hvordan 
disse komplicerede vævemønstre væves. I 
hele udstillingsperioden er der opsat en 
væv, hvor forskellige personer indimellem 
vil demonstrere vævens funktion. 

GODT STOF 
Mønstervævede hvergarnsstoffer i danske folke-
dragter kan ses frem til d. 30. august 2015

Trendtrådene skal vindes om bommen, så den er klar til at blive søllet, rittet og frembundet til forbommen. 
Herefter forbindes sølleskafter og tramper efter det planlagte mønster. Efter mange dages arbejde er det 
spændende om alle er korrekt forbundet.
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Anmeldelse

Sandheden om plakatens væsen er meget 
banal.
Men åbenbart for banal til de kommuni-
kerende hjerner, der har udtænkt dette 
store signal.
Anstrengelserne er spildt.
Ikke skønne spildte kræfter, men tankeløs 
mangel på samme.
Den hemmelighedsfulde meddelelse 
gentages tappert ned af Ny Vestergade, 
banner efter banner hen mod museets 
hovedindgang, uden at nogen bliver 
klogere. 

Det er ikke mit indtryk, at museerne 
bader i penge.
Her er de spildt.
Ingen forstår hvad det handler om.
I min optik er det eneste man ikke behø-
ver vise: En bus.
Uanset farven.
Alle ved hvordan en bus ser ud.

Men skriv Krigsafslutning.
Skriv KZ lejre.
Skriv redning af 10.000 fanger.
Skriv om indsatsen.
OG busserne!
Skriv årstallet….så vi kan se hvilken krig 
det drejer sig om?
Historien, som udstillingen gør sig umage 
for at fortælle, fortjener større omhu, 
også udenpå bygningen, hvor så mange 
mennesker færdes, end den her har fået.

Kommunikation er et fag.
Hvis ingen gør sig umage og tænker op-
gaven igennem forvandles det veloplagte 
verdenshav til en meget lokal andedam.
Ærgerligt!

Af Per Arnoldi, kunstner

Nedenfor mine vinduer i Nybrogade  
  glimter verdenshavet : Frederiks-

holms Kanal, smukt opdelt af Marmor-
broen og Prinsens bro og ligeså smukt 
indrammet af Christiansborgs ridebane 
og ikke mindst, Nationalmuseet, Prinsens 
Palæ.
Arkitekturen er klart tænkt og gennem-
ført og den forestående opstramning af 
kanalens kaj vil formentlig bidrage yderli-
gere til de rene linier.
Men, så holder klarheden op, og et lille 
mysterium melder sig.
For på Nationalmuseets facade annonce-
rer et meterhøjt banner sommerens og 
efterårets væsentlige udstilling:
DE HVIDE BUSSER.
Og hvis en udlænding skulle være i tvivl 
om indholdet af det annoncerede står der 
nedenunder:
THE WHITE BUSSES.
Og det er så det!
Der står ikke et ord om hvad udstillingen 
handler om, hvad de hvide busser endsige 
the white busses var for noget.
Krigen er ikke nævnt, evakueringen fra 
de tyske dødslejre ikke nævnt, den heroi-
ske indsats ikke nævnt.

For tydelighedens skyld er der dog et  
grafisk bearbejdet billede af en hvid bus, 
a white bus med et lille rødt kors på.
Kommer der senere en udstilling om DE 
GULE BUSSER, the yellow busses eller 
va’?
Eneste signal udover den kryptiske tekst 
er nogle plamager, som jeg, krigsfødt, 
godt kan decifrere som skudhuller… men 
hvem kan ellers det?
I baggrunden, åndet lys grå på grå, tegner 
sig meget meget utydeligt nogle menne-
skeskikkelser og måske omridset af en 
tysk militærpersons kasket.
Men man skal stille meget skarpt, og der 
skal ikke være for meget direkte sol på 
banneret!

Bortset fra den fryd Jeronimus altid føler 
ved at brokke sig, gentager jeg med lige 
så stor glæde en gammel sandhed:
En plakat virker først hvis den fortæller 
hvad den handler om.
Klart og forståeligt.
Ingen bliver lokket ind af en gåde og da 
slet ikke på en automobiludstilling om 
busser, selvom de utydelige skikkelser bag 
den kunne ligne en kø!
Vi der ved hvad de hvide busser står for, 
behøver kun oplysning om åbningstider 
og entré.
Men alle de andre, og er det ikke dem 
man vil have i tale, er fortabt og hægtet af 
allerede uden for bygningen.
”Handler det om racisme?” spurgte en 
ung student, da jeg præsenterede hende 
for plakaten.
Kommer de sorte busser?
Eller kom de sorte i de busser?
Eller kun de hvide?
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Den tavse andægtighed i det gamle  
 museum gennembrydes af et øredø-

vende brag, mens røg, ild og gnister væl-
ter imod mig. Jeg befinder mig i udstillin-
gen Krudtbrødre – mod har ingen alder 
på det nyrestaurerede Køge Museum. 
En udstilling, der følger krudtbrødrene 
Pelle og Jens, fra svenskerne ankommer 
til byen i 1710, til skibet Dannebroges 
krudtlager eksploderer. 
Action, drama og formidling via iPad-gui-
des er blevet et kendetegn for Museum 
Sydøstsjælland, der for et par år siden 
åbnede Danmarks Borgcenter i Vor-
dingborg. Formidlingskonceptet herfra 
videreføres på Køge Museum, og det er 
på mange måder en perfekt manifestati-
on af de senere års trend om, at museer 
skal levere oplevelser og gøre det til en 
leg at tilegne sig ny viden. Men selv om 
det ligger i tidsånden, at det ikke må være 
krævende at gå på museum, så viser det 
sig alligevel at være det – nu bare på en 
anderledes måde.

Køge Museum er blevet gen-
skabt som et ultramoderne mu-
seum med alt hvad dertil hører 
af scenografiske og sanselige 
virkemidler kombineret med di-
gital formidling. Det er lige efter 
bogen og følger alle trends, der 
skal modvirke museumstræt-
hed. Men er det blevet mindre 
krævende at være museums-
gæst?

Af Ida Bennicke, redaktør og tekstforfatter

Anmeldelse

Den nye museumstræthed
– anmeldelse af Køge Museum

Mig og min iPad
Krudtbrødre er den ene af museets to nye 
udstillinger, der også tæller en mindre 
med titlen Gaver fra fortiden. Med fokus 
på alt fra gravritualer til brudekjoler stil-
ler sidstnævnte spørgsmålene ”Hvem er vi 
i dag? Hvem var vi i går? Og hvorfor er vi 
blevet dem, vi er?”. Vinklen er velvalgt til 
et lille museum, der skal fortælle om sit 
lokalsamfund, og man kunne med fordel 
have givet langt mere plads til Gaver fra 
fortiden, der trods sin beskedne størrelse 
strækker sig over årtusinder, mens hoved-
udstillingen Krudtbrødre handler om et 
punktnedslag i 1710. 
Begge udstillinger er iscenesat med en 
minimalistisk scenografi og grafik, der 
næppe revolutionerer standarderne for 
udstillingsdesign, men omvendt er diskret 
og undgår at overdøve genstandene. 
Formidlingen derimod er ganske utra-
ditionel og opmærksomhedskrævende. 
I billetsalget tilbydes jeg en iPad med 
høretelefoner, der skal være min guide 
gennem museet. Men først skal jeg afle-
vere mit kørekort eller andet id i pant og 
underskrive en erklæring på, at jeg har 
gjort dette. Herefter spørger den smi-
lende vært, om jeg ved, hvordan iPad’en 
skal bruges. Ja, jeg har prøvet det før, på 
Danmarks Borgcenter, hvor jeg fik en 
udførlig forklaring på, hvordan man ved 
hver genstand eller ”tema-indgang” fin-
der et diagram med et mønster, som skal 
indtegnes på iPad’en ved at forbinde en 
række punkter med pegefingeren. Hver 
genstand har et lille skilt med en minimal 
mængde information, og vil man vide 
mere, kan man få en audio-introduktion 
på iPad’en med denne pegefingerma-
nøvre. Herved startes et lydspor, hvor en 
stemme beretter om rummets tema eller 
genstanden foran mig. 
Nogle steder ledsages lydsporet af billeder 
og visualiseringer på iPad’en, og man kan 
se korte film med fagpersoner og kendte 
personligheder, der uddyber historierne 

Krudtbrødre – mod har ingen alder er en af Køge Museums to nye udstillinger, der med effektive 
dramatiske virkemidler fortæller historien om svenskernes ankomst til byen i 1710. 
Foto: Køge Museum.
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Derfor finder du IKKE:
• Kustoder, der tysser
• Uendelige plancher med årstal og fakta
• Masser af ens genstande
• Rum efter rum, der ligner hinanden på 

en prik
Derimod får du helt sikkert:
• Plads til at udforske og lege
• Historier og videoer på din iPad guide, 

tilpasset din alder og interesser
• Få, udvalgte genstande, der fortæller 

historier i stedet for bare fakta
• Interessante og vidt forskellige rum
• En på opleveren”
Man distancerer sig tydeligt fra den vel-
kendte kliche om et museum som et søvn-
dyssende, støvet pulterkammer med sure 
kustoder. Det gælder også beskrivelsen af 
iPad-guiden: “(…) historier, billeder og 
videoer gør historieoplevelsen vedkom-
mende og interaktiv”. Køge Museum 
anvender dermed en særlig museums- 
lingo, som i de seneste 10 års tid især har 
optrådt i markedsføring, fundraising, stra-
tegiplaner og politiske sammenhænge, 
og som afspejler en herskende konsensus 
om, hvad der definerer den ideale muse-
umsoplevelse. 
En oplevelse, hvor alt skal være nemt og 
uden restriktioner: Som museumsgæst 
skal man bevæge sig gennem udstillinger-
ne nærmest i en tilstand af zen, hvor man 
ubesværet tager imod viden og oplevelser, 
mens man drikker sin varme kakao (det 
må man nemlig gerne på Køge Museum). 
Trenden tilsiger, at det helst ikke må være 
krævende at gå på museum. Informa-
tionerne må ikke blive komplekse, og 
teksterne må ikke være længere eller have 
højere lix-tal end teksten på siden af en 
mælkekarton. 
Det undrer mig, at denne forestilling om 
museet som et sted, der skal være på linje 
med alverdens andre underholdnings-
tilbud, stadig er gangbar. Men også at 
det skal være nemt for at være underhol-
dende og få krogen i museumsgæsten. 
Hvorfor skulle man transportere sit 
legeme helt til Køge, hvis man lige så godt 
kan smide sig foran fjerneren derhjemme 
med kakao og skumfiduser? 

En ny kompleksitet
Paradoksalt nok er det dog ikke så sim-
pelt at være gæst på Køge Museum, som 
hjemmesiden lover. Det er en muse-
umsoplevelse, der ikke blot kræver, at jeg 
pantsætter id. Jeg skal også (ved værtens 
hjælp) sætte mig ind i iPad’ens særlige 
menu-system og funktioner. 
Jeg betragter mig selv som en gennem-
snitlig it-bruger, men jeg blev indimellem 

hals hele vejen. Det påkalder sig konstant 
min opmærksomhed og skaber en sær di-
stance til selve udstillingen. Med høretele-
fonerne har jeg desuden lukket omver-
denen ude, og jeg koncentrerer mig om 
at navigere med min iPad. Sådan går vi 
museumsgæster rundt mellem hinanden 
– hver især i færd med at realisere vores 
egen personlige museumsoplevelse. Det 
er således også en meget individualiseret 
museumsoplevelse, der ikke lægger op til, 
at man taler med sin ledsager undervejs – 
en dimension af museumsoplevelsen, som 
jeg personligt plejer at sætte stor pris på. 

Det moderne museumsideal
Køge Museum har fuldstændig tjek på, 
hvad der er oppe i tiden. Museet vil hen-
vende sig til intet mindre end alle, og det 
må for alt i verden ikke blive kedeligt. På 
museets hjemmeside kan man læse at: 
“Det skal være interessant at gå på mu-
seum, uanset om du er syv eller 97. Det 
mantra har vi arbejdet ud fra på Køge 
Museum.

eller lægger et ekstra lag til. Alt dette er 
veltilrettelagt og glimrende fortalt, og 
museet har formået at dramatisere stoffet 
uden at overdramatisere. 

En digital boble
At jeg ikke behøver læse, men kan nøjes 
med at lytte, giver mig mulighed for at 
kigge på genstandene, mens jeg får viden 
om dem ind i ørerne. Det fungerer på 
sin vis rigtig godt, men samtidig etablerer 
iPad’en også en boble omkring mig. Med 
iPad’en om halsen går jeg ikke frit svin-
gende med armene og lader blikket van-
dre på må og få. Jeg oplever ikke rummet 
og genstandenes materialitet med samme 
umiddelbarhed som i en konventionel 
udstilling. Det rum, som umiddelbarhe-
den skaber – for mine egne associationer, 
undren og begejstring – udfyldes straks 
af tilskyndelsen til at vende blikket mod 
iPad’en og lade den mediere dét, jeg ser 
omkring mig. 
Jeg kan ikke frigøre mig fra udstillingens 
formidlingslag, fordi det hænger om min 

Med iPad om halsen og høretelefoner på hovedet er museumsgæsten klædt på til Køge Museums nye 
udstillinger. Det giver en ny dimension til museumsoplevelsen, men gør den også mere individualiseret 
og mindre social. Foto: Køge Museum.
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På den ene side ønsker man altså at 
tilgængeliggøre så meget viden som 
muligt. På den anden side skaber man en 
ny barriere for denne viden med et lag af 
digital kompleksitet, som museumsgæsten 
skal bruge uforholdsmæssigt meget tid 
og kræfter på (og som udelukker visse 
grupper). 

Et friktionsfrit knald?
Jeg har lyst til at vende tilbage og fordybe 
mig i udstillingerne på Køge Museum, se 
de mange interviewfilm og lære genstan-
dene bedre at kende. Jeg har lyst til at 
lægge mig i en af skibshængekøjerne i det 
store rum oppe under taget og bare lytte 
til min iPad. Jeg er ikke blevet klassisk 
museumstræt. Men jeg er alligevel udmat-
tet, bare på en anden måde. 
Man får en anderledes museumsoplevelse 
på Køge Museum, som nok lever op til 
den gængse forestilling om, hvad et mu-
seum skal være anno 2015, men som ikke 
er mindre krævende. De lange tekster 
på væggene er udryddet, og man er godt 
underholdt undervejs. Men iPad-kon-
ceptet har også affødt nye problemer for 
tilgængeligheden og giver anledning til 
fortsat at diskutere betingelserne for den 
gode museumsoplevelse. 
Skal den nødvendigvis være et friktionsfrit 
knald? Skal viden skylles ned med varm 
kakao, eller må det gerne være lidt tørt 
indimellem? Og hvordan kan digitale 
formidlingsformer bruges på måder, 
der bringer museumsgæsten tættere på 
genstandene frem for blot at blive en ny 
barriere?

med information på iPad’en. Det kræver 
god tid at få et substantielt udbytte, idet 
de fleste lydspor varer flere minutter. Det 
digitale medie, der skulle gøre tilegnelsen 
af viden mere ubesværet, skaber dermed 
snarere en informationstung oplevelse, 
der med de mange lag af historier og film 
risikerer at blive lige så trættende som de 
velkendte alenlange planchetekster.

usikker på min egen tekniske formåen, 
og jeg observerede, at andre museums-
gæster, mestendels lidt grå i toppen, helt 
havde fravalgt iPad’en. Hvad mon de får 
ud af den sparsomme formidling? 
Som museumsgæst har man groft sagt 
valget mellem alt eller intet; enten kan 
man nøjes med skiltenes minimale infor-
mationsniveau, eller også overvældes man 

Genstandene og rummene er forsynet med en minimal mængde tekstinformation. 
IPad’en er nøglen til mere viden. Foto: Ida Bennicke.

Udstillingernes minimalistiske scenografi lader genstandene træde frem i stedet for at overdøve dem. 
Formidlingen via iPad er derimod et opmærksomhedskrævende greb. Foto: Køge Museum.
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1. Hug en statue ud af sten. FYSISK
2. Digitaliser din statue med en 3D-scanner. 

DIGITAL 
3. Lav nogle ændringer. Formindsk den. Tilføj 

vinger. STADIG DIGITAL 
4. Print den ændrede skulptur i plastik med en 

3D-printer. FYSISK IGEN.
(Sloan, 2012)2 

I Aalborg var trin 1 i Robin Sloans model 
skiftet ud med to værker fra samlingen: 
Sfinx, en skulptur i messing fra 1947 af 
Wilhelm Freddie (1909-1995), og bronze-
figuren Siddende kvinde fra 1957, af Svend 
Wiig Hansen (1922-1997). Foruden at 
være repræsentative for KUNSTENs sam-
ling af dansk surrealistisk og modernistisk 
kunst, er begge skulpturer valgt, fordi de 
er forholdsvis små og dermed nemme at 
gå omkring med en 3D-scanner. Men ikke 
mindst har de hver sit karakteristiske ud-
tryk, der inviterer til, at man undersøger 
og fabulerer videre på deres formmæssige 
detaljer. 

belig, gennem et 3D-print. Workshoppen 
i Aalborg havde således ikke fokus på at 
kopiere museets skulpturer, men på at 
bruge det digitale format til at lade inter- 
esserede lege videre med museets ’arkiv’ 
af skulpturelle former.1 Pointen er ikke 
at tilsidesætte eller overflødiggøre den 
oprindelige skulptur, men tværtimod at 
øge dens relevans for både den teknologi-
begejstrede del af publikum og for dem, 
der bedst kan koncentrere sig og lære nyt, 
når de får mulighed for ikke bare at kigge 
og læse, men også for at pille og røre og 
komme med deres eget bud på, hvordan 
tingene skal se ud, og hvad de betyder. 

Flip-flop
Den amerikanske forfatter og teknologi-
entusiast Robin Sloan har brugt begrebet 
’flip-flop’ om at skubbe en genstand 
frem og tilbage mellem den fysiske og 
den digitale verden. Under overskriften 
’Dancing the flip-flop’ introducerer Sloan 
til processen på følgende måde:

På en workshop på KUNSTEN i Aal-
borg i marts 2015 har museet ekspe-

rimenteret med at give gæsterne mulig-
hed for at digitalisere, viderebearbejde 
og 3D-printe skulpturer fra samlingen. 
Workshoppen er den første af sin slags på 
et dansk museum. Alt i alt er 3D-tekno-
logien ved at være teknisk og økonomisk 
tilgængelig, for alle der har mod på at 
gøre deres museums-samlinger digitalt 
formbare. Erfaringen fra Aalborg tyder 
på, at denne formidlingsmetode giver del-
tagerne anledning til at opholde sig læn-
ge ved de enkelte kunstværker, ligesom 
de i kraft af den digitale viderebearbejd-
ning, eller ’remixing’, etablerer en følelse 
af medejerskab i relation til museumsam-
lingen. Inddragelsen af 3D-teknologien 
tiltalte også mange mænd. Det sidste er 
interessant, da de nationale brugerun-
dersøgelser (stadig) viser, at den typiske 
museumsgæst er en veludannet kvinde, 
men den ’22-årige mandlige håndværker 
fra Nordjylland’, statistisk set er den mest 
sjældne museumsbruger.

Observere og tage ejerskab gennem 
teknologi
Formålet med KUNSTENs 3D-workshop 
har først og fremmest været at give mu-
seets brugere mulighed for at gøre noget 
med genstande fra samlingen, der tradi-
tionelt er nix-pille-zone. 3D-teknologien 
gør det muligt ikke bare at pille, men 
radikalt erobre og omforme objekter – fx 
skulpturer, arkæologiske fund og anden 
skrøbelig kulturarv. Ideen er at observere 
et objekt gennem én teknologi (3D-scan-
ning), derefter tage ejerskab over det ved 
at forandre det med en anden teknologi 
(3D-redigering) og endelig materialisere 
forandringen, gøre den fysisk og håndgri-

Af Lise Skytte Jakobsen, postdoc Aarhus 
Universitet, Kunsthistorie og Center for 
Museologi

Man flip-flopper da  
museumsgenstande!
3D-scanning, 3D-modellering og 3D-print som formidlingsredskab 

3D

Et udvalg af workshoppens 3D-printede plastfigurer. De er alle remix af Svend Wiig Hansens bronze-
skulptur. Foto: Lise Skytte Jakobsen.
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I forhold til Robin Sloans ’flip-flop-op-
skrift’ var workshoppen i Aalborg nok 
så vigtigt desuden tilføjet et femte led: 
Nemlig at gøre de remixede skulpturer 
tilgængelige i digital form på internettet. 
Hermed blev deltagernes anstrengelser 
ikke alene interessante for dem selv og 
deres eget møde med og refleksion over 
de udvalgte skulpturer, men samtidig et 
potentielt startskud for andre brugeres 
flip-flop-proces. De remixede figurer kan 
således downloades, evt. re-mixes igen og 
printes af andre 3D-entusiaster. 

3D-scanning
Det var en gennemgående pointe i pro- 
jektet, at såvel hardware som software 
skulle være så økonomisk tilgængeligt 
og samtidigt brugervenligt som muligt. 
3D-scanneren var af mærket Kinect, 
som mange vil kende fra spillekonsollen 
Xbox.3 Med en scanner i hånden skulle 
deltageren i bløde, glidende bevægelser 
bevæge sig om sin udvalgte skulptur og 
holde øje med på én gang at følge skulp-
turens former og den digitale model, 
scanneren dannede. Billedet blev pro-
jiceret op på væggen, så alle kunne følge 
med. Scanningsakten tager kun et par 
minutter, men det kræver stor koncen-
tration at lave et godt scan. Stemningen 
omkring denne minutiøse registrering af 
skulpturen bliver derfor intens for både 
den, der scanner, og de der ser på. 
Såvel børn som voksne kan hurtigt opnå 
nogle tilfredsstillende resultater med 
scanneren. Denne workshop viste endda 
også, at ’mislykkede’ scanninger kan være 
interessante. I forskellen mellem den 
originale skulptur og den digitale model 
bliver der hurtigt noget at tale om og 
pege på. Det kan fx være svært at scanne 
de omhyggeligt modellerede fordybnin- 
ger i Svend Wiig Hansens Siddende kvinde, 
men de er samtidigt et vigtigt træk ved 
figuren. Det der giver den sin rå og, titlen 
til trods, maskuline karakter. Man kan også 
vælge (eller komme til) kun at scanne et 
udsnit af et objekt og dermed give særlig 
opmærksomhed til en bestemt detalje. 
Scanningen inkluderer også nemt skulptu-
rens omgivelser. En sokkel eller et bord kan 
fx blive en del af den digitale tredimensio-
nale form, som man evt. kan vælge at arbej-
de videre med. 3D-scanningen fungerede i 
det hele taget som en god anledning til at 
diskutere en udvalgt genstand grundigt – 
også inden den blev scannet.

3D-modellering
Med en computermus i hånden kunne 
deltagerne viderebearbejde de 3D-scan-

3D-scanning af Svend Wiig Hansens skulptur Siddende kvinde (1957). Workshop-leder Lina 
Bergstrøm guider en deltager igennem processen. I baggrunden ses Wilhelm Freddies skulptur Sfinx 
(1947). Foto: Lise Skytte Jakobsen.

De 3D-printede plastfigurer er det fysiske resultat 
af det digitale modelleringsarbejde ved computer-
skærmene. Foto: Niels Fabæk.
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med ulve således blevet downloadet over 
100 gange. For nogen vil det give anled-
ning til bekymring, at en museumsgen-
stand potentielt har startet en flip-flop-
proces, der ikke kan kontrolleres. For 
hvad med betydningen af det originale 
objekt og den kunstneriske intention? For 
andre er det her projektet for alvor bliver 
spændende. Det, der bliver tilgængeligt 
på youmagine.com, er netop ikke Svend 
Wiig Hansens kunstværk, men en niårig 
piges møde med den skulptur. Og alle 
inviteres hermed til at downloade og 
flip-floppe videre på hendes fantasi. – 
Eller til at tage hen på museet og måske 
se på skulpturen med nye øjne. 

1. En række (større, udenlandske) museer er i gang 

med at tilgængeliggøre deres samlinger i form 

af 3D filer. The Metropolitan Museum of Art i 

New York har lagt 75 genstande på fildelingssiden 

Thingiverse: http://www.thingiverse.com/met/

about (tilgået 4. maj 2015). British Museum bruger 

delingssiden Sketchfab og har i øjeblikket lagt 14 

genstande ud: https://sketchfab.com/british- 

museum (tilgået 4. maj 2015). I Danmark har 

Nationalmuseet varslet, at Solvognen vil blive gjort 

tilgængelig som printbar fil i fuld størrelse inden 

udgangen af 2015.

2. http://www.robinsloan.com/note/flip-flop (tilgået 

4. maj 2015). Robin Sloans begreb bliver citeret i 

konferencepræsentationen: L.Neely & M.Langer, 

”Please Feel the Museum: The Emergence of 3D 

Printing and Scanning”, Museums and the Web 

2013, 17.-20. April, Portland, OR, USA.

3. Man kan også genere digitale 3D-modeller ved at 

tage digitale fotografier af en genstand. Man kan fx 

benytte app’en 123dcatch.

4. www.youmagine.com, søg efter ’KUNSTEN Muse-

um of Modern Art Aalborg’.

nede, digitale versioner af skulpturerne 
i to gratis, simple softwareprogrammer, 
’Meshmixer’ og ’Tinkercad’. For at undgå 
ventetid arbejdede deltagerne her ikke 
med udgangspunkt i egne scanninger, 
men i to forlods ’rensede’ versioner. Som 
i mange andre formidlingstilbud var pro-
cesserne forenklet lidt for at skabe klare 
rammer, som flest mulige brugere kunne 
overskue teknisk og tidsmæssigt. 
En far og datter arbejdede således side 
om side ved hver sin computer og med 
udgangspunkt i hver sin skulptur. Den 
ca. 9-årige pige var opsat på at koble 
Svend Wiig Hansens (1922-1997) skulptur 
Siddende kvinde (1957) sammen med en 
ulvefamilie. Hun fik hjælp til at finde en 
3D-model af en ulv og skabte en figur, der 
passede til hendes fantasi om morulv, far-
ulv og ulvebarnet, der bor ude i skoven 
med den store kvinde.
Pigens far havde givet sig i kast med Wil-
helm Freddys fabulerende, surrealistiske 
Sfinx (1947), hvis kantede former han i 
modelleringsprogrammet blødte op på 
med inspiration fra Wiig Hansens skulptur. 
Formsproget i den ene figur gav altså inspi-
ration til at lave en ny, digital version af den 
anden. Det var vigtigt for denne deltager 
at gøre skulpturen: ”mere organisk, så man 
kan kravle på den”. Han forklarede sin 
datter, at det var sådan deres have skulle 
se ud. Hun indvendte, at de jo ikke havde 
nogen have, hvortil faren svarede: ”nej, ikke 
i øjeblikket, men det får vi engang.”

3D-print
Den siddende kvinde med ulve blev ma-
terialiseret i blå plast på 3D-printeren da-
gen efter pigens besøg. Da 3D-printning 

er en forholdsvis langsommelig proces, 
blev langt fra alle work-shopdeltageres ar-
bejde printet. Printeren havde imidlertid 
en væsentlig funktion som en synliggørel-
se af workshoppen i det hele taget. Fordi 
3D-print stadig er en relativt ny teknologi, 
fungerede maskinen dels som en attrakti-
on i sig selv, der med sin produktive sum-
men bidrog til den teknologiske hygge 
og gav anledning til mange små samtaler 
om teknologi og kunst. Den væsentligste 
pointe var imidlertid, at de deltagere, der 
valgte at se på, men ikke selv scannede og 
redigerede, brugte de 3D-printede figurer 
til at holde i hånden, mens de betragtede 
den originale skulptur. De små plastfigu-
rer blev en slags taktile øjenåbnere i for-
hold til de ’urørlige’ museumsgenstande. 
Printeren var en forholdsvis billig model, 
der er nem at betjene, og de små figurer 
blev printet i såkaldt PLA-plastik, der er 
karakteriseret ved at være lavet af miljø-
venlige plantematerialer. Materielt set 
er der således overordentlig stor forskel 
på workshoppens 3D-printede remix og 
museumsgenstandene, både i størrelse og 
udtryk. De små plastfigurer afspejler altså 
ikke fx bronzen i Svend Wiig Hansens 
skulptur. Det er de formmæssige foran-
dringer, og den iderigdom skulpturerne 
har affødt hos deltagerne, der er i fokus.

Resultater delt på internettet
Flip-flop-processen fortsætter potentielt 
efter workshoppen er slut. Deltagernes bi-
drag i form af digitale, re-mixede 3D-mo-
deller er nemlig lagt ud på hjemmesiden 
youmagine.com, hvor 3D-printentusiaster 
kan dele deres designs.4 Foreløbig er den 
remixede Svend Wiig Hansen-skulptur 

Workshopleder Lina Bergstrøm tager en figur ud af 3D-printeren sammen 
med deltagere fra Teknisk Gymnasium. Foto: Lise Skytte Jakobsen.

De 3D-printede figurer fungerede som ’taktile øjenåbnere’ i forhold til de origi-
nale skulpturer, som man ikke må røre ved. Foto: Lise Skytte Jakobsen.
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MMEx er alle danske museers rådgiver 
og sparringspartner inden for digital 
formidling. MMEx blev grundlagt i 
2012 med støtte fra Region Midtjyl-
land og Kulturstyrelsen. MMEx skal de 
kommende år styrke museers digitale 
kompetencer og skabe netværk og 
udviklingsprojekter på tværs af museer. 
Der lanceres derfor en medlemsord-
ning for alle landets museer. Et med-
lemskab af MMEx koster 5.000 kr. for 
et stort museum og 3.000 kr. for et lille 
museum. Læs mere på www.mmex.dk 

sammen har skabt; nemlig et sekretariat, 
der kan klæde museerne på og yde støtte 
i de vigtige, men komplekse beslutnings-
processer i en digital tidsalder. Også 
museer og andre kulturinstitutioner i 
Europa retter blikket mod det danske 
initiativ, og MMEx er f.eks. blevet udvalgt 
som rådgiver i EU Kommissionens ”Voice 
of Culture” indsats.
I kraft af en ny treårig bevilling fra Regi-
on Midtjylland kan MMEx være med til at 
udvikle digitale strategier for museernes 
formidling og vil nu initiere langsigtede 
projekter under temaerne ’kulturarv i 
skolen’, ’åbne data’ og ’digital levende-
gørelse’. Temaet digital levendegørelse 
handler f.eks. om, hvordan man ved 
hjælp af digitale virkemidler kan levende-
gøre og iscenesætte historiske frilandshu-
se og arbejderboliger uden for sæsonen. 
MMEx knytter et udvalg af museumsfolk 
sammen med leverandører og eksperter 
inden for området og sikrer, at man deler 
erfaringer og i fællesskab finder frem til 
nyskabende løsninger, der potentielt kan 
komme mange museer til gode. Senere 
faser skal rejse penge og implementere de 
bedste af idékatalogets resultater.
Derudover indleder MMEx det føromtal-
te seminarforløb, som skal ruste en bred 
skare af museumsmedarbejdere til at 
træffe til- og fravalg omkring de digitale 
muligheder og klæde dem på til at forme, 
udbygge og kvalificere de konkrete 
digitale indsatser på landets museer. En 
arkæolog eller kunsthistoriker kan være 
usikker på, hvordan hans eller hendes 
faglighed bedst kan formidles digitalt, 
og museumslederen kan bruge vejled-
ning til at tænke det digitale som en del 
af museets fremtidsstrategi. Det enkelte 
museum kan også have svært ved at følge 
med i udviklingen på den digitale front. 
Seminarrækkens vision er derfor at oplyse 
om de digitale formidlingsmuligheder og 

MMEx (Meaning Making Experience), museernes videncenter for 
digital formidling, har siden 2012 rustet museerne til at realisere 
ambitionerne i arbejdet med digital formidling. En ny fase for 
udvikling af digitale strategier skydes nu i gang.

“Dear MMEx - what a wonderful letter, and 
a wonderful project you have outlined! I am 
absolutely thrilled and honored that you have 
asked me to be a part of it!”

Sådan indledte Michael Peter Edson sit 
svar, da MMEx inviterede ham til at være 
keynote speaker på et seminar om digital 
strategi- og formidling, der finder sted 
den 24. august 2015. Edson deltager som 
privatperson, men arbejder til daglig for 
Open Knowledge, the Council on Libra-
ries and Information Resources og the 
Smithsonian Institution, og han er én af 
verdens førende eksperter i digitale strate-
gier.  Han vil på seminaret give et indblik 
i informationsteknologiens muligheder 
og i hvordan man i praksis udarbejder en 
holdbar digital strategi.1 

Edson er ikke den eneste internationale 
aktør, der viser interesse for MMEx og 
for det initiativ, som de midtjyske museer 

Af Anne-Mette Villumsen, fmd. for  
Midtjyske Museers udviklingsråd (MMU), 
medl. af MMEx’ styregruppe og leder af 
Skovgaard Museet.  
Jørgen Smidt-Jensen, fmd. for MMEx’  
styregruppe og leder af  
Museum Østjylland. 
Mette Kanstrup, leder af MMEx.

Digitalt

Nye ambitioner for digital formidling

Med MMEx har Lemvig Museum udviklet 
digital formidling på den ubemandede Flyvholm 
Redningsstation. Originale genstande, tekster 
og lydeffekter bringer den besøgende tæt på det 
rå Vesterhav, og de mange strandingshistorier 
fortælles engagerende ved hjælp af  billeder, tekst 
og spilinteraktion. Foto: Lars Mathiesen, Lemvig 
Museum.

”Vi kan sagtens blive enige med os selv 
om, at vi er enormt gode, til det vi gør. 
MMEx’s rådgivere formår at udfordre 
vores syn på processer, og de friske 
øjne på os skaber energi – både hos os 
selv og andre. Jeg ser dem efterhånden 
nærmest som kolleger.”
Lene Høst-Madsen, museumsdirektør, 
Museum Skanderborg
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”MMEx er en katalysator for viden- 
deling og skaber samarbejder på tværs 
af museer. De har fugleperspektivet 
og kan se, hvem der er gode at sætte 
sammen. Det er enormt frugtbart at 
tænke på, at vi kan bruge vores fælles 
erfaringer fremadrettet. At de erfaringer, 
et museum gør sig i Lemvig, kan hjælpe 
os i Herning.”
Anja Lemcke Stær, formidlingsinspek-
tør, HEART – Herning Museum of  
Contemporary Art

skabe - ikke bare øget interesse, men også 
fælles fodslag og medejerskab for den 
digitale strategi. Netop denne tilgang var 
Michael Peter Edson begejstret for.
MMEx følger en klassisk dansk andelstan-
kegang om sammen at løfte i flok. Orga-
nisationen blev stiftet i 2012 af Midtjyske 
Museers Udviklingsråd (MMU), da de 
ville opbygge et fælles center for digital 
formidling til at understøtte museerne og 
skabe grobund for flere vellykkede digi-
tale museumsoplevelser. Udviklingsrådet 
skabte derfor MMEx som et videncenter, 
der skulle være museernes partner på 
den digitale front og hjælpe dem med at 
bygge bro mellem museernes forskellige  
fagpersoner og de digitale leverandører. 
F.eks. ved at vurdere teknologiplatforme, 
kvalificere det faglige indhold, tilrette-
lægge leveranceplaner, leverandørkon-
trakter og driftsaftaler. På denne måde 
har MMEx givet de midtjyske museer et 
brohoved i den fagre, digitale verden – og 
når museer i andre dele af landet efter-
følgende kan få glæde af de opbyggede 
kompetencer, skaber det synergi.
På baggrund af de gode erfaringer fra de 
første år med MMEx er den nye sats-
ning, at den digitale museumsformidling 

På Moesgaard Museum findes taktil formidling af Gundestrupkarret. Synssansen lukkes ude af en hjelm og via følesansen og lyd tages brugeren på vandring i 
karrets fortællinger. Det er Moesgaards egen udviklingsafdeling, der står bag det interaktive kar. MMEx har bidraget med støtte i forbindelse med brugertest. 
Foto: Moesgaard Museum.

tænkes mere strategisk og langsigtet. 
MMEx’ mål er, at museer samarbejder 
på landsdækkende plan om at løfte de 
digitale ambitioner. Det bliver interessant 
at se, hvilke projekter, der kan løftes, når 
museerne slår erfaring og kompetencer 
sammen. Det er blandt andet den ambi-
tion, man betragter med nysgerrighed i 
udlandet. 

1. Seminaret er det første i et treårigt forløb, som er 

målrettet museumsledere, formidlere, inspektører 

og teknikere. Seminarrækken er åben for alle 

danske museer. Mere information findes på www.

mmex.dk
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ikke forbereder en naturoplevelse på sam-
me måde som en kulturoplevelse, hvor 
de har en forventning om formidling og 
ofte føler en forpligtelse til at benytte 
formidlingstilbuddet. I modsætning hertil 
opleves formidling i det åbne landskab 
som en bonus, der tilføjer noget ekstra til 
oplevelsen. Det er interessant at anskue 
formidling som en bonus, fordi det åbner 
for nye måder at tænke og bruge formid-
lingen på i det åbne landskab, hvad angår 
både form og indhold. For eksempel 
kunne den traditionelle skilteformidling 
erstattes af en analog og/eller digital 
fortællerute med små personfortællinger, 
der fortæller historien om det levede 
liv på stedet fra forskellige perspektiver, 
hvormed landskabet iscenesættes og 
dramatiseres, så den besøgende animeres 
til at opsøge yderligere information om 
stedet.  

Skilte og apps

I løbet af sommeren blev der afviklet 
en spørgeskemaundersøgelse af MMEx2  

med det formål at undersøge brugen af 
tre eksisterende formidlingstilbud: den 
analoge skiltning samt de to apps  100 
borge og Digitale tråde.3 Blandt de 346 be-
svarelser stammer de 152 fra den periode, 
hvor den digitale formidling blev testet 
og heraf er der kun 14, der har prøvet en 
af de to apps.4 Undersøgelsen viser med 
al tydelighed, at den digitale formidling 
har svære vilkår et sted som Hald. Godt 
halvdelen svarer, at de slet ikke har haft 
mulighed for at bruge tilbuddet, fordi 
de fx ikke har en mobiltelefon eller blot 
oplevede dårlig dækning.5 
Det er nærliggende at konkludere, at en 
analog formidling er bedst egnet til at 
formidle historier i det åbne landskab. 
Når man alligevel ikke entydigt kan drage 
denne konklusion, er det, fordi under-
søgelsen samtidig viser, at over 80 % af 
respondenterne ønsker mere formidling 
i form af fx billeder, modeller, historier 
og fakta. Hertil kommer, at halvdelen 
af alle adspurgte angiver, at de gerne vil 
have en mere levende formidling i form 
af audio- og videofortællinger. Digital for-
midling rummer altså nogle muligheder 
og udfordringer, som er værd at udforske 
nærmere. 

Fremtidsworkshop 
Denne udforskning tog form som en 
fremtidsworkshop arrangeret af MMEx, 
hvor deltagerne, som var en blandet grup-
pe af børn, forældre, midaldrende og 
pensionister,  skulle komme med bud på 
formidlingen i området.6 For deltagerne 
gjaldt det, at det kulturelle landskab ved 
Hald først og fremmest er et naturland-
skab, som bruges rekreativt og socialt, 
men hvor middelalderborgene og fortæl-
linger om nogle af Danmarkshistoriens 
store mænd udgør en fantastisk ramme. 
Deltagerne sagde samstemmende, at de 

Hvordan formidler museer 
historier og fakta om middelal-
derborge i det åbne landskab 
på spændende og fængende 
måder? Og hvordan formidler 
man i et landskab, hvor det ikke 
altid er synligt for det blotte øje, 
at stedet gemmer på en histo-
rie? Disse spørgsmål satte pro-
jekt Middelalderborge i Region 
Midtjylland sig for at undersøge 
i sommeren 2014. Området 
ved Hald Ege ved Viborg blev 
valgt som testområde, fordi det 
er en velbesøgt og unik desti-
nation i et naturskønt område 
med tre middelalderborge og to 
herregårdspladser, der allerede 
formidles analogt og digitalt.

af Anne Sophie Warberg Løssing, Concept 
Developer & Project Manager hos YOKE1

Digitalt

Formidlingen skal være et  
tilbud – ikke en forpligtelse

Generationer mødes til fremtidsworkshop om 
formidlingen af middelalderborge. Foto: MMEx.
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For deltagerne var det ikke et spørgsmål 
om digital eller analog formidling, men 
i højere grad et spørgsmål om hvordan 
det analoge og digitale kan sammentæn-
kes og supplere hinanden. De var alle 
optagede af at udvide og levendegøre 
det eksisterende formidlingsrum uden 
at transformere landskabet og overtage 
fantasiens frirum. I det rum fungerede 
skiltningen som den fysiske markør, der 
udpeger og binder interessepunkterne 
sammen, mens den digitale formidling er 
et tilbud, der diskret udvider formidlings-
rummet on demand. 
Deltagernes konkrete bud på en digital 
formidling var teknisk enkle: F.eks. en 
infoskærm og lydkulisse ved ankomstom-
råderne til at sætte stemningen og intro-
ducere til stedet, mobil formidling med 
personlige beretninger og rundvisninger 
af historiske figurer eller diskrete installa-
tioner, eksempelvis en kikkertinstallation 
med 3D visualiseringer af områderne, der 
gør det muligt at kigge ind i en anden tid. 
Fælles for forslagene er, at de ikke larmer 
og spolerer stedets autenticitet men byder 
sig til som en bonus, der kan forstærke 
den autentiske oplevelse. 
Sammentænkningen af det digitale og 
analoge sker også indholdsmæssigt og 
berører en anden vigtig pointe nemlig 
muligheden for en dynamisk formid-
ling, hvor indholdet udvikler sig over 
tid. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 
langt de fleste respondenter har været i 
området flere gange, men mange oplever, 

Et bud på den fremtidige formidling fra fremtidsworkshoppen. Foto: MMEx.

Skiltning ved Hald Hovedgaard. Foto: Foreningen De fem Halder.

Om projektet
Bag Projekt Middelalderborge i Region 
Midtjylland står de ti kulturhistoriske 
museer med arkæologisk forpligtelse i 
regionen. Museerne er gået sammen i et 
storstilet projekt for i fællesskab at udfor-
ske og formidle regionens middelalderli-
ge borge. www.middelalderborge.dk 

Om undersøgelsen
I sommeren 2014 hyrede Projekt Middel-
alderborge i Region Midtjylland MMEx 
og Anne Sophie Warberg Løssing til at 

stå for en undersøgelse af formidling i 
det åbne landskab. I løbet af sommeren 
2014 blev der gennemført en ubemandet 
spørgeskemaundersøgelse af skiltefor-
midlingen samt de to apps 100 Borge og 
Digitale Tråde over landskabet ved Hald 
Ege ved Viborg. Der blev udviklet et 
spørgeskema for hver af de tre formid-
lingstilbud, som hver især blev testet i en 
periode på 3 uger. I november 2014 blev 
der fulgt op med en fremtidsworkhop. 
Resultaterne af hele undersøgelsen blev 
afrapporteret i december 2014. 
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Meddelelse

Formidling

Oncotype (www.oncotype.dk)
Film skal ses på museum! – en seriøs 
platform for filmoplevelser. På museer 
findes flere film – se  www.oncotype.dk

PixlArt
Foreningen PixlArt åbner verdens 
første digitale galleri i Vendsyssel den 
13. juni med værker af fotografen Jan 
Grarup.
Konference
Nordisk Konservatorforbund annon-
cerer IAQ-konference i Birmingham, 
UK. 3.-4. marts 2016. Se https://uk.pa-
tronbase.com/BirminghamMuseums/
Productions.

Udgravning på Niels Bugges Hald. Foto: Viborg Museum.

at skilteformidlingen ikke vedligeholdes 
eller udvikles.7 I modsætning hertil er det 
digitale tilbud relativt nemt at vedligehol-
de og videreudvikle indholdsmæssigt; det 
giver nogle muligheder for at sammen-
tænke fysiske events og digital formidling 
i den forstand, at de fysiske events kan 
levere indhold og fortællinger til den 
digitale formidling.
Undersøgelsen har bidraget med en 
væsentlig indsigt i, hvordan  besøgende 
bruger et sted som Hald, mens frem-
tidsworkshoppen har givet et vigtigt 
indblik i, hvordan de besøgende bruger 
og tænker formidling i det åbne landskab. 
Undersøgelsen forholder sig specifikt 
til Hald, hvorfor man skal være forsigtig 
med at generalisere, men ikke desto 
mindre udtrykker forslagene nogle hold-
ninger til formidling i det åbne landskab 
og til teknologi, som man med fordel kan 
lytte til. 

Noter
1. Anne Sophie Warberg Løssing var freelance konsu-

lent, da hun foretog undersøgelsen for MMex. 

2. Meaning Making Experience (MMEx) er et sekreta-

riat, der støtter og rådgiver museer omkring digital 

formidling.

3. Undersøgelsen blev afviklet henover sommeren 

2014 – Skiltningen 1.07-20.07 i alt 194 besvarelser, 

100 borge app 21.07 – 10.08 i alt 110 besvarelser og 

Digitale Tråde 11.08-31.08 i alt 42 besvarelser

4. De digitale tilbud blev sammenlagt testet i 6 uger, 

mens den analoge formidling blev testet i 3 uger. 

Alligevel er der flere, der har udfyldt skemaet, der 

vedrører skiltningen. Det kan dels skyldes perio-

derne og dels kan det være, at flere har fravalgt at 

deltage i en test af den digitale formidling.

5. De fleste angiver, at de ikke har en mobiltelefon, 

mens andre angiver problemer med dækningen 

eller app’en. Dertil kommer 20 personer, der angi-

ver andet med kommentarer om dårlig dækning og 

andre vanskeligheder

6. Deltagerne, som overvejende boede i området, var 

blevet rekrutteret gennem spørgeskemaundersø-

gelsen, Facebook-opslag samt en annonce i den 

lokale avis. 

7. Dette forhold blev problematiseret flere gange un-

der fremtidsworkshoppen og i enkelte spørgeske-

maer, fordi et synligt skilt installerer en forvent-

ning, som ikke indfris, hvis indholdet af den ene 

eller anden grund ikke længere er tilgængeligt. 



Meddelelser

Arkæologi

Frederikssund Museum – Roskilde  
Museum
Arkæologer fra ROMU har afdækket 
usædvanligt langhus fra bondestenal-
deren, nær den nye bydel Vinge ved 
Frederikssund. Huset er et såkaldt to-ski-
bet langhus og kan ud fra sin størrelse 
og grundform dateres til slutningen af 
bondestenalderen, dvs. ca. 2000 f.Kr. 
Langhuset er usædvanlig velbevaret og 
hører til blandt de absolut største huse fra 
Nordeuropas bondestenalder. Langhuset 
har sandsynligvis været beboet af en lokal 
stormand. 

Museum Lolland-Falster 
Museet har i foråret 2015 optaget 2.0x1.2 
meter af det fiskegærde, der blev fundet 
ved de arkæologiske udgravninger forud 
for den faste Femern-forbindelse.
Et aftryk fra fortiden. Et 6000 år gam-
melfingeraftryk er fundet på et smukt 
udsmykket tragtbæger. Ligeledes ved 
undersøgelse forud for den faste Fe-
mern-forbindelse.

Blekinge Museum (Sverige)
Ny dykninger gennemføres nu på vraget 
efter skibet ”Gribshunden” udenfor 
Ronneby i Blekinge. Skibet – som var den 
danske Kong Hans’ kroneskib – er ver-
dens måske bedst bevarede 1400-tals vrag.
Se mere: www.blekingemuseum.se

Bestyrelser og fremtid

Energimuseet, Tange, Bjerringbro
Museet har afholdt sit årlige repræsen-
tantskabsmøde og valgt bestyrelse. Besty-
relsen har konstitueret sig med Torben 
Glar Nielsen som formand.
DONG Energy og Energimuseet har ind-
gået en 3-årig samarbejdsaftale.

Personalia

MMEX – Meaning Making Experience 
(www.mmex.dk)
Pr. 15 september tiltræder Ludvig Lohse 
som projektleder I MMEX. Han kommer 
fra stillinger som leder af de digitale afde-
linger på hhv. Imperial War Museum og 
Natural History Museum i London.

Nikolaj Kunsthal, København
Andreas Brøgger er tiltrådt som chef for 
Nikolaj Kunsthal. Andreas Brøgger har 
været konstitueret kunsthalschef siden 
årsskiftet og har arbejdet som kurator ved 
Kunsthallen i fem år.

Statens Kunstfond
Fem kunsthåndværkere og designere 
har modtaget treårige arbejdsstipendier: 
Katrine Borup (smykkekunstner), Line 
Depping og Jakob Jørgensen (møbelde-
signere), Otto Dickmeiss (illustrator),
Marie Torbensdatter Hermann (kerami-
ker), Margrethe Odgaard (tekstildesig-
ner).

Nyerhvervelser og gaver

Skovgaard Museet, Viborg 
Har fået nyt maleri til samlingen: Joakim 
Skovgaard ”Motiv fra Knabstrup”, 1879.

Give Egnens Museum
Har modtaget testamentarisk gave fra af- 
døde Ellen Marie Juul Nielsen på 50.000 kr.

Naturhistorie

Statens Naturhistoriske Museum
Efterårets program kan findes på http://
snm.ku.dk/aktiviteter

Naturhistorisk Museum. Aarhus
Forskere har offentliggjort ny ulveresulta-
ter om antal ulve og deres føde. DNA-ba-
seret bestandsovervågning afslører ulve 
i Danmark. Se Flora og Fauna 121(1+2) 
eller www.naturhistoriskmuseum.dk/
Viden/Ulv i Danmark.

Foto: Ole Misfeldt og Skovgaard Museet.

Statens Legatbolig i Paris

Der indkaldes ansøgninger for ophold i 
Statens Legatbolig i Paris for 2016
Legatboligen i Paris administreres af en 
stiftelse med navn efter boligens givere, 
Ludvig Preetzmann-Aggerholm og Hu-
stru. Stiftelsens formål er at give danske 
kunstnere og forskere mulighed for et 
ophold i Paris. Ansøgere, hvis projekt har 
en konkret tilknytning til Paris og/eller 
Frankrig, vil blive prioriteret.
Lejligheden ligger på 2. sal i et restaure-
ret og lyst ”hotel particulier” i 3, rue de 
la Perle – midt i Maraiskvarteret. Den 
er i to etager (dvs. ikke handicapvenlig) 
og indeholder opholdsstue, sovealkove, 
badeværelse og køkken. Lejligheden er 
fuldt møbleret og udstyret til 2 personer. 
Huslejen er 1150 Euro pr. måned inkl. 
varme, lys, telefon- og internetabonne-
ment.
For at tilgodese flest mulige ansøgere 
tildeles ophold som regel kun for én 
måned.
Ansøgninger om ophold i legatboligen i 
2016 bedes indsendt senest torsdag den 1. 
oktober 2015. Læs mere og find ansøg-
ningsskema på: http://frankrig.um.dk/
da/om-os/statens-legatbolig-i-frankrig/
Tildeling af legatboligen forventes afgjort 
primo november 2015. Besked om 
tildeling/afslag vil blive sendt pr. mail til 
samtlige ansøgere.
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Nye bøger og andre publikationer

frem til enevældens indførelse i 1160, 
hvor Bind II tager over.
Udgangspunktet tages i Det danske Riges 
skabelse på tværs af Østersøens munding. 
Nyborg lå her fra naturens hånd som 
et strategisk midtpunkt i det nye rige 
og dertil også som et infrastrukturelt 
knudepunkt. Igennem 400 år fik denne 
funktion som ”Danmarks Riges Hjerte” 
også en politisk overbygning. Nyborg Slot 
blev det lovfæstede mødested for middel-
alderens danske parlament, Danehoffet, 
og da rejsekongedømmets tid var ved 
at være forbi, udnævntes Nyborg i 1525 
til Kongerigets faste residensstad. I de 
kommende fire årtier blev der investeret 
massivt i omdannelsen af Nyborg til en 
prægtig fyrsteby, men herefter flyttede 
kongemagten sit fokus til Nordsjælland. 
Ejendommeligt nok betød dette skift 
samtidigt, at Nyborg i udpræget grad har 
bevaret sine strukturer som reformations-
tidens hovedstad frem til i dag.
Mette Ladegaard Thøgersen: Danmarks-
porten 316 sider.
”Danmarksporten” er bind II i den tusind-
årige fortælling om ”Nyborg – Danmarks 
Riges Hjerte. Bind II begynder omkring 
1660, hvor bind I slap, og følger udviklin-
gen helt frem til i dag.
Fokus lægges også her på de store 
strukturer – herunder Nyborgs funktion 
som det strategiske og infrastrukturelle 
knudepunkt lige midt i riget. Særlig vægt 
lægges der på byens rolle som porten 
til Østersøen, men også porten mellem 
Øst-og Vestdanmark – den helt centrale 
forbindelse der skulle binde landet sam-
men. Som sådan fik Nyborg status som 
”Danmarksporten”.
Nyborgs historiske udvikling forsøges 

ger” (1919), ”Modsætninger” (1920) og 
”Farver” (1924.
304 s., rigt ill., indb. Faaborg Museum 
2015. Pris 349,95 kr.

Luftfotoarkæologi i Danmark
Af Lis Helles Olesen og Esben Schlosser 
Mauritsen
For nogle år siden fik arkæologien luft 
under vingerne med Lis Helles Olesens 
og Esben Schlosser Mauritsens pioneragti-
ge forskningsprojekt Fortiden set fra himlen, 
som startede i 2008 med overflyvninger 
af fortrinsvis Jylland og Fyn og foreløbig 
er beregnet til at slutte  i 2018 efter en 
anden etape som også vil flyve over Sjæl-
land,men i øvrigt beholde sit hovedfokus 
på Jylland.
På 220 flyvetimer er der fundet 745 steder 
med spor efter anlæg. Langt hovedparten 
kendte man ikke til, før man begyndte 
med overflyvningen.
Holstebro Museum, 2015

Thomas Kluge – Gud, konge og Fædre-
land
Red.: Malene Linell Ipsen, Thomas Kluge 
og Gerd Rathje.
I sommeren 2015 (til 30.8.) viser Johan-
nes Larsen Museet en stor soloudstilling 
med kunstneren Thomas Kluge og hans 
detaljerige, minutiøse skildringer af frem-
trædende personer, genstande, dyr og 
nationale symboler. Med sin hyperreali-
stiske malestil, sin brug af kunsthistoriske 
referencer og sine imponerende male-
tekniske færdigheder indtager Thomas 
Kluge en helt særlig plads i dansk kunstliv 
og er ofte genstand for såvel hård kritik 
som dyb beundring. På grund af sine 
mange referencer tilbage til kunsthistori-
ens mestre er Kluge blevet karakteriseret 
som en markant postmoderne fornyer på 
den danske kunstscene.
Udstillingen og bogen belyser spændvid-
den i Kluges arbejder.
Udstillingen og bogen er et samarbejde 
mellem Johannes Larsen Museet og Mu-
seet for Religiøs Kunst i Lemvig (udstillin-
gen vises i Lemvig 6.9. til 13.12.2015).
246 s., indb., rigt ill. farve. Johannes Lar-
sen Museet, Kerteminde og Museet for 
Religøs Kunst, Lemvig.

Nyborg – Danmarks Riges Hjerte I-II
Værket fortæller den tusindårige historie 
om Nyborg og byens centrale placering, 
både politisk, strategisk og trafikalt.
Erland Porsmose: Kongen Kommer  
268 sider.
Første bind i den tusindårige fortælling 
Nyborg – Danmarks Riges Hjerte. Bind I 
begynder i vikingetid og følger udviklin-
gen igennem middelalder og renæssance 

Holger Drachmann på Fanø – Skildret i 
malerier, skitser, breve, rejsebeskrivelser, 
digte og samtidige dokumenter.
Af Per Hofman Hansen
Holger Drahcmann besøgte Fanø flere 
gange mellem årene 1875 og 1894. Under 
opholdene tegnede og malede han og 
fandt inspiration til sin digtning. Især 
var målet dog rekreation og håb om et 
bedre helbred. Han var desuden med 
til at festliggøre indvielserne af de store 
badehoteller. Fanø Kunstmuseum ejer 
en samling på 30 skitser med motiver 
fra opholdene. I privateje og på Skagens 
Museum findes en håndfuld oliemalerier. 
Derudover er der fra Drachmanns hånd 
bevaret 850 breve til hans elskede muse, 
hvoraf omkring 50 er skrevet på Fanø. 
Under opholdene skrev både Drachmann 
selv, Georg Brandes og Peter Nansen 
reportager til henholdsvis Tilskueren og 
Politiken. Gennem det omfattende mate-
riale giver Drachmann et levende indtryk 
af Fanøs befolkning og storslåede natur, 
ligesom vi får en enestående mulighed for 
at komme bag facaden på kunstneren og 
personen Drachmann. Udover skitserne 
rummer bogen også gengivelser af nævn-
te oliemalerier. Dertil er bogen suppleret 
med gengivelser af en række samtidige 
dokumenter og sjældent sete fotografier. 
Med fyldigt tysk og engelsk resumé.
176 s., indb., rigt ill. farve. Fanø Kunst-
museum Forlag, 2015. Pris 198 kr.

I skøn forening
Red.: Gertrud Hvid-Hansen og Gry 
Hedin 
I anledning af 100 året for Faaborg Muse-
ums enestående museumsbygning, tegnet 
af arkitekt Carl Petersen, udgiver museet 
en smukt illustreret bog. Allerede kort ef-
ter indvielsen i 1915 blev bygningsværket 
anset for et markant og opsigtsvækkende 
eksempel på nyklassicistisk arkitektur. Det 
fynske kunstmuseum og den tilhørende 
Faaborgstol placerer sig centralt i dansk 
kunst-, arkitektur- og designhistorie. Bo-
gen er baseret på ny forskning,
Bogen er den første forskningsbaserede 
publikation om Carl Petersen og Faaborg 
Museum. Gennem bidrag fra 11 forfatte-
re – heriblandt arkitekter og kunsthisto-
rikere – tages læseren med på en smukt 
og rigt illustreret, oplysende vandring 
gennem det berømte hus og dets historie.
Nye fotografier af den internationalt 
anerkendte fransk-schweiziske arkitektur-
fotograf Héléne Binet viser museets mar-
kante arkitektur og mange fine detaljer, 
og artiklerne kaster nyt lys over arkitekten 
Carl Petersen og museet.
Desuden rummer bogen tre af Carl Pe-
tersens forelæsninger: ”Stoflige virknin-

Foto: Holstebro Museum.
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Tidligt om morgenen den 9. april 1940 
overfaldt Tyskland Danmark med over-
vældende styrker, og efter mindre en fire 
timers kamp overgav de sidste danske 
styrker sig efter ordre fra regeringen. Der 
er skrevet meget om begivenheden, men 
for første gang foreligger der et detal-
jeret værk om begge siders uniformer, 
udrustning og våben. Med udgangspunkt 
i samtidige billeder og fotos af bevarede 
genstande beskriver, hvad der blev båret 
af de kæmpende enheder. Hvor godt 
eller dårligt var den danske hærs materiel 
egentlig i forhold til det tyske?
256 sider, Nyt Nordisk Forlag 2015. 
Pris 299,95 kr.

Griffe, hejrer og ulve. Nyt syn på design 
og møbelindustri 1830-1930
Af Kirsten Rykind-Eriksen
Bogværk om udviklingen af en egentlig 
dansk kunstindustri belyst gennem to 
møbelfirmaers historie og produktion 
fra 1830 til 1930. Det er en udbredt 
misforståelse at opfatte de historicistisk 
udformede møbler og interiører som 
stilløse og forvirrende. De var derimod led i 
et omfattende opdragelses- og dannelses-
projekt. Allerede fra 1840’erne sigtede en 
designbevægelse – den kunstindustrielle 
– mod at udbrede skønhed i boligens ind-
retning, senere kaldet skønvirke, som før-
te frem til funktionalismen i 1930’erne. 
Perioden 1830 til 1930 var præget af 
åndelige vækkelser og udvikling af en ny 
samfundsorden. Skulle den præges af 
humanistisk filosofi eller af økonomisk 
liberal filosofi?
De københavnske snedkermestre C.B. 
Hansen og Severin & Andreas Jensen 
etablerede sig i baggårdes baggårde midt 
i København, men udviklede begge store 
møbelfirmaer. De købte og etablerede 
domiciler i gamle adelspalæer omkring 
Kongens Nytorv, hvor de arbejdede kunst- 
industrielt sammen med tidens førende 
arkitekter, og de deltog i de store verdens-
udstillinger. Deres historie med udvikling 
og ændringer af design og produktions-
form fra håndværk til industri afspejler 
tidens ideologiske og markedsorientere-
de kræfter. Gennem de to store danske 
møbelfirmaers historie og produktion 
undersøger forfatteren kunstindustrien 
som idebåren, præget af 1700-tallets tyske 
filosoffer, og bevægelsens betydning i 
den brede befolkning. Stilmæssigt drejer 
det sig om et forløb, der begynder med 
senempiren ca. 1830, udvikles under 
historicismen 1850-1900 og lever videre i 
skønvirke 1900-1930.
464 s., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, 
2015. Pris 499,95 kr.

Finland, og senere også Island og Færøer-
ne kommet med.
Bogen indeholder tillige en række ned-
slag i Skandinavisk Museumsforbunds 
historie 1915-2015, og de sidste to kapitler 
giver perspektiveringer og et bud på det 
helt eksistentielle spørgsmål: ”Hvad er 
museernes egentlige formål i verden?”
Historien om Skandinavisk Museumsfor-
bund afspejler, hvorledes 1800-tallets po-
litiske skandinavisme er blevet videreført 
som nordisme, det vil sig i en nedtonet 
kulturel udgave, der gør det muligt at 
forbinde en national identitet med en 
nordisk.
196 s., Museum Sønderjylland, Sønder-
borg Slot. Pris 125 kr. (bogbestilling, mail: 
bogbestilling@sonderjylland.dk)

En meget mærkelig mand. Jernforskeren 
Robert Thomsen
Af Henriette Lyngstrøm
Robert Thomsen (1928-1995) boede 
det meste af sit liv i Varde, hvor han som 
civilingeniør var produktionschef på A/S 
Varde Staalværk frem til dets lukning i 
1984. I begyndelsen af 1960’erne kom 
Thomsen ved et tilfælde i kontakt med 
arkæologen Olfert Voss og indledte et 
epokegørende forsøg med jernudvinding 
og smedning af myremalmsjern. Sidelø-
bende udførte han metallurgiske analyser 
af danske jerngenstande fra jernalder og 
vikingetid. Thomsen var en dedikeret og 
passioneret forsker, som også havde man-
ge kontakter i det europæiske jernforsk-
ningsmiljø, og hans forskning nød stor 
international anerkendelse.
Thomsen skrev en lang række videnska-
belige og populærvidenskabelige artikler 
samt bogen ”Et meget mærkeligt me-
tal”. Han efterlod sig et stort arkiv, som 
blandt andet rummer en omfattende 
og informativ brevveksling med førende 
jernforskere. Blandt de upublicerede 
manuskripter lå ét med titlen ”Hvordan 
jeg blev ”forsker” på grund af en practical 
joke”. Ved at dele teksten op og bruge 
afsnittene som indledning til hvert af de 
otte kapitler i denne bog, bliver historien 
om Thomsens forskning indrammet af 
hans egne ord.
Bogen er skrevet af Henriette Lyngstrøm, 
der er lektor i arkæologi ved Københavns 
Universitet og har jernforskning som sit 
primære forskningsområde.
120 s., rigt ill. med farvebilleder. Museet 
for Varde By og Omegn og Jysk Arkæolo-
gisk Selskab. Pris: 188 kr.

9. april 1940 – Våben, udrustning og 
uniformer
Af Karsten Skjold Petersen og Torsten 
Cumberland Jacobsen

sammenlignet med de omkringliggende 
byer, ligesom der tegnes et portræt af 
byens særlige kulturelle identitet. Begge 
dele viser, at Nyborg er en helt speciel by, 
hvilket i høj grad må tilskrives dens helt 
særlige fortid. Afslutningsvis perspektive-
res der til den store satsning på at gøre 
Nyborg Slot og by til en værdig kandidat 
til UNESCOs verdensarvsliste med fokus 
på nøgleordene Sværdet, Ånden og Vejen.
Bøgerne udkommer samtidig med ud-
skrivningen af arkitektkonkurrencen til 
det storstilede projekt ”NYBORG SLOT 
–  Restaurering og nybyggeri”, der inde-
bærer, at det unikke kulturarvsområde 
omkring Nyborg Slot og rådhustorvet i de 
kommende år skal revitaliseres.
Bag projektet står Styrelsen for Slotte 
og Kulturejendome, Nyborg Kommune, 
Realdania og A.P.Møller Fonden samt 
Østfyns Museer. Selve arkitektkonkurren-
cen blev udskrevet 2. juni 2015.
Rigt ill. med både historiske billeder 
og nutidige fotos. Pris: 249 kr. pr.bind, 
samlet 398 kr.

Kvindeliv – i Skanderborg-området
Red.: Charlotte Abildgaard Paulsen
Udgivelse i anledning af 100-året for 
kvindernes valgret i Danmark. Bogen viser 
spekter af kvinders liv på Skanderborgeg- 
nen, fra jernalderen og op til i dag. Fra 
tider, hvor kvinders opgave var at føre 
slægten videre, være medhjælpende ar-
bejdskraft på gården, både organisatorisk 
og praktisk, til tider, hvor kvinder prøver at 
udfordre rammerne for, hvad kvinder kan.
130 s., Museum Skanderborg 2015. 
Pris 150 kr.

Kulturel Nordisme i hundrede år
Af Inge Adriansen
Skandinavisk Museumsforbund fejrer 
100 års jubilæum med udgivelse af dette 
festskrift.
Bogen fortæller om Skandinavisk Muse-
umsforbund, der blev grundlagt i 1915, 
hvor nordiske museumsfolk havde behov 
for et tættere samarbejde under verdens-
krigen. Bogen skildrer museumssektoren 
dengang og den markante udvikling, der 
er sket gennem de 100 år.
Skandinavisk Museumsforbund er et af 
de ældste organer inden for det nordiske 
kultursamarbejde. Grundlæggerne var 
tre energiske mænd, Emil Hannover fra 
Kunstindustrimuseet i København, Hans 
Aall fra Norsk Folkemuseum i Kristiania 
og Erik Wettergren fra Nationalmuseum 
i Stockholm. Her fortælles, hvorfor de 
ønskede en skandinavisk forening, og 
hvilken betydning denne nye arena fik. 
Ved et møde i København i 1921 blev 
museumsforbundet udvidet til at omfatte 
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til analyse og konservering hos museets 
eksterne samarbejdspartnere, dels for 
at opnå yderligere viden, der kan være 
betydningsfuld for forståelsen af såvel 
fundene som udgravningerne og det 
omgivende landskab, og dels for at bevare 
fundene for eftertiden.

Juni 2015:
Sarah Bodil Tierny, cand.design: Konge-
leddet i Rødbyhavn – et projekt i samar-
bejde med Museum Lolland Falster
Kongeledsprojektet er støttet af Statens 
Kunstfond og udføres i samarbejde med 
museet. Projektet beskæftiger sig med 
den forskelligartede praksis, som finder 
sted på kulturhistoriske museer, og kan 
overordnet forstås som en eksperimente-
rende undersøgelse af museets arbejde 
med indsamling, forskning og formidling.

Juni 2015:
Anders Jon Nielsen, arkæolog: Børn, 
voksne, en lille kop og den store verden. 
En af keramikkens fortællinger fra jernal-
derbopladsen i Hoby.
Blandt tusinder af fund fra de seneste års 
udgravningskampagner ved jernalderbo-
pladsen i Hoby er der et enkelt fund, som 
i sjælden grad, vidner om tilstedeværelsen 
af børn. En lille, ubehjælpsomt fremstil-
let kop af brændt ler så sidste sommer 
dagens lys efter at have ligget skjult i den 
sydlollandske muld i to årtusinder. Kop-
pens historie og oprindelsen af jernalder-
folkets keramiske tradition er temaer for 
denne artikel.
Månedens artikel kan findes på www.
aabne-samlinger.dk

ROMU 2014. Årsskrift for Roskilde 
Museum
Red.: Laura Maria Schütze
Laura Maria Schütze: Forord
Frank Birkebæk: Peter Brandes – Portræt 
af en by
Line Vestergaard Knudsen & Jacob Wester-
gaard Madsen: Rockens Danmarkskort – 
Brugernes historie om Rockens mødested.
Morten Lomholt: Danmarks Rockmuse-
um vokser frem (Fotoserie).
Marie Abel Hesse & Anna Zieler: Muse-
rum – En brugervejledning for voksne.
Katrine Ipsen Kjær: Boede der vikinger i 
Frederikssund?
Ole Thirup Kastholm: En hårriver fra 
Vikingetid – Nyt fra udgravninger i Vin-
dinge.
Naomi Hainau Pinholt: Stormflodsfortæl- 
linger.
Julie Nielsen: De første roskildedensere – 
en demografisk analyse over Roskilde-eg-
nens befolkning omkring år 1000.
Poul Low Møller: Brødrene Lützhøft – 

pædagoguddannelsen, pædagoger, kom-
munale konsulenter samt alle andre er 
interesseret i den yngste målgruppe i dag-
institutioner og skoler. Hæftet har sit ud-
spring i PÆDMUS – et samarbejdsprojekt 
mellem fire museer og to pædagoguddan-
nelser under UCL. Projektet er igangsat 
af Nationalt Videncenter for Historie og 
Kulturarvsforskning, hvorigennem hæftet 
kan rekvireres.
University College Lillebælt, Nationalt 
Videncenter- og Kulturarvsformidling, 
Vejlevej 2, Jelling. http://historieogkul-
turarv.ucl.dk/. Hæftet er gratis.

Årsskrifter
Carlsbergfondets Årsskrift 2015
Årsskriftet viser i tekst og billeder eksem-
pler på forskningsprojekter, som i 2014 
modtog støtte fra Fondet.
Carlsbergfondet fokuserer primært på 
talentudvikling og generationsskiftet i 
dansk forskning samt på visionære grund-
forskningsprojekter, der kan føre til tvær-
videnskabelige nybrud eller nyudvikling.
Årskriftet præsenterer også udvalgte ak-
tiviteter i Ny Carlsbergfondet, Carlsberg 
Laboratorium, Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg Slot, Glyptote-
ket og Tuborgfondet.
Carlsbergfondet, København

Herregårdshistorie 9
Red.: Britta Andersen, Marie Aaberg 
Andersen, Klaus Højbjerg
Herregårdshistorie 9 har fokus på dannel-
se. Man kan bl.a. læse om opdragelsen og 
dannelsen af Sophie Charlotte komtesse 
Reventlow i slutningen af 1700-tallet. Og 
man kan blive klogere på hertuginde 
Anna Amalia af Sachsen-Weimar, der på 
nogenlunde på samme tid tog på dannel-
sesrejse til Italien.
187 s.. Gammel Estrup – Herregårdsmu-
seet 2014. Pris 148 kr.

Årsskrift Lolland-Falster
Årsskriftet udkommer som artikler en 
gang om måneden

Maj 2015:
Rikke Lund Pedersen: Naturvidenskabe-
lig analyse og konservering, håndtering 
og udvælgelse af fund fra Femern Bælt 
udgravningerne
Siden Museet påbegyndte de arkæologi-
ske udgravninger forud for etableringen 
af den faste forbindelse over Femern 
Bælt i august 2013, er der fremkommet 
over 40.000 arkæologiske fund. Fundene 
vaskes, tørres og pakkes samt dokumente-
res i form af registrering og eventuelt 3D 
genstandsfotografering og genstands- 
tegning. Udvalgte fund sendes løbende 

Maske og forklædning i Danmark
Red.: Inge Adriansen og Carsten Bregen-
høj
Til fest og ballade ønsker mange af os et 
lille ekstra pift til vores udseende – eller 
måske at være en helt anden blot for et 
par timer. Derfor har vi også langt tilbage 
i historien brugt masker og andre former 
for forklædning til at skabe glæde, overra-
skelse eller tiltrække andres blikke. Bogen 
fortæller om vores lyst til at lege med 
identiteten lige fra vikingetidens uldma-
sker til vore dages monstermasker i latex.
410 s. Aarhus Universitetsforlag, 2014. 
Pris 449,95 kr.

Cybermuseologi. Kunst, museer og for-
midling i et digitalt perspektiv
Red.: Ane Hejlskov Larsen, Rune Gade 
og André Wang Hansen
Går vi i dag ind på et kunstmuseum, 
møder vi højst sandsynligt ikke kun 
kunst skabt af oliefarver på lærred eller 
tilhugget marmor på en sokkel. Vi møder 
også værker skabt alene til og ved hjælp af 
internettet. Ud af denne digitale kommu-
nikationsform er der opstået en række 
nye muligheder for, hvordan vi oplever 
kunsten. Vi kan blive medskabere af in-
teraktive kunstværker, mobiltelefoner kan 
guide os rundt til enhver bys offentlige 
kunstværker, og vi kan dele vores kunstop-
levelser med andre via sociale netværk.
Det er nu over tyve år siden, at de første 
eksperimenter med kunst på internettet 
begyndte. Mange af dem fandt sted i 
Minneapolis på Walker Art Center, hvor 
man i 1996 etablerede afdelingen for New 
Media Initiatives, der skulle undersøge, 
hvordan internettet i fremtiden ville ud-
fordre kunstmuseets rum og formidling. 
Det var afdelingens daværende direktør, 
Steve Dietz, der introducerede begrebet 
’cybermuseologi’.
Med denne udgivelse bliver den digitale 
indflydelse på kunst og museer for første 
gang gjort til genstand for en samlet 
udgivelse. Antologien præsenterer både 
internettets betydning for kunstmuseer-
nes udstillinger, formidling, forskning, 
bevarings- og registreringspligt. Og den 
diskuterer de kunstneriske, teknologiske 
og formidlingsmæssige udfordringer, 
der er opstået i kølvandet på den digitale 
tidsalder.
392 s., rigt ill. paperback. Aarhus 
Universitetsforlag, 2015. Pris 399,95 kr.

Museet og de yngste medborgere
Red.: Trine Hyllested og Tine Seligmann
De to forfattere har afsluttet projektet 
PÆDMUS med denne udgivelse. 
Hæftet er et inspirationsmateriale til 
museumsundervisere og studerende på 
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historie om hvæssesten fra vikingetiden 
på Færøerne.
Henning Knudsen: Flora Danica – et 
hovedværk fra oplysningstiden.
Svend Stouge: Mistaken Point: et vindue 
til tidligt flercellet liv.
Olof Ryding: Historien bag greve F.C. 
Rabens brasilianske herbarium.
Abdi Hedayat: Døde dyr fra København i 
verdenslitteraturen.
Jes K. Jørgensen: Nye øjne på Solsyste-
mets tidligste stadier.
31 s., heftet, ill. farve. Statens Naturhisto-
riske Museum, København 2015

Natur og Museum, nr. 2, juni 2015.  
Red.: Morten D.D. Hansen (ansvh.) og 
Nina Seirup
Indledning.
Forfattere: Rasmus Ejrnæs og Hans Hen-
rik Bruun
Hvad er græsland? – Græslandets biodi-
versitet. – Blåhattens artsmylder. Græs-
land gennem tiden.
Græslandssafari. Utilsigtet nygræsland. 
Beskyttelse og genopretning af græsland.
25 s., heftet, ill. farve.  
Naturhistorisk Museum,  
Aarhus 2015.08.10

SFINX, 38. årg. 2015, nr. 2
Red.: Margit Bendtsen (ansvh.)
Mogens Nykjær: Firenze!
Chris Fischer: Savonarola og samtidens 
kunst.
Lise Bek: Også Firenze har sin hellige 
grav – kopi eller kreativ genbrug?
Erik Thunø: Mirakuløse billeder i Firenze.
Ole Meyer: Historiens palimpsester, fra 
Piazza Libertà til Via San Callo.
Vinnie Nørskov: Kimæren i Firenze – Co-
simo I og den etruskiske arv.
Mogens Nykjær: Bernini i Firenze – Et 
kærlighedsdigt i sten.
Lene Østermark-Johansen: Med Albert 
i lommen i en æselkærre – Dronning 
Victoria i Firenze.
Annette Rathje: Fiesole – en etruskisk by 
og meget mere end panoramaudsigt og 
Firenzes grønne lunge.
Beate Knuth Federspiel: Oversvømmelsen 
i Firenze 4. november 1966.
Gert Sørensen: Matteo Renzi – En ung 
mand fra Firenze.
67 s., heftet, ill. farve. SFINX Fonden 
Orbis Terrarum, København

SKALK, nr. 3,. Juni 2015
Red.: Christian Adamsen
Bente Grundvad/Niels Algreen Møller: 
Gamle grave og ny teknik.
C.A.: Norske Reise 1733.
Mette Bøgh Jensen: Skagensmalerne
Dagbøger. Dagbøger er tidens egen 

Broderede Mesterværker
I forbindelse med udstillingen på Muse-
um Sønderjylland – Arkæologi Haderslev 
(til 25.10.2015)er udgivet bog af udstillin-
gens tilrettelæggere Kirsten Rykind-Erik-
sen og Hans Wilhelm Bang.
Museum Sønderjylland – Arkæologi 
Haderslev, 2015.

Olivias Verden
Til udstillingen (til 27.9.2015) er udgivet 
et rigt illustreret katalog med tekst af Erik 
Steffensen
Holstebro Kunstmuseum, 2015

Kvinder Frem!
Til udstillingen med samme titel er udgi-
vet online-katalog med tekster af kurato-
rerne Ulla Ankjær Jørgensen og Birgitte 
Ejdrup Kristensen, interviews med de 
deltagende kunstnere og tekster af Sanne 
Kofod Olsen, Rektor ved det Kongeli-
ge Danske Kunstakademi og Birgitte 
Kirkhoff Eriksen, direktør for Museet for 
Samtidskunst.
Museet for Samtidskunst –  
http://samtidskunst.dk

Arne Haugen Sørensen – Lys og Mørke
Til udstillingen, til 13.9.2015 (omtalt i 
Danske Museer nr. 2, 2015) har museet 
udgivet et katalog om kunstneren. Kata-
loget indeholder artikler af forskere og 
kunsthistorikere, to skønlitterære tekster 
af forfatteren Josefine Klougart og et 
interview med Arne Haugen Sørensen.
Skovgaard Museet, Viborg 2015.

Tråde på tværs. Mette Winckelmann og 
den konkrete kunst
Til udstillingen (til 30.8.2015) med sam-
me titel er udgivet publikation. Redaktion 
og tekst af Helle Brøns.
Sorø Kunstmuseum 2015

Per Arnoldi. Rodchenkos Korridor.  
Nye malerier og tegninger
Til udstillingen (til 8.11.2015) er udgivet 
stort og gennemillustreret katalog med 
samme titel
Viborg Kunsthal 2015

Tidsskrifter
Naturhistorier. Statens Naturhistoriske 
Museum, nr. 1, 2015
Red.: Svend Stouge (ansvh.), Henrik 
Ærenlund Pedersen og Lars Vilhelm- 
sen
Mogens Trolle: Øjenkontakt med Afrikas 
primater.
Marina Pancic og Nina Lundholm: Kan 
arktisk fytoplankton modstå fremtidige 
klimaændringer?
Niels Hald: Geologi og arkæologi – en 

Købmænd og iværksættere.
Ole Thirup Kastholm: Stålmosegård. 
Afsluttende udgravning af en gravplads 
fra Yngre Romersk jernalder.
Ditte Kroner Gaarde: Bebyggelse fra Før-
romersk jernalder og Romersk jernalder.
Om forfatterne.
195 s., heftet, rigt ill. Roskilde Museums 
Forlag 2015.

De havde deres tid – på sporet af Sønder-
borgs tidlige industrier
Af Torben Q. Vestergaard
Årsskrift XXVIII 2015. Cathrinesminde 
Teglværk
Forord. Indledning.
Hauschilds skibsværft. 
Peter Petersen/Emil Gades Jernstøberi.
Stein og Meylands Jernstøberi.
Peter Petersens Eksportølbryggeri.
Sønderborg Gasværk.
Oliemøllerne og magarinen.
Sønderborg Mekaniske Netfabrik. M.L. 
Utzon.
Kombinationsfabrikanterne.
Årsberetninger
Elisabeth Alrøe: Cathrinesmindes Venner. 
Årsberetning 2014.
Michael Stander: Historisk Værksted. 
Årsberetning 2014.
Torben A. Vestergaard: Cathrinesminde 
Teglværk. Årsberetning 2014.
72 s., heftet, ill. Museum Sønderjylland 
Cathrinesminde Teglværk 2015.

Kataloger/publikationer udgivet i 
forbindelse med udstillinger
Man Ray. Menneske//Ligninger
I forbindelse med udstillingen (til 
20.9.2015) er udgivet katalog: Man Ray – 
Human Equations: A Journey from Mathema-
tics to Shakespeare. Red.: Wendy A. Gross-
man og Edouard Sebline. Med essays af 
Wendy A. Grossmann, Adina Kamien- 
Kazhdan, Edouard Sebline og Andrew 
Strass.
238 s., rigt ill. Kun engelsk version. Pris 
299 kr.Udgivet af Hatje Cantz, The Phil-
lips Collection og The Israel Museum.
Ny Carlsberg Glyptotek, København, 2015

Cool Moderne – Art deco i dansk billed-
kunst 1910-40
I forbindelse med udstillingen udgives et 
rigt ill. katalog med tekster af udstillin-
gens to kuratorer.
Gl. Holtegaard, Holte, 2015

Jens Lund. Forvandlede blomster
I forbindelse med udstillingen er udgivet 
katalog af museumsleder Teresa Niel-
sen, Vejen Kunstmuseum som har skabt 
udstillingen.
Nivaagaards Malerisamling, Nivå, 2015
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kunst” rummer nye og ældre værker af 
21 nulevende kunstnere. Festskriftet er 
redigeret af Sanne Kofod Olsen og Ditte 
Soria.

ODM – Organisationen Danske Museer
28. maj 2015: DR er dyr for museer i sam-
menligning med Public Service Broadca-
sters i Norge, Finland, Holland og Tysk-
land. Ny brugerundersøgelse.  Debat om 
fordeling af statstilskud. Vejle-modellen 
er vejen frem. Om konserveringscentret i 
Vejle. Konference for museums-bestyrel-
ser i København 7.oktober.
29. juni 2015: Velkommen til den nye 
kulturminister – Bertel Haarder Et nyt 
nordisk Museumsgreb til debat på Skandi-
navisk Museumsforbunds konference på 
Nationalmuseet.
Debat og networking på Folkemødet. Vis 
museumsbøger på BogForum. Hordan 
lave web-tv? Publikation fra Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole om ”Web-
TV for Kulturinstitutioner – Om video 
som medie for mødet mellem museer og 
brugere”- Publikationen har lagt gratis ud 
til inspiration og brug. Publikationen kan 
downloades og der er video med gode 
råd.

Realdania 
21. maj 2015: Vinderprojekt til Landgan-
gen og Havnepromenaden i Esbjerg. Ny 
adgang til Rubjerg Knude.
27. maj 2015: Nyborg skal igen være Dan-
marks centrum.
4. juni 2015: Fotokonkurrence: Det ser 
du ikke i Byen.  Får vi et taberdemokrati 
uden Foreningsdanmark?
8. juni 2015: Byggeriet af Jagtens Hus på 
Molsvej i Rønde er skudt i gang.
15. juni 2015: Fortidens kreditbase bliver 
fremtidens skole i Viborg.
18. juni 2015: Ny netavis om civilsam-
fundet. Altinget lancerer med støtte fra 
Trygfonden og Realdania ny netavis om 
civilsamfundet i september. 
23. juni 2015: Oplevelsesbæltet på Jyske 
Aase er åbnet. Ny oplevelse af Kalø Slots-
ruin.
24. juni 2015: Nyt fyrtårn for teknologi og 
design i Vejle i den gamle kedelcentral 
ved Spinderihallerne i Vejle.
7. juli 2015: Bedre forhold for besøgende 
ved Tipperne. Tillykke til Christiansfeld 
som er blevet udpeget til Verdensarv af 
UNESCO
15. juli 2015: Aftale om isfjordscenter 
på plads – arkitektkonkurrence i gang. 
Partnerskabsaftale om nyt isfjordscenter 
ved Ilulissat i Grønland er underskrevet 
og arkitektkonkurrencen udskrevet.
Ovenfor omtalte nyheder kan findes på 
Realdanias hjemmeside – www.realdania.dk

rear-view. Memorial museums for public 
crimes against humanity.
David Andersen, National Museum of Wa-
les: In defence og inviolability. The value 
of museum collections.
ICOM General Conference Milan 2016.
Ninon Sordi: International Museum Day 
goes green in 2015.(maj 2015)
ICOM Pakistan relaunched.
Publikationer. ICOM. 
The International Council of Museums 
Magazine.

Andre Udgivelser
Museumsdirektørens Blog, Blogs fra Den 
Gamle By, Aarhus:
19.5.2015: Den Gamle By frygter at blive 
spærret inde af fredning
25.6.2015: Den Gamle By viser hverdagen 
i Velfærdsdanmark.
Museumsdirektørens Blog kan findes på 
http://blog. Den gamle by.dk/museums-
direktoren.

Kulturstyrelsen
Statens Kunstfond 21. maj 2015:  Ny 
drømmegavl i Valby. Forfatteren Morten 
Søndergaard har forvandlet en ellers grå 
og udtryksløs betongavl til et kunstværk, 
hvor beboerne deler deres inderste 
tanker og dagdrømme med omverdenen. 
Værket er blevet til i samarbejde mellem 
forfatteren, beboerne og Rambøll som 
har stået for renoveringen af det almene 
boligbyggeri.

Statens Kunstfond 10. juni 2015: Dansk 
design får central plads i Den Internati-
onale Straffedomstols nye hovedsæde i 
Haag. Den danske kunstner Eske Rex har 
skabt et stærkt ikonisk værk til bygningen 
tegnet af Schmidt, Hammer og Lassen Ar-
chitects, som står færdig i december 2015.
Statens Kunstfond 12. juni 2015: Fem 
danske kunsthåndværkere får internati-
onal eksponering i Danish Crafts Colle-
ction på Designmessen Maison&Objet i 
Paris i september 2015. 

Kulturstyrelsen 26. maj 2015: Spritten 
skal fredes. Et hovedværk inden for dansk 
industriarkitektur. De Danske Spritfabrik-
kers produktionsanlæg i Aalborg er netop 
blevet indstillet til fredning af Det Særlige 
Bygningssyn.

Kulturstyrelsen 1. juni 2015: LIGE – et 
festskrift for samtidskunst i anledning af 
100-året for 1915-grundloven. Festskrif-
tet giver 21 kunstneriske perspektiver 
på demokrati, deltagelse og ligestilling 
indenfor kunstformerne billedkunst, lyd-
komposition, koreografi og litteratur
”LIGE – et digitalt festskrift for samtids-

stemme, og bondedagbøger er en særlig 
gruppe.
Jan Kock: Nørre Vosborg. En vestjysk 
herregårds historie er blevet undersøgt. 
Overrumplende ny viden kom frem.
Lars Grundvad og Martin Egelund Poul-
sen: Musegrubbe
Skagenshjulet. Skalks nye tidshjul giver 
overblik over Skagensmalernes liv og 
Oddens historie.
31 s., heftet, ill. farve.  
SKALK, Højbjerg.

Museumsnytt, Nr. 3, 2015
Red.: Signy Norendal
Ole Aastad Bråten: Sylvbegeret frå Leine. 
Gave til Valdresmuseet: eit sylvbeger 
produsert av bergensgullsmeden Johanns 
Reimers d.e.(1644-1721).
Signy Norendal: Alt er ikke like verdifullt 
i museumsamlingene – Vi har et ansvar 
for å prioritere.
Maria Pile Svåsand: Finansiering på Ame-
rika-måten.
Signy Norendal: Mellem børs og katedral 
– Den vanskelige balansegangen.
Helge Børrud Huseby: Subkultur på mu-
seum. Omtale af udstillingen Cosplayer 
på Nationalmuseet i København.
Birgitte Sauge: Nyt tidsskrift – Et løft for 
museumsforskningen. Norges muse-
umsforbund vedtog i april at etablere et 
fagfellevurdert norsk museumstidsskrift i 
Open Access-format.
Nina Høye: Eventyrslottet i Oslo. Om 
lystslottet Oscarshall på Bygdøy.
Henrik Pryser Libell: Med lov skal landet 
bygges. Om Norges Høyesterett 200 år og 
nogle af dokumentene som viser Norges 
lange lovtradisjon.
Samtalen med Knut Ljøgodt, direktør ved 
Nordnorsk  Kunstmuseum
Samtale med Per Ole Syvertsen, zoolog og 
konservator ved Helgeland Museum. De 
hemmelighetsfulle flaggermusene.
Bagsideartikel om Jernbanemuseet.
Udkommer 4 gange om året. Udgiver: 
ABM-media AS. Redaktør Signy Noren-
dal. Pris abonnement 300 kr.

ICOM news, vol. 68, nr. 1, may 2015.
Red.: Sara Heft og Aedin Mac Devitt
Prof. Dr. Hans-Martin Hinz og Prof. Dr. 
Anne-Cathrine Robert-Hauglustaine: 
Leder
Carl Depauw: Plain sailing in Antwerp.
Irene Campolmi, Aarhus Universitet: 
What is sustainable museology? 
Alexandra Jeberien, Berlin: Green way or 
bust.
David Fleming, m.fl.: A sense of justice. 
Museums as human rights actors.
Sara Helt: On the rights track. 
Julie Higashi, Kyoto, Japan: Eye on the 
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Naturstyrelsen
19. maj 2015: Sjælden mus fundet. Et nyt 
fund af birkemus kan betyde, at birkemu-
sen har flere levesteder omkring Ribe.
Ulven er beskyttet i hele EU. Forvaltnings-
plan for ulv og habitatdirektivet giver dog 
mulig for at regulere ulve, der karakteri-
seres som problem-ulve.
Status på prøveboring efter skifergas i 
Frederikshavn Kommune.
6. juli 2015: Skagens fyr bliver eldorado 
for fugleformidling.
Danmark får to nye steder på UNESCO’ 
s verdensarvsliste: Christian 5’s skove til 
parforcejagt i Nordsjælland og Christi-
ansfeld.
Urskovsbille fundet i Jægersborg Dyreha-
ve.
Planlov og vandsektor skifter ministeri-
um. Naturstyrelsen skal ikke længere ad-
ministrere planloven og den økonomiske 
del af vand- og spildevandssektoren.
Naturstyrelsen sætter fokus på gratis over-
natning i den danske natur.
14. juli 2015: Gratis guide til naturen. Na-
turstyrelsen tilbyder nu 170 gratis guider-
til de væsentligste danske naturområder.
Indsats mod mårhund har været effektiv. 
Ny evalueringsrapport viser, at det er lyk-
kedes at forhindre mårhund i at sprede 
sig fra Jylland til resten af landet.
Havørneunger i Thy. 

BYFO NYT 
20. maj 2015: Hele ByfoNyt kan findes på 
www.byfo.dk

Odense Zoo
21. juli 2015: Populær kunst i Zoo. Tre 
fynske kunstnere har lavet hytter – Anette 
Holdensen og ægteparret Jette Mellgren 
og Jan Johansen har i samarbejde lavet 
tre hytter til Odense Zoo. De fynske 
kunstnere har specialiseret sig i fletværk 
og zoomet ind på de forskellige historier 
for de tre kontinenter. Hytterne er et hit 
blandt børnene og blev taget i brug alle-
rede et minut efter, at de blev sat op.

ICOM
21.maj 2015: Om udgivelse af ICOM News 
– se under Tidsskrifter
28. maj 2015: ICOM mobilises its experts 
for Nepal. Om International Museum 
Day.
23. juni 2015: 2016 elections calendar.
29. juni 2015: Om Lake Constance me-
etings 2015, 18. til 20. juni
ICOM newsletter kan findes og bestilles 
på: http://icommunity.icom.museum/
en/content/e-newsletter. Abonnement 
kan bestilles på: enewsletter.icom@icom.
museum

Nivaagaards Malerisamling, Nivå
3 udstillinger:

Jens Lund. Forvandlede blomster  
Til 4.10.2015
Jens Lunds skitsebøger, malerier, akvareller, tegninger 

og manuskripter udgør et enestående værk i dansk 

kunsthistorie. Både Storm P., Richard Mortensen og 

Asger Jorn var optaget af det voldsomme, vilde og 

dybt personlige formsprog, Jens Lund pludselig og ud 

af intet berigede kunstscenen i Danmark med. Hans 

værker er art nouveau i nordisk aftapning og skønvirke 

med international udsigt. Jens Lund skildrede følelser, 

drømme og dilemmaer i et formsprog, der også i dag 

taler til os alle.

Museet takker Vejen Kunstmuseum og museumsleder 

Teresa Nielsen for både udstilling og ledsagende kata-

log (se publikationer).

Klassisk Modernisme. Gensyn med  
modernismens hovedværker  
Til 22.11.2015
Udstillingen vistes første gang under udstillingen Mo-

dernisme & Guldalder i 2012-2013.

Værkerne er deponeret af Louisiana Museum og hører 

til Knud W. Jensens samling fra starten af Louisiana i 

1958 af klassisk modernisme. Giersing, Hoppe, Isakson, 

Georg Jacobsen, Jerichau, Lergaard og Lundstrøm.

Danske kunstnere var i årene 1910-40 optaget af 

strømninger fra den internationale kunstscene. 

Forbillederne var så forskellige som Cézanne, Picasso, 

Matisse og Léger på den ene side og van Gogh og 

Edvard Munch på den anden. Derfor tegnes den dan-

ske modernisme heller ikke af én ensartet bevægelse, 

men var et mangfoldigt og modsætningsfyldt nybrud i 

dansk kunsthistorie.

Carl Frederik Hill – Sveriges Største Landskabsmaler  
4.10.2015 til 31.1.2016
Den store svenske landskabsmaler Carl Frederik Hill (1848-1911) fik en meget dramatisk livsskæbne. 

Fra nytåret 1878 betragtedes han som skizofren, og han var da 28 år. Under sygdommen ændrede 

hans kunst karakter fra et impressionistisk præget 

maleri til mere ekspressivt og symbolsk indtryk.

Han blev uddannet på Kunstakademiet i Stockholm. 

Efter et par års studier drog han i 1873 til Frankrig, 

hvor han etablerede sig i Paris og arbejdede her så in-

tensivt at han til sidst gik over grænsen til en skizofren 

psykose. Han blev indlagt på Dr. Blanches klinik i Passy 

og senere Sct.Hans Hospital i Roskilde og fik omsider 

lov til at flytte tilbage til barndomshjemmet, hvor hans 

mor og Søster passede ham til hans død i 1911.

Hill var i denne lange periode næsten ukendt. Først i 

1933 viste man hans sygdomskunst sammen med ma-

lerierne i en omfattende udstilling på Kunstakademiet 

i Stockholm. Her fik publikum og kritikken for alvor øje 

for hans suveræne og originale kunst. For moderni-

sterne blev han en foregangsmand. De så ham som en ekspressionist før ekspressionismen og en 

surrealist før surrealismen. Hills kunst har levet videre gennem en række udstillinger i Sverige og i det 

øvrige Europa, men det er længe siden, at hans malerier sidst fik opmærksomhed i Danmark.

Udstillingen på Nivaagaard bliver omfattende og alsidig og vil give indblik i Carl Frederiks Hills person, 

hans liv og værk.

Udstillinger

Jens Lund, Herrens Herlighed, 1899-
1900. Tilh. Vejen Kunstmuseum.

Karl Isakson. Stående model set fra 
ryggen, 1918-20. Tilh. Louisiana Museum.

Carl Frederik Hill: Grønne enge,  
Bois-Le-Roi. 1872. Tilh. Malmø  
Kunstmuseum.
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Udstillinger

Brandts, Odense
Til 6.12.2015

Adam & Eva. 
Tabet af Uskyld
To mennesker klamrer sig til 

hinanden. En mand og en 

kvinde. De står afklædte i en 

skov. Rundt om dem vokser 

træerne ind i himlen. Tør de 

slippe taget? 

Udstillingen handler om vores menneskelige længsel efter evigheden og 

det forbudte begær. De to figurer er et af de ældste motiver i kunsthistori-

en. Også i Brandts’ samling er Adam og Eva repræsenteret.

Udstillingen viser disse værker og fortæller myten om de første mennesker, 

som den har været fortolket i billed- og fotokunsten gennem de sidste 250 år.

Museet på Koldinghus
Til 26.2.2016

Georg Jensen. Et eventyr i 
dansk sølv
Koldinghus fejrer 150-året for Georg 

Jensens fødsel med en stor udstilling 

med over 800 værker fra Georg 

Jensens sølvsmedie. Med store og 

sjældne værker fra Georg Jensens 

eget arkiv, museer og private samlere 

i ind- og udland præsenterer museet 

en udstilling som er bygget op som 

en kunstnerisk og designhistorisk 

rejse igennem smedjens 111 års 

sølvhistorie.

Georg Jensen (1866-1935) blev født 

i Raadvad på Sjælland. Som 14-årig 

kom han i lære hos guldsmed A. An-

dersen i Sct. Pederstræde i København og tog afgang fra Kunstakademiets 

Billedhuggerskole, da han var 26 år. I 1904 åbnede han sin sølvsmedje i en 

baggård i København, og allerede 10 år senere er Georg Jensens naturin-

spirerede sølvarbejde kendt og eftertragtet langt uden for landets grænser.

Udstillingen viser dansk design og skiftende stilperioder igennem mere end 

et århundrede: Georg Jensens egne smykker med flora- og faunamotiver, 

det hammerslåede sølvkorpus med frodig dekoration og hans ikoniske 

drueopsatser fra Skønvirkeperioden.  Desuden fiskefadet og kanden med 

det beskrivende kælenavn ”Den gravide and”, designet af Henning Koppel 

(1918-1981).der var med til at sætte smedjen på verdenskortet efter Anden 

Verdenskrig med sit banebrydende organiske modernistiske sølvdesign. 

Derudover moderne smykker repræsenteret af blandt andre Nanna Ditzel 

(1923-2005) og Vivianna Torun Bülow-Hübe (1927-2004), mens blandt an-

dre Allan Scharffs (1945-) fuglemotiver bringer korpussølvet frem til i dag.

Udstillingen, der vises i slottets store ruinsal , præsenterer mere end 800 

forskellige værker.

Louisiana, Humlebæk
17.9.2015 til 24.1.2016

Yayoi Kusma
Omfattende retrospektiv udstilling med én af samtidskunstens store enere, 

Yayoi Kusama. Kusama er født i  Japan i 1929 og er de seneste årtier blevet 

verdenskendt for sit kunstneriske univers af farvestrålende, vidt forgrenede 

mønstre, der nærmest viralt dækker overfladerne på malerier og skulpturer 

og breder sig ud i store installationer, hvor hele rum, vægge, gulve og lofter 

er dækket af polkaprikker i stærke kontraster som sort og gul eller hvid og 

rød. Midt i dette grænseløse visuelle univers står Kusama selv; en markant 

tilstedeværende kunstnerpersona, som ikke bare står bag værkerne, men 

gerne foran dem – på fotografier ofte iklædt tøj i samme mønster som 

malerierne, en kunstnerisk camouflagestrategi, der får hende til visuelt at 

gå i ét med sin kunst.

Bag Kusamas farvestrålende samtidsværk gemmer sig historien om en 

ung kvinde fra den japanske provins, der emigrerede til USA netop på det 

tidspunkt, hvor nye kunstneriske strømninger som popkunst og minima-

lisme tog form. Kusama var en del af dette miljø, men fra sin position som 

ikke-vestlig, kvindelig kunstner udviklede hun et helt særegent kunstne-

risk univers, der i dag står som et væsentligt og dybt originalt bidrag til 

efterkrigstidens kunst. Udstillingen præsenterer et markant udvalg af disse 

værker.

Udstillingen folder hele Kusamas livsværk ud. Udstillingen inddrager som 

den første kunstnerens interesse for mode og design.

Statens Museum for Kunst, København
Til 18.10.2015

Laura Lima. Den nøgne magiker/The Naked Magician
Siden midten af halvfemserne har Laura Lima konstrueret situationer, hvor 

levende ting (mennesker, dyr, planter) indgår i uventede relationer med for-

skellige typer af rum og genstande. På den måde udfordrer hun vedtagne 

forestillinger om, hvad f.eks. ’performance’ og ’installation’ er. 

Laura Lima er født 1971 i Brasilien. Hun bor og arbejder i Rio de Janei-

ro, hvor hun er uddannet både inden for filosofi og billedkunst. I 2003 

var Lima med til at stifte det Rio de Janeiro-baserede udstillingssted for 

samtidskunst A Gentil Carioca, 

som hun stadig er med til at 

drive. Hun har deltaget med 

sine kunstneriske projekter 

i en lang række gruppe-

udstillinger og har haft 

solopræsentationer på flere 

store museer og institutioner 

i såvel Nord- og Sydamerika 

som Europa.

Bornholms Kunstmuseum
Til 11.11.2015

Natursansning og Farvesans. Hanne Mailand
Hanne Mailand har boet på Bornholm siden 1971. Hendes værk har 

gennem årene udviklet sig fra en forlængelse af de store impressionistiske 

forbilleder som Pierre Bonnard mod et tungere mere vederhæftigt maleri, 

der samler inspiration fra både Bornholmerskolen og fra den mere ekspres-

sive tradition hun stiftede bekendtskab med på Kokoschkas malerskole før 

hun fik sin uddannelse på Kunstakademiet. 

Lige siden Hanne Mailand flyttede til Bornholm, har betragtere af hendes 

værker noteret det spænd, der er mellem de oftest heftige og koloristi-

ske malerier og de mere nedtonede, men derfor ikke mindre helstøbte 

oliekridttegninger.

Trapholt, Kolding
Til 3.4.2016

Martin Bigum – Min egen kunst
Martin Bigum (f. 1966) er først og fremmest kendt for sine malerier, men 

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

tionskunst og digte.

Udstillingen er omtalt i Danske Museer nr. 2, 2015 i forbindelse med udstil-

lingen med samme titel på Bornholms Kunstmuseum.

Lysestage Georg Jensen.  
Foto: Iben Kaufmann. 
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GlHoltegaard, Holte
Til 3.1.2016

Cool Moderne. Art deco I dansk billedkunst 1910-40
Udstillingen præsenterer et udvalg af maleri, tegning og skulptur suppleret 

af plakater, arkitekturtegninger, designobjekter og filmklip. Udstillingen 

viser værker og arbejder af Johannes C. Bjerg, Sven Brasch, Franciska 

Clausen, Adam Fischer, Kay Fisker, Christian Fjerdingstad, Jean Gauguin, 

Besse Giersing, Harald Giersing, Gerhard Henning, Holger Jacobsen, Svend 

Johansen, Rita Kernn-Larsen, Jais Nielsen, Aage Rafn, Svend Rathsack, Olaf 

Rude, Axel Salto, Erik Stæhr-Nielsen, Arne Ungermann, Einar Utzon-Franck, 

Gerda Wegener samt svenske Gösta Adrian-Nilsson og norske Per Krogh.

I forbindelse med udstillingen vil art deco’en blive udfoldet i en række 

arrangementer og aktiviteter, som præsenterer og diskuterer art deco’ens 

tilstedeværelse i samtidskunst, mode, design og arkitektur.

I forbindelse med udstillingen er udgivet rigt illustreret katalog - se publikationer.

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby L.
Til 10.1.2016

Billedkunst, musik og friluftsliv
Museet føjer sig med sin store kunstsamling smukt ind i Fuglsang Herre-

gårds historiske traditioner for dyrkelsen af kulturlivet, der udfoldede sig i 

perioden 1885-1959 under godsejerparret Viggo og Bodil de Neergaard. 

På Fuglsang fandt kulturpersonligheder og udøvende kunstnere stor glæde 

og inspiration i værtsparret eventyrlige ”Skønhedsverden”, der bød på 

billedmotiver, uropførelser af musik, og rekreativt friluftsliv i haven, skov og 

ved vandet.

Ånden fra dengang lever 

videre i dag på Fuglsang med 

klassisk musik, museets for-

midling af landskabskunst og 

natur, som dette udstillings-

projekt, hvor kunstværker, 

fotografier og genstande 

forankrer museet til herre-

gårdens rige kulturliv.

Fuglsang 1885-1959. Billed-
kunst, musik og friluftsliv er 

en udstilling og en bog (se 

publikationer) understreger 

hvad anno dengang og i dag 

kan tilbyde. Designmuseum Danmark, København
Til 31.1.2016

MINDCRAFT15
Museet sætter spot på nutidig dansk design med den prisvindende 

udstilling. MINDCRAFT15. På udstillingen vises 14 nye værker fra 19 af  

Danmarks førende designere og kunsthåndværkere – og opleve en sceno-

grafi der tilføjer en helt nye dimension til museets interiør. MINDCRAFT15 

er startskuddet til museets fremtidige satsning på nutidigt dansk design og 

kunsthåndværk.

MINDCRAFT-udstillingen viser for ottende år i træk det bedste danske 

kunsthåndværk og design. Dog er det første gang nogensinde, at udstillin-

gen vises i Danmark. I år er udstillingen kurateret af den dansk-italienske 

designduo GamFratesi og den blev under designugen i Milano, tildelt den 

fornemme pris Milano Design Award.

Trapholt, Kolding
Til 15.6.2016

Ikke til salg!
Alle kunstnere har et værk, de 

ikke vil sælge. Et værk som be-

tyder noget særligt. Kunst hand-

ler ikke kun om at producere 

til et marked. For kunstnerne 

handler der i højere grad om at 

bemestre feltet i en grad, som 

man kan bryde den æstetiske 

form og bibringe feltet nye æstetiske udtryk, erkendelser og samtids-æste-

tik. At producere kunst er for de fleste en personlig kamp, hvor værket 

undfanges og bearbejdes. Processen er forskellig fra kunstner til kunstner, 

men er ved afslutningen af selve værket en del af kunstneren, som har 

givet alt for at omsætte sin ide til materialets væsen. Hvordan tager man 

afsked med sit kunstværk? – Betyder det noget hvem der køber det? – Og 

hvorfor kan kunstneren ikke få sig selv til at sælge netop dette værk?

19 nulevende markante danske kunstnere deltager i udstillingen med hver 

deres private værk. Udstillingen fortæller de personlige historier bag de 

enkelte værker, der spænder fra maleri, skulptur til installation.

Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Auning
Billardsalen og Tårnværelset.
Permanent

Museet har åbnet 2 nyistandsatte rum – Billardsalen og Tårnværelset – på 

herregårdens anden sal. Rummene er indrettet som typiske herreværelser 

fra miden af 1800-tallet og tilføjer en ny dimension til formidlingen af 

herregårdslivet i perioden.

Godsejerne i midten af 1800-tallet var hårdt prøvede landmænd, fami-

liefædre og ægtemænd, konge-og nationstro embedsmænd og mod 

slutningen af perioden også det nye demokratiske systems politikere. Alt 

dette afspejles i de nye rums indretning. Farverne er stærke, mørke og ma-

skuline. Møblerne er gedigne. På væggene hænger kongelige portrætter. 

Midt i rummet dominerer det store billardbord med lavthængende lampe. 

Langs væggene står sofaer og armstole, hvorfra spillet kan betragtes i 

magelighed. Guldalderens forening af den internationale inspiration og den 

nationale og indadskuende ånd afspejler sig i Billardsalen og det tilstøden-

de Tårnværelses udsmykning.

ARoS, Aarhus
Til 31.12.2015

Out of the Darkness
På udstillingen præsenteres værker 

fra ARoS’ kunstsamling nøje udvalgt 

af museumsdirektør Erlend Høyer-

sten. I iscenesættelsen af værkerne 

trækker Høyersten på den klassiske 

fortællings strukturer med begyn-

delse, point of no return, konflikt og slutning. Med udstillingen føres publi-

kum gennem en stemningsmættet fortælling, der samtidig er det markant 

udtryk for den nye direktørs tilgang til kunstudstillinger anno 2015.

Værkerne til udstillingen er valgt ud fra en overordnet udstillingstænkning, 

hvor Høyersten tager udgangspunkt i den struktur, man finder i enhver 

fortælling.

Udstillingen byder på knap et par hundrede værker, heraf en række større 

værker som Ingvar Cronhammars Syvende Søjle, Bill Violas Five Angels for the 
Millinium, der normalt har til huse i de 9 rum samt publikumsyndlingen Your 
atmospheric colour af kunstneren bag Your rainbow panorama Olafur Eliasson.

Udstillingen inviterer også gæsterne ind i et såkaldt Wunderkammer, hvor 

Høyersten præsenterer en lang række mindre værker.

Oluf Hartmann. Landskab med båd 
Skejten ved Fuglsang Lolland ca. 1905. 
Foto: Ole Akhøj.
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Udstillinger

Holstebro Kunstmuseum
Til 27.9.2015

Olivias Verden
Muset har i denne sommer fokus på maleren Olivia Holm Møller med en 

udstilling i samarbejde med professor ved Kunstakademiet Erik Steffensen.

Egensindig, uimponeret og uregerlig er ord, der passer på Olivia Holm 

Møller (1875-1979). Kunstneren der var fuld af modsatrettede følelser. Som 

længtes efter det almene og universelle. Og hvis kunst endnu i dag – 40 år 

efter hendes død – har vitalitet og energi, som taler direkte ind i vor tid, og 

som hun deler med en række samtidskunstnere.

Olivia Holm-Møllers billeder er i en vis forstand selvbilleder. Billeder der er 

både en rejse ud i verden, men samtidigt en rejse ind i sindet. Ikke til at 

sætte formel på. Umuligt at putte ind i en bestemt kategori eller stilretning. 

Men samtidigt sindbilleder der rækker ud mod et højeste. En spiritualitet 

som har sit udgangspunkt i hendes højskole-grundtvigianske grundsyn. 

Men samtidigt en spiritualitet og mysticisme, som hun genfinder i hele 

verden på sine rejser til Grækenland, Afrika, Mexico, Himalaya  og Kina. 

Udstillingen er inddelt i seks temaer – Mytologier, Ensomhed, Længsel 

(erotik), Selvbilleder og Kosmos. Temaer der sætter menneskets sjæle- og 

følelsesliv i højsædet. Og som udtrykker hendes ønske om at indgå forbin-

delser på et spirituelt plan.

Udstillingen er kurateret  af billedkunstneren og tidligere professor ved 

Kunstakademiet Erik Steffensen i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum.

Til udstillingen er udgivet katalog – se publikationer

Ny Carlsberg Glyptotek, København
-til 20.9.2015

Man Ray – Menneske // 
Ligninger
Jeg maler det, der ikke kan fotografe-
res; det, som kommer fra fantasien, fra 
drømme eller fra underbevidsthedens 
drift. Jeg fotograferer de ting, som 
jeg ikke ønsker at male; de ting, der 
eksisterer i forvejen. – Man Ray
Man Ray (1890-1976) er berømt 

for sine ikoniske sort-hvide fotografier. Mindre kendt er han for sine malerier. 

Udstillingen er ikke kronologisk, men arrangeret som tre akter i et skuespil.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Philips Collection i Washington 

D.C og The Israel Museum i Jerusalem.

Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Museet for Samtidskunst, Kunstrum Snæversti,  
Roskilde
Til 30.9.2015

Rattle Clank Jingle Keys Locked #2
I værket leges der med modsætninger og spændinger: de lækre materialer, 

nænsomme syninger og lyse farver star I modsætning til det blanke, hårde 

stål, jernkæder, piske og hængelåse, der associerer dominans, fangenskab 

og fastlåse kroppe og tilstande – eller måske netop nøglen til fri, hæm-

ningsløs kropslig leg og udfoldelse.

I Maiken Bents kunstpraksis er spæn-

dinger og paradokser underliggende 

tematikker. I værkerne mødes og 

mikses traditionelle modsætninger; 

det feminine og det maskuline, rea-

dymade og håndværk, det taktil og 

det glatte, smerte og lyst, æstetik og 

fetich, rationalitet og funktionalitet.

Nivaagaards 
Malerisamling, Nivå
Til 28.12.2015

Kunsthistorier.  
Højdepunktet fra Johannes 
Hages Samling
Johannes Hage var mere kunstelsker, 

end han var kunstkender. Han var 

drevet af en passion for kunsten og 

valgte med hjertet. Hvert billede i 

hans samling har en historie. Måske derfor har publikum et særligt – man 

kan godt kalde det et kærlighedsforhold – til Johannes Hages samling, og 

strømmer til, hver gang værkerne hænges på nye søm.

Efter udstillingen Intet at skjule har samlingens hovedværker inden for 

italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder igen fundet 

sammen i en nyophængning i museets oprindelige sale fra 1903.

Johannes Hage gik efter det sublime værk frem for en større samling af 

mindre spektakulære værker. Takket være denne ildsjæl kan vi i dag – 

tilmed ”midti naturen og uden noget spredende” – genopleve en fornem 

samling af værker af nogle af de mest betydningsfulde kunstnere i den 

europæiske kunsthistorie.

Claude Lorrain, Landskab med 
flugten til Egypten, ca. 1646.May Ray. Julius Cæsar, 1948 (udsnit).

StormP. Museet, København
Til 20.1.2015

PLAY – digitale spil
Museets efterårsudstilling sætter fokus på digitale spil og på de nyeste 

tendenser inden for digital leg. Man kan gå på opdagelse i tidens bedste 

spil og afprøve de nyeste tendenser inden for digital leg og helt overordnet 

se på genren som en afgørende del af vores fælles kultur.

PLAY undersøger mødet mellem spiller og spil ved at tage afsæt i digitale 

spil som legekategori og på de sociale fællesskaber som udfoldes, når vi 

spiller sammen .

Udstillingen henven-

der sig til både børn 

og unge, nysgerrige 

forældre og andre 

spilleglade voksne.

Med udstillingen vil 

museet kvalificere 

og undersøge den 

digitale verden, som 

skabes i og med spil 

– og ikke mindst 

gøre det med afsæt i en grundlæggende nysgerrighed overfor de unges 

oplevelser og erfaringer – og hvor de finder den bedste af alle verdener.

Amanita Design.

Sorø Kunstmuseum
Til 10.1.2016

Heerup & Mertz. Skrammel-Avantgarde
Henry Heerup og Albert Mertz er to kunstnere, der er bedre kendt for 

deres forskelle end for deres ligheder, og de tegner på mange måder to 

forskellige retninger i kunsten.

Heerup står for de fleste som repræsentant for den fabulerende kunst i 

Cobra (1949-51), mens Mertz gerne identificeres med de konkrete kunst-

nere omkring gruppen Linien II (1947-52) og med konceptkunsten. De to 

kunstnere har dog overraskende mange fællestræk. Udover at de kendte 

hinanden og flere gange udstillede sammen, mødtes de bl.a. omkring en 

eksperimenterende brug af skrot og skrammel i kunsten.

Udstillingen viser både lighederne og forskellene mellem de to kunstneres 

udtryk.
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Museum Jorn, Silkeborg
Til 13.12.2015

Le Corbusier –What moves us?
I anledning af 50 året for den store arkitekt Le Corbusiers død (1887-1965) 

skaber museet igen dialog mellem Le Corbusier og den danske kunstner 

Asger Jorn. Med udstillingen vises Le Corbusiers arkitektur, kunst, design 

og tanker i et nyt perspektiv med Jorn som diskussionspartner og kritisk 

røst.

Udstillingen kommer bag om Le Corbusier og Asger Jorn og giver et indblik 

i inspirationskilderne til deres arkitektur og kunst. De besøgende bliver ført  

igennem en promenade af de to herres forhold til kunsten og arkitekturen, 

rejser, maskiner og teknologi, men også deres personlighed i forhold til 

spiritualitet, poesi, kvinder og seksualitet.

Den schweizisk-franske arkitekt, byplanlægger og kunstner Le Corbusier 

ønskede at forandre verden. For ham blev mennesker, der boede godt, 

lykkeligere, og samfundet som helhed ville blive bedre. På samme måde 

ønskede den største danske kunstner i det forrige århundrede Asger Jorn 

(1914-1973) at igangsætte noget gennem sin kunst. Jorn var en overgang 

Le Corbusiers assistent, og udstillingen fokuserer på, hvordan de to forsøg-

te at anvende arkitektur og kunst 

som et instrument til at bevæge 

mennesket og samfundet – både 

fysisk og mentalt.

Udstillingen består af over 150 

malerier, litografier, skulpturer og 

tegninger, modeller, fotografier og 

andre arkivalier fra de personlige 

samlinger af Le Corbusier og Asger 

Jorn. Udlånt af Fondation le Corbusier i Paris og private samlere.

Til udstillingen kommer der verdenspremiere på en film af den berømte 

tyske filmskaber Heinz Emigholz om Asger Jorns store relief på Statsgymna-

siet i Aarhus og Le Corbusiers Villa Savoye.

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby L.
19.9.2015 til 10.1.2016

Fuglsang 1885-1959
Skønhedsverden: Fuglsang Kunstmuseum på Lolland føjer sig med sin 

store kunstsamling smukt ind i Fuglsang Herregårds historiske traditioner 

for dyrkelsen af kulturlivet, der udfoldede sig i perioden 1885-1959 under 

godsejerparret Viggo og Bodil de Neergaard.

På Fuglsang fandt kulturpersonligheder og udøvende kunstnere, bl.a. kom-

ponisten Carl Nielsen og maleren Oluf Hartmann, stor glæde og inspiration 

i værtsparrets eventyrlige ”skønhedsverden”, der bød på nye billedmotiver, 

uropførelser af musik, og rekreativt friluftsliv i have, skov og ved vandet.

Ånden fra dengang lever videre i dag på Fuglsang med klassisk musik i 

herregårdens hovedbygning, museets formidling af landskabskunst og 

natur, samt bl.a. dette udstillingsprojekt, hvor kunstværker, fotografier og 

genstande forankrer museet til herregårdens rige kulturliv.

Der er i forbindelse med udstillingen udgivet en bog – se publikationer.

Viborg Kunsthal
Til 8.11.2015

Rodchenkos Korridor.  
Per Arnoldi.  
Nye malerier og tegninger
Udstillingen viser mere end 30 nye 

værker af Per Arnoldi, som med henblik 

på udstillingen er blevet til under op-

hold på Statens Værksteder for Kunst i 

København.

De nye værker er klassiske med 

Arnoldis sikre sans for komposition og 

farveholdning. Stramheden og de primære farver gul, blå og rød går igen 

og viser kunstnerens unikke dna. Titlen på udstillingen hentyder til den 

russiske konstruktivist Alexander Rodchenko, der erklærede maleriets død 

i 1921 med sine tre monokromer i farverne blå, rød og gul på udstillingen 

5x5 i Moskva. Der er en oplagt reference fra Rodchenko til Arnoldis værker, 

der med forskydninger i farver, komposition og teknik efterprøver ideen om 

det unikke kunstværk. På samme måde som Rodchenko søger Arnoldi kon-

sekvent at udfordre kunstens og kunstnerens rolle i samfundet og trækker 

på debatten om den serielle og masseproducerede kunst, samt forholdet 

mellem kopi og original.

Til udstillingen er udgivet katalog – se publikationer

Handlingens resonans
Til 8.11.2015

Dobbeltudstilling der viser værker af de to billedkunstnere Maj Hasager (f. 

1977) og Marie Thams (f. 1982).

Deres kunstneriske praksisser mødes i det politiske felt, og udstillingen 

præsenterer deres interesser i spørgsmålet om det kvindelige kønsposition, 

socialt og politisk – 100 år efter at kvinder fik stemmeret i Danmark.

Maj Hasager arbejder i video, installation og tekst og dykker på udstil-

lingen ned i historien og arkivet om kvinderetsforkæmper Elna Munch 

(1871-1945), og derved bygge videre på installationen Hymns to Unknown 

Heroines. Dette er i direkte forlængelse af tidligere arbejde i bl.a. skotsk og 

svensk kontekst om suffragette-bevægelserne, hvor hun har zoomet ind på 

individuelle kvinders historie..

Marie Thams arbejder med installation, lyd og skulptur i en række undersø-

gelser af det aftryk og medvirken vi som individer har eller ikke har, i vores 

samfund samt profressionelle muligheder qua vores biologiske og sociale 

status. Udstillingen præsenterer nye værker Marie Thams, alle med fokus 

på at afgive sin stemme og manifestere sin kønsbundne situation, ligesom 

de er en behandling af og reaktion mod hvordan fysisk krop knyttes til 

mental kapacitet.

Ringkøbing-Skjern Museum m.fl. 
”På Vej” – udstilling om livet langs de vestjyske veje
Vandreudstilling
Ringkøbing Skjern Museum har sammen med seks andre kulturhistoriske 

museer i udkantsdanmark inviteret kunstneren Thomas Wolsing til et 

udstillingssamarbejde ”Fra Kant til Kant”. Kunstneren skaber et nyt værk 

til hvert museum, som afspejler de særlige vilkår og problemstillinger, som 

gør sig gældende i netop ”den kant”. Samtidig bidrager museerne med en 

kulturhistorisk vinkel på emnet. 

Udstillingen startede på Lemvig Museum i marts og vises herefter på Ring-

købing-Skjern Museums afdeling Bundsbæk Mølle. Herefter vandrer den 

videre til Vesthimmerlands Museum, Museum Thy, Museum Lolland-Falster 

og slutter på Landbrugsmuseet Gammel Estrup i 2017.
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Udstillinger

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
Til 3.1.2016

Midt i modernismen – Niels Larsen Stevns og den 
danske avantgarde
Med udstillingen sætter museet fokus på maleren Niels Larsen Stevns og 

den rolle, han spillede for udviklingen af den tidlige danske modernisme – 

en rolle, der hidtil har været underbelyst i den danske kunsthistorie. Udover 

Niels Larsen Stevns vil man kunne opleve værker af bl.a. Vilhelm Lund-

strøm, Harald Giersing, Axel Salto, Jens Adolf Jerichau og Jais Nielsen.

Udstillingen er tilrettelagt af kunsthistorikeren, dr.phil. Mikael Wivel og 

vises efterfølgende på Bornholms Kunstmuseum og Kastrupgårdsamlingen.

Kunstnergruppen ISOTOP
10.10. 2015 til 6.12. 2015.

ISOTOP er en kunstnergruppe, der udstiller hvert år et sted i Nordjylland. 

Gruppen havde sin debutudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum i 2013 

og gæster nu endnu engang museet. Gruppen består af to faste medlem-

mer Peter Max-Jakobsen (f. 1973) og Ole Tersløse (f. 1971), der til hver 

udstilling inviterer et skiftende antal gæster fra ind- og udland. På denne 

udstilling kan man opleve Karin Andersen (f. 1966), Aron Demetz Due (f. 

1972) og Hartmut Stockter (f. 1973).

Rudersdal Museer, Mothsgården, Holte
Til 1.3.2016

Rudersdal på lærredet –Birkerød-og Søllerødegnen 
set gennem malerøjne.
Efter mere end et års restaureringsarbejde står Motsgårdens hovedbygning 

nu endelig færdig. Rudersdal  Museer slår døren op til de smukke lokaler, 

og viser en udstilling af kunst, der skildrer landskabet, som i dag er Ruders-

dal Kommune, fra 1700-tallet og ind i 1900-tallet. 

Malerier fra den gamle Søllerød Kommunes område er hovedsageligt fra 

guldalderen, de fleste er fra 1800-tallet og malet i den velkendte på én 

gang romantiske og virkelighedstro stil. Anderledes forholder det sig med 

kunst fra den gamle Birkerød 

Kommune, som for de meste er 

fra første halvdel af 1900-tallet, og 

præget af den tids mere moder-

ne tilgang til maleriet. Desuden 

et udvalg af den unikke samling 

af akvareller af Jean-Francois de 

Jonquieres, som har meget stor 

historisk værdi. Indtil videre.

Museum Sønderjylland. Arkæologi Haderslev
Til 25.10.2015

Broderede Mesterværker
Den første kulturhistoriske udstilling, 

der viser det utal af billeder, som 

mange kvinder gennem de sidste 

125 år broderede med uld- eller bro-

dergarn på forskellige stramaj typer. 

Billederne blev altid broderet efter 

et mønster, der indikerede, hvilken 

farve garn der skulle benyttes og 

mange af dem er med forlæg i de 

’ægte’ malede kunstværker af f.eks. 

Anna og Michael Ancher, L.A. Ring 

og C.W. Eckersberg.

I udstillingen vises mere end 140 

skilderier i forskellige kategorier. 

Billedet som broderi var på mode 

fra 1890’erne og faktisk helt frem til 1970’erne. De fleste broderier på 

udstillingen er fra 1940’erne og frem. Omtrent 20 af værkerne er broderet 

efter forlæg, som er lånt fra malerkunstens mestre, men de øvrige viser de 

klassiske motiver, som f.eks. hjorten ved skovsøen, den romantiske mølle, 

stilleben og bondehjemmet med mor i stolen.

Værkerne er ikke lånt fra anerkendte museer. Det har indtil nu ikke været 

almindeligt at indsamle den form for folkekultur på museerne. Måske kan 

denne udstilling få museernes øjne op for denne i museumssammenhæng 

oversete ’skat’ også er en kulturhistorisk skat, som rigtig mange af os har 

set, levet med eller selv produceret gennem de sidste godt 100 år.

Til udstillingen er der indsamlet skilderier fra mange egne.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet en bog om emnet –se publi-

kationer.

Tranen Gentofte Hovedbibliotek, Hellerup
Til 18.10. 2015

Window af Louise Rosendal (DK) og Franco Truchi (IT)
WINDOW undersøger besættelser, begær og subkulturer. Videoinstallati-
onen tager form af en storby ’storefront’ – en vinduesrække med peep-
show-kig ind til underverdener i samtiden. Se billede fra udst. på bagsiden.
Del af Tranens efterårsprogram DOMAIN som varer til februar 2016.

Give Egnens Museum
Til 18.10.2015

Godt brugt i skolen
Anskuelsestavler og andet tilbehør til den gamle 
skole.
Udstillingen sætter fokus på anskuelsestavler, landkort, udstoppede dyr, alt 

det, der var i klasseværelset, inden digitalisering tog over. Der kan ses et 

stort udsnit af datidens pædagogiske hjælpemidler til skolens mange fag.

Den danske fremstilling af undervisningsbilleder fik et stort opsving lige 

efter 1900 på baggrund af loven af 24. marts 1899 og var på danske 

skolevægge til efter 2. 

verdenskrig. Mange 

anskuelsesbilleder var 

også fra Tyskland og 

Sverige.

I udstillingen kan 

Sagn- og Danmarks-

historien ses i Alfred 

Jacobsens ”Danske 

Billeder”, Louis Moes, 

Rasmus Christian-

sens, Karl Hansen 

Reistrups og andres 

flotte billeder. Pludselig 

husker man da Regnar 

Lodbrog og Kraka 

mødes, når man ser 

Louis Moes samling 

af tegninger fra Olde-

mors Fortæl- 

linger om Nordens Gu-

der. I udstillingen er der en afdeling for berømte personer. Udstillingen har 

en stor samling af de flotte biologi- og zoologiplancher. Geografien ses i 

de mange gamle plancher om eksotiske planters oprindelse og fremstilling. 

Etnografiske ting fra Grønland og de varme lande kom vægkort naturligt 

ind i klasseværelset og vises i udstillingen.

Det er en udstilling, der belyser en anderledes undervisningstradition, men 

er i høj grad også en kunstudstilling. Harald Pryn: Rudersdal 1926
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Københavns Domkirke
Indtil videre

Bibel og Hverdag
Årets udstilling tager et par stikprøver på, hvor biblen, dens fortællinger og 

det kristne billedsprog dukker op i vores hverdag.

Med glansbilleder og keramik, navne og ordsprog, broderier og legetøj og 

en paradisisk have viser udstillingen, at Bibel og Hverdag er svær at adskille. 

Både i det hele nære og i det store offentlige.

Bygning og By
Historien om Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke og København er 

flettet sammen, i en både dramatisk og storslået skæbnefortælling. Kirken 

var med som drivkraft i udvikling fra fiskerleje til universitetsby. Og det 

tætteste København har været på en revolution foregik i kirken i 1530. Når 

byen brændte, brændte kirken også og måtte bøde hårdt for de politiske 

beslutninger under Napoleonskrigene. Da C.F. Hansen drømte om og 

planlagde sit klassicistiske København, blev kirken en vigtig slutsten. Når 

københavnerne og hele landet har festet og grædt, har kirken lagt hus til. 

Det handler udstillingen Bygning og By om.

Den Gamle By, Aarhus
Permanent

Hele familien Danmark på museum
I juni åbnede seks nye lejligheder. I opgangen, der kan minde om ”Huset 

på Christianshavn” bor pensionistparret, lærerparret, den enlige mor med 

søn, seks tyrkiske fremmedarbejdere, et hippiepar og en grønlandsk stude-

rende. Hermed føjer museet endnu flere detaljer til billedet af velfærdsdan-

mark i 1970’erne.

Der er også åbnet et VVS-værksted, et knallertværksted og et spejderloka-

le. Alle ligger i baggården, som også er bygget i 1974.

1974-kvarteret består af 9 fleretagers hus, som har deres ophav i byer 

rundt omkring i hele Danmark. Der er 9 lejligheder, 5 butikker, 4 firmaer, 2 

baggårde, 2 baggårdsværksteder og 3 baggårdslokummer. Derudover 56 

ølkasser, 9 arkitektlamper, 

36 teaktræsmøbler, 6 rya-

tæpper, 11 numre af Ugens 

Rapport, 4 vinballoner samt 

en Velo, en Puch Maxi og 

en Kreidler Florett – og 

meget mere.

Middelfart Museum – Henner Friisers Hus  
og Middelfart Museum
Til 17.10.2015

Henner Friisers Hus: Marsvinsjagt, marsvin og  
Middelfart
Udstillingen fortæller om husets historie, gode historier fra Middelfart, 

historien om marsvinjagten. Særligt for børn, der kan undersøge marsvin-

dukker i naturlig størrelse, lære om marsvinets biologi eller prøve lykken 

som marsvinjægere i et nye interaktivt spil.

Middelfart Museum: Peter Fangel (1837-1922)  
”Motiver fra Middelfart”
Peter Fangel var uddannet snedker, men endte som Danmarks mest 

produktive stereoskopfotograf. Som 

farende svend erhvervede han til-

fældigt et stereoskopapparat i Paris. 

Hjemvendt til Middelfart begyndte 

han at fremstille egne stereoskopap-

parater og tage 3D fotografier til 

dem, der var udvandret til Amerika, 

og som ville mindes hjemstavnen. 

Udstillingen viser en del af de smuk-

ke fotografier han tog i Middelfart 

og omegn.

Fængselmuseet i Horsens
Permanent

Statsfængslet i Horsens er det 

første fængsel i Danmark, som 

er bygget på grundlag af mo-

derne strafferetslige principper. 

Fængslet åbnede i 1853 og 

lukkede i 2006, og med sine 

153 års uafbrudte funktion som et af Danmarks statsfængsler, er det en 

enestående eksponent for en hidtil uudforsket del af velfærdssamfundets 

kulturarv. Fængselmuseet er en del af Horsens Museum, og det drives i 

samarbejde med FÆNGSLET (www.fængslet.dk)

Besøgende på Fængselmuseet i Horsens kan nu opleve fængslet gennem 

flere fortællelag samt fra flere perspektiver – nemlig tidligere indsattes og 

ansattes. Fængslet er gjort levende med ny teknologi, stemningsfuld og 

dramatisk historiefortælling – animation, lys, lyd og mere analoge virkemid-

ler er taget i brug for at give en autentisk og personlig oplevelse.

Fængselmuseet i Horsens har samarbejdet med Kvorning design & kommu-

nikation om opbygning af museet.

Museet Ribes Vikinger
Til 3.1.2016

De Kristne Vikinger
Udstillingen har været vist med stor succes på museet siden sin åbning i 

april 2014. 

I udstillingen har der kun været mulighed for at vise et lille udsnit af de i alt 

80 udgravede skeletter.

Med hjælp fra Therkel Jørgensens legat er det lykkedes at  vise yderligere 

12 skeletter. Alle skeletterne giver os viden om de første danske kristne 

vikinger. Et eksempel er et maskulint skelet på ca. 45-55 år. Skelettets 

kranium lå placeret i maveregionen, hvilket viste arkæologerne, at hovedet 

formentlig var blevet adskilt fra kroppen før gravlæggelsen, sandsynligvis 

ved halshugning. Oven på skelettes kiste lå en samling dyreknogler fra bl.a. 

kvæg og grise. Knoglerne viste spor af slagtning og kan være offergave i et 

hedensk ritual udført på trods af skelettets kristne begravelse. Et andet ske-

let fortæller os, at en kvinde på ca. 38-48 år har været begravet i et tætsid-

dende ligklæde pga. skelettets sammenpressede ben og arme. Herudover 

viser det også en sygdomshistorie, da skelettet ud over at have caries og 

tandbylder også havde en mulig infektion på lårbenet, samt en skade, der 

har sat spor på skelettets lænd formentlig forårsaget af en gammel skade 

fra barndomsårene. 

12 Kristne Vikinger vil på den ene side fungere som selvstændig udstilling 

på den anden side udvide gæsternes oplevelse af De Kristne Vikingers 

stemning og formidling.
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