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Et godt råd

Af Line Hjorth  
Christensen
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Med den nye museumslov fulgte, som en  
  ud af to, bekendtgørelsen om “rådgivning 

af Kulturstyrelsen på museumsområdet” (maj 
2013). Nærmere bestemt giver denne som noget 
nyt kulturministeren bemyndigelse til at nedsæt-
te særlige udvalg på museumsområdet. Seneste 
knopskydninger på stammen er, skal man tro 
en nylig pressemeddelelse fra ministerium og 
minister, to fremtidige råd omkring National-
museet og Statens Museum for Kunst. De nye 
råd nedsættes ud fra tanken, at disse to museer 
med deres ”nøglerolle at formidle vores fælles 
kulturelle referenceramme” befinder sig ”i en tid, 
hvor der bliver flere og flere tilbud. Samtidig har 
vi nu givet museerne mulighed for igen at tjene 
deres egne penge til at skabe bedre tilbud….
Derfor etablerer jeg nu et museumsråd for hvert 
af de to museer, der skal hjælpe museerne med 
at tænke nyt og prioritere skarpt.” Formålet er 
åbenlyst ’strategisk’; der søges eksperter, som kan 
forvandle museer til rentable foretagender, noget 
museerne, underforstået, ikke selv formår.

Nyt er det også, at ministerens ret til at nedsætte 
udvalg af denne meget målrettede type, nu er 
indskrevet direkte i museumsloven. Det gode 
gamle armslængdeprincip, enestående i dansk 
kulturpolitik, må atter holde for med risiko for, 
at det politiske system træder for langt ind i de 
museumsprofessionelles egne rækker. Enhver 
kan indsende forslag til Bertel, der gerne hører 
”alle gode ideer til mulige rådsmedlemmer”, men 
ministeren har enerådigt det sidste ord. Så meget 
for armslængden. 
Man spørger sig selv, om fremtidens museer vil 
forknoppe sig videre i et politisk arrangeret spind 
af råd, nævn, komiteer, arbejdsgrupper og andre 

målstyrede organer. På den ene side kunne man 
(naivt) se det som del af en demokratisk proces: 
rådgivning til museernes folk, der, må man tro, 
har brug for hjælp til at tænke nyt og skarpt. På 
den anden side er det ikke museerne selv, der har 
bedt om råd; det er heller ikke museerne selv, der 
har bestemt, om de skal rådgives eller hvem deres 
rådgivere skal være. Et godt råd til ministeren 
kunne derfor være: Lad museerne selv bestemme, 
hvor der skal rådgives, og hvem de vil rådgives af!

Et andet råd finder man omkring herværende 
tidsskrift, hvor vi med dette nummer byder 
en ny bladkomité velkommen. Komiteen 
fungerer, af fri vilje og som led i en mangeårig 
redaktionel struktur, som en faglig kompetent 
og aktiv sparringspartner for tidsskriftet Danske 
Museer, og det går aldrig stille af. Tænker nyt 
og prioriterer skarpt gør alle mand i gruppen, 
naturligvis, men væsentligst er: kærligheden til 
museerne; engagementet og lysten til at være 
med til at udvikle og sikre tidsskriftets fortsatte 
virke som museernes fælles talerør. Til enhver tid. 

God sommer!

– knopskydning på museumslovens 
rådgivningsstruktur
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Tidsskriftet Danske Museer lancerer fra og med næste udgivelse 
(Danske Museer 4, oktober 2016) et nyt grafisk layout og en ny 
hjemmeside. I det trykte tidsskrift optager vi fortsat artikler og 
debatstof, korte nyheder og meddelelser om aktuelle udstillinger 
og publikationer. På hjemmesiden vil man løbende kunne læse 
sidste nyt fra den danske museumsverden, og det bliver muligt 
at holde sig opdateret ved at følge Danske Museer på Facebook 
og Instagram. For nærmere info, forfattervejledning m.v. se 
danskemuseer.com

Redaktionen består af ansvarshavende redaktør Line Hjorth 
Christensen og redaktionssekretær og webredaktør Ida 
Bennicke, som i efteråret 2015 afløste Tove Lind Borre. Fra 

og med DM4 byder vi velkommen til grafisk designer Bjørn 
Ortmann. Bjørn har mangeårig erfaring med at tilrettelægge 
magasiner, tidsskrifter og bøger og overtager stafetten fra 
grafiker Else Kierstein. En meget stor tak til Tove og Else for 
deres indsats gennem alle årene. 

Med det formål at sikre den danske museumsverden et fælles 
talerør fremover bistås redaktionen af en ny interessentgruppe 
og redaktionskomité v. Dansk ICOM, ODM (Organisationen 
Danske Museer), MID (Museumformidlere i Danmark) 
og SAMMUS (Sammenslutningen af Museumsforeninger i 
Danmark). Danske Museer udgives af Den Erhvervsdrivende 
Fond Museumstjenesten. 

Nye tider – nye navne. Meddelelse fra redaktionen
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ved at benytte tavlerne i undervisningen; 
dels var de billige at producere, dels eks-
ponerede de børnene for en idealiseret 
verden, hvor f.eks. scener fra Danmark 
havde en tendens til at blive forherliget.8

Samlingens historie
I kælderen under AU Library befinder 
samlingen sig så. Fra loftet lyder der en 
svag summen af studerende, og man får 
følelsen af, at tavlerne altid har været en 
del af biblioteket, hvad der langtfra er til-
fældet. Da samlingen har været tilknyttet 
en række institutioner, der alle har spillet 
en rolle i den danske skole- og museums- 
historie, vidner den om den nære tilknyt-
ning mellem museum, bibliotek og skole, 
som let kan blive glemt.9

Da Emil Sauter, en af grundlæggerne 
af Danmarks Lærerforening, oprettede 
Dansk Skolemuseum i Gladsaxe Rytter-
skole i 1887, var intentionen at fremvise 
det nyeste inden for undervisningsma-
terialer. Samlingen voksede og bestod 
snart af både undervisningsmaterialer og 
en omfattende bogsamling. Museet var 
genstand for en lang række flytninger, 
men i 1927 blev dets bibliotek hovedfags-
bibliotek for pædagogik og børne- og 
ungdomspsykologi, og museet skiftede 
senere hen navn til Statens Pædagogiske 

Hvad er anskuelsestavler? 
Nogle husker nok plancherne, der hang 
på væggene i folkeskolen, med billeder af 
dyr, planter eller historiske scener. Hvad 
færre ved er, at disse anskuelsestavler har 
deres oprindelse i den såkaldte ”anskuel-
seslære”, et pædagogisk princip der stam-
mede fra 1600-tallet, og med skoleloven 
i 1899 et obligatorisk fag i folkeskolen.1 
I anskuelsesundervisningen blev der lagt 
vægt på elevernes egen erfaring med 
omverdenen, og gennem samtaler lærte 
de at forholde sig til den, bl.a. gennem 
billeder.2 Derved blev anskuelsestavlen 
et skelsættende pædagogisk redskab i 
undervisningen.
Selve anskuelsestavlen har sin oprindelse 
i døveskolerne i Tyskland.3 Her bredte 
undervisningsprincippet sig til de almin-
delige skoler, hvor tavlerne blev rettet 
ind efter de forskellige fag.4 I Danmark 
hentede man da også primært tavler fra 
Tyskland, men grundet nederlaget i 1864 
gav dette problemer.5 Selvom de første 
danske anskuelsestavler udkom i 1863, 
var det først fra ca. 1900, at man for alvor 
producerede danske tavler.6 Disse var of-
test af høj kvalitet, og nogle af motiverne 
endda fremstillet af anerkendte danske 
kunstnere, f.eks. Poul Steffensen.7

Der var, set med tidens øjne, flere fordele 

I arkivet under Aarhus University Library, Campus Emdrup (tidl. 
Danmarks Pædagogiske Bibliotek) findes en af Europas mest 
omfattende samlinger af anskuelsestavler. Samlingen på ca. 12.500 
danske og udenlandske tavler, der spænder fra tidligt i 1800-tallet 
og frem til ca. 1950’erne, er en rig skat i dansk skolehistorie og 
med mange forbindelser til museernes virke og historie. Peter 
Hansen fortæller om samlingens historie og fremtid.

Af Peter Hansen, stud. mag. i engelsk; 
studentermedhjælper ved AU Library

Skolehistorisk

Dansk skolehistorie i Emdrup
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Dansk skolehistorie i Emdrup

Danmarks Historie i Billeder 24: ”Volmerslaget” af Hansen-Reistrup, udgivet af Alfred Jacobsens litogr. Etablissement ca. 1894. 
Den danske konge Valdemar Sejr jager den estiske hær på flugt ved slaget ved Lyndanise i Estland år 1219.
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Studiesamling. I 1973 blev det så installe-
ret på Lersø Parkallé og skiftede navn til 
Danmarks Pædagogiske Bibliotek.
I 1977 dukker tavlerne op, for det var 
året, hvor biblioteket begyndte at registre-
re og katalogisere dem. Efter en fusion 
med Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek 
og endnu en flytning til det nuværende 
bibliotek på Emdrupborg i 1995, overgik 
samlingen af anskuelsestavler til det ny-
oprettede Dansk Skolemuseum i Rådhus-
stræde. Tavlerne blev dog igen overdraget 
til Danmarks Pædagogiske Bibliotek, 
nu AU Library, Campus Emdrup, da 
Skolemuseet desværre måtte lukke i 2008. 
Som det kan ses, har tavlerne været vidt 
omkring. Nu er de så i kælderen under 
Emdrupborg – men de har ikke ligget 
stille.

Digitalt museum
Ude på Emdrupborg lever samlingen et 
særdeles aktivt liv. Der er blevet ryddet 
op, og gennem et omfattende digitali-
seringsarbejde med kartoteket er der 

Et meget lille udsnit af de godt 12.500 tavler. Her opbevaret i hængemapper. Foto: Peter Hansen.

Et af lokalerne hvor tavlerne bliver opbevaret.
Foto: Peter Hansen.
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skabt overblik over samlingen. Samtidig 
opbygges der en billeddatabase med de, 
indtil videre, godt 9.500 digitaliserede 
tavler. Man har også, i et samarbejde med 
Konservatorskolen, ansat en bachelorstu-
derende, som undersøger, hvordan de ca. 
1.400 tavler, der henligger på ruller og 
stokke (og er meget skrøbelige), frem-
over kan opbevares forsvarligt. Samlingen 
rummer derfor et stort potentiale for 
studerende. I 2014 fik jeg selv mulighed 
for at arrangere en mindre udstilling 
på biblioteket. Udstillingen fortalte om 
anskuelsesundervisningen og bestod af 
en serie franske anskuelsestavler fra først 
i 1900-tallet.
Specialkonsulent Jens Bennedsen 
fortæller, at samlingen bliver brugt i 
flere forskellige sammenhænge. Der er 
bl.a. blevet sendt ansøgninger ud med 
henblik på at skabe en vandreudstilling, 
mange bruger dem til illustrationer, og 
de udlånes sågar til museer. I 2009 blev 
mange af tavlerne vist i udstillingen 
AUTOPSI. Mere end 500 anskuelsestavler i 

Den Frie Udstillingsbygning, ligesom et 
udvalg, i forbindelse med 200 års jubilæet 
for undervisningspligten i 2014, blev 
udgivet som plakater og postkort. Det er 
oplagt, at samlingen også fremover giver 
anledning til nye udstillingstiltag. F.eks. 
vil den blive en hjørnesten i et projekt, 
hvor tavlerne, sammen med andre digita-
liserede genstande fra Skolemuseet, bliver 
en del af et digitalt museum, der skal 
henvende sig til den brede offentlighed, 
dvs. forskere, studerende, skoleelever og 
alment interesserede. Projektet forventes 
at blive en realitet ultimo 2017. 
I lyset af ovenstående må man konstatere, 
at samlingen lever i bedste velgående, 
både under biblioteket og i samarbejde 
med museer og uddannelsesinstitutioner.

Anskuelsestavlerne kan ses på Aarhus Univer-
sity Librarys hjemmeside: http://library.au.dk/
Hvis man vil bese tavlerne personligt, kan 
man kontakte Jens Bennedsen, specialkonsu-
lent ved Aarhus University Library, Campus 
Emdrup.

Andersen og Balslev: Insekttavler 2: ”Retvingede” af N. Halkjær, forlag ukendt. Udgivet ca. 1911.
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9.  Al information i dette afsnit er fra: Sørensen, 

Inger, ”Fra Dansk Skolemuseum til Danmarks 

Pædagogiske Bibliotek”.

Wilke’s Anschauungsbilder 12: ”Vinter” af A. Toller, udgivet af Friedrich Wreden, udgivelsesdato ukendt. De tidlige anskuelsestavler blev 
kritiseret for at være for detaljerige, men alle detaljer ved vinteren skulle med (se Glenstrup s. 84 og Grinder-Hansen, s. 14).
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Skolehistorisk

Dansk Skolemuseum
Kernen i museets samlinger går tilbage til 
Dansk Skolemuseum, som blev grundlagt 
i 1887 af overlærer Emil Sauter. Den op-
rindelige idé med museet var at opbygge 
en studiesamling, der viste de nyeste 
undervisningsmidler fra ind- og udland til 
orientering og inspiration for lærere og 
skolemyndigheder. Snart begyndte muse-
et også at indsamle ældre skolemateriale. 
Skolemuseet fungerede som et selvstæn-
digt museum i næsten 50 år. I de følgende 
seks årtier lå størstedelen af museumssam-
lingerne nedpakket på Statens Pædago-
giske Bibliotek (DPB), indtil samlingen 
i 1995 blev til Dansk Skolemuseum med 

Fysikinstrumenter, udstoppede 
fugle, sløjdmodeller, malerier af 
mandlige rektorer i guldrammer, 
ABC-bøger, skoletasker, 
masser af dias, projektorer, 
kuglerammer, elevarbejder, 
anskuelsesmodeller m.m. 
Det er fascinerende og 
overvældende at stå midt 
i det udpakkede Dansk 
Skolemuseum. Nationalmuseet 
har, i samarbejde med det 
tidligere DPB, kastet sig ud i 
en samlingsgennemgang, der 
kræver masser af plads, har 
en stram tidsplan og mange 
projektmedarbejdere.

Af Bobo Krabbe Magid,  
museumsinspektør, Nationalmuseet

Samlingsgennemgang  
af Dansk Skolemuseum
– overvældende, fascinerende og kaotisk

adresse i Rådhusstræde i København. 
I 2008 lukkede museet for publikum som 
følge af manglende bevillinger, og kort 
tid efter blev samlingen nedpakket og 
har stået opmagasineret i 10 tyvefods-con-
tainere og mere end 1.000 flyttekasser i 
magasiner på Tingbjerg Skole. 
Siden museet blev pakket ned, har det 
tidligere DPB forsøgt at få samlingen 
pakket ud og bragt i spil. Den omfattende 
samling af anskuelsestavler hjemtog og 
digitaliserede DPB, allerede da museet 
lukkede. Ligeledes hjemtog de billedsam-
lingen. Størstedelen af det arkivalske ma-
teriale modtog Rigsarkivet. DPU og DPB 
er en del af Aarhus Universitet i dag. Det 

Overbliksbillede fra udpakningsprocessen. I dag er hylderne fyldt helt op. I midten af billedet ses en model 
af en gymnastiksal, udført af snedkermester Th. Thomsen for Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
væsnet til den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888. Modellen blev 
foræret til Dansk Skolemuseum, som udstillede denne ved den 3. Internationale Kongres for Skolehygiejne 
i Paris 1910. Foto: Thomas Arnbo.
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er omsider lykkedes at få samlingen bragt 
i spil takket være en bevilling til samlings-
gennemgang på fire millioner kroner fra 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kin-
ney Møllers Fond til almene Formaal. 
Skolemuseets samling er bredt anlagt. 
Den giver et billede af, hvilke tanker man 
gennem tiden har gjort sig om læring 
og pædagogiske strømninger og om, 
hvordan hverdagen i skiftende histori-
ske perioder har formet sig for danske 
skoleelever. Samlingen er særligt koncen-
treret omkring fysik, biologi, sløjd og AV/
dias. Selve samlingen fremstår i dag stort 
set uregistreret, og de registranter der 
var engang, er bortkommet. Det er en 
samling med meget sparsom proveniens 
på genstandene i dag. 

Kasserer vi guldet? 
Vi bliver dagligt spurgt, hvorfor Nati-
onalmuseet er gået ind i at foretage 
denne samlingsgennemgang? Svaret er, 
at det var det tidligere DPU, som først 
opfordrede os til det. Men i forlængelse 
af den direkte opfordring skyldes det, at 
skolehistorie er en væsentlig del af vores 
nationale historie, og derfor vil vi som 
kulturhistorisk hovedmuseum gerne være 
med til at sikre de dele af samlingen for 
fremtiden, der er bevaringsværdige – i 
lyset af at der ikke længere eksisterer et 
museum til at tage sig af dem. Skolehisto-
riske genstande er allerede rigt repræsen-
teret i Nationalmuseets samlinger og på 
mange danske kulturhistoriske museer.
En hurtig søgning i Museernes Samlinger 
viser, at der er over 20.000 genstande med 
relation til emnet. Så samlingen, der nu 

bliver splittet op, vil være et bidrag til de 
eksisterende samlinger. 
Næste spørgsmål er, om vi ikke er bekym-
rede for, at vi kommer til at kassere guldet 
i samlingen uden at vide det? Det er nok 
sjældent, at man påbegynder en sam-
lingsgennemgang uden en vis ærefrygt 
for samlingen. Rent metodisk har vi valgt 
at arbejde med en klar tidsbegrænsning, 
fysisk gennemsigtighed og overblik over 
de udpakkede genstande samt rigtig man-
ge hænder og hoveder til hjælp, hvilket 
giver gennemgangen en særlig styrke. 
Metoden er et middel til målet: en fagligt 
grundig og saglig samlingsgennemgang, 
hvor målet er at sikre de væsentlige dele 
af samlingen for eftertiden. 
Uvidenhed og glemsel er nemlig en af de 
helt store trusler for museumssamlinger; 
visse genstande taler lettere for sig selv, 
men mange andre genstande har deres 
betydning og berettigelse som museums-
genstande alene i kraft af vores viden om 
dem. Det er denne viden, som den igang-
værende samlingsgennemgang af Dansk 
Skolemuseum er med til at bibringe og 
fastholde. 

Noget om metode
Arbejdet blev påbegyndt på en nedlagt fa-
brik 1. april 2016 og skal være afsluttet 30. 
september 2016. Den tilgang, vi har valgt 
for at håndtere de særlige udfordringer, 
samlingen byder os, er lidt utraditionel. 
Den består groft skitseret af tre elemen-
ter: 
1.  At gennemføre projektet over en kort 
og tidsbegrænset proces – et halvt år. Det 
nødvendiggør mange projektmedarbejde-

re, arbejdet er intenst og undgår at blive 
monotont, før næste led går i gang. 
2.  At skabe fysisk overblik over samlin-
gen, som vi har pakket ud i en fabrikshal. 
Det giver et enestående og nyttigt over-
blik. Fordelen i en situation som denne, 
hvor vi er uden registrant over samlingen, 
er, at man hurtigt kan orientere sig. Det 
gavner både de faste projektmedarbejde-
re og de eksterne samarbejdspartnere, 
som er så vigtige for at opretholde et højt 
fagligt niveau undervejs. Der har været 
mange gæt og rygter vedrørende antallet 
af genstande – vi vurderer, at der ikke er 
over 20.000 genstande. 
3.  At inddrage den samlede danske eks-
pertise på det skolehistoriske område. Vi 
inviterer nu alle relevante eksperter til at 
kvalificere vores viden om samlingen. Dis-
se er, selvfølgelig, tidligere leder af muse-
et Keld Grinder-Hansen og professor mso 
Ning de Coninck-Smith fra DPB, én af re-
daktørerne på fembindsværket om dansk 
skolehistorie. Yderligere har en pensione-
ret fysiklærer bistået med at registrere de 
mange fysikredskaber, og en pensioneret 
skolelærer, der forsker i Gammelholms 
Skoles anskuelsesmodeller, har hjulpet 
med disse genstande i udvælgelsesfasen. I 
juni 2016 har vi inviteret samtlige statslige 
og statsanerkendte museer samt de skole-
historiske netværks museer til at besigtige 
og kvalificere vores viden og til, efter 
ønske, at udvælge genstande. De genstan-
de, museerne hjemtager, bliver efterføl-
gende fotograferet, og billederne vil følge 
genstandene. DPB vil bruge billederne til 
digital formidling om skolehistorie med 
reference til genstandenes nuværende 

Anskuelseshoveder fra slutningen af 1800-tallet. På hovedet yderst til venstre står der ”Europæer”, på hovedet 
i midten står der ”Mongol” og på hovedet ved siden af ”Neger”. Et af de andre hoveder formoder vi er en 
”Indianer” og hovedet yderst til højre er vi i tvivl om. 
Foto: Bobo Krabbe Magid, Nationalmuseet.
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opholdssted. I afviklingsfasen inviteres 
skolerne ind og får her mulighed for at 
tage genstande fra samlingen med hjem 
til deres skole. 

Orden i kaos?
Det er en fantastisk øvelse at se en hel 
samling som denne opstillet og organise-
ret. Gnisten for skolehistorie bliver tændt 
i os og vores besøgende! Men det giver 
også et fysisk og visuelt overblik. På man-
ge kulturhistoriske museer har der gen-
nem tiderne været særlige interesser, som 
har styret indsamlingen. For eksempel er 
der ca. 200 flyttekasser med fysikredska-
ber i skolemuseets samling! 
Samlingen er ikke statsanerkendt, hvilket 

Samlingsgennemgang af Told- og Skatte-
museet: SKAT har kontaktet Nationalmu-
seet for at afvikle deres Told- og Skatte-
museum. Museet, der lå på Langelinje, 
lukkede i 2008. Siden har museet været 
nedpakket, men eksisteret som et digitalt 
museum. Samlingsgennemgangen af de 
omkring 7.000 genstande blev påbegyndt 
den 1. maj. Processen sker sideløbende 
med Dansk Skolemuseums samlingsgen-
nemgang.

Model af sløjdsal udført som skalamodel i størrelse 1:5 af sløjdlærer Valdemar 
Carlsen omkring 1940. Valdemar Carlsen var uddannet billedskærer, men blev 
sløjdlærer på Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Alt virker i sløjdværkstedet! 
Foto: Thomas Arnbo.

Anskuelsesmodel af funktionsdygtig vandmølle fra Gammelholm Forberedel-
sesskole. Skolelederen Gottlieb N. Christensen blev mest kendt i samtiden for 
sin intelligenstræning, der senere blev omdøbt til anskuelsesundervisning. 
Denne undervisning startede allerede i 1. klasse i anskuelsessalen oppe under 
taget. Her fandtes den meget store modelsamling, der gjorde skolen kendt ude i 
Europa. I Dansk Skolemuseums samlinger er ca. 14 af disse anskuelsesmodel-
ler bevaret. Niels Bohr gik på skolen 1891-1903. 
Foto: Bobo Krabbe Magid, Nationalmuseet.

giver en vis frihed i forhold til dokumen-
tation af genstandene. Da vi har meget 
sparsom proveniens på samlingen, regi-
strerer vi kun de genstande, der indlem-
mes i andre museers samlinger. 
Det er også håbet, at vores metode vil 
kunne inspirere til gennemgange af 
andre samlinger, og at denne samlings-
gennemgang specifikt vil øge opmærk-
somheden på skolehistoriske genstande. 
Endelig håber vi, at flest mulige genstan-
de fra samlingen vil blive brugt landet 
over til at formidle dansk skolehistorie. 
Respekten og glæden ved genstandene 
er det bærende element – også for denne 
samlingsgennemgang. 

Anskuelsestavlerne fra Dansk Skolemuseum 
kan udlånes til museer: http://library.au.dk/
materialer/saersamlinger/anskuelsesbillederne/

FOREG® – Fleksibilitet i opbevaringen!
Med FOREG®-reolsystemer opnås fleksible og innovative opbevaringsløsninger i ethvert museumsmagasin. Ligegyldigt 
om det er kunst, kulturhistoriske, naturhistoriske eller tekniske samlinger – vi har løsningen!!

ARKIV-TECHNIC AS
Arnold Nielsens Boulevard 72 - 74 • 2650 Hvidovre • www.arkiv-technic.dk 
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betegnelsen for renæssancefyrsternes 
samlinger, men har sent i det 20. århund-
rede udviklet sig til at være et formmæs-
sigt, kuratorisk greb. Det indebærer 
dels at man viser mange ting, dels mange 
forskellige slags ting der ikke hører under 
samme kategori, i ikke-hierarkiske opstil-
linger. Det kan også, som i dette aktuelle 
tilfælde, hvor der kun vises arkitektur, 
dreje sig om mængden af ting, en slags 
overload, som vi kender det fra billed- og 
skulpturgalleriers tætte ophængninger fra 
gulv til loft, selvom dette princip snarere 
hører til 1700- og 1800- tallets kunstudstil-
linger og saloner.  
Jeg er nok ikke den eneste, der glæder 
sig til at se det danske wunderkammer for 
arkitektur i Venedig. Rent kuratorisk har 
arkitekturbiennalen i Venedig de seneste 

Venedig

I slutningen af maj åbnede den 15. 
biennale for Arkitektur i Venedig. Temaet 
er denne gang Reporting from the Front, 
og hovedkurator den chilenske arkitekt 
Alejandro Aravena. I den danske pavillon 
viser arkitekten Boris Brorman Jensen 
og filosoffen Kristoffer Lindhardt Weiss 
ikke mindre end 150 arkitekturprojekter, 
udstillet som i et wunderkammer. Under 
overskriften Art of Many giver pavillonen 
ny form til et klassisk begreb. 
Wunderkammeret er i museografien 

Af Annesofie Becker

Kuratering

Wunderkammer  
contemporary
– snapshots fra Bologna

Fossiler af ammonitter (uddøde blæksprutter, hvis kroppe omsluttedes af en skal, 
opdelt i kamre og rullet op i en spiral), her på sten med form af et hestehoved.

gange overrasket mere end den legenda-
riske biennale for kunst, der vises samme 
sted i ulige år. Arkitekter er trænede i 
at arbejde med forholdet mellem greb 
og detalje. Og rene greb uden sans for 
detaljen er, ligesom gode detaljer uden 
et godt greb, næsten meningsløse og i 
hvert fald retningsløse størrelser, også når 
det gælder udstillinger. Hvem genkender 
ikke ærgrelsen over sjusk i detaljerne 
eller forvirringen og frustrationen over 
ikke at kunne begribe en given udstillings 
overordnede emne? 

Bologna 
Synes man om wunderkammeret som 
udstillingsprincip, ligger det lige for 
at besøge Palazzo Poggi i Bologna, via 
Zamboni 33. Her stiftede astronomen, 

Alle fotos: Annesofie Becker.
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Stensamling og træblokke med deres motiv. Museum Wormianum 13. kapitel om ”Stene, der gengiver forskellige Genstandes Form”; 
kapitlet indledes med ordene ”Mire ludit Natura” (forunderligt leger naturen). Ole Worm gentog Aldrovandi i dette kapitel.

Søhest? Træsnit, Monstrum 
historia, Bologna, 1642.

Trykblokke med motiv af purpurhejre. 
Aldrovandi inddelte fuglene efter deres 
opholdssted: 1) fugle, der mest opholder 
sig i luften, 2) fugle, der lever og yngler 
på jorden, 3) vandfugle.
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Eksempel på dokumentation af bælgfrugt: tegning/akvarel af frugten som forbillede for træsnit; de tørrede 
bælge, bønnerne tørret og lagt i individuelle glasbeholdere, der forsegles med lak. Om det er kuratorens idé 
at udstille de små beholdere i hver sit venezianske drikkeglas, vides ikke.

Fragment, kyklopisk struktur (murværk fremstillet 
af utilhuggede stenblokke, der tilpasses hinanden 
uden brug af cement). Navnet kyklop stammer fra 
den græske mytologi, hvori det fortælles, at kun 
kykloper, som er giganter, er i stand til at udføre 
denne byggeteknik. Luigi Ferdinando Marsilis 
samling, Palazzo Poggi.

Ikke før man i 1700-tallet indførte brug af instrumenter ved fødsler, var det en sag for mænd. Indtil 
da var det udelukkende kvindernes domæne. I denne scene undervises kommende jordemødre. 
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Museo Aldrovandis hemmelige  
kurator
I 2005 blev omkring 200 af 7.000 beva-
rede genstande fra Aldrovandis samling 
bragt sammen og udstillet i anledning 
af 400-året for hans død. Initiativet blev 
taget af en person, hvis navn desværre 
ikke figurerer i udstillingen; kunne jeg 
opspore navnet, udnævnte jeg gerne ved-
kommende til superkurator. Sjældent har 
jeg set så enkelt, klarsynet overskueligt et 
udstillingsgreb, sjældent en så omsorgs-
fuld, nænsom og præcis detaljering i 
opstillingerne. Begge dele med sans for 
det forhold, at der netop er tale om frag-
menter af en meget større og kompleks 
samling. 
Dette italienske naturteater modsætter 
sig på flere måder et tilsvarende projekt i 
København, nemlig rekonstruktionen af 
Ole Worms museum i 1:1 format, udstillet 
i Geologisk Museum i København og 
opbygget ud fra det velkendte kobberstik 
af Museum Wormianum. Mens det køben-
havnske greb netop er et forsøg på en 
rekonstruktion, så gennemsyres Museo 
Aldrovandi af det fragmentariske, hvilket 
gør det anderledes inddragende og beta-
gende. Ikke kun fordi der i Bologna, til 
forskel fra København, udstilles originale 
genstande, men fordi rekonstruktio-
nen og forestillingen om totalitet som 
museumsidé lader hånt om beskuerens 
forestillingsevne. 
Foran Worm tænker man javel, hvor er 
det flot og fint, og går så, lidt flad, videre. 
I mødet med Aldrovandi vækkes ens 
naturlige spørgelyst, og det er svært at 
løsrive sig fra de enkelte montrer. Hvad 
betyder mon de ting? Hvordan blev de set 
dengang for over 500 år siden? Hvorfor 
brænder de igennem også i dag?
Naturligvis er der en smule magi i vishe-
den om, at tingene er indsamlet af en 
af Europas første museumsmænd. Ikke 
desto mindre er de tydeligvis kommet i 
de rette hænder, når de også i dag virker 
brændende aktuelle. 
Her er det, at den for mig ukendte 
kurator kommer ind i billedet. For 
jeg kan sagtens forestille mig det hele 
udstillet på alverdens ”sjove” måder, der 
kun ville have gjort mig forstemt. Det 
helt afgørende er kuratorens respekt for 
personen Aldrovandis samling og virke. 
Det historiske materiale virker moderne, 
rammer noget i vores egen tid, som jeg 
genkender fra den måde billedkunstnere, 
der er optagede af wunderkammeret i 
bred betydning, som for eksempel Mark 
Dion, Susan Hilller eller Christian Vind 

deres imponerende samlinger af natur- 
og kulturgenstande, men især på grund af 
de dertilhørende trykte kataloger, der på 
linje med genstandene selv blev fremlagt 
som dokumentation for en ny kortlæg-
ning af universets orden. Aldrovandi var 
som Ole Worm læge og botaniker og 
grundlagde, som også Worm, en offentlig 
botanisk have. Det betød ikke, at han 
holdt sig til planteriget, han var lige så 
meget mineralog og zoolog, men er især 
berømt for sit encyklopædiske, rigt illu-
strerede naturhistoriske samlerværk Storia 
Naturale i 13 bind (30 foliobind) (udgivet 
posthumt). 
Ingen af disse lærde museumsmænds 
samlinger betegnes i dag wunderkamre. 
Højst kuriosakabinetter. I Italien kaldes 
de studio della natura, teatro della natura el-
ler ganske enkelt museo. De var videnska-
belige forskningslaboratorier med delvis 
offentlig adgang. Kunst- og wunderkamre-
ne havde andre funktioner og deres ejere 
en anden slags prætentiøse ambitioner. 
Deres samlingers ordensprincipper havde 
symbolsk karakter. Desuden var de ikke 
tilgængelige for alle og enhver.

oceanografen, marinegeologen, natur-
historikeren og generalen greve Luigi 
Ferdinando Marsili i 1714 et særpræget 
og ambitiøst institut for de observeren-
de og eksperimenterende videnskaber, 
inklusive kunsten, Instituto dell Scienze. In-
stituttet overlevede i mere end 250 år og 
indeholdt alt, hvad man kunne drømme 
om i form af biblioteker, observatorium, 
museer, studiesamlinger, laboratorier og 
akademier. 
I dag huser Palazzo Poggi universitets-
administration med rektorkontor samt 
en række videnskabelige samlinger eller 
museer, hvoraf flere indtil for ganske få 
år siden lå spredt i byen. De er nu (gen)
forenet i paladset, men holdes heldigvis 
fortsat adskilt. Det betyder, at de hver især 
er bevaret, forholdsvis intakte, som de 
historiske samlinger de er. 
En af samlingerne tilhørte naturhisto-
rikeren og filosoffen Ulisse Aldrovandi 
(1522-1605). Sammen med danske Ole 
Worm (1588-1654) og schweiziske Conrad 
Gesner (1516-1565) regnes Aldrovandi 
blandt de første og største egentlige 
museumsmænd. Ikke kun på grund af 
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arbejder. Det er en personlig udstilling. 
Nogen har med stor omhu lagt genstan-
dene til rette, så de præsenterer sig bedst 
muligt i al deres lidt undseelige kraft. Får 
os til at tænke over tingene. 
Så tak, ukendte kurator, for dette under 
af en udstilling, som takket være dit blik, 
din viden, din dømmekraft og din æsteti-
ske sans er et lærestykke i god kuratering. 

En sidegevinst
Og det slutter ikke her. I rummene ved 
siden af Aldrovandis museum vises for 
eksempel en spektakulær gynækologisk 
samling af obstetrikmodeller udført i 
voks af den inden for denne genre vidt 
berømte Ercole Lelli (1702-1766) og hans 
skole. Lelli er kendt for at arbejde med 
voksen direkte på knoglerne og i øvrigt 
for at producere figurer af stor skønhed. 
Samlingen er skabt af obstrikeren Giovan-
ni Antonio Galli (1708-1782) og brugt i 
undervisningen af medicin- og jordemo-
derstuderende. 

Bologna er et besøg værd.

Obstetrikmodeller udført i voks af den, inden for denne genre, vidt berømte Ercole Lelli (1702-1766).
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BLUE SHIELD
Danmark

Med en Skjold Pionervogn kan du reagere hurtigt 
og begrænse skader – inden de udvikler sig til en 
katastrofe. 

Pionervognen er et katastrofeberedskab på to 
hjul. Den lette, men robuste og ergonomiske 
vogn indeholder 3 røde kasser med forskellige 
hjælpemidler, der kan begrænse, afhjælpe og 
dokumentere en pludselig opstået skade fra fx 
vandrør, mindre oversvømmelse eller støv.  

Beredskabssættet indeholder også en første-
hjælpspakke til personskader, og i oprydningsar-
bejdet kan både vogn og kasser bruges til opsam-
ling af glasskår, støv, vand mm. 

Vognen indeholder et komplet beredskabssæt, 
der er udviklet af Museumstjenesten i samarbej-
de med konservatorer, Blue Shield Danmark, arki-
varer og bibliotekarer.

Vær klar når skaden sker! 

Bestil en Skjold Pionervogn eller se mere på 
www.museumstjenesten.com

SKJOLD PIONERVOGN
Stop den lille ulykke – før den bliver stor

SHIELD

SKADEKONTROL

DAMAGE CONTROL

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten · Sjørupvej 1, Lysgaard · DK-8800 Viborg 
mtj@museumstjenesten.com · www.museumstjenesten.com · Tlf.: +45 86667666 · CVR nr. 59466828 



International pris til Den Gamle By
Den Gamle By har modtaget den interna-
tionale museumspris Luigi Michetti-pri-
sen. Bag prisen står European Museum 
Academy, som består af markante 
museumsfolk og forskere fra hele Europa. 
Prisen gives til et museum, der arbejder 
med det 20. århundredes historie, og 
som formår at nå bredt ud og tage socialt 
ansvar. Idégrundlaget sammenfattes i den 
engelske museolog Kenneth Hudsons ud-
tryk ”public quality”. Juryens motivation 
lyder bl.a.: ”Den Gamle By er en pioner i 
museumsverdenen, når det handler om at 
belyse nutidens samfundsmæssige udfor-
dringer. Det er i sandhed et museum for 
folket.”

Nyheder

Grønlandstogt i kølvandet på nordboerne
En seks uger lang forsøgssejlads skal 
denne sommer kaste nyt lys over afgø-
rende spørgsmål om de skandinaver, der 
for 1.000 år siden bosatte sig i Grønland. 
Otte erfarne fritidssejlere med tilknyt-
ning til Vikingeskibsmuseet i Roskilde 
skal i løbet af turen med vikingeskibet 
Skjoldungen indsamle sejladsdata, der 
videregives til forskere fra Vikingeskibs-
museet og Nationalmuseet i Grønland. 
Forskerne forventer at få værdifuld viden 
om, hvordan hverdagslivet var for nord-
boerne. Besætningen skal blandt andet 
undersøge og dokumentere sejltider og 
distancer for sejl og årer i forhold til vind, 
tidevand og is.
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SMK lancerer digital indgang til kunsten
Statens Museum for Kunst har iværksat et 
digitalt projekt, SMK Open, som over de 
næste fire år skal stille museets samling til 
rådighed for leg og produktion. Målet er 
at gøre kunsten relevant for flere menne-
sker. Hvert værk får sin egen digitale side, 
som også indeholder f.eks. film, artikler, 
lydspor, røntgenfotografier af værket samt 
oplysninger om kommende arrangemen-
ter eller udstillinger på museet, hvor vær-
ket indgår. Derudover bliver tusindvis af 
værk-fotos gjort tilgængelige i den højest 
mulige kvalitet. Alle ophavsretsfrie værker 
kan frit benyttes til ethvert formål. Bru-
gerne kan også selv kommentere værket, 
bidrage med deres egen viden eller gå i 
dialog med museets fagpersonale. Bruger-
ne er desuden inviteret med i projektets 
udviklingsfase og vil blive inddraget i 
udformningen af det endelige projekt 
fra begyndelsen. Projektet er støttet af 
Nordea-fonden med 11,7 mio. kr.

Guld til historie-app om Ribe
Museumsinspektør Mikkel Kirkedahl 
Nielsen, Sydvestjyske Museer, modtog 
i maj guldprisen ved den 27. udgave af 
MUSE Awards i Washington for mobil-
projektet Handel og købmandsliv i Ribe i 
kategorien Spil og Augmented Reality. 
Prisuddelingen afholdes af American Al-
liance of Museums (AAM). I alt knap 200 
bidrag fra Nord- og Sydamerika, Europa, 
Australien og Asien blev bedømt af 90 
dommere fra hele verden. Prisen tildeles 
for enestående præstationer i anvendel-
sen af medier og teknologi på museer, 
biblioteker, arkiver og gallerier. App’en 
er en del af Mikkel Kirkedahl Nielsens 
ph.d.-projekt ved Aalborg Universitet, der 
handler om, hvordan historiske museer 
kan bruge audiovisuelle medier til at 
præsentere fortiden for brugerne.

Danmarkshistorie til alle i 2017
DR, Nationalmuseet, Slots- og Kultur-
styrelsen og en række museer over hele 
landet går nu sammen om at formidle 
Danmarks historier på ny. Det sker igen-
nem det store landsdækkende projekt 
Historier om Danmark, som har fået en be-
villing af Nordea-fonden på 14,8 mio. kr. 
Målet er at styrke den historiske interesse 
og forståelse for de begivenheder, der har 
skabt det Danmark, vi kender i dag. Det 
er målet, at alle borgere i landet i løbet af 
2017 skal opleve eller deltage i projektet. 
Der vil komme en lang række initiativer 
på museer landet over med bl.a. bruger-
inddragende tiltag, undervisningstilbud 
til grundskoler og ungdomsuddannelser, 
et landsdækkende historisk rutenet, digi-
tal formidling samt en danmarkshistorisk 
bogudgivelse.

Foto: Ida Tietgen Høyrup / SMK

Foto: Werner Karrasch. Vikingeskibsmuseet i Roskilde



Kunstlegeplads indviet med vejr-værk
Ordrupgaards Kunstlegeplads blev indviet 
i maj med værket Vær i vejret af Olafur 
Eliasson.
Hvergang vinden ændrer retning, udsen-
der den blanke bronze-ring en let tåge, 
som ruller igennem parken og omslutter 
alle i nærheden. Værket er det første af i 
alt fire stedspecifikke værker, der vil blive 
skabt frem mod 2018. De tre øvrige bliver 
en vandpavillon af danske Jeppe Hein, en 
labyrintisk bambuskonstruktion af den 
amerikanske kunstnerduo Doug & Mike 
Starn og et tehus i parkens trætoppe af 
den japanske arkitekt Terunobu Fujo-
mori. Kunstlegepladsen skal give børn 
og voksne lyst til at bruge kunsten på en 
friere måde end i det traditionelle muse-
umsrum, og man må klatre, hoppe, løbe 
og gemme sig i værkerne.

Danmarks største flintøkse fundet ved 
Tastum Sø 
Viborg Museum har fået indleveret 
to flintøkser, hvoraf den ene med sin 
længde på 50,5 cm er den længste, der 
hidtil er fundet i Danmark. Økserne blev 
fundet ved nedgravning af dræn i et tidli-
gere moseområde ved den i dag drænede 
Tastum Sø. Økserne er formentlig blevet 
nedlagt i mosen som offergaver i starten 
af yngre stenalder omkring 3800-3500 
f.Kr. Landbruget var indført i Danmark 
i århundrederne inden, og øksen var 
et essentielt redskab til rydning af det 
skovdækkede land. Øksen var et symbol 
på nye strømninger og landbrugets gunst, 
hvilket også afspejler sig i gravgaver i 
dysser og jættestuer, som blev opført i stor 
stil på netop samme tid.
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Olsen-Banden 10-dobler  
besøgstal på Viborg Museum 
Den første måned efter åbningen af 
udstillingen Skidegodt, Egon. Olsen-Banden 
på museum har knap 11.000 besøgt Viborg 
Museum. Det er ca. 10 gange så mange 
som samme periode året før. 

International pris til flygtningeprojekt
Louisianas flygtningeprojekt Travelling 
with Art har modtaget den internationa-
le Best Practice Award, tildelt af ICOM 
(International Council of Museums). 
Travelling with Art er et projekt for 
flygtningebørn og -unge i samarbejde 
med Røde Kors-skolerne. Projektet har 
eksisteret siden 2006, og i de senere år er 
hovedparten af projektets elever uledsa-
gede asylansøgere mellem 15 og 18 år. 
Eleverne tilbydes undervisningsforløb, 
der kombinerer kunstmøder med kreativt 
arbejde, inspireret af kunstens metode og 
temaer. Formålet er at bruge kunsten som 
et frirum, der kan skabe fordybelse, styrke 
elevernes sociale relationer og være et 
afsæt til at fortælle deres egne historier.

Inspiration ved Hilma af Klint. Foto: Louisiana

Flere på museum i 2015
Flere fandt vej til samlinger og udstillin-
ger på museerne i det forgangne år. I alt 
havde museerne knap 16,2 mio. besøgen-
de i 2015, hvilket svarer til en stigning på 
1,6 mio. – cirka 10,5 % – i forhold til året 
før. Det viser en statistik udført af Kultur-
ministeriet og Danmarks Statistik. 
Statistikken viser, ud over en generel stig-
ning i besøgene på de 98 statsanerkendte 
museer siden 2014, at besøgstallet over de 
seneste fem år er steget med i alt 1,7 mio. 
Det svarer til 25 % flere besøgende siden 
2011. På de statsejede museer er besøgs-
tallet steget med 280.000 besøgende siden 
2014. Det bringer besøgstallet tilbage på 
niveauet fra 2011. Generelt set varierer 
museernes besøgstal fra år til år, afhæn-
gig af aktuelle udstillinger og eventuelle 
ombygninger og restaureringer.

Olafur Eliasson: Vær i vejret, 2016. Foto: 
Anders Sune Berg

Foto: Viborg Museum

Nyt udstillingskoncept på  
Esbjerg Museum
Esbjerg Museum lukkede 1. april i forbin-
delse med flytning og nedtagning af eksi-
sterende udstillinger. Det skal give plads 
til opbygning af en besættelsesudstilling 
og et historisk værksted på to etager. Ud-
stillingen er udviklet af Henrik Lundtofte 
fra Historisk Samling fra Besættelsestiden 
i tæt samarbejde med Myrthue, der er 
Esbjerg Kommunes skoletjeneste. Den er 
fra bunden tænkt både som et tilbud til 
grundskolens elever og til det almindelige 
museumspublikum. Om formiddagen vil 
udstillingen fungere som historisk værk-
sted, hvor børnene kan arbejde praktisk 
med besættelsestiden. Om eftermiddagen 
bliver udstillingen åben for publikum. 
Krogagerfonden har bevilget 250.000 kr. 
til projektet, og der skal findes yderligere 
fem millioner. 

Gastronomisk hæder til  
kaffehistoriker
Seniorforsker, dr. phil., historiker Annette 
Hoff fra Den Gamle By har modtaget et 
hædersdiplom fra Det Danske Gastrono-
miske Akademi for sin forskning i dansk 
kaffe- og tehistorie. I hæderen hedder 
det blandt andet: ”Det er et imponerende 
arbejde på grundlag af en respektindgy-
dende forskningsindsats”. Annette Hoffs 
forskning har resulteret i to omfattende 
og billedrige udgivelser.



Nyheder
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SMK og Natmus genindfører entré
Regeringen og partierne bag finansloven 
2016 bakker op om Nationalmuseets og 
Statens Museum for Kunsts ønske om at 
genindføre entrébetaling. Fremover vil 
der stadig være gratis entré for børn og 
unge under 18 år, og museerne vil des-
uden tilbyde familierabat.

Kunsthaller får ikke del i museumsmidler
Kulturministeren afviser en anmodning 
fra Foreningen af Kunsthaller i Danmark 
om at få del i museernes strategiske pulje-
midler. Afvisningen sker med henvisning 
til, at flere ansøgere vil betyde mindre 
tilsagn til det enkelte museum. Puljen, 
der tidligere har været på 25 mio. kroner, 
vil desuden fra i år være reduceret til ca. 
16 mio. Med de øvrige opgaver, der skal 
finansieres fra puljen, vil der nu kun være 
6,2 mio. tilbage til reelle ansøgninger, 
hvor der forrige år var 21,8 mio. Beskæ-
ringen skyldes regeringens omfordelings-
plan. Kilde: ODM.

Nye ansigter i ODM’s bestyrelse
Bestyrelsen i Organisationen Danske 
Museer (ODM) fik tre nye medlemmer 
i forbindelse med generalforsamling i 
april. Konstitueret museumschef Anja Ol-
sen fra Forstadsmuseet er kommet ind på 
en af de kulturhistoriske museers poster. 
Museumsleder Anne-Mette Villumsen 
fra Skovgaard Museet overtager en af 
kunstmuseernes poster, og samlingschef 
Nikolaj Scharff, Statens Naturhistoriske 
Museum, overtager hovedmuseets besty-
relsespost. Frank A. Rasmussen, leder af 
Industrimuseet Fredriks Værk og Knud 
Rasmussens Hus, fortsætter som for-
mand. Museumsdirektør Bo Skaarup fra 
Naturhistorisk Museum, Aarhus fortsætter 
som næstformand, og den sidste næst-
formandspost går til museumsdirektør 
Michael Bjørn Nellemann fra Nivaagaards 
Malerisamling. Kilde: ODM.

Unikt fund af fyrsvamp
Gennemgang af fund fra de arkæologiske 
udgravninger forud for Femern Bælt-for-
bindelsen har frembragt en 6.000 år 
gammel fyrsvamp med indridset møn-
ster. Der er kun én gang tidligere gjort 
et lignende fund af en fyrsvamp med 
indridset mønster, på en Ertebølleboplads 
i Nordtyskland. Fyrsvampe har allerede i 
oldtiden været anvendt, når man skulle 
lave ild. Sammen med et stykke flint og 
noget svovlkis kunne man lave gløder, 
som let fik fat i svampen.

KØS udvalgt som forbillede
KØS er blevet udvalgt af en af verdens 
største museumsorganisationer, UK 
Museums Association, som internationalt 
forbillede, når det gælder, at museer i dag 
skal spille en aktiv rolle i samfundet og 
gøre en forskel for det enkelte menneske. 
KØS har igennem flere år arbejdet strate-
gisk med museets udstillinger og aktivi-
teter i det offentlige rum for at komme 
i direkte dialog med mennesker i deres 
hverdag og på den måde blive en aktiv og 
relevant del af deres liv. KØS bliver især 
fremhævet for den landsdækkende sats-
ning Magt Minder Mennesker fra 2014-2015, 
som havde fokus på en klassisk kunst-
genre i det offentlige rum: mindesmær-
ket. Som en del af projektet rejste KØS 
i sommeren 2014 under navnet KØS’ 
Danmarkstour rundt og besøgte med en 
mobil scene ni udvalgte mindesmærker 
og mødte danskerne til debat ved foden 
af monumenterne på gader og pladser.

Schweizerhuset restaureres
Tidens tand har sat sit præg på Schwei-
zerhuset i Sorgenfri Slotshave. Derfor 
er Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde 
med Nationalmuseet gået i gang med en 
restaurering. Det er den verdenskendte 
danske maler Nicolai Abildgaard, som 
har tegnet både huset og dekorationer-
ne på de kalkede vægge. ”At arbejde i 
Schweizerhuset er specielt, fordi vi skal 
sikre dekorationerne fra at falde ned. 
Vi har skullet opbygge og udbedre den 
puds, som dekorationerne er malet på, 
så vi kunne lime dem fast på en stabil 
og sikker væg,” fortæller Line Bregnhøi, 
konservator på Nationalmuseet, der står 
for konserveringsarbejdet sammen med 
Nordisk Konservering. Schweizerhuset 
blev opført som lysthus omkring 1806-07 
for den daværende prins Christian Frede-
rik – senere Christian 8. – der boede på 
Sorgenfri om sommeren.

Fuglemøder i Johannes Larsens have 
I anledning af Fugleværnsfondens 50 års 
jubilæum udnævnes Johannes Larsen 
have på Møllebakken i Kerteminde til 
fondens 22. reservat. Reservatet indrettes 
med fugletårn og observationsskjul. Jubi-
læet markeres også med udstillingen Fugl, 
der kan ses på Johannes Larsen Museet 
frem til 4. september og derefter først på 
Sophienholm og så Vendsyssel Kunstmu-
seum. Dertil kommer et rigt illustreret 
udstillingskatalog, en jubilæumsbog og 
fugleture ud i landskabet. 

Kvindemuseet får nyt ansvarsområde
Slots- og Kulturstyrelsen har anerkendt, 
at Kvindemuseet får nyt ansvarsområde: 
kønnenes kulturhistorie. ”Ligestilling er 
for alle, og for det videre ligestillingsper-
spektiv er det væsentligt at sætte fokus på 
køn, så alle kan komme til orde,” udtaler 
museumsleder Merete Ipsen. Kvinde-
museet udvider sit ansvarsområde, men 
bevarer sit navn.

Foto: Museum Lolland-Falster

Foto: Line Bregnhøi, Nationalmuseet

Carl Christian Tofte: Tranepar driver årsungen 
bort, 2012. Akvarel og gouache på papir.  
Foto: Jessica Lee Hjort
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Fængselsmuseet hædret for personlige 
historier
Fængselsmuseet i Horsens og Kvorning 
design & kommunikation har modtaget 
Museums+Heritage International Award 
2016 for evnen til at formidle de ind-
sattes personlige historier. Museet har 
nu åbnet den tredje af fire projektfaser 
i statsfængslet: Børn af fanger, Debatrum, 
Fangerne fortæller og Temafortællinger med 
nye vinkler på problematikker inden for 
fængselsverdenen i dag.

Kunstmøder skal fremme kulturel dialog
Den Hirschsprungske Samling og Davids 
Samling er gået sammen i et fælles 
projekt, der skal få danske skoleelever 
af enhver etnisk herkomst til at få en 
bredere forståelse af dansk og islamisk 
kunst- og kulturhistorie. Projektet har net-
op opnået fondsstøtte og er derfor endnu 
i sin vorden, men ambitionen er at bruge 
samlingerne på en ny måde og at nå 
bredere ud med et budskab om kulturel 
dialog og mangfoldighed. De to museer 

4.000 flyttekasser keramik senere
Efter tre års arbejde med registreringen 
af Royal Copenhagen Samlingen er CLAY 
Keramikmuseum Danmark nået til sidste 
kasse. For seks år siden modtog museet 
samlingen, der rummer værker fra de 
hæderkronede fabrikker Den Kongelige 
Porcelainsfabrik, Bing & Grøndahl og 
Aluminia. 
Med gaven fulgte to betingelser: Dels 
skulle museet skaffe plads til at udstille 
samlingen, dels skulle den registreres. 
I udstillingsrummet Skatkammeret vises 
et udvalg frem, og nu er registreringen 
afsluttet. Det blev til i alt 12 lastbiler fyldt 
med 4.000 flyttekasser og ca. 55.000 ke-
ramiske genstande. Næste opgave bliver 
at registrere de tusindvis af tegninger og 
skitser, der også er en del af samlingen. 

Danmarks Kunstbibliotek i fusion
Kulturminister Bertel Haarder (V) har 
besluttet at konsolidere Kulturministeri-
ets biblioteker i København ved at lægge 
Danmarks Kunstbibliotek og Det Konge-
lige Bibliotek sammen med virkning fra 
1. januar 2017. Konstitueret direktør på 
Danmarks Kunstbibliotek Steen Sønder-
gaard Thomsen siger: ”Fusionen mellem 
Danmarks Kunstbibliotek og Det Konge-
lige Bibliotek vil ubetinget styrke biblio-
teksservicen – analog og digital – inden 

Vikingekonge til hest fundet på Østfyn
Et vikingesmykke, der forestiller en vikin-
gekonge til hest, er fundet ved Hersnap 
på Hindsholm, Østfyn. Måske viser smyk-
ket den sagnomspundne Ladbykonge, 
der blev begravet i sit skib ved Kertemin-
de Fjord i 900-tallet, men som siden er 
forsvundet. Figuren er tre centimeter høj 
og har været båret som et dragtsmykke, 
en fibula. Den kan nu ses på Vikingemu-
seet Ladby, hvor den indgår i en særud-
stilling af nye fund fra vikingetiden.

Foto: Flemming Wedell
Foto: Jarl Axel

har ikke lagt sig fast på, hvordan projek-
tet konkret skal udforme sig. Tanken er 
at tage forskellige temaer op og se på, 
hvordan man med forskellige kulturelle 
udgangspunkter behandler temaer som 
eksempelvis kærlighed og kønsroller. Med 
projektet får elever i danske grundskoler 
fra august 2017 en ny digital læringsplat-
form, der retter sig mod fag som dansk, 
historie, kristendomskundskab, billed-
kunst og samfundsfag. Projektet finansie-
res af Nordea-fonden og Kulturstyrelsen.

for områderne billedkunst, arkitektur, 
fotografi og museologi og derved sikre 
de faglige miljøer en fortsat kompetent 
betjening.” Danmarks Kunstbibliotek 
bliver på Charlottenborg i Nyhavn og 
beholder sine nuværende medarbejdere. 
I samlingen indgår det tidligere Museo-
logisk Bibliotek, der havde til huse hos 
Organisationen Danske Museer (ODM) i 
Vartov, men fusionerede med Danmarks 
Kunstbibliotek i 2012.

Skatkammeret på CLAY Keramikmuseum.  
Foto: Hennie Raaymakers



24  DANSKE MUSEER  3/16

sten, men i stedet anerkende de følelser 
kunsten vækker i os. 
VÆRK byder på korte fortællinger i for-
skellige genrer og formater, bl.a. interviews 
og billedserier om forskellige menne-
skers møde med og forhold til kunsten. 
Vi møder kunstnerne selv (i dette første 
nummer Lea Porsager og Tove Storch), 
direktøren for SMK Mikkel Bogh (hjem-
me i privaten), samlerne (denne gang: 
Jørgen Nørgaard og Mads Øvlisen m.fl.), 
omviseren Anette Skov og hendes elever, 
sprogskolekursisten Vahid og Niels fra 
5. klasse. Kunst er for alle, forstår vi, og 
vi bliver gennem magasinets springende 
genrer opfordret til at acceptere, at kunst 
er en kompliceret størrelse. Men forstår 
også, at den er til for at udfordre os og 
pirre vores nysgerrighed, hvilket et fea-
ture-interview med Lea Porsager vidner 
om. Porsager forklarer, at hendes kunst 
hverken er pædagogisk eller rummer 
et bestemt budskab, men skal opfordre 
beskueren til selv at tage aktivt del i for-
tolkningen af værket: ”Selv kan jeg godt 
lide at blive præsenteret for noget, jeg 
ikke forstår. I stedet for at prøve at finde 
laveste fællesnævner,” siger hun selv.
Kunstens forbindelse til mode og design 
er ikke noget nyt fænomen. I magasi-
net kommer det til udtryk ved et fokus 
på shopping og forbrug. Eller kunsten 
forankres på andre måder i det nære, 
hjemlige eller personlige, som ellers ikke 
kunstvante læsere (måske) kan forholde 
sig til.
Med mode og boligindretning som gen-
nemgående temaer får vi indblik i, hvor-
dan kunsten har præget vores historie og 
til stadighed gør det, når vi dagligt møder 
den i bybilledet og i det offentlige rum. 

Kunst er for alle 

Første udgave af VÆRK udkom med tre 
forskellige forsider. De afspejler hver især 
bladets samarbejdspartneres profiler og 
dermed også den brede læserskare, maga-
sinet søger at favne. 
På forsiderne ser man hhv. installations-
kunstneren Lea Porsager, kunstsamleren 
Barbara Husted Werner i sit hjem og 
Vilhelm Hammershøis sidste bolig på 
Strandgade 25. Allerede ved at kaste et 
blik på forsiderne kan magasinets profil 
beskrives som en, der retter sig mod en 
yngre målgruppe og har vægt på kunstens 
relation til mode og design. ”Med VÆRK 
forsøger vi at koble det kunstfaglige og 
nogle gange lidt nørdede med magasinets 
evne til at åbne nye døre til kunsten – og 
alt det, den vil os. Men hvad kunsten vil 
– og kan – behøver ikke altid at være lige 
let at aflæse,” står der indledningsvist i 
bladet. 
VÆRKs ambition er at vise, hvad kunst 
også kan være, foruden de måder, vi 
møder kunsten på, når vi går på museum; 
således forankres kunsten, at dømme ud 
fra bladets mange flotte illustrationer, i 
det konkrete og hverdagslige. Flere steder 
er kunst omgivet af brugsgenstande, 
offentlige monumenter og hverdagsmiljø-
er. Første nummer er centreret omkring 
temaet ’forståelighed’. Det udlægges flere 
gange som en bogstavelig opfordring 
til at sanse og fortolke kunsten på egne 
præmisser. F.eks. er artiklen om Vilhelm 
Hammershøi spækket med opfordringer 
til, at man ”som beskuer selv skal arbej-
de”, og ”hvis du overgiver dig til billedet 
og til dets drømmesfære, åbner det sig for 
dig og bliver interessant”. Vi skal ikke lade 
os frustrere af det, vi ikke forstår i kun-

Magasinet VÆRK er et utra-
ditionelt samarbejde mellem 
Statens Museum for Kunst 
(SMK) og Egmont-magasiner-
ne Eurowoman, Euroman og 
RUM. Ifølge bladets redaktør, 
Lise Korsgaard, er formålet at 
”bringe formidlingen af kun-
sten, dens udøvere og instituti-
oner ud af indforståetheden”. 
Danske Museer har bedt en ung 
anmelder dykke ned i VÆRK for 
at vurdere, om missionen lykkes 
i det første nummer fra februar 
2016.

Af Anna Bøg Persson, stud. mag.

VÆRK 

– mellem kunstkatalog og modemagasin

Anmeldelse
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Fra billedserien ”I kunstens kulisser”, om konservatorernes daglige arbejde på SMK. Et eksempel på livs-
stilsmagasinets force i form af fortællende, detaljerede fotografier. Opslag fra VÆRK, februar 2016.

VÆRK fungerer i den forstand som en 
overordnet, letlæselig guide til kunstens 
verden, hvor læseren på en appetitlig fa-
con inviteres indenfor i kunstens verden 
og forstår, at det er nødvendigt at møde 
kunst med et åbent sind. 
 
Godt at se på – svært at læse 
Rent visuelt er VÆRK præget af en 
ikonografi hentet fra modens verden. 
Med sine farvestrålende, glittede billeder 
tilfredsstiller det vores æstetiske sans, når 
vi på de tre første sider træder direkte 
ind i Hammershøis værk Stue i Strandgade 
med solskin på gulvet, der kan foldes ud til 
et sammenhængende billede i kæmpe 

format. Men svagheden i bladet er flere 
steder også, at udtrykket kommer til at 
sluge al opmærksomheden og dermed 
også tilsidesætte artiklernes indhold. 
Eksempelvis som når billederne i artiklen 
”Muser og mænd” ikke er parret med be-
skrivelserne på modstående side, hvilket 
er misvisende; og at de i øvrigt optager så 
meget plads, at typografien komprimeres 
til det minimale, mens der efterlades 
masser af plads til et kendt ansigt som 
den amerikanske poet, musiker og billed-
kunstner Patti Smith. Et valg, der ikke er 
optimalt for læsevenligheden og bekræf-
ter livsstilsmagasinets genrekonventioner. 
Det kniber allerede fra start med at holde 

fokus, fordi typografierne i brødteksten er 
så små og tætskrevne, at man skal anstren-
ge sig for at følge med. Det hjælper heller 
ikke læsningen, når ord forsvinder i samt-
lige billedtekster, fordi de går i ét med 
motivet. Man har forsøgt at gøre teksten 
visuelt interessant i sig selv ved at lade 
ordene danse rundt i underrubrikkerne; 
ord uden særlig betydning fremhæves og 
forstørres. F.eks. i den ellers appetitvæk-
kende billedserie ”I kunstens kulisser” om 
museets konservatorer. Her er afsender-
nes navne placeret midt i overskriften 
og forstyrrer det grafiske overblik, man 
som læser forventer at kunne danne sig 
gennem layoutet.
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Direktør og kunstsamler Jørgen Nørgaard foran sit elskede ’Supper’ af Andy Warhol. VÆRK byder på 
mange artikler af denne karakter, centreret omkring vores personlige forhold til kunsten og de følelser, den 
fremkalder. Opslag fra VÆRK, februar 2016

Derudover er der gjort forsøg på at præ-
sentere et kunstnerisk og elegant design 
ved at placere overskrifter utraditionelt; 
både i bunden, lodret og med så stor 
skrift, at der skal afsættes en halv side for 
at rumme varierende mellemrum mellem 
bogstaver og ord. Den visuelle fremtræ-
den modarbejder indholdet, der ellers 
er letlæseligt, og gør det vanskeligt at 
orientere sig. 
Som læser bliver man udfordret af ma-
gasinet på samme måde som ved læsning 
af kunsten. Det skaber en sær dobbelt-
tydning, som man kun kan gisne om, er 
motiveret. 

Rundt om kunsten
På sin vis opfylder VÆRK sin mission om 
at ville gøre kunsten tilgængelig for et 

yngre publikum. Første udgave fremstår 
i sit udtryk og emnevalg dog meget femi-
nint, men kan ved sit brede koncept og 
med Euromans involvering henvende sig 
til både kvinder og mænd med en ellers 
moderat interesse for kunst. 
Det er karakteristisk, at VÆRK især har 
fokus på alt det, der rører sig omkring 
kunsten, på konteksterne snarere end 
på kunsten selv. Det kan virke ironisk, 
eftersom magasinets titel jo netop signa-
lerer kunst med stort K, værk med stort 
V, mens det visuelt trækker på modens 
verden og modemagasinerne. Artiklerne 
er letlæselige, men overfladiske. F.eks. er 
der flere kunsthistoriske referencer, som 
ikke uddybes, bl.a. i et interview med tøj-
handleren Jørgen Nørgaard, der fortæller 
om sin interesse for Andy Warhol. I den 

forbindelse negligeres betydningen af 
Warhols værksted The Factory, noget der 
ellers let kunne uddybes og bidrage til en 
større forståelse og indsigt.  
Til trods for referencer til kunsten og 
kunsthistorien bemærker man, at ingen 
af bidragsyderne har kunstfaglig bag-
grund (i så fald fremgår dette ikke klart). 
Det kunstfaglige er, trods billeder af kunst 
og artikler med kunstnerne og kunstens 
forvaltere, kun overfladisk berørt.
Til trods for dette kan bladet med sine 
fortællinger og opfordring til at møde 
kunsten med åbent sind fungere som en 
ny åbning til kunstens verden. Måske kan 
det også på sigt føre til en større forståel-
se og interesse for kunst og for kunstens 
samfundsmæssige betydning? 
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Fusion

Af Lene Floris, direktør

& Kunsts første leveår er den politiske 
beslutning om at bygge et stort fællesma-
gasin, der skal erstatte mange spredte, 
små og utidssvarende magasiner. Køben-
havns Kommune har afsat 170 mio. kr. 
til at skabe professionelle og moderne 
opbevaringsforhold og til at gennemføre 
flytteforberedende arbejde af 40 hyl-
dekilometer arkivalier; dertil en sam-
lingsgennemgang, herunder fjernelse af 
skimmelsvamp fra museumsgenstandene 
på Københavns Museum. Her stod den 
nye organisation sin prøve; sammenlæg-
ningen har været en forudsætning for 
det kæmpe kvalitetsløft af arbejdet bag 
kulisserne, som bevaring og magasinering 
af den københavnske kulturarv udgør. 
Magasinet skal stå klar i 2018, og der er 
netop underskrevet købsaftale om en 
grund i Høje Taastrup Kommune. 
Et andet stort projekt er flytningen af 

partnere, og det er en samtale, der fort-
sætter; vi er i en stadig forandringsproces.  
Hurtigt kunne vi se os selv under den 
samme overskrift, ”Historie og Kunst”, og 
ejerforholdet er blevet italesat på en ny 
måde. Vi ser os som hele kommunens for-
valtere og formidlere af kunst og historie, 
der involverer, deler og samskaber med 
borgerne. Kerneopgaverne er grundlæg-
gende de samme som før, selv om ram-
men er ny, og vi løser nu opgaver mere 
effektivt på tværs, og vi løser opgaver, som 
ikke tidligere kunne løses. 

Status efter år 1
Hvilke konkrete mål er nået inden for det 
første år? Der er mange resultater både 
på mikro- og makroniveau og af intern og 
ekstern karakter. Her følger nogle reflek-
sioner over udviklingen i det første år. 
Det mest markante resultat i Historie 

Sammenbragte børn

I København har to museer, et arkiv og 
en kunsthal siden februar 2015 været en 
del af en ny kommunal enhed, Historie 
& Kunst. Sammenlægningen omfatter 
Københavns Museum, Thorvaldsens Mu-
seum, Københavns Stadsarkiv og Nikolaj 
Kunsthal, alle ejet af Københavns Kom-
mune. Det er fortsat de fire kendte navne 
og institutioner, publikum møder, selv om 
arbejdet bag kulisserne har ændret sig. 
Ideen bag sammenlægningen var fra den 
politiske og administrative ledelse at ska-
be ”mere museum og kultur for pengene” 
gennem fælles opgaveløsning. Det er et 
klassisk rationale for mange af de sam-
menlægninger, der har fundet sted i det 
danske museumslandskab siden kommu-
nalreformen og museumsudredningen. 
I København betød sammenlægningen 
samtidig en klarere og mere enkel orga-
nisering af kulturarvsarbejdet i Kultur- og 
Fritidsforvaltningen – og en god mulig-
hed for at forstå den nye enhed i forhold 
til hvilken ”public value”, der skal ydes, 
når man ejes af en kommune.
I praksis har opgaven haft en ganske 
kompleks karakter.  Skal ”mere kultur 
og museum” eksempelvis være ”mere af 
det samme” eller ”mere af noget andet”? 
Handler det om flere og større udstillin-
ger eller om en massiv satsning på web og 
digitale løsninger? Og hvem er det, vi skal 
gøre mere for? Hvor meget skal vi arbejde 
på tværs af fagligheder og institutioner, 
når fire meget forskellige institutioner 
med forskellig historie og profil er lagt 
sammen?
Disse spørgsmål har været drøftet i chef-
gruppen og med medarbejderne, med 
kolleger i forvaltningen og med eksterne 

Den nye københavnske kulturenhed Historie & Kunst har lagt 
sit første år bag sig. Her følger en kort status.

Historie & Kunst  
– City of Copenhagen

Københavns Museum åbner i starten af 2018 nye udstillinger i Stormgade 18. Bygningen er skabt til 
Overformynderiet, og nogle af dekorationerne henviser med symboler af nøgler og børn til den oprindelige 
funktion. Foto: Ulrich Jacobsson.
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Københavns Stadsarkiv har læsesal på Københavns Rådhus, men det er især på websiden, at arkivet oplever stor vækst i besøgstallet. 
Det skyldes ikke mindst frivillige, der har gjort centrale kilder meget mere søgbare og tilgængelige. Foto: Mads Neuhard.

Den eksperimenterede samtidskunst er den røde tråd i 
Nikolaj Kunsthal. Kunsthallen forsøger at sætte vores 
egen tid til debat. Foto: Anne Riber. 

Thorvaldsens Museum åbnede i 1848 som den første museumsbygning i Danmark og viser 
de værker, som billedhuggeren skænkede til byen København. Foto: Rasmus Arrildt.
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en forudsætning for, at vi kan samarbejde 
med og om de mange ressourcer i Kultur- 
og Fritidsforvaltningen, som også løfter 
samarbejdet udadtil og giver input til, 
hvordan vi kan agere responsivt på det 
omgivende samfund. Vi leverer ”soft pow-
er”1 til byen, til kommunen, til borgerne 
og satser på at invitere til en konference 
om netop dette emne i efteråret 2016. Vi 
arbejder med andre ord på at være noget 
andet og mere end de lovbundne opgaver 
og de kendte adresser, og vi vil få kunst 
og historie til at mødes på en ny måde og 
skabe offentlig værdi. Resultatet er en ny 
form for kulturinstitution, en hybrid, der 
skal være langt mere synlig og anvendelig 
i byrummet og i det digitale univers til 
glæde for både københavnere og turister.

ster ind. Indtil det lykkes at skaffe fonds-
finansiering til en ny indgang, arbejder vi 
på en strategi, hvor aftenåbning kommer 
til at spille en central rolle.
Nikolaj Kunsthal er det mindste medlem 
af vores organisation og er en hurtigt age-
rende institution, der skal spejle og udfor-
dre vores samtid. Her vendes nutidens og 
fremtidens spørgsmål i eksperimenteren-
de kunstnerisk form, men ser man nær-
mere på kunsthallens udstillinger, så har 
de ofte også en historisk dimension, fordi 
samtiden ikke kan anskues i sig selv, men 
altid får dybde af en interesse i fortiden. 
Selve kunsthallens historiske bygning, 
den tidligere Skt. Nikolaj Kirke, undergår 
i øjeblikket en istandsættelse og optime-
ring, som skal gøre den til et endnu bedre 
sted at opleve samtidskunsten. Planen er 
også at åbne bygningens høje, centralt 
beliggende tårn for publikum, så man 
både kan opleve samtidskunst deroppe og 
få et kig ud over København. 
I øvrigt er der etableret et billetfællesskab 
mellem Nikolaj Kunsthal og Thorvaldsens 
Museum, der giver adgang til begge ste-
der på samme betalte billet.

Den rigtige størrelse – den rigtige 
rolle?
Historie & Kunst kan i dag løfte opgaver, 
som de fire enheder ikke før kunne løfte. 
Men der er, ligesom alle andre steder i 
den offentlige sektor, økonomiske ud-
fordringer. At lægge kræfterne sammen 
betyder imidlertid, at vi kan specialisere 
og samordne en række funktioner, f.eks. 
løse bevaring og digitalisering på en 
bedre måde end før og få en mere strøm-
linet administration. En række opgaver 
omkring drift af bygningerne er udskilt 
fra Historie & Kunst i en særlig tværgåen-
de enhed, der omfatter hele Kultur- og 
Fritidsforvaltningen. Det forventer vi os 
også meget af.  
Sammenlægningen i København handler 
ikke bevidstløst om, at ”big is beautiful”, 
men er et praktisk eksempel på, at en vis 
nødvendig minimumsstørrelse er en for-
udsætning for at drive en museumsorga-
nisation i dag. De krav og forventninger, 
vi møder, bliver kun større, og det skal vi 
indrette os efter organisatorisk, så vi kan 
tænke på tværs og ud af de vante rammer. 
Vi ser i dag os selv langt mere som en 
del af kommunens samlede tilbud til 
københavnere og turister, og vi bidrager 
til kultur- og fritidspolitikken på flere 
områder og er særligt glade for, at der 
nu eksplicit er et kulturpolitisk tema 
med overskriften ”Det Historiske Køben-
havn”. Den nye organisation har været 

Københavns Museum og etableringen af 
fælles administrativ adresse i Stormgade-
komplekset (nr. 18 og 20). Første fase er 
flytning af administrative arbejdspladser 
til 3., 4. og 5. sal i Stormgade 20 samt åb-
ningen i 2017 af nye tilbud i gadeplan på 
et stærkt trafikeret og eksponeret sted i 
centrum af København: hjørnet af Storm-
gade og H.C. Andersens Boulevard, lige 
over for Tivoli og Ny Carlsberg Glyptotek. 
Her vender vi vrangen ud på en del af 
vores aktiviteter: arkæologiske værksteder 
og fundmodtagelse, kulturinformation og 
et nyt koncept, som vi har tumlet med et 
stykke tid, og som har arbejdstitlen History 
Makers Space. Københavns Museum åbner 
i første halvår af 2018 i Stormgade 18 i 
en historisk bygning, det første Overfor-
mynderi, med tre etager udstilling og 
cafégalleri samt publikumsfaciliteter/sko-
letjeneste i den høje kælder, ganske tæt 
på Københavns Rådhus. Dermed kommer 
alle fire institutioner i Historie & Kunst 
til at ligge i det område, som nu er døbt 
Københavns Kulturkvarter, der udvikles 
sammen med de mange attraktioner 
omkring og på selve Slotsholmen. Det ser 
vi frem til. 
Et tredje projekt skal nævnes: Digital 
Historie & Kunst er en stor tværgående 
satsning på demokratisering af adgangen 
til de kultur- og kunsthistoriske samlinger 
gennem digital adgang. Thorvaldsens 
Museum har været frontløber på det di-
gitale område, men nu kan vi takket være 
en kommunal særbevilling på i alt 2 mio. 
kr. også digitalisere fotografier, malerier 
og andre dele af den københavnske kul-
turarv og dermed gøre fortiden levende 
og anvendelig for mange flere. Borgere 
opfordres til at deltage som frivillige og 
være med til at beskrive samlingerne og 
dermed gøre dem mere søgbare. Vi går i 
luften i efteråret 2016.
Og hvad så med Nikolaj Kunsthal og 
Thorvaldsens Museum, kunne nogen 
måske spørge? Der er fortsat store udvik-
lingsprojekter på Thorvaldsens Museum, 
Danmarks ældste kunstmuseum, en 
fredet bygning, der som den første blev 
bygget til museumsformål. Verdensstjer-
nen Thorvaldsens eget arkiv har allerede 
i flere år været præsenteret i en unik 
udvidet form gennem den digitale præ-
sentation af ”Arkivet” på hjemmesiden, og 
museet har senest fået wi-fi i hele huset, så 
de unikke samlinger og de mange digitale 
tilbud kan formidles via gæsternes egne 
devices. Vi håber desuden meget at kun-
ne gøre museets vestfacade ud mod den 
store plads foran museet til den daglige 
indgang – det vil trække endnu flere gæ-

Historie & Kunst omfatter Københavns 
Stadsarkiv, Københavns Museum, 
Nikolaj Kunsthal og Thorvaldsens 
Museum. Historie & Kunst ejes og 
drives af Københavns Kommune. 
Kultur- og Fritidsudvalget er enhedens 
bestyrelse, og et advisory board er 
under nedsættelse.
Københavns Museum flytter i starten 
af 2018 til Stormgade 18 og får 
kontorer i Stormgade 20 sammen med 
Københavns Stadsarkiv og sekretariatet 
i Historie & Kunst. Fællesmagasin 
ibrugtages 2018. 
Vision: Historie & Kunst vil være en 
uomgængelig del af det københavnske 
storbyliv. Mission: Historie & Kunst 
skal give alle mulighed for, at historie 
og kunsten kan få betydning for deres 
liv og virke. 
Historie & Kunst satser i de nærme-
ste år på: 1) Fremtidssikring af 
kulturarven, 2) Øget digital adgang 
og anvendelse, 3) Lokale, nationale 
og internationale samarbejder, 4) 
Undervisningsaktiviter til alle under 
uddannelse, 5) Forskning og faglig 
indsigt af høj kvalitet, 6) Inddragende 
formidling for alle, 7) Udvikling af 
enhedens historiske bygninger som 
attraktioner og ”brands” og 8) Øget 
synlighed og flere besøgende.

Se mere på www.historieogkunst.kk.dk

1.  Gail Lord og Blankenberg : Cities, Museums 
and Soft Powers, 2015
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”Det er et forsøg på hele tiden at afsøge, 
hvordan vi som museum kan komme end-
nu bedre i kontakt med børn og unge, 
og hvordan vi kan spille endnu bedre 
sammen med skolerne om at nå de mål, 
som undervisningsområdet har, og som i 
høj grad overlapper med kulturområdet,” 
siger direktøren.

En anden proces
Som noget helt nyt har det derfor fra 
starten skullet fastsættes, hvilke lærings-
mål udstillingen skulle understøtte. Det 
betyder, at der for de enkelte fag er set 
på kompetenceområder, som er omsat 
til læringsmål. Et læringsmål var at bruge 
historien og museets rum til at hente ny 
viden om sig selv og sin egen plads i de-
mokratiet. Et andet var, at eleverne skulle 
udfordres i at argumentere for egne 
demokratiske kompetencer. Læring har 
på den måde været omdrejningspunktet, 
og det har ændret på den sædvanlige 
arbejdsgang, der går forud for en muse-

En stor del af danske museumsbesø- 
  gende er elever, der bruger museer-

ne som et led i undervisningen. Skoletje-
nester rundt om i landet står for at skabe 
forbindelsen mellem skoler og andre 
uddannelsesinstitutioner og kulturinsti-
tutioner. På Arbejdermuseet i København 
kan 28 procent af det samlede besøgstal 
tilskrives besøg gennem Skoletjenesten. 
Arbejdsgangen er typisk, at undervisnin-
gen tilpasses udstillingernes temaer og de 
færdige tilbud, Skoletjenesten udbyder. 
Men på Arbejdermuseet er den proces for 
første gang vendt på hovedet. Udstillin-
gen Uhørt Ungdom er nemlig skabt på 
baggrund af et af Skoletjenestens under-
visningsforløb om unges demokrati.
”Formidling, scenografi, udstillingsde-
sign, alt er bygget op ud fra de mål, vi har 
sat for, hvad vi gerne vil have, at eleverne 
skal lære i den her udstilling,” siger Linda 
Nørgaard Andersen. Hun er ansat som 
undervisnings- og udviklingsansvarlig i 
Skoletjenesten på Arbejdermuseet, men 
har haft orlov fra sin stilling for at hellige 
sig arbejdet som udstillingsleder på Uhørt 
Ungdom.

Succes!
Det hele startede med valgfaget ”Unge 
Stemmer”, som skoletjenesten på Ar-
bejdermuseet fik midler til at køre som 
et pilotprojekt. 17 udskolingselever fra 
københavnske folkeskoler tog sidste forår 
valget, som inddrager historie, samfunds-
fag samt innovation og entreprenørskab.
Faget satte fokus på et demokratisk 
paradoks: Danske unge er europamestre 
i demokratiske kompetencer, de har 
en stor viden og en tillid til folkestyret, 

Af Mette Mohr Martensen, Skoletjenesten

Demokratisk

Uhørt undervisning

I demokratiets maskinrum blandes eksempler på, hvad unge historisk har sat på dagsordenen med 
bannere, flyers osv., som de unge, der besøger udstillingen, selv kan sætte sig ned og lave.  
Foto: Arbejdermuseet.

På Arbejdermuseet tog den vanlige arbejdsgang fra udstilling 
til undervisning en drejning, da et af Skoletjenestens 
undervisningsforløb i stedet kom til at danne grundlaget for 
udstillingen Uhørt Ungdom.

men deres demokratiske selvtillid følger 
ikke trop. F.eks. føler hvert tredje unge 
menneske sig ikke klædt på til at deltage 
i demokratiet, og kun halvdelen tror, 
at deres holdninger er værd at lytte til.  
Derfor arbejdede eleverne i valgfaget 
med eksempler på, hvordan andre unge 
historisk har sat dagsordener, og hvordan 
de praktisk gennem egne kampagner 
kunne være med til at sætte en dagsorden 
ved bl.a. at lave egne kampagner.
Udstillingen undersøger, hvorfor mange 
unge føler, at netop deres holdninger 
ikke er værd at lytte til. Den udfordring 
bliver sat til debat, samtidig med at 
udstillingen giver et indblik i, hvordan 
unge historisk har engageret sig politisk. 
Det blev en succes, og Arbejdermuseets 
direktør, Søren Bak-Jensen, valgte derfor 
at lade det eksisterende valgfag danne 
afsæt for en ny udstilling. En udstilling, 
der skulle tage direkte afsæt i undervis-
ning og læring, skabt til og i samarbejde 
med de unge. 
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umsudstilling, fortæller Linda Nørgaard 
Andersen.
Hun forklarer, at undervisning ellers 
kan blive tilbehør, som udvikles til sidst, 
men i dette tilfælde har undervisningen 
været det bærende element. Det vil for 
eksempel sige, at samlingsinspektøren er 
blevet bedt om at finde genstande, der 
understøtter læringspointerne og lærings-
målene. 
”Det er ikke genstandene, der er blevet 
fundet frem først. Set ud fra et lærings-
mæssigt perspektiv er det en gave for en 
undervisningsafdeling og for skoletjene-
sten at få lov til at gå ind og være dagsor-
densættende på den her måde,” siger hun.

En god beslutning
Det tyder på, at direktøren traf en god 
beslutning. Arbejdermuseet har aldrig 
før haft besøg af så mange skoleklasser og 
ungdomsuddannelser i forbindelse med 
en særudstilling. Fra 26. september 2015, 
hvor Uhørt Ungdom åbnede, og til slut 
april har der været ca. 2.000 elever igen-
nem udstillingen. Det er i alt 71 udsko-
lingsklasser og 17 ungdomsuddannelser. 
Både udstillingsleder og direktør mener, 
at udstillingens største styrke er, at mål-
gruppen har været i fokus fra starten. 
Udstillingen er henvendt til elever fra 15 
år og op – den forsøger ikke at ramme 
bredt til både skoleklasser, turister og 
småbørnsfamilier. For at ramme lige ned 
i målgruppen var der i planlægningsfasen 
stort fokus på brugerinddragelse – holdet 
bag udstillingen har undervejs samar-
bejdet med elever fra flere forskellige 
folkeskoler. Ud af dette kom der vigtige 
input til udstillingens design, forklarer 
Søren Bak-Jensen:
”Det er en central gevinst for museet. Vi 
får mulighed for at have et forhold til vo-
res publikum, der er mere dialogpræget. 
Det er ikke helt så ensidigt, som mange af 
vores andre traditionelle udstillinger er, 
hvor vi taler til publikum.”
Og så er det selvfølgelig også en gevinst 
for de unge, mener direktøren:
”Jeg synes, at vi på Arbejdermuseet har 
en unik mulighed for at komme i kontakt 
med børn og unge, fordi det er så tæt 
på deres egen hverdag og deres eget liv. 
Den mulighed ville vi gerne udnytte og 
forsøge at give netop denne målgruppe 
en god museumsoplevelse. Vi har en 
opgave som museum i at være dannende 

Forskere, museumsformidlere og unge fra hele landet har fortolket begrebet ”demokratiske kronjuveler”. De 
fleste har nævnt hænder – det, at man skaber noget sammen. På billedet ses en installation, hvor eleverne 
sætter deres hænder ind i en sprække, som projekteres op på loftet. Foto: Arbejdermuseet. 
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og medvirke til, at de generationer, der 
lige om lidt bestemmer det hele, er blevet 
udfordret på, hvordan de tænker om at 
skulle være en del af et fællesskab og være 
med til at forme et samfund,” siger Søren 
Bak-Jensen.

Talerstol som læringsredskab
Udstillingen er udviklet i tæt samarbejde 
mellem Arbejdermuseet, Skoletjenesten 
og folkeskoleelever.  Men også med input 
fra ungdomsorganisationer som Dansk 
Ungdoms Fællesråd, Danske Skoleelever, 
Ungdommens Røde Kors og de ungdoms-
politiske partier. 
Det har ført til et fysisk design, hvor 
man for eksempel kan afprøve sin egen 
stemme og får mulighed for at ytre sig 
fra en talerstol i et lydisoleret rum. I et 
andet rum er væggene udsmykket med 
bannere med politiske budskaber, udsagn 

og opråb fra de besøgende blandet med 
udsagn fra oprørsgrupper fra forskellige 
tidspunkter i historien. Her er også plads 
til, at eleverne kan lave deres egne banne-
re og badges.
”Netop fordi undervisningen har været 
baggrunden for udstillingen, har sceno-
graf og arkitekt været nødt til at tænke 
ind, at eleverne skulle kunne sidde og 
lave deres egne bannere i et læringsrum, 
hvor der samtidig blev formidlet genstan-
de,” påpeger Linda Nørgaard Andersen.
”Vi tror på, at vi lærer på forskellige 
måder. Derfor er hvert rum forskelligt. 
Derudover har vi arbejdet med overra-
skelseselementer, der udfordrer elevernes 
forforståelse af demokrati, prioriteret 
fysiske og visuelle formidlingsgreb frem 
for tekst og i det hele taget fokuseret på 
sanser og oplevelse. Alt sammen for at 
styrke læringen,” slutter hun.

Skoletjenesten er:
•  En pædagogisk serviceinstitution, 

der arbejder for at udnytte den 
pædagogiske værdi i kulturinstitutio-
nernes særlige læringsrum.

•  Et samarbejde mellem Københavns 
Kommune, Frederiksberg Kommu-
ne, kommunerne i Region Hoved-
staden og Region Sjælland samt en 
række museer, kulturinstitutioner og 
uddannelsessteder.

•  Repræsenteret med afdelinger på 
mere end 20 forskellige kulturin-
stitutioner, hvor Skoletjenesten og 
kulturinstitutionen i samarbejde 
ansætter en undervisnings- og 
udviklingsansvarlig til at forestå det 
pædagogiske arbejde.

Læs mere på: www.skoletjenesten.dk

Talerboksen er en fysisk installation af, hvad demokrati er. Her bliver 
eleverne udfordret i, om de har lyst til at gå ind og tage ordet.  
Foto: Arbejdermuseet.

I en skov af bøgetræer hænger udsagn fra en række kunstnere, ungdoms-
politikere og -organisationer om, hvordan de forholder sig til en potentiel 
sænkelse af valgretsalderen. Foto: Arbejdermuseet.



Didaktisk

Gennem syv år havde Danmarks Indu- 
  strimuseum i Horsens en adopti-

onsklasse fra en lokal skole. 
Som følge af et tæt samarbejde med 
klasselærer og den samme klasse gennem 
alle årene, fik museet et unikt indblik i 
lærerens arbejdspraksis, elevernes faglige 
og sociale udvikling og fagenes indhold 
og niveau. Med erfaringer herfra og fra 
Foreningen intrface1 tog Ole Puggaard, 
Danmarks Industrimuseum, og jeg initi-
ativ til ”Adoptionsklasser som grundlag 
for lærende partnerskaber mellem skoler 
og museer” – AKSOM. Projektet, som 
løber fra 2015 til 2018 og har hjemsted 

Gennem såkaldt ’adoption’ 
af skoleklasser vil projektet 
AKSOM udvikle nye 
samarbejdspraksisser mellem 
skole og museum. Alle får 
mulighed for at se med i den 
forskning, der finder sted i 
relation til projektet – i form af 
et vejledningsværktøj.

Af Sally Thorhauge, ph.d., projektleder 

AKSOM
– ny forskning i partnerskabsmodeller
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på Danmarks Industrimuseum, arbejder 
ud fra følgende målsætninger: 
1.  At etablere tre eksemplariske muse-

um-skole-partnerskaber med afsæt i 
museernes flerårige optagelse af en 
eller flere klasser. Partnerskabet for-
ankres i organisationerne i takt med, 
at vi sammen udvikler og afprøver 
museumsbaserede oplevelses-, opda-
gelses- og undervisningsforløb, som 
knytter an til skolereformen.

2.  At skabe forsknings- og erfaringsbase-
ret viden inspireret af en Design-Ba-
sed Research (DBR) følgeforsknings-
model.2 (se nedenfor) 

På Adoptionsdagen på GASmuseet 22. januar 2016 skriver eleverne fra Bymarkskolens AKSOM-klasse 
adoptionskontrakten under – i duplikat, én til klasseværelset og én til museet. Foto: Sally Thorhauge.



res i samarbejde med museumsinspek-
tøren, kobles til folkeskolens Fælles mål 
og fag.4

Erfaringer siden september 2015
Inden sommerferien 2016 blev det første 
af tre møder afholdt. Som optakt har 
medforskerne kort beskrevet nogle af de 
vigtigste erfaringer fra projektets første 
år: ”inspirerende”, ”lærerigt”, ”indsigt i” 
og ”blive klogere på” hinandens fagom-
råder og praksis er ord, der går igen her. 
Det er også tydeligt, at medforskerne 
har observeret nysgerrighed og stærk 
motivation hos eleverne, og at eleverne 
har taget museet til sig som lærings- og 
oplevelsessted. Museumsinspektørerne 
fremhæver dertil fordelen ved at komme 
tæt på eleverne og lærerne; f.eks. skriver 
formidlingsinspektør Rikke Johansen 
Smidt fra Viborg Museum: 
”Når man står foran en klasse, som i 
løbet af de næste tre år skal besøge 
museet mindst 12 gange, så har jeg som 
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3.  At skabe ny museum-skole-samarbejds-
praksis på baggrund af forskningens 
resultater og, efterfølgende, skabe et 
vejledningsværktøj for andre, der vil 
arbejde med tilsvarende metoder. 

4.  At etablere en mentorordning, drevet 
af de seks deltagende institutioner, 
i mindst et år efter projektets afslut-
ning. Mentorerne rådgiver andre i at 
anvende vejledningsværktøjet.

Følgeforskning
Følgeforskningen organiseres efter en til-
passet DBR-model. DBR er kendetegnet 
ved et transformativt sigte, dvs. at den 
fungerer som en ramme for at ændre 
vanlige praksisser på både skole og mu-
seum. Lærere og museumsinspektører er 
’medforskere’, som sammen med følge-
forskeren udvikler, afprøver, evaluerer og 
forbedrer et undervisningsdesign. DBR 
er intervenerende i praksis; vi udvikler 
’prototyper’ for pædagogiske og fagdi-
daktiske metoder, afprøver, evaluerer 

og justerer atter, gennem fire faser: 
1) kortlægning og analyse af motiver, ud-
fordringer og gevinster ved at samarbej-
de, 2) Identifikation af designprincipper 
og opstilling af en ramme for samar-
bejdet og dets indhold, 3) Praksis, 4) 
Refleksion og formidling. Konkret søges 
museet udviklet til et såkaldt ’praksisfæl-
lesskab’ eller ”learning laboratory”.3 

Slutbrugere
Alle tre partnerskaber mellem museer og 
skoler etableres fra begyndelsen og løber 
tre år ud. Hvert år tilknyttes en ny klasse, 
dvs. ni klasser i alt, med lærere fra flere 
fag og mindst én museumsinspektør. 
Projektet er især rettet mod lærere og 
museets formidlingspersonale. Ambitio-
nen er, at de på permanent basis ændrer 
såvel samarbejdspraksis som pædagogisk 
og didaktisk praksis som følge af dette 
projekt. Eleverne er også slutbrugere af 
resultaterne, og lærerne har ansvaret for, 
at de forløb, som udvikles og gennemfø-

Som led i forløbet ”Hvordan fungerer et museum?” hilser eleverne fra Østerhåbskolen på og hører lidt om jobprofilen for hhv. 
administrationschefen og bookingmedarbejderen på Industrimuseet. Foto: Sally Thorhauge.



Sally Thorhauge er projektleder og 
følgeforsker. Andre medforskere er 
David H. Olsen fra Danmarks Indu-
strimuseum i partnerskab med Kaj 
Hüttel fra Østerhåbskolen i Hatting, 
Brian Wiborg og Rikke Johansen 
Smidt fra Viborg Museum i partner-
skab med Zenia Christensen fra Løg-
strup Skole og Hanne Thomsen, Peter 
Hørup og Mikkel Rødvig, GASmu-
seet i partnerskab med Jonas Holch 
Jensen, Bymarkskolen. Det første års 
adoptionsklasser er alle 4. klasser. 
Projektet støttes af Slots- og Kultursty-
relsen. Det er et treårigt projekt, som 
blev skudt i gang i september 2015 
ved et kick-off-møde, som foregik 
ved Center for Museologi på Aarhus 
Universitet.

formidler og vært fra første sekund en 
helt anden rolle, end jeg plejer at have. 
Relationen imellem mig selv og børnene 
får et helt andet fokus, end den plejer at 
have. Det samme gælder relationen til 
læreren ... For ud af den relation vokser 
der en enestående mulighed for at blive 
klogere på historien, både som elev, som 
lærer og museumsformidler.”
Eleverne er blevet udstyret med VIP-
kort, som lader dem invitere mor og far 
gratis med på deres ’eget’ museum. Det 
har de gjort flittigt brug af, hvilket har 
betydet, at museumsinspektørerne også 
møder forældrene, og at forældrene får 
kendskab til, hvad deres barn lærer, og 
hvordan det foregår inden for rammer-
ne af et museum. Medforskerne har for 
deres del været meget glade for at få ny 
og brugbar indsigt i hinandens praksis 
og arbejdsmetoder. Nu har 5. klasserne 
taget hul på det kommende års arbejde, 
og langsomt lægges grunden til et nyt 
fællesskab på tværs af skole og museum. 

Noter

1.  intrface er en forening (fra 2008) bestående af i 
alt 80 museer og gymnasieskoler, som samarbej-
der i partnerskaber om at udvikle, gennemføre 
og evaluere læreplansrelevante undervisnings-
forløb, der inddrager museet som læringsrum og 
-ressource. Forløbene kan downloades her: www.
intrface.dk. 

2.  ”Design-based research – en introduktion” 
http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/FU/Pub-
likationer/Design-Based-Research-en-introdukti-
on-KGY-020112.pdf

3.  Forlægget for denne type praksisfællesskab findes 
i den amerikanske ”museum-school”. Muse-
um-schools har eksistereret i over 30 år i USA. 
Som betegnelsen antyder, er de organiseret som 
tætte praksisfællesskaber, hvor klasserummet og 
museumsrummet flyder sammen, og lærere og 
museumsformidlere samarbejder om elevernes 
undervisning/læring gennem hele deres skoletid. 
Se eksempelvis: https://etd.ohiolink.edu/
rws_etd/document/get/osu1243452101/inline 
s. 13 ff. 

4.  Som læringsmål og evalueringsredskab gør sam-
arbejdspartnerne også brug af Generic Learning 
Outcomes se http://www.artscouncil.org.uk/
what-we-do/supporting-museums/ilfa/mea-
suring-outcomes/generic-learning-outcomes/
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De levende møder de døde på Nytorv i Viborg – AKSOM-klasse fra Løgstrup Skole besøger en byarkæologisk udgravning. 
Foto: Sally Thorhauge.
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Udstillinger

Umiaq – fangerbåd, fragtskib og fællesskab
På sejladser i de højarktiske farvande er vestlige bådfartøjer ofte kommet til kort over for de voldsomme ismasser. 

Men inuitternes skindbåd, umiaqen, er – trods sin store lasteevne – så let, at den kan bæres over den is, som måtte 

blokere for gennemsejling. Umiaqen var fartøjet, der sammen med hundeslæden og kajakken, gjorde inuitternes 

indvandring i Højarktis og Grønland mulig. Nationalmuseet udstiller en ni meter lang umiaq, som blev bygget i 

2005 af grønlandske elever fra Kofoeds Skole i København. Udstillingen sætter fokus på umiaqens historie, dens 

anvendelse og håndværket bag den.

Nationalmuseet. Til 30. oktober

Den Sorte Skole
Fyns Grafiske Værksted 
40 år
Tanken om fordums skole, hvor 

udenadslære og tørre tæsk var dag-

lig kost, kan nok få det til at risle 

koldt ned ad ryggen på mange. 

Ikke desto mindre er Den Sorte Skole 

titlen på udstillingen, der markerer 

Fyns Grafiske Værksteds 40 års 

jubilæum. 172 kunstnere bidrager 

med over 300 nye værker. De er 

blevet pålagt det benspænd, at alle 

værker skal forholde sig til den sor-

te farve, som med trykkekunstens 

opfindelse i Europa i 1400-tallet 

blev grafikkens særkende. Ordet 

‘skole’ i titlen peger på Fyns Grafi-

ske Værksteds stærke tradition for 

mesterlære, som igennem årene 

har udmøntet sig i en høj grad 

af videns- og erfaringsudveksling 

omkring trykpresserne.

Brandts i Odense. Til 7. august

Vi byggede et hus 
Kan man bygge et fotografi? I den-

ne fotoudstilling gør Søren Lose og 

Julie Boserup en række forsøg. Med 

omfangsrige collager og installati-

oner bygger de to billedkunstnere 

tredimensionelle versioner af histo-

riske fotos af arkitektur. Gennem to 

år har de researchet i Det Kongelige 

Biblioteks billedarkiv med mere end 

17 millioner historiske fotografier. 

Kunstnerne har bearbejdet billeder-

ne ved at forstørre, klippe, folde, 

udbygge, tegne og sy nye versioner 

af de historiske fotografier, og 

hermed understreges både arki-

tekturens skiftende betydninger og 

arkitekturfotografiets virkemidler.

Den Sorte Diamant 
Til 4. februar 2017

Marie Gudme Leth
Pioneer of print
Stoftrykkeren Marie Gudme Leth var blandt pionererne, der omkring 1930 

genindførte stoftrykket som kunsthåndværk i Danmark. Hun skabte en 

række klassiske stoftryksmønstre, der var uhyre populære i tiden. Med en 

evne til at forny sit formsprog og udvikle sin stil med tidens smag og de 

teknologiske muligheder, blev Marie Gudme Leth et forbillede for mange 

tekstilformgivere og spiller en stor rolle for det fundament, hvorpå faget 

har hvilet i mange generationer efter hende.

Designmuseum Danmark. Til 15. januar 2017

Marie Gudme Leth: Ungkarlens frokost. Foto: Pernille Klemp

Teresa Larsen: Repeat after me I. 
Fotogravure. 2016

Foto: Pavia Høegh

Foto: Den Sorte Diamant
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Voices of the Forest
Den brasilianske kunstner Ernesto 

Netos værker er lavet af farverige 

tekstiler, hæklede overflader og 

bløde, organiske former. Hans 

spektakulære kæmpeinstallati-

oner er særligt kendt for at give 

publikum en kropslig oplevelse, 

hvor barrieren mellem kunstværk 

og publikum forsvinder. På Kunsten 

i Aalborg har Neto skabt sin til 

dato største installation specielt til 

museets Store Sal. 

Særligt den sydamerikanske Ama-

zonas-regnskov er Netos inspira-

tionskilde. Det ses i de udstrakte, 

hæklede net, der leder tankerne 

hen på spindelvæv, og i de tykke, 

farvede stofposer, der hænger ned 

fra loftet som lianer.

Kunsten. Til 23. oktober

Hairstyles and  
headdresses
I 1968 påbegyndte kunstneren J.D. 

’Okhai Ojeikere et arbejde, der blev 

hans livsværk: at fotografere de 

nigerianske kvinders store variation 

af frisurer og (siden hen) hovedbe-

klædninger. Med sit kamera rejste 

han Nigeria rundt og tog billeder 

af kvinder med disse ”skulpturer 

for en dag”, som han kaldte dem. 

Fotografierne er en hyldest til 

nigerianske kvinder, men viser sam-

tidig deres mange udtryksformer 

og selvstændighed. Hairstyles and 
Headdresses er tredje del af Trapholts 

tema Artist in Society.

Trapholt. Til 23. oktober

Grænseløs humor?
De seneste 10 år har vist, hvor stor en effekt en lille tegning kan skabe. 

Med denne udstilling sætter Storm P. Museet og Museet for Dansk Bladteg-

ning i samarbejde med Københavns Sprogcenter spørgsmålstegn ved, om 

humor og satire er grænseløs. Værkerne er af tegnere som engelske Steve 

Bell (The Guardian), sydafrikanske Zapiro (The Times) og syriske Morhaf 

Youssef. Fra Danmark kan man se Bo Bojesen, Roald Als, Nikoline Werdelin 

og Anders Morgenthalers spydige kommentarer. Samarbejdet med sprog-

centret viser, at det i høj grad er individuelt og ikke nødvendigvis kulturelt 

eller nationalt betinget, hvad vi hver især finder sjovt eller provokerende.

Storm P. Museet. Til 18. september

Foto: Anders Sune Berg

Mor og Datter i tre  
livsaldre
Willumsen skabte i 1902-04 tre 

malerier, der viser forholdet mellem 

en lille pige og hendes mor fra 

barndommens leg, til hun selv føl-

ger den aldrende mor på de sidste 

skridt i livet. Willumsen udtrykker 

i serien et moderne syn på barnet 

og dets opdragelse og på den nye 

kvinderolle i begyndelsen af det 20. 

århundrede. De tre store malerier 

blev bestilt af en rig fabrikant i 

Skåne og opsat på hans gods, men 

Willumsen udførte en lang række 

forarbejder og skitser, hvoraf 80 nu 

vises frem.

Herregården Odden  
Til 1. november

Forarbejde til J.F. Willumsen: Legen i naturen, 1904

Foto: J.D. ’Okhai Ojeikere

Pol Leurs: An der Mauer, 2013
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Udstillinger

Fra høker til hypermarked
Mulighederne for indkøb har aldrig været mere varierede, og kampen om 

kundernes loyalitet er blevet mere intens. Sådan har det dog ikke altid væ-

ret. Tidligere var indkøbsmulighederne begrænset til nærområdets små bu-

tikker. Kunderne var lokale og havde stor loyalitet over for deres købmand. 

I udstillingen kan man se Greve Brugsforenings kaffekværn, brugsforenin-

gernes dividende- og kontrabøger, og de mindste kan bygge en brugs. 

Greve Museum. Til 31. december

Møder / Begegungen
Dansk og tysk malerkunst gennem 100 år
Fuglsang Kunstmuseum på Lolland og Museum Behnhaus Drägerhaus i 

Lübeck er gået sammen om at åbne for de to kunstsamlingers skatkamre. 

Side om side udstilles knap 70 malerier, der i sin helhed repræsenterer 

omkring 100 års kunsthistorie fra perioden ca. 1860-1960. Gennem vær-

kernes dialog kan man gå på opdagelse og udforske ligheder og forskelle i 

udtryk og indtryk inden for klassiske motivkredse som landskabet, portræt-

tet og opstillingen. Fra dansk side ses bl.a. Anna Ancher, L.A. Ring, Olaf 

Rude og Jais Nielsen, mens værker af eksempelvis Ernst Ludwig Kirchner, 

Gotthard Kuehl, Max Liebermann og Lovis Corinth udstilles fra tysk side.

Fuglsang Kunstmuseum. Til 4. september

Tune Brugsforening, 1950’erne. Foto: Rigsarkivet, FDB’s arkiv

Harald Giersing: Skovinteriør, ca. 1915. Fuglsang Kunstmuseum

KORS!
Stig Weye møder Middelalderkrucifikset 
Stiftsmuseet i Maribos unikke samling af unggotiske korbuekrucifikser 

sættes op mod billedkunstneren Stig Weyes fortolkninger af korset. I 

1300-tallet, hvor museets krucifikser dateres til, fremstilles korsfæstelsen og 

lidelsen med gruopvækkende realisme. Stig Weyes (født 1946, bosidden-

de i Nysted) billeder er kontrasten med klare farver. Her er lidelsen ikke 

så fremherskende – og dog. Vi finder både kors med og uden Kristus, og 

det vrimler med symbolik. Kunstnerens komposition er tydelig, og vi aner 

inspiration og teknik fra renæssancens Italien. 

Stiftsmuseet i Maribo. Til 1. februar 2017

Stig Weye: Universets hersker. Foto: Jan Friis

Fristaden Christianias  
plakater i 45 år
I 2016 er det 45 år siden, at 

Christiania blev etableret. I den 

anledning vises en udstilling, der 

med plakaterne som talerør belyser 

fristadens eksistens, udvikling og 

idealer. Lige fra begyndelsen har 

plakaten været et vigtigt kommu-

nikationsmiddel som et udtryk for 

egen selvforståelse og som våben i 

forhold til omverdenen. 

Dansk Plakatmuseum  
Den Gamle By  
Til 3. januar 2017

Christiania-plakat, sandsynligvis fra 
1980´erne. 
Foto: Dansk Plakatmuseum
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Kristian Hildebrandt
Kristian Hildebrandt (1924-2011) 

var en ener i Hjørrings kunstliv – 

en outsiderkunstner med både 

kant, skævhed, humor og alvor i 

udtrykket. Hans kunst følger ingen 

konventioner, hverken hvad mate-

rialer eller udtryk angår. Motiverne 

til sine værker hentede han dels fra 

bybilledet og det omkringliggende 

landskab, dels fra sit eget sind. Han 

blandede hverdagsiagttagelser med 

fantasi og drømme, og elementer 

fra hans motivverden går igen i 

skulpturer og tegninger. 

Vendsyssel Kunstmuseum  
Til 25. september

Abdoulaye Konaté
Stoflighed og geopolitik, farveharmonier og folkedrab, skønhed og 

økologi. Abdoulaye Konaté (f. 1953) arbejder med tekstiler i sine sanselige 

værker med stærke budskaber. Konaté er et af de store navne i afrikansk 

samtidskunst. Han sammensætter felter og baner af indfarvet bomuld og 

skaber smukke, enkle kompositioner. Hans valg af materiale har udgangs-

punkt i fødelandet Mali og landets traditioner inden for tekstil. 

Arken. Til 18. september

Abdoulaye Konaté: Le Crayon (detalje), 2015. Med tilladelse 
fra kunstneren og Blain Southern

Arvestykker 
I kunstinstallationen Arvestykker dyrker Gina Czarnecki hudportrætter af 

sine døtre med deres egne celler. Glasafstøbninger af pigernes ansigter er 

nedsænket i en væske, der nærer den levende cellekultur, som langsomt 

vokser sig større. Når cellerne er vokset til papirtykkelse, skal de løftes af 

glasansigterne, konserveres og udstilles i en ramme. Kunstværket er blevet 

til i samarbejde med professor i biomedicin John Hunt, der er specialist i 

manipulation af væv. Ud over hudportrætterne vil publikum blive præsen-

teret for den proces, der ligger bag værket, og som kan bruges i en eventu-

el fremtidig medicinsk praksis: laboratorieudstyr, ansigtsforme, afstøbninger 

og 3D-scanninger. 

Medicinsk Museion  
Til 28. august

Foto: Medicinsk Museion

Bag døren
Gemte fortællinger fra Randers
Udstillingen giver et kig ind bag byens døre til fortællinger om mennesker, 

der har boet og levet i Randers. Deriblandt tjenestepigen på kvisten, borg-

mestersekretæren, der gemte alt, fangerne i arresten, den giftige apote-

kerenke. Små og store gæster kan også gå på opdagelse i spejlkabinettet 

og pulterkammeret, hvor dørklokkerne kimer, skrivemaskinen klaprer, og 

dørene smækker.

Kulturhuset i Randers  
Til 23. oktober

Foto: Museum Østjylland
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Udstillinger

EXTERIOR 
A Kassens udstilling EXTERIOR tager 

udgangspunkt i Sorøs hovedgade, 

Storgade. Herfra har kunstnerne 

flyttet dele af byrummets eksteriør 

ind på museet. Dørhåndtag har 

forladt hoveddørene og er rykket 

ind på væggene. Gadelamper er 

”stukket ned gennem museet” og 

hænger nu ned fra loftet og oplyser 

rummet. Vandpytter er blevet støbt 

i aluminium og udstilles i deres nye 

faste form. Der opstår en fornyet 

opmærksomhed på tingene, når 

man – som en anden Alice i even-

tyrland – er faldet ned i udstillin-

gens omvendte, fordrejede verden. 

Udstillingen er en del af en som-

merudstillingsrække, hvor museet 

inviterer yngre danske kunstnere til 

at interagere med samlingen eller 

den lokale kontekst. 

Sorø Kunstmuseum. Til 28. august

Dreyer 
Liv og Landskab
Museum Vestfyn markerer 200-års-

dagen for den lokalfødte land-

skabsmaler Dankvart Dreyers fødsel 

ved at forene værker, der normalt 

hænger i private hjem, med værker 

ejet af statsanerkendte museer. 

Historien om Dreyer handler om en 

landskabsmaler og et bysbarn, der 

vendte tilbage til de hjemlige egne 

og levede et liv som gårdejer. Som 

led i udstillingen indgår digitale 

værker udarbejdet i samarbejde 

mellem kunstner Christian Elovara 

Dinesen, Ebberup Skole og Muse-

um Vestfyn i projektet I Dreyers Fod-
spor under Kulturens Laboratorium.  

Museum Vestfyn  
Til 18. december

Det skider vi på
Udstillingen handler om en tid med lokummer og etagevask før well-

ness-baderummet blev standard, dengang badeværelser med indlagt vand 

og vandskyllende toiletter ikke var alment udbredt. Den viser, at der også 

stod natpotter i stuen og i soveværelset, og fortæller i tekst, fotos og med 

originale genstande om dengang, da toiletbesøg og personlig hygiejne ikke 

var en privat foreteelse bag lukket og låset dør, som det er nu på de flestes 

private badeværelser og offentlige toiletter. 

Museum Vestsjælland, Ringsted. Til 18. december

Menageri
Natsværmerhus
Over tre år opføres tre midlertidige 

pavilloner i barokhaven ved Gl. 

Holtegaard med udstillingsrækken 
Pavillon. Under titlerne Orangeri 
(2015), Menageri (2016) og Sceneri 
(2017) inviteres arkitekter gennem 

en konkurrence til at realisere en 

ny og midlertidig pavillon, hvor 

historie og samtid, det gamle og 

det nye, belyser hinanden. Foldede, 

sorte, filtbeklædte vægge danner 

rammen om pavillonen for natsvær-

mere – Menageri, skabt af den unge 

arkitekt Jonathan Meldgaard Hou-

ser. Om natten åbnes dørene, og 

kunstigt lys fra pavillonen tiltrækker 

natsværmere. Om dagen er dørene 

i udgangspunktet lukkede, men 

åbnes af brugerne, når de træder 

ind i pavillonens mørke.

 
Gl. Holtegaard. Til 23. oktober Foto: Lui Gram Mokrzycki

Dankvart Dreyer: Gammelt 
bondehus, 1840’erne

A Kassen: Handles, 2016.  
Foto: Torben Eskerod

Foto: Museum Vestsjælland
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Pressemeddelelser om nye udstillinger og publikationer sendes til  
info@danskemuseer.com.
Husk billede i høj opløsning (min. 300 dpi) samt billedtekst med værkets/

genstandens titel, årstal og evt. kunstner og fotograf.

Udstillinger og publikationer vælges ud fra relevans for læserne, og vi 

forsøger så vidt muligt at repræsentere både store og små museer fra alle 

dele af landet.

Deadlines for 2016: 2. september og 4. november

Kongelige hunde
Jægerspris Slot fortæller historien om hundene Tyrck, Sultan, Dina, Holger, 

Balthazar, Evita, Vera og alle de andre små og store hunde, der gennem 

tiden er blevet foreviget med deres kongelige ejere på gravsten, gobeliner, 

malerier og fotos. En fortælling om kongelige hunde som symbol på styrke 

og troskab. Udstillingen beretter om hundenes betydning med eksempler 

fra middelalderen over renæssancen til kongefamilien i dag, men i særlig 

grad om årene midt i 1800-tallet, hvor kong Frederik 7. og grevinde 

Danners mange hunde af Broholmerracen, sammen med deres herskab, var 

slottets beboere. Malerier og genstande giver indblik i et kongeligt hundeliv 

og herskabets glæde og stolthed over deres trofaste følgesvende. 

Jægerspris Slot. Til 30. oktober

Fritz Thomsen: Gruppe af kong Frederik VII’s hunde, Jægerspris Slot

Fetich
Begærets objekter
De fleste forbinder nok ordet fetich 

med erotisk begær. Men fetich og 

fetichisme er meget mere end det 

og har bl.a. haft stor betydning for 

den moderne kunst. Udstillingen 

skildrer forbindelsen mellem kunst-

værk og feticheret objekt på tværs 

af tider, kultur og kunstneriske 

medier. Der vises stedsspecifikke in-

stallationer, video, objektkunst, gra-

fiske værker og traditionel afrikansk 

kunst, og kunstnerne spænder vidt 

fra Francis Bacon over Elmgreen og 

Dragset til Bjørn Nørgaard.

Holstebro Kunstmuseum.  
Til 4. september

Maiken Bent: Strings #2 (detalje), 
2016. Foto: Frank Sperling

Drømmen om Skærsommer
Karen Blixens digte og illustrationer til Shakespeares komedie En skærsom-
mernatsdrøm vises i en udstilling, hvor ungdommens overmod, fantasi og 

forelskelse smelter sammen med Rungstedlunds natur. I 2016 markeres 

400-året for Shakespeares død verden over, og i den anledning har Karen 

Blixen Museet indgået et samarbejde med Luna Park Scenekunst, som 

blixensk vender op og ned på inde og ude. Drømmen om skærsommer 

vokser både frem indenfor og ude i Rungstedlunds park. Duftende blom-

ster, poesien og vilde træer dukker op blandt møbler og loftets bjælker. Og 

et sted kan man høre Suzanne Brøgger læse Blixens digte, alferne driver 

gæk, og Blixens blondegardiner vokser vildt.

Karen Blixen Museet. Til 31. december

Grafik: Mette Secher

Hvad sker der, når et billede bliver 

abstrakt? Hvad gør en kolorist, 

når hun bliver draget af nuancer 

af hvidt? Det kan man opleve i 

denne præsentation af tekstil-

kunstneren Charlotte Schrøder (f. 

1946) i anledning af hendes 70 års 

fødselsdag. Scrøders arbejde spæn-

der fra små lyriske formater i de 

smukkeste farver til store abstrakte 

vævninger i hvidt, der hører til de 

nyeste værker. Udstillingen viser 

udviklingen i et oeuvre skabt under 

inspiration mange steder fra – især 

fra naturen, musikken og rejser til 

Mellemøsten. Den giver også et 

indblik i et materiale og et medie, 

som har sin helt egen tradition. I 

hundreder af år har især kvinder 

skabt tekstiler, som har præget og 

beriget den materielle kultur på 

afgørende måder, mens håndens 

arbejde i dag er under pres. 

Øregaard Museum  
Til 25. september

Charlotte Schrøder: Nothing, 2008. 
Foto: Jan Søndergaard

And Then Came White
Vævede billeder af Charlotte Schrøder
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Birgitte Gøye og Herluf Trolles bøger
Susanne Outzen og Karsten Christensen
Museum Sydøstdanmark
220 s., 249 kr.

Birgitte Gøye og Herluf Trolle stiftede 
ikke blot Herlufsholm Kostskole, men 
også skolens berømte bibliotek. Muse-
umsinspektør Susanne Outzen fra Næst-
ved Museum og boghistoriker Karsten 
Christensen har gennem 10 år forsket i 
den unikke bogsamling. Sammen har de 
skrevet et rigt illustreret værk, udkommet 
i forbindelse med udstillingen Sjælens lille 
have på Næstved Museum. Udstillingens 
titel kommer fra en af bøgerne i samlin-
gen, hvis latinske titel er Hortulus Animæ. 
Bogen er en katekismus, en lærebog om 
kristen tro og moral, hvor særligt børn og 
unge kunne læse om de 10 bud og de syv 
dødssynder på en letforståelig måde. I alt 
55 bøger vises frem på Næstved Museum 
resten af året.

Thorvaldsen’s Ancient Terracottas
A Catalogue of the Ancient Greek,  
Etruscan and Roman Terracottas in  
Thorvaldsen’s Museum
Julie Lejsgaard Christensen og Kristine 
Bøggild Johannsen
Thorvaldsens Museum
223 s., 249 kr.

Den danske billedhugger Bertel Thor-
valdsen erhvervede en stor samling af 
terrakottagenstande i løbet af sit man-
geårige ophold i Rom. Thorvaldsen var 
vant til at modellere sine skitser i ler, og 
hans interesse i de antikke terrakotter 
skyldtes tydeligvis ikke kun terrakotternes 
motivverden, men også de mere tekniske 
aspekter af deres udførelse. Hans samling 
består af græske, etruskiske og romerske 
statuetter, votivgenstande og arkitektoni-
ske elementer. Bogen er et forskningsba-
seret katalog over den store samling og en 
introduktion til genstandsfeltets forsk-
nings- og samlingshistorie fra de tidligste 
studier i midten af det 16. årh. til midten 
af det 19. årh. Også Thorvaldsens erhver-
velse af terrakotter og hans brug af dem 
som inspiration behandles indgående.

Frederik Ahlefeldt-Laurvig
– teatrets aristokrat i det dansk-tyske 
grænseland
Mikael Kristian Hansen
Teatermuseet i Hofteatret
185 s., 150 kr.

Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1760-1832) er 
mest kendt som greve på Tranekær Slot 
og officer. Men han var også en markant 
skikkelse i den danske og tyske teaterver-
den i slutningen af 1700-tallet og begyn-
delsen af 1800-tallet. Da Ahlefeldt-Laurvig 
var blot 32 år, blev han direktør for Hof-
teatret på Gottorp Slot og drev det frem 
til et af de bedste teatre i Nordtyskland, 
inden han vendte hjem til Langeland. 
Frederik Ahlefeldt-Laurvig var ligeledes 
en af hovedmændene bag oprettelsen af 
Odense Teater i 1796. På Tranekær Slot 
grundlagde han sit eget teater og musik-
kapel, ikke kun for sin egen interesse, 
men også til glæde for regionens bebo-
ere, som fik adgang til både danske og 
tyske forestillinger samt koncerter.

Franciskanerklostret i Horsens
Hans Krongaard Kristensen
Jysk Arkæologisk Selskab og Horsens 
Museum
135 s., 188 kr.

Franciskanerklostret i Horsens blev 
udgravet i årene 1999-2001. Klosterkir-
ken står stadig som et markant indslag 
i Horsens’ bymidte, men man har vidst 

Sønderborgs Soldater
Kasernen i Sønderborg 1907-2014
Red.: Carsten Porskrog Rasmussen, Axel 
Johnsen og René Rasmussen
Historisk Samfund for Als og Sundeved & 
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot
170 s., 199 kr.

Sønderborg Kaserne begyndte sin histo-
rie som kejserlig skibsartilleriskole, da 
Sønderborg var en by i Tyskland. Men 
hurtigt efter genforeningen i 1920 blev 
de monumentale røde bygninger ramme 
om en dansk befalingsmandsskole. Efter 
2. Verdenskrig blev skolevirksomheden 

Nye bøger og andre publikationer

udvidet, og fra 1966 blev alle sergenter 
i infanteriet uddannet i Sønderborg. 
Det fortsatte helt frem til lukningen af 
kasernen i 2014. Bogen fortæller histo-
rien om kasernen, dens skiftende roller 
og de militære personer, der har holdt til 
på stedet. Artiklerne er bl.a. skrevet af en 
række museumsinspektører fra Museum 
Sønderjylland, og bogen indeholder også 
personlige beretninger.

meget lidt om selve klosterbygningerne. 
Middelalderarkæologen Hans Krongaard 
Kristensen fremlægger i denne bog resul-
taterne for Horsens Museums og Aarhus 
Universitets udgravninger. Franciskaner- 
klostret blev stiftet i 1261, men ophæ-
vet i 1532, hvor munkene blev forvist. 
Klosterbygningerne med undtagelse af 
den smukke klosterkirke, der udgjorde 
nordfløjen i anlægget, forsvandt i løbet af 
1500-tallet, mens kirken blev taget i brug 
som protestantisk sognekirke. Undersø-
gelserne giver imidlertid et godt billede 
af det ellers helt forsvundne kloster, hvor 
der nu er dokumentation for klostrets tre 
yderligere fløje, som sammen med kirken 
har dannet en lukket gård omgivet af en
korsgang på kirkens sydside.
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Nordisk Museologi nr. 1, 2016
Red.: Brita Brenna m.fl.
Museumstjenesten

Dette åbne nummer af Nordisk Museolo-
gi belyser en mangfoldighed af aktuelle 
temaer. Artikler om ”Ting som aktører” 
og ”Tekster om ting” berører henholdsvis 
tingenes virkekraft og greb i forhold til at 
gøre udstillingstekster mere spændende 
– og informative. En artikel om 3D-print 
som publikumsaktivitet i museet peger 
også på nogle af de muligheder og udfor-
dringer, nye teknologier giver. En anden 
type udfordring kommer fra minoritets-
befolkninger, som bidrager til at ændre 
museernes vante arbejdsmåder. Numme-
ret har også artikler om genren littera-
turmuseer, og om hvordan publikums 
forestillingsevne kan aktiviseres i mødet 
med udstillinger. Og ikke mindst findes 
en artikel, som tematiserer museerne og 
landskabet gennem en undersøgelse af 
M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Kniplersker, kræmmere og handelsmænd 
Bidrag til udviklingen i Sønderjylland 
gennem 400 år
Inger Lauridsen
Museum Sønderjylland
542 s., 398 kr.

Kniplingsfestivalen i Tønder i begyndel-
sen af juni bød på flere udstillinger om 
kniplinger (se museum-sonderjylland.
dk) samt flere bogudgivelser. Deriblandt 
tidligere overinspektør ved Museum 
Sønderjylland Kulturhistorie Tønder 
Inger Lauridsens store værk om den vest-
slesvigske kniplingsproduktions historie. 
Bogen er en grundig gennemgang af den 
sønderjyske kniplingsproduktion og dens 
producenters og forhandleres vilkår i 
perioden fra 1600-tallet til i dag.

Etnografi på museum
Red.: Ulf Johansson Dahre og  
Thomas Fibiger
Aarhus Universitetsforlag
282 s., 299,95 kr.

Etnografiske museer er ikke, hvad de har 
været. Deres rolle som forvaltere og for-
midlere af koloniherrernes indsamlinger 
er for længst passé og politisk ukorrekt, 
men en ny er endnu ikke fundet. I denne 
antologi undersøger antropologer, muse-
umsinspektører og etnografer tendenser-
ne og viser, hvordan museerne både stil-
ler skarpt på kulturel mangfoldighed og 
forsøger at tiltrække et bredere publikum 
ved at spejle nutiden i udstillingerne.

Sigurd Swane – Maleri
Red.: Sidsel Maria Søndergaard, Lotte 
Nishanti Winther og Britta Tøndborg
Øregaard Museum, Museet for Religiøs 
Kunst og Odsherreds Kunstmuseum
220 s., 249 kr.

Den danske maler Sigurd Swane (1879-
1973) var den første, som for alvor satte 
et moderne, franskinspireret maleri på 
dagsordenen i Danmark og forargede 
publikum og kritikere. Swane satte sin 
kunstneriske praksis ind i en personlig 
søgen og helhedsfortolkning af tilvæ-
relsen. Han insisterede på, at maleriet 
kunne åbne blikket for et mere sanseligt 
og autentisk forhold til hverdagslivet i en 
tid, hvor meget gik stærkt – også i kun-
sten. Museet for Religiøs Kunst, Øregaard 
Museum samt Odsherreds Kunstmuseum 
og Malergården, Museum Vestsjælland er 
gået sammen om en udstillingen og dette 
katalog med fagfællebedømte artikler, et 
appendiks med uddrag af Swanes breve 
og en værkfortegnelse med afbildninger 
af de viste værker. Udstillingen kan ses 
på Museet for Religiøs Kunst frem til 28. 
august og derefter på Odsherreds Kunst-
museum. 

Kroneserien
Skiftende forfattere
Kongernes Samling og forlaget Historika  
60 s., 100 kr. (70 kr. ved køb direkte hos 
Kongernes Samling)

Kroneserien sætter spot på den kongelige 
historie med rigt illustrerede bøger skre-
vet af fagfolk fra Rosenborg og Amalien-
borg, men med bred formidling for øje. 

Gundestrupkarret, Mosbækkedlen,  
Givervognen og alle de andre
Nye og gamle fund fra Vesthimmerland
Bjarne Henning Nielsen
Vesthimmerlands Museum
96 s., 175 kr.

Et af Europas fornemste jernalderfund 
blev gjort i Rævemosen i 1891. Det er 
naturligvis Gundestrupkarret, der er tale 
om. Museumsinspektør Bjarne Henning 
Nielsen fra Vesthimmerlands Museum 
har i anledning af 125 års jubilæet samlet 
gamle og nye arkæologiske fund for at 
præsentere dem fra en ny indfaldsvinkel. 
Forskningen i sølvkarret opsummeres, 
og de nyeste resultater omtales. Mange 
års undersøgelser i Vesthimmerland af bo-
sættelsesmønstre og gravformer fra tiden, 
hvor genstandene cirkulerede, bliver for 
første gang fremlagt og sat i sammen-
hæng med de efterhånden mange fund 
med central- og østeuropæisk oprindelse.   

Bøgerne udkommer i et mindre, appetit-
ligt format på både dansk og engelsk. I år 
er bl.a. udkommet Christian 4. – Danmarks 
store renæssancekonge, og senest i juni fire 
udgivelser af historiker Jens Gunni Busck 
om Frederik 3., Christian 8., Christian 9. 
og dronning Louise samt Christian 10. og 
dronning Alexandrine.
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