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 Verdens første IKEA-varehus i Älmhult, 
Sverige. IKEA på Museum s. 32
Foto: ©Inter IKEA Systems B.V.

 Skitser af Knud V. Engelhardt til Faaborg 
Museum, bomærke og malerinumre, begge 
2016. Designmuseum Danmark, København.
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danskemuseer.dk

Danske Museer er et selvstændigt tidsskrift om museernes egenart og 
aktuelle arbejdsvilkår. Danske Museer har til formål at give et indblik i mu-
seumsfaglige emner og at debattere, reflektere og skabe forståelse for 
museernes mangfoldighed og relationer til det øvrige samfund. Artikler i 
Danske Museer spænder fra debat og kritik til analyse og argumenteret op-
lysning om museets aktiviteter, hverdag og vilkår med bidrag fra museernes 
egne ansatte, ledelse, bestyrelser og fra enhver anden med faglig interesse 
og engagement i museerne. Danske Museer udgives 5 gange årligt af Den 
Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten med støtte fra Slots- og Kultur-
styrelsen og Statens Kunstfond.

Vejledning til forfatteren – tekst og billeder 
Alle er velkomne til at indsende færdige artikler eller artikelforslag til Dan-
ske Museer på lhc@danskemuseer.dk. Ved artikelforslag sendes en kort 
beskrivelse af artiklens emne, formål og museumsfaglige relevans samt 
overvejelser om, hvordan artiklen kan illustreres. Omfang, illustrationer 
og deadline aftales endeligt med redaktøren. Artikler sendes i almindeligt 
wordformat, uden illustrationer. 

Af hensyn til billedkvalitet og korrekt placering i tidsskriftet bedes alle 
illustrationer sendt samlet i en separat mail, i Dropbox eller med WeTrans-
fer i en opløsning på mindst 300 dpi, i Tiff-, PSD- eller Jpeg-format. Grafik, 
f.eks. grafer, skemaer og visse typer af illustrationer, kan afleveres i Ai- eller 
Eps-format. Tjek opløsningen, og kig alt billedmateriale grundigt igennem! 
Screendumps modtages ikke. Billedtekster indsættes nederst i wordfilen. 
Husk venligst at angive fotografens navn eller anden kreditering. Bemærk 
venligst, at redaktionen forbeholder sig ret til at sortere i det indsendte 
materiale og til, efter behov, at tilføje nyt billedmateriale.

Nyheder, udstillinger og publikationer
Nyt fra museerne bringes både i det trykte blad og på danskemuseer.dk. 
Pressemeddelelser sendes til info@danskemuseer.dk. Vedhæft gerne bille-
de i høj opløsning (min. 300 dpi), og angiv motiv og kreditering. Redaktio-
nen modtager kun pressemateriale elektronisk. 

Artikler og billeder i Danske Museer må ikke benyttes kommercielt eller til 
netudgivelse uden Museumstjenestens tilladelse. 

Vi dækker alt fra stress til brækkede ben, og vi kræver ingen helbredsoplysninger 
ved indtegning.

Du vælger selv, hvilken dækningsmåde der passer dig bedst.

Driftstabsopgørelse: Dækker det driftstab, din virksomhed oplever, hvis du er fraværende pga.  
en ulykke eller sygdom

Meromkostningsdækning: Dækker udgifter til en vikar, mens du eller en nøglemedarbejder er   
sygemeldt

Kontanterstatning:  Hvis du i en periode overtager en sygemeldt medarbejders arbejde, kan 
du som virksomhedsejer få udbetalt en kontanterstatning 

Læs mere på www.topdanmark.dk/sygedriftstab, eller ring på tlf. 70 15 85 85

Topdanmarks nye Sygedriftstabsforsikring  
dækker ikke kun dig, men også dine nøgle
medarbejdere, hvis sygdom eller ulykke rammer
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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 
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fund, har rakt ud bredt – især med appel til de 
i forvejen museofile. Med det nye design invi-
terer vi nye læsere og skribenter ind. Frem for 
at hoppe på stedet af glæde over, at det trykte 
Danske Museer igen og igen har bevist sit værd, 
kaster vi os ud i en fornyelse, som denne gang 
rækker videre: Fra og med dette trykte nummer 
går Danske Museer samtidigt i luften på websitet 
danskemuseer.dk. Og med profiler på Facebook 
og Instagram skruer vi op for brugerkontakten. I 
en tid, hvor mange kulturtidsskrifter generelt er 
trængte, og hvor selv de mest hårdføre af slag-
sen må lukke (senest litteraturtidsskriftet KRITIK, 
september 2016), presset af dødssyg markeds-
økonomi, snæversyn eller strangulerende kultur-
politik, er det faktisk lidt af et eventyr. Vigtigt for 
den videre fortælling er jeres reaktioner, delta-
gelse og respons i artikler, på web, insta og fjæs. 
Så følg os, som man siger, i tidens digitale slang, 
og følg med - vi hører, som altid, gerne fra jer! 

Hvordan omsætte et museums labyrintiske væ-
sen, historie og ideer i et samlet visuelt udtryk? 
Hvordan give komplekse værdier og mål klar, 
genkendelig form? I formgivningen af et nyt 
brand til Faaborg Museum lå svaret ligefor: Man 
har lånt fra arkitekt og industriel designer Knud 
V. Engelhardts skrift og bomærke til museet fra 
1916. I sit arbejde forenede Engelhardt tradition 
og nytænkning i smukke, saglige udtryk, der gen-
nem et århundrede har sat deres mærke rundt 
omkring i det danske designlandskab. Tiden vil 
vise, om det nye fynske brand også taler til nu-
tidens og fremtidens museumspublikum. Casen 
Faaborg (læs Hvidberg-Hansen, s. 22) er under 
alle omstændigheder et opråb til museerne om 
at gentænke deres visuelle identitet og signaler 
til omverden. I lighed med et dygtigt og venligt 
frontpersonale, fysisk tilgængelighed og grundig 
rengøring er et godt brand som bekendt afgø-
rende for ethvert museums succes.  

Også museumstidsskrifter må forandre og 
forny sig. Det sker fra og med dette nummer af 
Danske Museer. Luftige forestillinger om, at tids-
skriftet med et nyt grafisk udtryk rykker tilbage 
til start, har vi ikke. I stedet har vi med relan-
ceringen søgt at finde balancen mellem grafisk 
fornyelse og erfaringer høstet gennem næsten 
40 års redaktions- og udgivelsesarbejde. I skif-
tende form, fra løsblade, fotokopier og stencils 
til offset og nye højteknologiske trykkemetoder, 
har Danske Museer siden 1970’erne skabt direkte 
adgang til viden og debat omkring museernes 
vilkår, har bygget bro mellem museum og sam-

Et godt brand
Danske Museer i form

Af Line Hjorth Christensen
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Nyheder
Nyt fra den danske museumsverden om alt fra politik, 

priser og personalia til konferencer, nye fund og meget andet. 
Følg med på danskemuseer.dk

VAGT S K I F T E Mads Kähler Holst bliver ny direktør for 
Moesgaard Museum, når Jan Skamby 
Madsen forlader posten 1. december 
efter 20 år. Kähler Holst har siden 2010 
været en del af museets ledergruppe og 
har siden 2014 siddet i en delt lederstil-
ling. Dels som leder af museets antikva-
riske afdeling, dels som professor MSO 
på Arkæologi på Aarhus Universitet. 

Værdifuld 
rejseguide er 
vendt hjem

N Y E R H V E RV E L S E C.D.F. Reventlows rejseguide fra 1770 
er igen at finde på Reventlow-Muse-
et Pederstrup på Lolland efter 70 år. 
Værket kan kaste nyt lys over adelens 
dyre og omfattende dannelsesrejser i 
1700-tallet. Rejseguiden handler om 
Flandern og Brabant og blev taget i 
brug i august 1770, da den unge adels-
mand C.D.F. Reventlow i selskab med 
sin lillebror indledte den sidste del af 
deres rundrejse i Europa. Rejseguiden 
er købt ved en bogauktion hos Bruun 
Rasmussen i København.

 Titelsiden fra C.D.F. Reventlows 
rejseguide. Foto: Museum Lolland-Falster

Museumsfolk 
mødes i Vejle

Å R ST RÆ F

Faglig sparring, sikring af netværk 
og fælles referencer på tværs af 
den danske museumsverden. Det 
er hovedformålet med ODM’s (Or-
ganisationen Danske Museer) årlige 
orienteringsmøde 14.-15. november, 
der afholdes i Vejle. Programmet 
følger traditionen med status for det 
museumspolitiske arbejde og faglige 
temasessioner for de kunst-, natur- 
og kulturhistoriske museer. Undervejs 
i forløbet vil der være ”Museums-
marked”, hvor udvalgte leverandører 
præsenterer museumsrelevante 
produkter.

Kilde: ODM

ÅR. Så lang tid må der maksimalt gå, 
før dele af Vikingeskibshallen i Roskil-
de bliver repareret. Det anbefaler en 
rapport fra Teknologisk Institut. Ifølge 
museumsdirektør Tinna Damgård Sø-
rensen er skaderne på facaden mod 
Roskilde Fjord alvorlige, fordi skibene 
er monteret på stativer og ikke kan 
tåle at sætte sig.

Kilde: Politiken

10

Ny direktør 
på Moesgaard 
Museum
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 Projektleder for Vores Museum 
Kirsten Drotner. Foto: Vores Museum

Panel sætter 
kurs for 

københavnske 
museer

E KS P E R T E R Et rådgivende panel på syv medlemmer 
skal fremover være med til at sætte 
kursen for Thorvaldsens Museum, Nikolaj 
Kunsthal, Københavns Museum og Kø-
benhavns Stadsarkiv. De er alle samlet i 
enheden Historie & Kunst under Køben-
havns Kommune. De syv rådgivere er: 
Anna Maria Indrio, partner i arkitektfir-
maet Norrøn. Björn Jordell, rigsarkivar, 
Sverige.  Dorthe W. Barsøe, vicedirektør, 
Tivoli. Kent Martinussen, adm. direktør 
for Dansk Arkitektur Center. Lærke Hein, 
iværksætter, medstifter af Right to Mo-

vement og Livechef på Politiken. Michael 
Peter Edson, B.A., Associate Director, 
Head of Digital for United Nations Live 
– Museum of Humanity samt Mikkel 
Bogh, direktør for Statens Museum for 
Kunst. ”De mange forskellige fagligheder 
og erfaringer i panelet kan helt sikkert 
være med til at udvikle vore institutioner 
– f.eks. når det gælder aktiviteter i by-
rummet, digital tilgængeliggørelse, ud-
stillings- og eventprogrammer, medska-
belse og involvering af brugerne,” siger 
direktør Lene Floris, Historie & Kunst.

Gennem 250 år har rigets og udlan-
dets fornemste personer været gæs- 
ter i Christian 7.s Palæ. De seneste tre 
år har palæet været lukket for offent-
ligheden, da regentparret har brugt 
det under renoveringen af Chris- 
tian 9.s Palæ. Men 3. september gen-
åbnede det for publikum. Som noget 
nyt har Kongernes Samling overtaget 
formidlingen af stedet og arrangerer 
nu daglige omvisninger året rundt. 

Christian 7.s 
Palæ 

genåbner

ROYA LT

 Riddersalen. Foto: Peter Nørby

Vores Museum 
skudt i gang

FO R S K N I N G

Det nationale forsknings- og ud-
viklingsprogram Vores Museum er 
officielt skudt i gang, og arbejdet 
kan begynde. Det skete ved et åb-
ningsarrangement på RAGNAROCK 
– muset for pop, rock og ungdoms-
kultur i august, hvor gæster, fonde 
og partnere var inviteret. Hvordan får 
danskerne bedre udbytte af muse-
ernes formidling af kulturarv? Hvilke 
dilemmaer har danske museer stået 
i, historisk og aktuelt, i afvejning af 
viden og oplevelse i deres formid-
ling? Og hvad betyder brugerinddra-
gelse for de involverede i forhold 
til læring, fællesskab og livskvali-
tet? Det er blot nogle af de spørgs-
mål, som i alt 13 forskningsgrupper 
skal søge svar på. Forskningsgrupper-
ne inddrager forskere og formidlere 
ved fem universiteter og otte museer.
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V E L K O M M E N

Bjørn Ortmann er grafisk designer, 
specialiseret i art direction og til-
rettelægning af redaktionelt mate-
riale, primært bøger og magasiner. 
Bjørn har eget grafisk design studio 
på Islands Brygge i København og 
vil fremover være en fast del af 
Danske Museers redaktion, hvor 
han vil varetage bladets layout som 
fast art director. I månederne op til 
denne udgivelse har Bjørn, i et tæt 
samarbejde med den øvrige redak-
tion og Museumstjenesten, stået 
for udarbejdelse af det omfattende 
redesign af Danske Museer, som du 
netop nu har i hænderne. Ud over 
redesign af det trykte blad har han 
også været konsulent på Danske 
Museers nye website, danskemu-
seer.dk, som lanceres i forbindelse 
med udgivelsen af dette nummer.

Bjørn har en master i Com-
munication Design fra den britiske 
kunst- og designskole Central Saint 
Martins i London, med speciale i 
Editorial Design. Han har gennem 
flere år tilrettelagt publikationer 
for en række danske magasiner og 
forlag, herunder Euroman, gastro, 
Journalisten, Gyldendal, Politikens 
Forlag, Lindhardt & Ringhof, Infor-
mations Forlag, Kristeligt Dagblads 
Forlag m.fl. I 2015 blev Bjørns 
arbejde på bogen Kunsten at tæn-
ke klart udvalgt til ”Årets Bedste 
Bogarbejde 2015” af Foreningen 
For Boghaandværk.

Redaktionen og Museumstje-
nesten glæder sig til det fremtidige 
samarbejde med Bjørn og til den 
fortsatte udvikling af tidsskriftets 
visuelle udtryk.

Bjørn Ortmann 
Danske Museers 
nye art director 

DA N E FÆ

Dagslyset kommer 
på museum

B E V I L L I N G

Bornholms Kunstmuseum er kommet 
et skridt videre i arbejdet for en ud-
bygning. Villum Fonden har bevilget 
over 45 mio. kr. til den del af det nye 
museum, der skal formidle dagslys 
og lyskunst. Tilbygningen er tegnet af 
den amerikanske arkitekt James Car-
penter. Bornholms Kunstmuseum og 
Bornholms Museum har gennem flere 
år arbejdet med at udvikle den nye 
bygning, så den på én gang føjer sig 
naturligt til den eksisterende bygning 
og tilpasser sig landskabet. Bevillingen 
er betinget af, at det samlede projekt 
opnår fuld finansiering af det totale 
budget på 120 mio. kr.

Seks 
stenalderøkser 
genforenes

I 1930 fandt en gårdejer en flintøkse 
på sin mark nær Snostrup sydøst for 
Frederikssund. Øksen var cirka 27 
centimeter lang og groft tilhugget, 
og med tiden dukkede flere af disse 
grove økser op på marken. Nu har en 
gruppe arkæologer, mere end 80 år 
senere, fundet en sjette flintøkse på 
samme mark. Det viste sig i den for-
bindelse, at gårdejerens søn stadig lå 
inde med de fem andre. De er nu alle 
blevet indleveret til Nationalmuseet 
og erklæret for danefæ. De seks stenøkser.

Foto: Museumskoncernen ROMU

U DV E KS L I N G

Glyptoteket 
indgår aftale med 
Italien

Glyptoteket har indgået en kulturel 
samarbejdsaftale, der sikrer den 
faglige udveksling af arkæologiske 
genstande mellem den italienske 
kulturverden og museet i København. 
Aftalen indbefatter tilbagelevering til 
Italien af et større antal arkæologiske 
genstande, som siden 1970’erne har 
været del af den antikke samling på 
Glyptoteket. ”Det, som i udgangs-
punktet tegnede sig som en juridisk 
og politisk hårdknude, er gennem 
en intensiv, faglig dialog blevet til en 
både stærk og visionær aftale,” siger 
Flemming Friborg, direktør ved Glyp-
toteket.

 Foto: Bjørn Ortmann
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B R U G E R U N D E R SØ G E L S E

Digital indsamling 
giver færre data

Orhan Pamuk, tyrkisk forfatter og 
nobelprismodtager, gav udtryk for 
sit håb om, at museerne får en mere 
intim dimension, mindre institutions-
bundet og bedre i stand til at om-
favne menneskers individualitet. Det 
skete i en videotransmitteret tale til 
tilhørerne ved den 24. ICOM-konfe-
rence afholdt i Milano.

Målet for 
eksisterende og 

fremtidige museer 
må ikke være at 

repræsentere 
staten, men at 

fortælle om den 
verden, der tilhører 

enkeltindivider. 

Den nationale brugerundersøgelse 
på museerne fortsætter i perioden 
2017-2019. Undersøgelsen var sat på 
pause første halvdel af 2015, og der 
er derfor ikke samlet tilstrækkeligt 
materiale. Men museerne har heller 
ikke indsamlet nok i 2016, og derfor 
har Slots- og Kulturstyrelsen, SLKS, 
valgt ikke at udgive en rapport for i 
år. Nedgangen i data skyldes ifølge 
SLKS, at man i 2015 indførte en ny 
digital indsamlingsmodel. Hvis mu-
seerne vælger at printe i stedet for 
at taste direkte ind i den digitale 
version, får de dobbeltarbejde, fordi 
de så bagefter skal indtaste de hånd-
skrevne data.

Kilde: ODM

G E N Å B N I N G Orlogsmuseet er lukket, men 27. 
august genåbnede museets udstilling 
i Rustkammersalen på Tøjhusmuseet 
under titlen Sømagt! Flåden i Krig og 
Fred. Her er den genopstillet over 
for den faste udstilling Danmarks 
Krige. Kernen er den unikke samling 
af skibsmodeller, som daterer sig helt 
tilbage til 1670’erne. Siden nytår har 
Nationalmuseet arbejdet på at flytte 
udstillingen som følge af besparelser 
på finansloven. Nationalmuseet har 
allerede nu planer om at skabe en 
helt ny udstilling i Tøjhusmuseet, hvor 
flåden, hæren og flyvevåbnet præ-
senteres i en samlet militærhistorisk 
og krigshistorisk udstilling.

 Orlogsskibet Phoenix.
Foto: Henrik Schilling, Nationalmuseet

Sømagt og krige 
samles på 

Tøjhusmuseet

har besøgt Vækst-
husene i Aarhus 
siden åbningen i 
2014. Direktør for 
Science Museerne 
Bent Lorenzen stod 
klar med blomster 
og gaver, da gæst 
nr. 500.000 trop-
pede op 8. august 
kl. 14.15. 

500.000 



D A N S K E  M U S E E R  4  — 2 0 1 612

Ken Arnold er ny kreativ leder på universitetsmuseet Medicinsk Museion i 
København. I april måned afløste han Thomas Söderqvist, der i de senere år, 

sammen med museets medarbejdere, har forvandlet det gamle medicinhistoriske 
museum i Bredgade til et forsknings- og samlingsbaseret eksperimentarium for 

medicinsk kommunikation. 

 Ken Arnold foto-
graferet i Medicinsk 
Museions auditorium, 
der fra bygningens 
indvielse i 1787 indtil 
1942 fungerede som 
anatomisk teater til 
uddannelse af kirur-
ger I Danmark. 
Foto: Medicinsk 
Museion

L I V E T KO M M E R 
A LT I D  F Ø R S T

Af 
Annesofie Becker 
kurator

Medicinsk Museion har 
fået ny leder
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 Henry Solomon 
Wellcome, grundlæg-
geren af Welcome 
Gallery, 1879.
Foto: Wellcome Trust

ske, uanset hvad er denne endnu uudforskede og 
endnu ikke færdigregistrerede samling, der også 
omfatter en stor bogsamling, i dag en guldgrube 
og et skatkammer for forskere og lægmænd. 
Perspektiverne er endeløse, potentialet enormt. 
Men samlingen er i dag spredt for alle vinde, 
deponeret i museer og institutioner i det meste 
af verden, og der forestår et mere end livslangt 
arbejde for at se og forstå den i sin helhed. 

Mindre kan dog også gøre det, mener Ken 
Arnold. I 2003 forestod han således, sammen 
med kurator Danielle Olsen, den meget roste 
udstilling Medicine Man – The Forgotten Museum 
of Henry Wellcome på British Museum (katalog 
udkom i 2003 på The British Museum Press). 
Anledningen var 150-året for Henry Wellcomes 
fødsel, hensigten at bringe samlingen og ideerne 
bag denne tilbage på sporet og ind i vores egen 
tid. Puste liv i dens historie, vise dens relevans 
og ikke mindst: fortælle om Henry Wellcome. 

En del af udstillingen kan endnu ses på Well-
come Collection. Her får man et godt indblik i 
omfanget og kvaliteten af samlingen, der bærer 
på en stor kærlighed til de etnografiske gen-
stande. Ved første øjekast ligner den en smuk, 

 En populær 
øvelse i Wellcome 
Collections Reading 
Room; at tegne sit 
eget portræt foran et 
trefløjet spejl. 
Foto: Annesofie 
Becker

A rnold har lavet det samme mester-
stykke i, hvad man med lidt god vilje 
kunne kalde Museions søsterorgani-
sation, nemlig Wellcome Collection 

i London. Museet, der åbnede i ny skikkelse i 
2007, arbejder under overskriften Life, Death 
and Everything in Between med forholdet imel-
lem medicin, liv og kunst. Det sker i et over-
flødighedshorn af en bygning på Euston Road i 
Bloomsbury, hvor udstillinger, foredrag og begi-
venheder af enhver slags blender med en stor og 
velbesøgt café, en lidt tilbagetrukket, mere intim 
restaurant, et rigt bibliotek og en lang række 
workshopfaciliteter, drama- og projektrum. 
Overalt er der indrettet små pausestationer, 
hvor de besøgende kan få pusten. 

Det er ganske umuligt ikke at overgive sig til 
stedets gennemtænkte, overraskende og vold-
somt lækre design. Museets Reading Room er et 
kapitel for sig, en forunderlig, stramt koreogra-
feret blanding af studiesamling, studerekammer, 
bibliotek, kunstgalleri, møde- og aktivitetsrum. 
Her slår man benene op i en kopi af Freuds sofa, 
hænger ud i en sækkestol, tegner sit portræt 
ved et trefløjet spejl, gennemgår, iført hvide 
handsker, en kasse anatomiske tryk, spiller spil, 
bidrager til opslagstavlen med en kommentar af 
en slags, fører dæmpet tale eller fortaber sig i 
en bog.

Rammerne omkring de to museer er vidt 
forskellige. Især de økonomiske. Wellcome Col-
lection ejes af Wellcome Trust, en privat filan-
tropisk fond der støtter medicinsk forskning. 
Den blev stiftet 1936 i henhold til Henry Solomon 
Wellcomes testamentariske vilje og har i dag en 
investeringsportefølje på mere end 18 milliarder 
britiske pund. 

Hvem er Henry Wellcome?
Henry Wellcome (1853-1936) grundlagde både 
medicinalfirmaet Borroughs Wellcome & Com-
pany (senere GlaxoSmithKline) med speciale i 
tropemedicin og Wellcome Medical History Mu-
seum, som åbnede 1913. Det første betalte også 
dengang for det sidste. 

Og det var ikke småpenge, det kostede at 
realisere Henry Wellcomes forsøg på at indsamle 
alt, der vedrørte sygdom, medicin og helbred i 
alle kulturer og til alle tider. Målet var at skabe 
et evolutionshistorisk ’Museum of Man’, der ville 
kunne forbinde al menneskelig erfaring om liv og 
død. Wellcome opsøgte fremmede og uddøende 
folkeslag, hvor han i rasende tempo indsamlede 
stort set alt, hvad han faldt over. Der var ingen 
tid at spilde. Resultatet af indsamlingerne løb op 
i over en million genstande. Kald dem etnografi-
ske, arkæologiske, kunsthistoriske eller medicin-
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mørklagt kulturhistorisk udstilling af mageløse 
genstande. Så opdager man, hvor gennemført 
tidssvarende, varieret og elegant den er i sin 
form og tekniske løsninger. For eksempel er 
mange tekster puttet i skabe og skuffer, man 
selv må gøre sig den ulejlighed at åbne og træk-
ke ud. Enkelte genstande vises ’iklædt’ forskelli-
ge fortolkninger, andre i overraskende sammen-
stillinger på tværs af tid og kulturer, atter andre 
er ordnet tematisk. Alt i alt en subtil kuratorisk 
øvelse, som der gøres rede for undervejs. 

De små museumsgæster får udleveret en lille 
pose med redskaber, der kan tages i brug for at 
gøre besøget muntert. Wellcome ejer det kendte 
maleri af Englands tykkeste mand, Daniel Lam-
bert (1770-1809), der endte med at udstille sig 
selv. Han nåede en vægt på 320 kg og et omfang 
på over 10 m2. 

I posen til de mindste ligger en snor så lang 
som Lamberts mave. Læg den ud på gulvet, og 
få syn for sagen. Sådan kan man også aktivere sit 
publikum.

Hvem er så Ken Arnold? 
Annesofie Becker (AB) — Du er uddannet på 
Princeton og skolet på Leicester University, en af 
den engelske museologis højborge med kapaci-
teter som Susan Pearce, Eilean Hooper Greenhill 
og Gaynor-Kavanagh i professorstolene. Du har 
skrevet en lærd afhandling om de tidlige engel-
ske museer (Cabinets for the Curious: Looking 
Back at Early English Museums, Ashgate, 2006) 
og siden 1992 arbejdet på Wellcome Collection, 
der i dag ligner et kæmpe laboratorium for en ny 
museumspraksis. Nu kaster du dig ind i arbejdet 
for Museion, hvor du har været gæsteprofessor 
siden 2010. Du må have dannet dig en mening 
om stedet.
Ken Arnold (KA) — Lad mig sige det på den 
måde, at Museion også i kraft af stedet handler 
om meget mere end medicinhistorie. Det tidlige-
re kirurgiske akademi er som bygning betragtet 
en enestående ramme om en enestående sam-
ling, der, også selv om jeg endnu ikke kender den 
til bunds, er et enestående afsæt for at stille de 
interessante spørgsmål. 

AB Hvilken slags spørgsmål?
KA Alle slags spørgsmål! Medicin er en del af 
vores tilværelse; det ville være forkert at se den 
som løsrevet fra den verden, der har skabt den, 
og hvis behov den skal imødekomme. 

AB  Det lyder både logisk og plausibelt. Hvordan 
gør man det?
KA  Det er altid godt at begynde med det enkel-
te menneske, fordi man på den måde øjeblikke-
ligt fanger de besøgendes opmærksomhed. Og i 
vores tilfælde, som sagt, for at vise at medicinen 
ikke er en fritsvævende størrelse, men bundet til 
mennesket selv.

Det slog mig, da jeg for nogle aftener siden 
gik alene rundt i Museions udstilling Det Indsam-
lede Menneske, som et sted er fuld af sygdoms-
skeletter og misfostre. Pludselig forvandlede 
disse præparater sig til en samling rigtige, leven-
de mennesker. Jeg blev nærmest ramt af, hvad 
man kunne kalde en åbenbaring, i hvert fald en 
dybere forståelse af begrebet ’Family of Man’. 
Livet kommer altid først, sygdom og død er kun 
en del af det. 

A spoken spot
På Wellcome Collection lavede vi i 2010 en ud-
stilling om genetik. Interessen for genomet var 
dengang på sit højeste. Men vi lod udstillingen 
handle om identitet. Altså hvad er det, der be-
stemmer, hvem vi er, hvordan vi er, og hvad er 
det, der bestemmer, hvad vi ikke er. Under over-
skriften 8 ROOMS 9 LIVES undersøgte vi, hvordan 

 Daniel Lambert 
(1770 –1809) nåede 
en vægt på 320 kg 
og et omfang på 
over 10m2. De sidste 
leveår levede han af 
at udstille sig selv.
Foto: Annesofie 
Becker
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Wellcome Collection havde sidste år mindst 
700.000 besøgende. Det er selvfølgelig smigren-
de, men folk har det ikke godt, når de træder 
hinanden over fødderne. Også selv om tanken 
om museet som et levende mødested er en vid-
underlig ting. 

Det bemærkelsesværdige ved museerne 
er deres forpligtigelse over for offentligheden 
til at bevare og udstille ting. Derfor er det også 
museets forbandede pligt at sørge for noget så 
grundlæggende, som at man kan se tingene. 

AB  Du siger ”se tingene”. Hvad med at røre ved 
dem, sådan som mange museer forsøger ud fra 
den antagelse, at de besøgende på den måde 
forstår dem bedre?
KA  Du må ikke røre ved tingene i museet; det 
behøver museerne ikke skamme sig over. Vi 
rører dem jo allerede, når vi ser dem. Mange af 
de sanser, vi er udstyret med, aktiveres netop i 
kraft af forbuddet. 

Museerne er fyldt af utilgængelige ting, som 
man kun kan nærme sig på sine flade fødder 
og inden for et begrænset tidsrum. Folk forstår 
godt, at det bliver nødt til at være på den måde.

Take Mona Lisa off display!
Og når jeg siger ’utilgængelige’, så mener jeg 
også alle de ting, der er pakket væk. Museums-
genstande har ikke godt af at være på hele ti-
den. De har brug for at lade batterierne op, og 
det sker bedst i magasinet. Når jeg indimellem 
smutter inden om British Museum, der ligger 
rundt om hjørnet fra Euston Road, kan jeg se, at 

ni forskellige mennesker opfatter sig selv, og 
hvordan de bliver opfattet af andre. En var Alec 
Jeffrey, ham der opfandt dna-fingerprint, mens 
andre, gennem fortællinger om køn og seksua-
litet, race, hjerneaktivitet og lignende, viste os 
noget om gener. Vi udfordrede selvfølgelig også 
os selv og publikum med det store spørgsmål om 
gentestning. Vil vi virkelig vide, hvad vores dna 
kan fortælle? 

Dertil skal siges, at vi endnu ikke har formu-
leret nye mål for Museion. Jeg er meget tilfreds 
med den måde, der arbejdes på allerede. Selv-
følgelig vil jeg gerne være med til at tiltrække 
dygtige forskere, inddrage endnu flere folk på 
tværfaglig basis i arbejdet og lave vilde projekter. 
Museion må som Wellcome Collection meget 
gerne være, hvad jeg vil kalde et beåndet sted – 
’A spoken spot’.

A public commitment 
AB Du taler ikke om at få flere besøgende. Er 
det ikke museernes altoverskyggende mål i dag?
KA  Det må ses den anden vej rundt: Min ambi-
tion er først og fremmest at fremelske en aktiv, 
spørgende, nysgerrig strategi, både hos os selv 
og publikum – det er dybest set museets rati-
onale. 1600-tallets samlinger var steder, hvor 
mennesker samledes om alle disse mærkelige 
ting, der naturligt vakte deres nysgerrighed. Den 
nysgerrighed skal vi dyrke og værne om. Og hol-
de op med at måle vores succes i besøgstal.

 What’s your poi-
son? Spørgsmål stillet 
til de besøgende i 
Wellcome Collections 
Reading Room
Foto: Annesofie 
Becker

 I can’t help the 
way I feel”, John 
Isaacs, 2003
Fra  udstillingen Me-
dicine Now, der viser, 
hvad der er sket på 
medicinens område 
efter 1936.
Wellcome Collection
Foto: Annesofie 
Becker



D A N S K E  M U S E E R  4  — 2 0 1 616

Rosettastenen og Parthenon-skulpturerne (The 
Elgin Marbles) er virkelig trætte i koderne. Mona 
Lisa er jo også dødtræt af at blive kigget på! Og 
vi, som flokkes foran maleriet for at få et glimt af 
damen, er i virkeligheden ikke længere i stand til 
at se hende. Jeg har hørt om et museum i Geor-
gien, der viser ét maleri om måneden. Ét. Det er 
en smuk tanke. At den lille havfrue blev lånt ud 
til Kina var lidt af et scoop. Hun kom jo hjem som 
efter en dejlig ferie, frisk og udhvilet. Derfor: 
Give it a rest! 

AB  Hvorefter et ramaskrig risikerer at rejse sig? 
KA  I 2011 lavede vi sammen med fem andre 
museer en udstillingsrække, vi kaldte First Time 
Out. Den gik ud på at udvælge genstande, ger-
ne nationale klenodier, der havde ligget mindst 
30 år i de respektive museers magasiner. I 2013 
valgte hvert museum et partnermuseum, som 
det byttede genstande med, altså viste tingene 
i forskellige kontekster ved at flytte dem rundt 
mellem museerne. Meningen var selvfølgelig, at 
vi skulle blive klogere på betydningen af sam-
spillet imellem genstand, fagdisciplin, sted og 
referencer. Men det blev også klart for mig, at 
publikum faktisk accepterer tingenes fravær, 
eller skal jeg sige nødvendige fravær. 

AB  Her kunne man jo mene, at digitaliseringen 
kan afhjælpe problemet?
KA  Digitaliseringsbølgen er, når det gælder sam-
linger, i de fleste tilfælde til grin. Hvem er det 
lige, der sidder og studerer museumsgenstande 
på en skærm? Men den er nok kommet for at 
blive. Og jo mere vi får af den, jo stærkere bliver 
’slow-bevægelsen’; den situation gavner muse-
erne. Når de blomstrer, som de vitterligt gør nu 
for tiden, er det, fordi der er noget ved de be-
grænsninger, museerne er født med, som ægger 
folk. Digitaliseringen er et udmærket redskab til 
at gøre folk opmærksomme på, hvad der sker i 
museet. Den kan aldrig blive et mål i sig selv. Vi 
har andre opgaver. 

Start med det, vi ikke ved
AB  Apropos, så skriver du et sted og med re-
ference til 1600-tallets samlinger, som du kal-
der for ’højst levende og dynamiske steder’, at 
museerne i deres praksis også i dag må stræbe 
efter at skabe og undersøge viden. Hvordan gør 
man det? Hvordan gør museerne sig bemærket i 
videnskabelig forstand?
KA  Det gør de ved at interessere sig for det, de 
ikke kender svar på. Det kan museet naturligvis 
ikke altid gøre ud fra en formel måde at bedrive 
forskning på. Museumsforskning er noget andet. 
Den er bundet til samlingerne. Men så snart du 
sætter to ting sammen, starter spørgsmålene. 
Ingen genstande ejer en iboende sandhed, alting 
kan altid være noget andet. Sagen her er, at vi i 
museerne ikke nødvendigvis behøver at interes-
sere os for at give svar. Det skyldes delvist det 
medie, vi arbejder med, nemlig udstillingen, som 
altid har en æstetisk side. En udstilling fungerer 
efter min mening bedst, når den efterlader et 
åbent spørgsmål eller to. 

Det er ikke helt nemt at forklare, hvorfor det 
er på den måde, men lad mig give et eksempel 
på steder, hvor der ikke bedrives museumsforsk-
ning, nemlig i science-museerne, som med god 
grund ofte kaldes ’centre’, og som vi har mange 
af i England. De skal, som vi, formidle viden. For-
skellen er, at de forsøger at sige det hele, altså 
alt hvad videnskaberne allerede har investeret 
ressourcer i at finde ud af. 

Men udstillinger egner sig ikke til at sige alt 
på en definitiv måde. Det er vel i det hele taget 
de moderne naturvidenskabelige museers pro-
blem. De giver svar, derfor er deres udstillinger 
oftest kedelige, flade og endimensionale. Ren 
fastfood. De synes, de skal være absolutte og 
overtydelige, det ender med, at de taler ned til 
folk, for at alle skal kunne forstå, hvad der bliver 
sagt. Problemet er, at der er en detaljeret dreje-
bog bag alt, der vises. Genstandene bringes ind 

 Benproteser til 
alle tider. Udsnit af 
udstillingen Medicine 
Man på Wellcome 
Collection
Foto: Wellcome Trust
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som illustrationer til et manuskript. Men scien-
ce-museerne har på godt og ondt lært os noget 
om active learning. 

The value of imperfection
AB  Du interesserer dig for det, du ikke ved, og 
du vil gerne lave intelligente og spørgende ud-
stillinger. Igen, hvordan gør man det?
KA  For eksempel ved at tænke og arbejde tvær-
fagligt og tværæstetisk. At tænke over det æste-
tiske er at tænke i idéer. Formen må aldrig være 
sekundær. Når vi arbejder med kunstnere, kan 
vi ikke lade, som om vi ved, hvad de ved. Derfor 
skal de være med fra begyndelsen. Kunsten er i 
sin natur metaforisk, den kan ikke være for ty-
delig eller entydig. Vi fra vores side bliver nødt 
til at vise, hvad det handler om, og være dét, 
vi hævder at være, nemlig et medicinhistorisk 
museum. Vi henter klarhed og tydelighed, kald 
det objektivitet, fra de eksakte videnskaber, fra 
kunsten henter vi det uforudsigelige, det eks-
perimenterende, det risikable og, ikke mindst, 
værdien af det uperfekte. Jeg har ikke behov 
for at forstå alt i en udstilling. Heller ikke i dem, 
jeg selv kuraterer. Til gengæld vil jeg gerne være 
skarp, når det gælder det æstetiske. 

The Hub
I Wellcome Collection har vi indrettet den øver-
ste sal i bygningen til et projektrum, som vi kal-
der The Hub. Her samler vi en tværfaglig gruppe 
af forskere, designere, mediefolk og kunstnere 
i et projekt, der strækker sig over to år og fi-
nansieres af Wellcome Trust. De får omkring en 
million pund til lønninger og realisering. Lige nu 
er en gruppe ved at afslutte et projekt, de kalder 
’hubbub’. Det handler om det modsatte af stil-
stand eller ro, altså alt det der sker med os, når 
vi har travlt, er fortravlede, stressede eller bare 
lykkeligt urolige. 

AB  Du arbejder foreløbig en måned hvert sted. 
Det må betyde, at din rolle i Wellcome er blevet 
en anden?
KA  De næste par år kommer jeg til at arbejde 
med internationale projekter for selve fonden. 
Tidligere kuraterede jeg indimellem mindre ud-
stillinger i Wellcome Collection, sådan nogle 
hvor jeg gjorde alting selv fra A til Z. Desværre 
er det ikke blevet til så mange, men det er noget 
af det, jeg har lært allermest af. I dag sætter 
jeg ting i gang ude i verden ud fra devisen, at de 
andre har stedet, vi har pengene.

 Udsnit af hu-
manpræparater fra 
samlingen Museum 
Saxtorphianum, som 
vises i Medicinsk 
Museions nye perma-
nente udstilling Det 
Indsamlede Menne-
ske – Lægevidenska-
bens Råmateriale fra 
Kadaver til DNA.
Udstillingen åbnede 
maj 2015
Foto: Torben Eskerod
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 Performancegruppen Sisters Hope står sam-
men med Den Frie Udstillingsbygning bag udstil-
lingsidéen Sisters Academy – The Boarding School, 
der fik Udstillingsprisen Vision 2016. 
Foto: Ulrik Jantzen

 Et af Mind the Gut-udstillingens formål er at 
eksperimentere med co-kuratering, og de udvalgte 
kunstnere og forskere er med i hele udstillingens 
udvikling – fra koncept til genstandsudvælgelse.
Foto: Ricky John Molloy
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Hvad er ’den gode kunstudstilling’? Det spørgsmål skal Udstillings-
prisen Vision give nye inspirerende svar på. Hvert år sætter 

Bikubenfonden fokus på udstillingen som formidlingsgreb med en pris, 
der foreløbig har igangsat udviklingen af en udstilling på Medicinsk 

Museion om tarmbakterier samt et sanseligt kostskoleophold i Den Frie 
Udstillingsbygning. Hverken Bikubenfonden eller publikum har dog 

endnu set de vindende udstillinger – de åbner nemlig først i 2017.

ed Udstillingsprisen Vision har 
Bikubenfonden de seneste to år 
indbudt museer og udstillingssteder 
inden for det kunst- og kulturhi-

storiske felt til at deltage i konkurrencen om at 
få realiseret et visionært udstillingskoncept. En 
tværfaglig jury vurderer de indkomne forslag i 
fortrolighed, og vinderen af konkurrencen mod-
tager op til tre millioner kroner til udvikling og 
realisering af udstillingen. Formen på prisudde-
lingen er resultatet af en videreudvikling af Biku-
benfondens Museumspriser, som fonden uddelte 
i perioden 2002-2012. 

”Formålet med Bikubenfondens Museumspri-
ser var at synliggøre og styrke det danske kultur-
liv ved at sætte fokus på fremragende præsta-
tioner, nytænkning og høj kvalitet inden for den 

M danske museumsverden. Udstillingsprisen Vision 
rummer nogle af de samme mål. Men i stedet 
for at være tilbageskuende er Udstillingsprisen 
Vision med til at sætte nye initiativer i gang og 
prøve idéer af, som vi ikke på forhånd kender 
resultatet – og publikums modtagelse af,” siger 
Bikubenfondens chef for kulturområdet, Mette 
Marcus. Med prisen ønsker Bikubenfonden at 
skabe et frirum til at tænke nye tanker og udvikle 
udstillingsformatet. 

”Som oftest er man styret af en række krav 
om publikumsantal, økonomi og strategier, og 
det kan være en barriere for at tænke nyt. Ud-
stillingsprisen Vision er en tilskyndelse til at tæn-
ke: Hvis jeg virkelig skulle drømme om den mest 
visionære udstilling, hvilken kunne det så blive? 
Derfor er der også kun knyttet få indholdsmæs-

Af Iben Haugaard
Bikubenfonden

V I S I O N
Udstillingsprisen

Ny formidling af kunsten
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UDSTILLINGSPRISEN VISION 

Prisen uddeles hvert år til en visionær 
udstillingsidé med nutidig relevans. Idet 
Bikubenfonden fra sommeren 2016 ude-
lukkende arbejder med fokus på billed- 
og scenekunst, vil det kun være idéoplæg 
med afsæt i kunstudstillinger, der kom-
mer i betragtning. Vinderen modtager op 
til tre millioner kroner til realisering af 
idéen. Deadline for at sende idéoplæg er 
i år 14. december kl. 12. En tværfaglig jury 
bestående af fagfolk fra relevante bran-
cher vurderer alle indkomne projektfor-
slag i fortrolighed. Juryen består af:

 Stine Goya, kreativ direktør og foun-
der, Stine Goya A/S

 Mette Kynne Frandsen, adm. direktør, 
partner og arkitekt MAA, Henning Lar-
sen Architects

 Malene Vest Hansen, lektor i kunsthi-
storie, Institut for Kunst- og Kulturvi-
denskab, Københavns Universitet

 Jacob Wamberg, professor dr.phil. i 
kunsthistorie, Institut for Kommunika-
tion og Kultur, Aarhus Universitet

 Jacob Lillemose, kurator/leder, X AND 
BEYOND

 Mette Marcus, chef for kulturområdet, 
Bikubenfonden

 Søren Kaare-Andersen, adm. direktør, 
Bikubenfonden

 På Sisters Aca-
demy – The Boarding 
School kan publikum 
indskrive sig på 
skolen for et døgn. 
Her kommer de til at 
opleve, hvordan skole 
og læring kunne se 
ud i et samfund, der 
sætter æstetik, poesi 
og sanselighed som 
de højeste værdier.
Foto: Diana Lindhardt

sige kriterier til prisen. Og det kan lige så vel 
være guldaldermalerier, som det kan være sam-
tidskunst, der formidles,” siger Mette Marcus.

Museernes virkelighed har ændret sig
Da Bikubenfonden i 2013 besluttede at videreud-
vikle Bikubenfondens Museumspriser, var fonden 
i dialog med en række aktører fra museumsbran-
chen, kunsthaller, kunstnere og kunstformidlere 
og hentede desuden inspiration fra udenlandske 
prisuddelinger som den hollandske Turing Art 
Grant. Udviklingen af Udstillingsprisen Vision har 
taget udgangspunkt i, at det kulturelle landskab, 
og særligt museernes virkelighed, har ændret 
sig de seneste 10 år. Dels er der en skærpet 
konkurrence om publikums opmærksomhed på 
kulturområdet, hvilket kræver en anden tilgang 
til udstillingers form og indhold. Og dels ser man 
flere typer institutioner, der påtager sig rollen 
som kunstformidler, eksempelvis kunstnerdrevne 
udstillingssteder og kuratorer, der skaber ud-

stillinger i det offentlige rum. Derfor indbyder 
Bikubenfonden eksempelvis også kunsthaller og 
øvrige kunstinstitutioner til at deltage i konkur-
rencen.

”I dag er der en mere pluralistisk kunstscene, 
og institutionerne arbejder på mange forskellige 
måder. Den gode udstilling kan skabes af etab-
lerede museer eller af mindre institutioner. Det 
er den visionære idé, det interessante indhold, 
vi leder efter – så er afsenderen mindre vigtig,” 
siger Mette Marcus.

Bikubenfonden skærpede i sommeren 2016 
sin strategi og har øget sit fokus på kunst, mens 
kulturhistorie ikke længere er en del af fondens 
arbejdsområde. Derfor vil det også kun være 
idéoplæg med afsæt i kunstudstillinger, der 
kommer i betragtning til Udstillingsprisen Vision 
2017.

”Vi tror på, at vi med et skarpere fokus kan 
kvalificere vores arbejde, bl.a. ved at indgå i en 
tættere dialog med branchen og dermed bedre 
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bistå kulturinstitutionerne med at gå nye veje 
og realisere deres potentiale,” fortæller Mette 
Marcus.

Udstilling om tarmbakterier og  
sanselig højskole på vej

Den fremadskuende form på udstillingsprisen 
betyder, at der ikke er nogen konkrete vinder-
udstillinger at se endnu. De første to prisvindere 
er nemlig først klar i 2017. Indholdsmæssigt er 
disse vidt forskellige, for det er det nyskabende 
i selve formidlingsgrebet, der bliver vurderet. 
Første gang prisen blev uddelt i 2015, gik den til 
Medicinsk Museions udstillingsprojekt Mind the 
Gut. Udstillingen vil tage udgangspunkt i aktuel 
biomedicinsk forskning i sammenhængen mellem 
hjernen, maven og de bogstaveligt talt trillioner 
af bakterier og andre mikroorganismer, der lever 
i tarmsystemet. I begrundelsen for at udpege 
udstillingen som vinder skrev juryen bl.a.:

”Idéen om at ville samtænke præsentationen 
af ny viden med et æstetisk og sansemættet 
formidlingsgreb er et visionært bud på at skabe 
et anderledes refleksionsrum. Der er en aktuel 
relevans i udstillingsidéen i forhold til at ville 
præsentere den seneste forskning vedrørende 
betydningen af mavens bakterier for hjernen, 

og samtidig synliggøre det særlige felt inden for 
samtidskunsten, som bio art udgør.”

Udstillingsprisen Vision 2016 gik til kunstner-
gruppen Sisters Hope og Den Frie Udstillings-
bygning med udstillingen Sisters Academy – The 
Boarding School. På denne udstilling inviteres 
publikum på et kostskoleophold, der har skiftet 
den traditionelle vidensbaserede skole ud med 
æstetik, poesi og sanselighed. Her lagde juryen 
i deres valg af vinderudstillingen vægt på, at 
udstillingsidéen i høj grad udfordrer den tradi-
tionelle opfattelse af, hvad en udstilling er. For 
eksempel giver den et nyt bud på, hvor længe 
man skal opholde sig i en udstilling, og hvad man 
skal have med sig, når man går derfra. Desuden 
åbner udstillingen en interessant diskussion om 
betydningen af de æstetiske værdier i vores 
samfund.

Forslag til Udstillingsprisen Vision  
2017 modtages nu

I år bliver konkurrencen lidt anderledes end de 
foregående år. Ud over at det udelukkende vil 
være idéoplæg med afsæt i kunstudstillinger, der 
kommer i betragtning, vil der være et nyt udta-
gelsesforløb: tre-fem deltagere bliver udtaget 
til en 2. runde, hvor de hver især får støtte til at 
videreudvikle og kvalificere deres udstillingsfor-
slag, inden den endelige vinder findes. Bikuben-
fonden har netop åbnet for at indsende idéop-
læg til Udstillingsprisen Vision 2017 med deadline 
14. december. Vinderen udvælges af juryen i det 
nye år og offentliggøres i februar 2017.

VISIONSSALONER

I forlængelse af prisen inviterer Bikuben-
fonden til en række saloner i løbet af året. 
Her bliver tendenser og udvikling inden 
for udstillingsområdet sat til debat. 

BIKUBENFONDEN

Bikubenfonden er en uafhængig, er-
hvervsdrivende fond, der anvender midler 
fra fondens afkast og formue til gavn for 
samfundet – primært inden for kultur og 
sociale formål. På det kulturelle område 
arbejder Bikubenfonden for at skabe nye 
muligheder for aktuel kunst med særligt 
fokus på billedkunst og scenekunst. Biku-
benfonden arbejder ud fra en stærk over-
bevisning om kunstens betydning og bistår 
professionelle kunstnere og kulturinsti-
tutioner med at gå nye veje og realisere 
deres potentiale.

 Mind the Gut 
bliver bygget op over 
en række historiske 
og nutidige forsøg på 
at forstå den kompli-
cerede sammenhæng 
mellem hoved, mave 
og miljø.

 Undervisningen 
på Sisters Academy – 
The Boarding School 
foretages af poetiske 
medarbejdere, der 
bærer navne som The 
Untamed, The Silent 
Seeker, Brønden eller 
Skyggen.
Foto: Ulrik Jantzen

Læs mere på biku-
benfonden.dk/udstil-
lingsprisen-vision.
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Faaborg Museum er et lille, men effektfuldt monument over 
kunstnerkredsen fynboernes landlige og vitalistiske kunst. Museet 
forener mange kunstarter – arkitektur, billedkunst, møbelkunst og 

grafisk design – og udgør et totalt kunstværk, et gesamtkunstværk. 
100-årsjubilæet for bygningen i 2015 var startskuddet til en 

brandingproces, der skal give ny energi til museet og sikre dets 
fortsatte udvikling.

 Faaborg Museum. Arkivet 
med vægdekorationer af 
Johannes Larsen og møblement 
af Carl Petersen og Kaare Klint. 
Foto: Hélène Binet

rkitekt Carl Petersens bygning til 
Faaborg Museum rummer en stor 
kunstsamling af bl.a. malerne Peter 
Hansen, Alhed og Johannes Larsen, 

Anna og Fritz Syberg og billedhuggeren Kai Niel-
sen. Bygningen blev indviet i 1915 med en ambi- 
tion om at skabe ”det smukkeste Museum i Lan-
det efter Thorvaldsens”. I dag anses den fredede 
bygning for at være et hovedværk i det 20. år-
hundredes arkitekturhistorie og et enestående 
gesamtkunstværk, der forener maleri, skulptur, 
arkitektur, grafisk design og møbelkunst, herun-

A

– ny identitet

Af 
Gertrud Hvidberg-Hansen 
direktør

Faaborg Museum: 
Historisk 

gesamtkunstværk
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der Faaborg-stolen. Bygningen er en eksotisk og 
sprælsk udgave af tidens nordiske klassicisme. 
Stærke farver, en næsten orientalsk ornamentik i 
de mønstrede gulve samt asiatiske stiltræk ud-
foldes med stor virkning i bygningens indre, hvor 
alt er specialdesignet til stedet.

I 2015 fyldte bygningen 100 år, og det gav 
anledning til at forske i museumsbygningens 
historie og til at formidle resultaterne gennem 
udstillinger, formidlingsaktiviteter og den forsk-
ningsbaserede antologi I skøn forening – Faaborg 
Museum 1915. I bogen har den internationalt 
anerkendte arkitekturfotograf Hélène Binet med 
sin gennemfotografering af museet skabt et nyt 
blik på bygningen, hvor hun med analogt kamera 
fremhæver bygningens rumlige forløb, særlige 
stoflige kvaliteter og arkitektoniske detaljer.

Jubilæet rejste samtidig en række spørgsmål: 
Hvilken betydning har et periode- og kunstner-
kolonimuseum fra 1915 i dag for et moderne 
publikum, og hvordan bevarer man stedets helt 
unikke karakter? Hvordan kan museet spille en 
vigtig rolle – i Faaborg, på Fyn og nationalt og 
internationalt? Vi søgte i 2014 midler til at udgive 
den forskningsbaserede antologi om Faaborg 
Museums bygning og arkitektur. Men det førte 
mere med sig: Museet fik i 2014 en ekstraordi-
nær bevilling fra Ny Carlsbergfondet til en bran-
dingstrategi med det formål at professionalisere 
arbejdet med museets identitet og udadvendte 
kommunikation. 

Brandingprocessens forløb
Museet påbegyndte i efteråret 2014 en intensiv 
proces med sigte på branding. Kommunika-
tions- og PR-bureauet Bates Y&R fungerede 
som gennemgående konsulenter, der samlede 
resultaterne af arbejdet, der i alt har varet ca. 
halvandet år.

Som en del af fase 1 foretog Bates bl.a. en 
voxpop med tilfældigt udvalgte folk på gaden i 
Faaborg og Odense, en exitpoll blandt museets 
gæster samt en række interviews med bestyrel-
sesmedlemmer, ledelse, ansatte og frivillige. På 
baggrund af analyserne blev der formuleret en 
mission og vision (fase 2). Bates arbejder med 
branding ved hjælp af et såkaldt ”mærkehjul” 
(fase 3) og ”Brand Essence” defineret som: ”den 
position, mærket (museet) skal erobre i omver-
denens bevidsthed.” 

De næste trin i processen var udarbejdelse 
af en handlingsplan, der blev til i en omfattende 
brainstorm og resulterede i ca. 200 initiativer! 
Disse blev prioriteret, og den færdige plan rum-
mer nu 32 indsatser, grupperet i seks temaer: 
målgrupper, arrangementer, fysiske rammer, 
publikationer, salgsfremme og kommunikation.

Nøglehullet ind til ”Aladdins hule” 
Den anden del omfatter en ny visuel identitet og 
nye digitale og trykte materialer, ligeledes gav-
mildt støttet af Ny Carlsbergfondet. Med afsæt i 
Knud V. Engelhardts skrift og bomærke fra 1916 
blev den nye visuelle identitet implementeret i 
en ny hjemmeside, nyhedsbrev, tryksager om 
museet, skiltning og anden visuel kommunika-
tion. Det grafiske bureau Urgent Agency udar-
bejdede den visuelle identitet, hvor museets 
sanselige kvaliteter er blevet omsat i et enkelt 
og farverigt grafisk designprogram, der afspej-
ler museets farver og mønstre og fungerer som 
ikoniske designelementer. Om dette arbejde 
har Mads Quistgaard, design director for Urgent 
Agency, udtalt:

”Stedet føles som en oase, hvor kunsten le-
ver og ånder i arkitekturen, kunsten og designet 
som et samlet værk. Vores mål med den visuelle 
identitet har været på den ene side at bevare 
de bedste kvaliteter fra stedet, f.eks. farverne 
og Engelhardts fine grafiske program fra 1916, 
og på den anden side at forlænge følelsen af 
stedet ud i en moderne kontekst. De forskellige 

 Faaborg Muse-
um. Lille Malerisal. 
Foto: Hélène Binet

 Faaborg Muse-
um. Store Malerisal. 
Foto: Hélène Binet
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gulvmønstre er derfor bragt ind som et ekstra 
grafisk element, der bygger bro og skaber en 
kommunikation mellem stedet og omverdenen. 
Oplevelsen af at kigge ind mellem mønstrene 
giver en følelse af at kigge gennem nøglehullet 
ind til Aladdins hule.”

Det var den samme grafiker, der stod for gra-
fisk design både af jubilæumsbogen og den visu-
elle identitet, hvilket har været med til at sikre, 
at den visuelle identitet er en integreret del af 
museets grundlæggende faglige profil og afspej-
ler den sanselige oplevelse af selve bygningen.

Branding som best practice
Det er optimalt, at processen bliver faciliteret af 
professionelle kommunikations- og brandingfolk, 
men man kan godt gennemføre en lignende pro-
ces selv, hvis man har adgang til analyseværktø-
jerne. Med dette for øje er metoderne og resul-
taterne af arbejdet med Faaborg Museum belyst 
i en publikation, som Ny Carlsbergfondet har 
udgivet juni 2016. Den er udarbejdet af chefkon-
sulent Lene Bak, Pluss Leadership, som fonden 
fra starten engagerede til at følge hele proces-
sen, og af Michael Knudsen fra Bates. Formålet 
er at udvikle en konkret best practice for bran-
ding af museer, og det er fondens ambition, at 
vores arbejde kan være til gavn og inspiration 
for andre museer, der på egen hånd ønsker at 
arbejde målrettet med branding. Vi har haft stor 
glæde af samarbejdet med konsulenterne fra 
Bates og Lene Bak, der har erfaring fra lignen-
de områder. Det har stor værdi, at en kreds af 
medarbejdere sætter meget tid af til sammen at 
drøfte museets egentlige faglighed. De eksterne 
konsulenter har sikret, at museet er blevet set 
udefra med friske øjne, og de har samlet trådene 
på baggrund af deres faglighed.

En langtidsholdbar investering
Resultaterne af hele processen har været meget 
anvendelige i forhold til museets videre arbejde. 
Parallelt med brandingprocessen arbejdede vi på 
en udviklingsstrategi for museet. Dette foregik 
i et samarbejde mellem bestyrelsen, lederen 
og de faglige medarbejdere. Den færdige stra-
tegi afspejler museets mission og vision. Det er 
vores erfaring, at man med fordel kan tænke 
et brandingforløb sammen med en overordnet 
strategiproces for at sikre, at brandingen sker på 
et solidt fagligt grundlag. Processen på Faaborg 
Museum blev styrket af, at den foregik samtidig 
med et konkret forskningsprojekt om bygningens 
historie og fejringen af 100-års jubilæet. Det 
intensive faglige arbejde med museets historie 
var med til at indkredse de æstetiske kvaliteter, 
som er særlig fremtrædende og kan bruges i 

 Knud V. Engelhardt, Faaborg Museums 
bomærke, tuschtegning og skitse til malerinumre, 1916. 
Foto: Pernille Klemp, Designmuseum Danmark
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Ny Carlsbergfondets 
publikation Branding 
og synliggørelse – 
Faaborg Museum, 
2016, kan hentes på
http://www.ny-carls-
bergfondet.dk/da/
Viden/Bevillinger/Ca-
ses/Faaborg-branding

 Ny grafisk identitet, 2015, Urgent Agency. 

ekstern kommunikation. Dertil var arbejdet med 
samlingerne, bygningen og museets historie, 
herunder dets geografiske placering, en forud-
sætning for at formulere en operationel vision 
og mission. Resultaterne og handlingsplanen er 
derfor dybt forankret både i museets og med-
arbejdernes faglighed. Det øger chancen for, at 
anbefalingerne rent faktisk realiseres og bruges 
aktivt i museets arbejde inden for de lovbundne 
opgaver, også efter brandingprocessens afslut-
ning.

Udviklingen af brandingstrategien blev således 
også katalysator for en ansøgning om forsknings-
midler til Velux Fondens museumssatsning i 2015. 
Med et tilsagn fra fonden indledtes et treårigt 
forsknings- og formidlingsprojekt, Faaborg Mu-
seum – et historisk gesamtkunstværks møde med 
et moderne publikum (2015-18) i samarbejde 
med Syddansk Universitet. 

Nu er udfordringen at prioritere det fortsatte 
arbejde med at implementere vedtagne strate-
gier og værdier og tænke dem ind i arbejds- og 
strategiplanerne for museets arbejde mange 
år frem, så det fortsat er den kraftfulde motor, 
som både vi og Ny Carlsbergfondet fra starten 
har haft ambitioner om.

SEMINAR OM BRANDING

Slots- og Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet 
holder i december et seminar om branding på kunst-
museer. Det er det engelske konsulentbureau Jane 
Wentworth Associates (JWA), der står for program-
met på dagen. JWA er meget anerkendt for deres 
tilgang til branding og strategiprocesser og er bl.a. 
blevet brugt af Statens Museum for Kunst, Guggen- 
heim Museet i New York og Nasjonalmuseet i Oslo.

Den nærmere dato og mulighed for tilmelding til se-
minaret vil blive meldt ud af Slots- og Kulturstyrelsen.

Faaborg
Museum
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juli afholdt ICOM generalkonference i 
Milano, hvor omkring 3.500 museums-
professionelle fra 30 lande mødtes for at 
udveksle viden, erfaringer og skabe nye 

netværk. Konferencen afholdes hvert tredje år 
og er et overflødighedshorn af faglige bidrag fra 
kollegaer fra hele verden. De fleste af organi-
sationens internationale komitéer holder deres 
årlige konference, og man har derfor mulighed 
for at høre mange forskellige faglige bidrag. Jeg 
deltog i UMAC’s (komité for universitetsmuseer) 
konference med et oplæg om aktualisering af 
Antikmuseet ved Aarhus Universitets samlinger 
gennem brugerinddragelse, men lyttede også 
til oplæg i andre komitéer. Her kan jeg bl.a. 
fremhæve norske Katrin Pabst; i INTERCOM (ko-
mité for museumsmanagement) fremlagde hun 
resultaterne fra sin ph.d.-afhandling om etiske 
problemstillinger for museumspersonale, der 
arbejder med ’svære emner’, et felt som ikke 
tidligere har haft nogen bevågenhed i forsknin-
gen, der har fokuseret på betydningen for mu-
seumsbrugerne. En anden var græske Alexandria 
Bournia, der i en fælles session for ICFA (komité 
for kunst) og COMCOL (komité for samlinger) 
fortalte om et privat initiativ omkring bevaring 
og fokus på skulptur i det offentlige rum i Athen, 
der i de senere år i stadig større grad udsættes 
for hærværk. Et emne, som knyttede den aktu-
elle økonomiske krise, flygtningesituationen og 
kulturarvsbevaring som fællesskabsdriver sam-
men. 

For at få et lidt bredere perspektiv på konfe-
rencen har jeg bedt nogle af de mange danske 
deltagere om at sende mig et par ord om deres 
oplevelser i Milano. 

Joachim Meyer, Davids Samling, 
kasserer i ICOM Danmarks bestyrelse

Det var min første ICOM-generalkonference, 
og mine seks dage blev en stor og nogle gange 
også betagende oplevelse. Allerede ved åbnin-
gen af konferencen var det overvældende at se 
de 3.500 deltagere fra alle verdensdele, der var 
mødt op i den store sal, mange i farverige ge-
vandter fra deres hjemegne, og dermed fornem-
me det store internationale fællesskab omkring 
museerne.

De første tre formiddage indledtes med 
keynote-taler for alle. De spændte vidt fra 
kunstneriske til økonomiske og etiske aspekter. 
Fra Orhan Pamuks (på forhånd optagne) stærkt 
personlige opfordring til, hvordan museer bør 
ændre sig i fremtiden, til arkitekten Michele 
de Lucchis gennemgang af sine mange indret-
ningsopgaver for italienske museer. Det var også 
underholdende at opleve superstjernen Christo, 

I

ICOM 
Milano 2016

en mosaik af 
indtryk

Af 
Vinnie Nørskov m.fl.

ICOM Danmark
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der fortalte om sin lange karriere og dens man-
ge udfordringer. To indlæg forekom mig særlig 
tankevækkende. Den australske økonom David 
Throsby, kendt for sit arbejde med ’cultural 
economy’, fortalte, at undersøgelser viser, at på 
trods af – eller måske netop bestyrket af – nu-
tidens reproduktionsteknikker og digitale tiltag, 
så er det autenticiteten i de fysiske bygninger og 
genstandene, museumsbesøgende efterspørger. 
Throsby gjorde også opmærksom på, at man i 
langt højere grad i den økonomiske tænkning 
omkring museer og deres rentabilitet bør være 
opmærksom på ’non-use value’ – en faktor, der 
kan måles økonomisk: Skatteborgerne er faktisk 
beredte til at betale for museer, også selv om de 
ikke bruger dem! Dette aspekt glemmes alt for 
tit, idet man fra offentlig og politisk hold udeluk-
kende fokuserer på besøgstal og rentabilitet. 

Mest gribende var dog indlægget fra borgme-
steren fra Lampedusa, der fortalte, at den lille 
italienske ø midt i Middelhavet altid har spillet 
en rolle som en redningsflåde for skibbrudne og 
mennesker på flugt. I de seneste år er der dog 
også gået ufattelig mange mennesker til, før de 
nåede til øen. Som en reaktion på denne store 
humane katastrofe har man bygget et museum 
med temaet omkring flygtninge. Dertil kommer 
dog også, at italienske museer har bidraget med 

mesterværker, bl.a. et maleri af Caravaggio, så 
museet nu også står som et kulturelt fyrtårn 
midt i Middelhavet. Denne insisteren på, at kunst 
og kultur er særlig vigtig netop i krisetider, støt-
tes kraftigt fra politisk hold i Italien, sådan som 
landets kulturminister kunne fortælle i sin åb-
ningstale. Hvor alle andre af landets ministerier i 
de seneste år har måttet spare, har kulturmini-
steriet tværtimod fået flere midler for at modgå 
de økonomiske og politiske udfordringer, som 
landet ligesom mange andre står med. 

Mange faggrupper havde indlagt museumsbe-
søg i deres særprogrammer. Jeg deltog i ICDAD’s 
(komité for dekorativ kunst og design) udflugt og 
kom bl.a. til et lille museum, som jeg ellers aldrig 
selv ville have fundet på at besøge: Designeren 
Achille Castiglionos atelier, der henligger, som 
det så ud, da han døde i 2002. Her blev vi ført 
rundt af hans datter, en ildsjæl, der søger at 
bevare sin faders genstande for eftertiden som 
en form for arkiv, og som prøver at registrere 
samlingen. Det fantastiske ved stedet er imidler-
tid netop den manglende orden, ophobningen 
af genstande, både faderens egne designs og de 
mange mærkværdige brugsgenstande, som han 
samlede på, og som han på legende vis lod sig 
inspirere af. Samlingen giver fornemmelsen af, at 
man kigger Achille over skulderen. Besøg stedet, 
inden det for alvor bliver til museum!

Merete Ipsen, Kvindemuseet, tidligere for-
mand for ICOM Danmark 2004-2010, med-
lem af Executive Committe 2010-2016, med-
lem af ICOM’s Ethics Committee siden 2010:

Det bedste og mest relevante oplæg, jeg hørte, 
var Giusi Nicolini, borgmester fra Lampedusa. 
Hun fortalte om modtagelse af flygtninge på 
øen, involvering af museer med visning af, hvor-
dan vandet kan opsluge dem, medmenneskelig-

 Åbningsfesten 
foregik i Castello 
Sforzesco, kastellet 
fra det 15. århund-
rede, som huser en 
række museer og 
samlinger, deriblandt 
Michelangelos Pietá 
Rondanini.
Foto: Vinnie Nørskov

 I forbindelse med 
konferencen præsen-
terede ICOM sit nye 
logo. Her vist frem 
af ICOM Danmarks 
formand, Søren la 
Cour Jensen.
Foto: Henrik Bjørslev 
Andersen
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hed kan redde dem, og museer kan visualisere 
tragedie og håb gennem våde pas, fotos gemt i 
inderlommen m.v. Hvis vi ikke gør noget nu, vil vi 
skamme os i fremtiden. Noget i den retning slut-
tede hun sit oplæg af med i paneldiskussionen 
om museernes sociale rolle.

Efter seks år som valgt medlem af ICOM’s 
Executive Council var dét, der nok glædede mig 
mest, den brede opbakning bag de nye vedtæg-
ter, som vi har arbejdet hen imod længe, og som 
gør administration og hvem-gør-hvad enklere og 
dermed mere demokratisk. Overordnet var det 
en af de bedst organiserede generalkonferencer, 
jeg har været med til.

Arne Kvorning, Kvorning Design og 
Kommunikation:

Kvorning har aldrig tidligere haft så meget di-
rekte interesse og forespørgsler på tre dage, så 
mange besøg på vores lille stand på messen og 
så super-spændende projekter at forfølge her 
efter hjemkomsten. Vi har tidligere overvejet at 
være med på ICOM-konferencernes messear-
rangement, men det har været for langt væk fra 
Danmark. Denne gang, hvor det foregik i Milano, 
var det helt oplagt. Vores oplevelse var klart, at 
hele verden kom til Milano – og at det samme vil 
ske, når arrangementet om tre år rykker til Ja-
pan. Vi deltager uden tvivl også i Kyoto.

Anne Mette Villumsen, Skovgaard Museet:
Med 3.000 deltagere og 400 frivillige føltes det 
næsten som at deltage i de olympiske lege for 
museer. Det var spændende at møde museums-
folk fra hele verden og blive løftet ud af de loka-
le, danske forhold for en stund, såvel som at få 
muligheden for særlige museumsbesøg i Milano 
og omegn. 

Man kommer hjem med mange nye kontakter 
og følelsen af at være en del af et miljø eller en 
slags familie, der spænder over hele globen.

Tine Bagh, Ny Carlsberg Glyptotek, ICOM 
Danmarks bestyrelse og sekretær for CIPEG 

Siden generalkonferencen i Rio i 2013 har jeg 
været sekretær for CIPEG (komité for ægyptiske 
samlinger), og jeg er netop blevet genvalgt for de 
næste tre år frem til Kyoto 2019. CIPEG’s årlige 
møde blev afholdt som en del af ICOM-konfe-
rencen i Milano, og det var en stor glæde, at vi 
havde fuldt program og omkring 40 deltagere. 
Min bedste oplevelse i Milano var oplevelsen af, 
hvordan ICOM-netværket virker. I samarbejde 
med ICOM-CC (konservering) medvirkede CIPEG 
til, at ICOM’s præsident, Hans-Martin Hinz, skrev 
et brev til antikvitetsministeren i Ægypten. Det 
vil forhåbentlig være med til at redde nogle af 
de mest skrøbelige genstande fra Tutankhamons 
grav, når de skal flyttes fra det ægyptiske mu-
seum i Cairo til Grand Egyptian Museum, der er 
under opførsel ved Pyramiderne. Det er vigtigt at 
konservere dem, før de flyttes i al hast.

Allan Risbo, Museumstjenesten, som står for 
ICOM Danmarks medlemsadministration:

Museumstjenesten deltager i ICOM’s generalkon-
ferencer af flere grunde. Vi mødes og debatte-
rer meget forskelligartede problematikker med 
andre medlemslandes administratorer og med 
sekretariatet i Paris. Disse ansigt til ansigt-sam-
taler med andre ICOM-administratorer er helt 
essentielle i en så vidt forgrenet international 
organisation som ICOM, da håndteringen og pro-

 Paneldiskussion 
i plenum onsdag for-
middag med blandt 
andre Lampedusas 
borgmester, Giusi Ni-
colini, rørte alle dybt. 
Her er det direktør 
for nationalmuseerne 
i Liverpool og præsi-
dent for Federation of 
International Human 
Rights Museums 
David Fleming på 
talerstolen.
Foto: Vinnie Nørskov

 ICOM Danmark 
afholdt sammen med 
de øvrige nordiske 
nationalkomitéer en 
fælles reception, og 
der var stor opbak-
ning fra de nordiske 
deltagere, som nød 
den italienske vin 
og snacks i Palazzo 
Stellini.
Foto: Vinnie Nørskov
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blemstillingerne er forskellige fra land til land. En 
del af Museumstjenestens virke er køb og salg af 
produkter til museer og arkiver. Under ICOM’s 
generalkonferencer afholdes der messer, hvor 
andre leverandører fra forskellige brancher og 
lande præsenterer deres eksisterende og nye 
produkter over for deltagerne, og her kan vi blive 
opdateret i forhold til udviklingen på området.

Kristiane Strætkvern, Nationalmuseet, 
formand for ICOM-CC

I egenskab af formand for konserveringskomi-
téen ICOM-CC deltog jeg i generalkonferencen 
i Milano fra ende til anden. Det var en lang uge 
med omkring 35° udenfor, 3.500 museumsfagligt 
delegerede indenfor, ’keynote sessions’, ’busi-
ness meetings’ og mange parallelle sessions i de 
internationale komitéer. Det er svært at pege på 
en enkelt oplevelse; for mig var det bedste ved 
konferencen mødet med gamle og nye kolleger 
i netværket. De fleste af de 30 internationale 
komitéer har deres store samling ved general-
konferencen, modsat ICOM-CC som har deres 
store konference forskudt i forhold til resten af 
ICOM, og derfor plejer ICOM-CC ikke at være 
særlig synlig ved ICOM’s generalkonferencer. Der 
er relativt få konservatorer og få sessions, der 
omhandler konserveringsfaglige emner. Samtidig 
er ICOM-CC den største af de internationale 
komitéer og repræsenterer et fagområde, der 
har relevans for så at sige alle de øvrige komi-
téer, så netop kontakten med de øvrige komi-
téer og udvidelse af netværket har høj prioritet. 
Generalkonferencen er det sted, hvor man løfter 
blikket og ser den store farverige organisation, 
man er en del af, hvor man selv kan bidrage til 
det globale museumsvæsen, men hvor man også 
bliver inspireret og beriget af mødet med de 
mange kolleger fra hele verden.

Søren la Cour Jensen, formand for ICOM 
Danmark, formand for Dansk Blue Shield og 
medlem af ICOM’s Disaster Relief Task Force:

Generalkonferencen i Milano efterlader et ind-
tryk af et stærkt ICOM. Et ICOM, der har rystet 
de seneste års interne uro og problemer af sig, 
og som nu er kommet videre med et skarpt fo-
kus og klare mål. Konferencens faglige program 
havde høj kvalitet, men det, der alligevel vil stå 
som en af de bedste oplevelser for mig, var den 
fantastiske mulighed for nye netværk og for at 
lære kollegaer fra hele verden bedre at kende. 
For første gang til en generalkonference afholdt 
ICOM Danmark en fælles reception sammen 
med de øvrige nordiske ICOM-komitéer. Det var 
en smuk og varm aften i en klosterhave midt i 
Milano. Vi var mere end 100 deltagere, også en 

del fra andre ikke-nordiske komitéer var mødt 
op for at hygge sig. Der var en dejlig stemning. 
Alle talte med alle, og glæden ved at være sam-
men og dele det museale arbejdsfelt på tværs af 
nationaliteter skabte en samhørighed og fælles 
forståelse, som jeg kun oplever i ICOM-regi. Det 
nordiske samarbejde inden for ICOM bliver stær-
kere, og det bliver ikke sidste gang, ICOM Nord 
går sammen om et sådant arrangement. Gene-
ralkonferencen i Milano understregede endnu en 
gang, at vi som danske ICOM-medlemmer er en 
del af en global museal familie. Vi har meget at 
lære af hinanden, og meget vi kan gøre sammen 
– og dette er jo netop essensen af ICOM!

 Foto: Vinnie Nørskov
 Konserveringsfaglig reunion i Milano: Fra venstre: Lisa Pi-

losi (Metropolitan Museum, New York), Vinod Daniel (nyvalgt 
til Executive Board, Indien/Australien), Kristiane Strætkvern 
(Chair, ICOM-CC, Nationalmuseet, Danmark), Hilda Abreu de 
Utermohlen (nyvalgt til Executive Board, Den Dominikanske 
Republik), Achal Pandya (Indira Gandhi National Centre for the 
Arts, New Dehli, Indien) og Luiz Sousa (Escola de Belas Artes, 
Belo Horizonte, Brazil). Foto: Kristiane Straetkværn
Foto: Kristiane Straetkværn
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Næsten 70 år efter IKEA blev grundlagt, har møbelkæden nu fået sit eget 
museum. I det varehus, hvor det hele begyndte, kan man gå på opdagelse og 

få indblik i virksomhedens historie. 

Af 
Britta Streatfield Smits
museumsinspektør
IKEA Museum

fter omkring tre års arbejde blev døre-
ne til IKEA Museum åbnet 30. juni 2016. 
Museet ligger i Älmhult, Sverige, godt to 
timers kørsel fra København, og har til 

huse i den bygning, der i 1958 åbnede som mø-
belvirksomhedens første varehus. I 2012 flyttede 
varehuset til nye lokaler, og det blev besluttet, 
at den gamle bygning fremover skulle huse et 
virksomhedsmuseum. Dermed kunne arbejdet 
med realiseringen af IKEA Museum begynde. En 
projektgruppe blev dannet, primært erfarne 
IKEA-ansatte og dertil en håndfuld eksterne mu-
seumsfaglige medarbejdere, heriblandt artiklens 
forfatter. 

E

 Verdens første IKEA-varehus ved 
åbningen i 1958. Bygningen huser nu 
IKEA Museum. 
Foto: © Inter IKEA Systems B.V. 2016

 Foto: ©Inter IKEA Systems B.V. 2016

på museum

I K E A
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IKEA havde allerede en udstilling i Älmhult 
på ca. 800 m2 med titlen IKEA genom tiderna. 
Denne udstilling åbnede i 1993 i forbindelse med 
møbelkædens 50-års jubilæum. Oprindeligt var 
udstillingen beregnet udelukkende til internt 
brug for medarbejdere og journalister, men blev 
fra 2011 åbnet for offentligheden. På grund af 
virksomhedens værdigrundlag om hellere at se 
fremad end tilbage har man historisk set ikke 
været særlig opmærksom på at gemme ting, og 
man rådede derfor heller ikke over en samling 
ud over de genstande, der blev vist i udstillingen. 
En stor del af arbejdet med at skabe et muse-
um har derfor bestået i at indsamle og etablere 
en egentlig samling. I dag består samlingen af 
20.000 genstande: 80 % er blevet indkøbt gen-
nem de seneste tre år, og 10 % er udstillet på 
det nye museum. Indsamlingsarbejdet er blevet 
varetaget af én medarbejder, som primært har 
opkøbt genstande på loppemarkeder og via 
auktionssider og efterlysninger i lokalaviser i 
Sverige. 

3.500 m2 udstillinger 
Det nyåbnede museum er opdelt i en hovedud-
stilling i tre dele, en særudstilling, skoletjeneste, 
museumsbutik og en restaurant. I alt råder mu-
seet over 7.000 m2, hvoraf selve udstillingsom-
rådet er på 3.500 m2, fordelt over fire etager. 
Udstillingerne er opbygget kronologisk og tema-
tisk.

I udstillingen Våra rötter (Vores rødder) for-
tælles om tiden før IKEA. Her vises det Sverige 
og den tid, som IKEA er udsprunget af; IKEA 
bliver altså en del af fortællingen om det sven-
ske samfund i denne periode og omvendt. Her 
fortælles om et svensk samfund med høj fat-
tigdom, og hvor det er nødvendigt at udnytte 
de sparsomme ressourcer mest muligt. Fokus er 
på tiden fra århundredskiftet frem til midten af 
1900-tallet, og her belyses emner som folkhem-
met og almue-Sverige. Vår berättelse (Vores for-
tælling) har fokus på historien om møbelkæden 
IKEA med afsæt i åbningen af det første varehus 
i 1958. Herefter introduceres de mange desig-
nere på en tidslinje, virksomhedshistorien for-
tælles, og åbningen af 350 nye varehuse verden 
rundt markeres. Kronologien fortsætter frem 
til museets åbning i juni 2016, og der er blevet 
gjort plads til, at fortællingen kan fortsættes ud 
i fremtiden. Til at akkompagnere tidslinjen er 
der 10 interiøropstillinger med IKEA-møbler fra 
forskellige årtier, og der fortælles om katalog-
produktionen, designprocesser og IKEA-ikoner 
gennem tiden, f.eks. unbrakonøglen, kødbollen 
og den blå plastikpose. Et område er dedike-
ret til grundlæggeren Ingvar Kamprad (f. 1926). 

 Fotos: ©Inter IKEA Systems B.V. 2016
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 Grundlæggeren Ingvar Kamprad 
på sit kontor, 1963-64. 
Foto: ©Inter IKEA Systems B.V. 2016

 IKEA-katalog fra 1970
Foto: ©Inter IKEA Systems B.V. 2016

Her ser man bl.a. Kamprads kontor og kommer 
tættere på manden, der som 17-årig grundlagde 
den virksomhed, der siden skulle vise sig at blive 
verdens største møbelforhandler. 

I Era berättelser (Jeres fortællinger) foldes 
kundernes historie ud: Ved hjælp af bloggen Bil-
ly-klippan.com har museet indsamlet fortællin-
ger fra IKEA-kunder over hele verden. Med afsæt 
i to af de mest solgte produkter, reolen BILLY og 
sofaen KLIPPAN, beretter kunderne om deres liv 
med IKEA-produkter, og det er disse personlige 
historier, der formidles her.  

Som på de fleste virksomhedsmuseer, og 
mange andre typer museer for den sags skyld, 
er det overvejende de positive historier, der 
formidles. Det betyder ikke, at der ikke også 
er gjort plads til at fortælle om de fejltagelser, 
virksomheden har gjort, og de erfaringer, man 
har fået af dem. Kamprads kobling til fascismen, 
fraværet af kvinder i det saudiarabiske katalog 
og hestekød i kødbollerne er alle historier, der 
tages op og bliver behandlet på museet. 
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”Most things still remain to be done”
I opbygningen af museet har det især været 
vigtigt at ramme den helt rigtige ’IKEA-ånd’, så 
museets besøgende kan møde det IKEA, de ken-
der fra varehusene. Udstillingens formsprog har 
været et vigtigt arbejdsredskab for at opnå det-
te. Der har været stort fokus på materialevalg, 
farvebrug og på formidlingsteksternes form og 
indhold. Meget af det materiale, der er brugt i 
udstillingen, er derfor materiale, der går igen fra 
varehusene. Interiøropstillingerne er eksempelvis 
indrammet, så de ligner de brune, flade møbel-
pakker. Ligeledes har det været højt prioriteret 
at skabe et museum med udstillinger, der aldrig 
bliver færdige, men konstant kan ændres, for-
bedres og opdateres. På den måde er der altid 
noget nyt at komme tilbage til, og samtidig af-
spejler dette grundtanken hos IKEA: ”Most things 
still remain to be done”. Flere steder giver mu-
seet derfor også et indblik i, hvad der arbejdes 
på hos IKEA lige nu, og det er tanken, at dette 
skal opdateres løbende.

Museets målgruppe er, ud over IKEAs egne 
medarbejdere, mennesker med interesse for de-
sign, IKEA eller svensk erhvervshistorie generelt. 
Det forventes, at museet vil tiltrække 200.000 
besøgende om året. 

 Museets før-
ste særudstilling 
fokuserer på livet i 
køkkenet. Tanken er, 
at der skal komme en 
ny særudstilling hvert 
halve år. 
Foto: ©Inter IKEA 
Systems B.V. 2016

 Møbler, billeder 
og de ansattes ar-
bejdstøj er med til at 
fortælle historien om 
IKEA. 
Foto: ©Inter IKEA 
Systems B.V. 2016
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Af Mads Kullberg
ph.d. i kunst- og kulturvidenskab

hændelser

at samle på 
Om 
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Den flygtige kunst – performances, begiven-
heden m.v. – er svær at placere i kunstmu-
seernes registreringspraksis. Denne praksis 
er opstået over lang tid og på helt andre 
præmisser end kunstformens egne. Om at 
samle på hændelser, en ny ph.d.-afhandling 
fra Københavns Universitet, gentænker regi-
streringspraksis og pointerer nødvendighe-
den af at betragte begivenheden og værket 
som andet end materialitet. Måske kan 
kunstmuseerne lære af de kulturhistoriske 
museer og af bibliotekerne? Og måske kan 
et kunstværk, flygtigt som fast, med fordel 
registreres og betragtes i en mere dynamisk 
og processuel form i fremtiden.

amtidens flygtige kunstformer
Under kunstbegivenheden Namura Art 
Meeting ‘04-’34, 2012 i Osaka udførte 
de japanske kunstnere Tetsuya Umeda 

og Yosuke Amemiya sammen med et større antal 
medvirkende en todages performance. Namura 
Art Meeting består af flere nedslag (og møder) 
hen over en 30-årig periode, mellem 2004 og 
2034. Her udføres kunstneriske og sociale eks-
perimenter i og omkring et gammelt nedlagt 
skibsværft. Umeda og Ameniyas performance 
fulgte en række overordnede, skitserede prin-
cipper, men var også præget af tilfældige og 
uforudsete hændelser, når flere igangværende 
handlinger krydsede spor eller overlappede hin-
anden. Umedas og Amemiyas performance er et 
godt eksempel på de flygtige kunstformer, som 
belyses i min afhandling. Afhandlingens formål er 
bl.a. at undersøge nogle af de registrerings- og 
bevaringsstrategiske problemstillinger, som op-
står omkring samtidens flygtige, begivenhedsori-
enterede kunstformer, eksempelvis performance 
eller ny mediekunst. Ved at undersøge åbenlyse 
gnidninger mellem kulturarvsinstitutionernes 
tradition for at indsamle genstande og de flyg-
tige kunstneriske begivenheders immaterialitet 
giver ph.d.-afhandlingen bud på, hvordan denne 
type kunst sikres som kulturarv. 

I forsøget på at nytænke praksisser for regi-
strering af flygtig kunst bygger afhandlingen på 
den antagelse, at der ikke er så langt mellem de 
performative kunstarters bevægelighed og bil-
ledkunstens statiske objekter. Udgangspunktet 
er den filosofiske og perceptionspsykologiske 
antagelse, at skelnen mellem begivenheder og 
objekter primært handler om, hvor hurtigt ting 
sker, og hvordan forandringerne opfattes. Sagt 
med henvisning til filosoffen Nelson Goodmans 

begrebsverden: Ting er monotone begivenheder, 
og begivenheder ustabile ting1. Så begivenheden 
bliver et helt centralt ”problem” i bevaringen af 
alle kunstformer, traditionelle som utraditionelle 
– og samtidig et omdrejningspunkt, der forener 
metoder fra forskellige fagfelter. 

Traditioner
I museernes registrering af kunst finder man i 
vejledningen til registrering på SMN-kort2 fra 
starten af 1980’erne en relevant og tidlig henvis-
ning til registrering af begivenheder i kunsten. 
Her omtales såkaldte kunstneriske fænomener 
og ny kunst som en udfordring for den gængse 
genstandsregistrering. Vejledningen foregriber 
en dokumenterende registrering af disse fæno-
mener som en selvstændig fænomenbevarende 
arkivdannelse (af for eksempel billedmateriale, 
tekst, video eller lyd), der ikke knyttes til eksi-
sterende inventarnumre, bøger eller kataloger. 
Heraf følger, at indsamlingen og bevaringen af 
disse fænomener netop ikke foregår repræsen-
tativt som fysiske værker, men at de i højere 
grad bevares som dokumentation i de kunsthi-
storiske museers arkiver. Centralt her er spørgs-
målet om, hvordan man fortolker fænomenernes 
værkstatus, fordi denne traditionelt er knyttet til 
en genstands fuldendte, autenticitetsbærende, 
originale materialitet. De kunstneriske fænome-
ner tildeles da heller ikke inventarnumre på linje 
med de traditionelle kunstformers med deres 
mere entydigt håndgribelige fremtoning. Den 
genstandsorienterede praksis er stadig det gæl-
dende princip på det kunstmuseale område. 

Praksisser, som både kan beskrive værkets 
materielle og immaterielle sider, kan vi imidlertid 
finde andre steder: For eksempel i den kulturhi-
storiske registreringstradition, i den bibliografi-
ske og fra specialiserede metoder, udviklet inden 
for mediekunst, dans, teater og musik. Herfra 
kan man udtrække måder at arbejde med sam-
menhænge, aktiviteter og funktioner i beskrivel-
sen af værkerne. 

Notation som dokumentationsstrategi
Kunstværkers adfærd og intentioner kan be-
skrives som parametre ved hjælp af et formelt 
notationssystem af relaterede tegn eller symbo-
ler. Denne strategi benyttes for eksempel i det 
notationsbaserede system Media Art Notation 
System (MANS),3 som på den måde gør op med 
en entydigt tilbageskuende dokumentation og 
retter fokus mod værkets fremtidige iterationer. 
MANS er udviklet af mediekurator og forsker Ri-
chard Rinehart i begyndelsen af 00’erne og byg-
ger på en performativ og processuel betragtning 
af kunstværket. Værket ses i den forstand som 

S Ann-Marie Le-
Quesne: Fanfare for 
Crossing the Road: 
The New York Fan-
fare, performance, 
23rd Street and 7th 
Avenue, New York, 
12. maj 2013. 
Foto: Mads Kullberg
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en hændelse eller et produkt af de beskrevne 
parametre.  

At indarbejde instruktioner som et element 
i en bevaringspraksis svarer på en tendens, der 
udspiller sig i det 20. århundredes konceptuelle, 
performative og installatoriske samtidskunst, 
hvor bl.a. det direktive, med inspiration fra mu-
sikkens partitur, bygger bro mellem billedkun-
sten og de performative kunstarter. Rineharts 
notationssystem følger i kølvandet på et brud 
med en traditionelt materielt orienteret katego-
risering og en ny vægtning af adfærd og funktio-
nalitet, som baggrund for hvordan vi taler om og 
ordner ting og fænomener. 

Notation kan, hvilket MANS illustrerer, bruges 
både deskriptivt og instruktivt. Værket som en 
begivenhed kan med notation registreres, be-
skrives og dokumenteres, og notation kan, som 
i det musikalske partitur, endvidere bruges som 
forlæg for et værks rekonstruktion eller fremfø-
relse. Det betyder også, at man ud fra ét partitur 
kan fremstille en lang række manifestationer, der 
kan variere inden for rammerne af forskriften. 
Partituret som forlæg er velkendt i musikkens 
verden, men er også, med inspiration fra netop 

musikken, en bærende del af den eksperimen-
terende tværdisciplinære kunst: performance-,  
koncept- og installationskunsten. 

Notationens sprog, udformning og detalje-
ringsgrad er afgørende for, hvor frit eller ufrit 
et værk kan udføres, og dermed i hvilken varia-
tionsgrad værket kan udfoldes. Selv om værket 
således med et ret variabelt frirum kan beskrives 
og foreskrives i et notationssystem, henvises der 
ofte til en oprindelig eller særlig eksemplifice-
rende form eller fremtoning af værket, hvorfor 
begreber som originalitet, ophav og intention 
også her har stor indflydelse på, hvordan vær-
kerne håndteres og bevares. Principperne bag 
notation som bevaringsstrategi bringer dog al-
ligevel væsentlige dimensioner til arbejdet med 
en opdatering af gældende registreringspraksis-
ser.

En ny konceptuel model
Undersøgelsen, som jeg fremlægger i ph.d.-af-
handlingen, præsenterer en konceptuel model 
for en ny museal tilgang til flygtige kunstformer 
og italesætter et velkendt, men alligevel uløst 
problem med den kulturarvsmæssige tilgang til 
disse. Samtidens flygtige, begivenhedsorien-
terede kunst er som kulturarv p.t. forholdsvis 
vanskeligt tilgængelig og underbehandlet. Det 
kalder på en opdateret dokumentations- og 
arkiveringsstrategi, som har fokus på adfærd, 
funktion, variation og udvikling. En bevarings-
strategi, der bygger på disse principper, udgør 
på den måde et modspil til den repræsentative 
bevaring og peger mod et levende og organisk 
frembringende princip for arkiveringen. Værkets 
foranderlighed og en interesse for at holde vær-
ket ”i live” - ved at skabe miljø for at opretholde 
dets frembringende funktioner – bør således på 
sigt indarbejdes som et virkende element i beva-
ringsindsatsen. 

Afhandlingen kan downloades her: 
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/om-at-
samle-paa-haendelser(7e01dcdb-273f-48c3-bde0-
2e2f55fe7303).html

Noter
1  Goodman, Nelson. The structure of appea-
rance. Vrin, 1966
2  ”SMN/Information nr. 2, Registrering af 
kunstværker.” 2016. 24. august 2016, http://slks.
dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/museer/do-
kumenter/smn-inf2.pdf
3  Rinehart, Richard. ”The media art notation 
system: documenting and preserving digital/me-
dia art.” Leonardo 40.2 (2007): 181-187.

 UMEDA Tetsuya 
+ AMEMIYA Yosuke, 
performance og 
installation, Namura 
Art Meeting ’04 - 
’34 Vol. 04, Osaka, 
Japan, 20. oktober 
2012. 
Foto: Mads Kullberg



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 

Indretning med omtanke

Hjulmagervej 11 • DK-4300 Holbæk 
Tlf. 59 18 63 63 • Fax 59 18 66 14

info@scan-flex.dk • www.scan-flex.dk

Gallerireol med netdøre
Effektiv opbevaring med op til 400 m2 
ophængsplads på blot 50 m2 gulvareal.

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

DANISH ART TRANSPORT A/S
Oliefabriksvej 61
DK-2770 Kastrup· +45-70255100   
www.datcph.com

DANISH ART
TRANSPORT



D A N S K E  M U S E E R  4  — 2 0 1 642

Af Sara Staunsager
samlingsinspektør, Trapholt

Et tværfagligt samarbejde mellem 
tre institutioner

Sandmands

skæbne
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n sommerdag i 1982 tilbød billedkunst-
neren Hans Sandmand (1910-1983) 
sin næsten komplette samling på 128 
værker til Trapholt. Værkerne befinder 

sig stilmæssigt et sted mellem avantgardismen 
og naivismen. Sandmand rykkede grænserne 
for kunstbegrebet, og hans værker knyttede i 
mange tilfælde undergravende og udfordrende 
kommentarer til samfundets herskende normer 
og moralkodeks. Særligt skæbnen har været et 
tilbagevendende motiv hos Sandmand.

Værkerne er både eksperimenterende og pro-
vokerende, og samtidig umiddelbart tilgængelige 
og folkelige. De består som oftest af ’assembla-
ger’, en sammenstilling af objekter med en visuel 
meddelelse. Sandmands billedsprog kan være 
naivt, samfundskritisk, poetisk eller humoristisk. 
Det røber altid en levende fantasi og bærer præg 
af hans sans for farve og stoflighed. Mange af 
værkerne rummer også et interaktivt element, 
baseret på gammel mekanik. Derfor er det en 
udfordring for Trapholt at udstille Sandmands 
værker, så de lever op til kunstnerens oprindelige 
idé – og bevares forsvarligt. 

Indviklet udvikling viklet ud
Siden 2013 har Trapholt i samråd med Konser-
veringscenteret i Vejle igangsat en større under-
søgelse med henblik på at udforme en restau-
reringsplan for samlingen. Men med den store 
mængde værker kræves et særligt stort og grun-
digt forarbejde. Samlingen består af 128 værker 
med stor variation af kompositte og bemalede 
materialer, f.eks. spånplader, gummimasker, 
spionspejle, akrylplader, støbejernstandhjul,  
mellemlægspapir, tekstiler, messingrør samt 
utidssvarende elinstallationer, forbudte glø-
delamper, 220 V-motorer, højtalere, anløbne 
batterier, spole-, kassette- og videobånd. 

En kompleks samling, der kan deles op i føl-
gende kategorier:

Billeder med lys, bevægelige billeder, 
bevægelige objekter, statiske objekter, 
spejle, magiske spejle og maskebilleder.

E

 Dødedansen 
(u.å.). Bevægeligt 
objekt. Rundt bord 
med plade af spejl. 
Herpå bevæger sig 
et dødningehoved. 
Under spejlpladen 
er monteret en 220 
V-motor, som bevæ-
ger en magnet. 65,5 x 
44 cm. 
Foto: Signe Dalgaard

Der skal stilles mange spørgsmål til materiale, 
teknik, intention og æstetik, hvilket fordrer en 
særlig tværfaglighed mellem konservatorer og 
kunsthistorikere. F.eks. må man overveje, om 
værkerne skal udsættes for det slid, som rystel-
ser og varmeudvikling fra glødepærer uundgåe-
ligt vil påføre dem, når de aktiveres. Særligt også 
hvor længe og hvor ofte værkerne skal udstilles 
og aktiveres, og om der evt. findes alternative 
udstillingsmetoder, som kan skåne værkerne 
uden brug af aktivering. Værkerne kunne even-
tuelt filmes i bevægelse og lysende, vist på en 
monitor ved siden af det originale værk – herved 
forlænges deres levetid.

Som første led i undersøgelsen er samlingen 
overflyttet til et eksternt magasin ved Konser-
veringscenteret i Vejle, hvor den videre proces 
skal afklares i samråd med konservator Anette 
Aalling. For undertegnede har samarbejdet givet 
et dybdegående indblik i, hvordan konservatorer 
arbejder. Særligt har det været givende at blive 
introduceret til det teoretiske grundlag for de 
tekniske undersøgelser og analysemetoder, der 
benyttes til konservering og restaurering af mo-
derne kunst. Der er ingen tvivl om, at sådan et 
projekt med at finde den rette bevaringsstrategi 
for en kompleks, moderne samling som Hans 
Sandmands, er yderst ressourcekrævende – og 
kræver tværfaglighed.

Med fokus på bevaring har værker fra 
Trapholts samling dannet grundlag for to 
konservatorstuderendes bachelorprojek-
ter. Disse er, for første gang, udviklet i et 
tværfagligt samarbejde mellem Trapholt, 
Konserveringscenteret i Vejle samt Kon-
servatorskolen, KADK – med det formål 
at bevare moderne, komplekse værker i 
samlingen. 

 Hans Sandmand 
(1910-1983). 
Foto fra udstillingska-
talog, Kunstmuseet 
Trapholt 1983 
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Sæt i gang! Sandmand på skemaet 
I forbindelse med et praktikforløb ved Konserve-
ringscenteret i Vejle sommeren 2015 blev Signe 
Dalgaard, afgangsstuderende ved Konservator-
skolen, præsenteret for Hans Sandmand-sam-
lingen. Dalgaard er interesseret i moderne 
materialer og kunstgenstande, og Sandmands 
komplekse værker skulle blive en del af hendes 
bachelorprojekt. Denne mulighed vakte også 
Marie Elisabeth Christensen, en anden afgangs-
studerendes, interesse. Mens Dalgaard vælger 
værket Dødedansen (u.å.), et bevægeligt objekt 
med skeletter og spejle, arbejder Christensen 
i sit bachelorprojekt med værket Marsmanden 
(1975-1979), et billede med lys – et komposit-
værk, der fungerer som lysinstallation og maleri. 
Dalgaard fokuserer på magasinforhold af Døde-
dansen, hvor Christensen koncentrerer sig om 
alternativer til den varmeudviklende glødelampe, 
fastlægning samt retouchering af Marsmanden. 
At de to studerende arbejder med værker fra 
hver sin kategori og med hvert sit fokus, er sær-
ligt givende for en mere generel bevaringsstrate-
gi og konservering af Sandmand-samlingen. 

Udvid din kunstfaglige horisont 
Resultatet af et tæt samarbejde mellem Trap-
holt, Konservatorskolen og Konserveringscente-
ret i Vejle har skabt viden, indsigt og forståelse 
for en kompleks og moderne kunstsamling, hvor 
der kun findes begrænset fagligt materiale. 
Projektet afviger fra traditionelt konserverings-
arbejde, fordi især Trapholt og Konservatorsko-
len har været stærkt afhængige af hinanden i 
forbindelse med de tekniske undersøgelser, som 
er muliggjort af Konserveringscenteret i Vejle. 
Tværfaglighed er derfor essentielt. Kun med et 
samarbejde som dette mellem flere institutioner 
er det nu muligt at skabe en generel bevarings-
strategi for samlingen af Hans Sandmand. 

Med projektet har Trapholt også fået konkrete 
undersøgelser og proveniens, hvilket har stor 
betydning for kommende udstillings- og formid-
lingspraksis. F.eks. er det muligt at præsentere 
et udsnit af centrale værker fra kategorierne 
med interaktiv formidling i et forsvarligt omfang. 
Dermed kan Sandmand se frem til at gå en ny 
skæbne i møde uden for magasinerne.

 Marsmanden: Retouchering af farvelag. 
Foto: Marie Elisabeth Christensen

 Dødedansen: Detalje af elmotor, magnet m.m. 
Foto: Signe Dalgaard

 Marsmanden (1975-79). Billede med lys. 
Rød og hvid med gult felt i midten. Mars-
manden kommer frem i lyset. Gennemsigtig 
akrylplade malet på begge sider med akryl-
farve. Varieret lys/monitor. 61 x 45,5 cm.
Foto: Signe Dalgaard 
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Udstillinger

 Dime Benko Karo tibeswoman
Foto: Marco Grob

M U S E E T FO R SA M T I D S KU N ST

Memory Flows like the 
Tide at Dusk 
Det blev mødet med en palæstinensisk 
flygtning i New York, der satte Alexan-
dra Sophia Handal i gang med et ni år 
langt research- og udstillingsprojekt, 
der nu vises for første gang i sin hel-
hed. Palæstinenseren præsenterede 
Handal for en boligannonce, som viste 
hans egen families hjem. Den trau-
matiske palæstinensiske historie var 
som visket bort af markedsførings-
sproget – ganske som hele Palæstina 
netop er blevet slettet på kortet af 
google maps. Gennem beretninger og 
stemmer fra 28 palæstinensiske flygt-
ninge fortæller Handals omfattende 
researcharbejde historien om en by 
opdelt i både fysiske zoner og mentale 
grænser, der ligger dybt forankret i 
den enkelte person. Med en bred vifte 
af værker, der inddrager film, foto, 
tegning, prints og web kombinerer 
hun personlige erindringer og egne 
oplevelser med en poetisk tilgang for 
at skabe ny viden om det, der tilsyne-
ladende så let bliver glemt.

3.9—22.12.16

 Alexandra Sophia Handal: No Parking 
without Permission, Jerusalem, Shamaa’a

Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. 
Følg med på danskemuseer.dk 

D E T N AT I O N A L H I STO R I S K E M U S E U M

Marco Grob
Ikoniske portrætter

Marco Grob har en særlig evne til at 
fange glimt af personligheden i de 
mennesker, han portrætterer. Hans 
særlige teknik resulterer i billeder med 
en usædvanlig høj, til tider ekstrem 
detaljerigdom. Vi kommer tæt på 
enkeltheder og ujævnheder i tøj, hår 
og ansigt, og det er med til at under-
strege fornemmelsen af at kunne se 
ind bag den offentlige og i reglen mere 
blankpolerede facade.

26.8.16—1.1.17
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S KOVG A A R D M U S E E T

Den franske kunstner Auguste Rodin 
(1840-1917) fornyede i sidste del af 
1800-tallet skulpturen, men han var 
også en ihærdig og alsidig tegner, som 
undersøgte papirmediets mange mu-
ligheder. Hans tegninger er ofte tegnet 
med en hurtig streg hen over papiret – 
nogle gange på stumper af papir, ser-
vietter og billetter – som han bagefter 
arbejdede videre på med f.eks. akvarel 
og gouache. Han interesserede sig for 
kvindekroppen i bevægelse, og i hans 
atelier var det ikke et særsyn, at de 
kvindelige nøgenmodeller gik rundt i 
lokalet, mens han tegnede dem. Det er 
denne interesse for kroppen – i be-
vægelse, i seksuel ekstase, i dans m.m. 
– der er i centrum for udstillingen, der 
viser 87 tegninger og seks skulpturer. 

22.9.16—15.1.17

STAT E N S M U S E U M FO R KU N ST

Flygtige øjeblikke
Tegninger af Auguste 
Rodin

Idealet om den moderne kernefamilie 
gjorde sit indtog på herregårdene i 
slutningen af 1800-tallet. I fire nyre-
staurerede rum på Gl. Estrup Herre-
gårdmuseet fortælles der om, hvor-
dan husenes indretning blev tilpasset 
det nye ideal og kravet til mere 
privatliv for familien. Hvor herskabet 
tidligere havde hver sit soveværelse, 
fik man nu et fælles, som lå ved siden 
af børneværelset – modsat tidligere, 
hvor børneværelset ofte lå i en helt 
anden fløj end forældrenes sove-
værelser. Barnepiger, guvernanter 
og huslærere var stadig en vigtig del 
af børnenes dagligdag, men moden 
dikterede et tættere forhold mellem 
børn og forældre.

Permanent udstilling

G L .  E ST R U P H E R R EG Å R D S M U S E E T

Familiens og 
privatlivets herregård 

 Kiss me quick, Currier and Ives, 
1840’erne. Gl. Estrup Herregårdsmuseet

 Tegninger af Auguste Rodin. 
Statens Museum for Kunst

Hvem var de, bønderne der forvand-
lede den lyngbevoksede jyske hede til 
frugtbar landbrugsjord? Og hvad optog 
dem? I anden halvdel af 1800-tallet 
drog skolelæreren og folkemindesam-
leren Evald Tang Kristensen (1843-
1929) på vandringer på den midtjyske 
hede. Han havde fået nys om, at der 
her boede gode fortællere. Hvad der 
mødte ham, var mennesker der ofte 
levede i dyb fattigdom, men samtidig 
bar på en unik mundtlig kulturarv. De 
kunne fortælle gamle viser, sagn og 
eventyr overleveret gennem genera-
tioner. Tang Kristensen indsamlede 
bøndernes folkeminder, men tog også 
initiativ til at få bønderne fotograferet. 
Peter Olsens (1866-1946) fotografier 
af vejrbidte ansigter og slidte kroppe 
iført lappet tøj er et unikt vidnesbyrd 
om disse menneskers liv. Udvalgte 
fotografier kan opleves sammen med 
Hans Smidths (1829-1917) malerier af 
den jyske hede i denne udstilling, der 
er skabt i anledning af Hedeselskabets 
150-års jubilæum. 

16.9.16—15.1.17

Hedens ansigter
De danske hedebønder 
og deres fortællinger

 Pottemager Erik Larsen. 
Foto: Peter Olsen
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Et stort antal mennesker emigrerede 
mellem 1860 og 1930 fra Limfjordsøen 
Mors og resten af Danmark for at ska-
be sig en bedre tilværelse i Amerika. 
Udstillingen tager de besøgende med 
på en rejse, der begynder i hjem-
stavnen og fortsætter på skibet over 
Atlanterhavet. Den fortæller historien 
om, hvad der ventede, når morsingbo-
erne nåede østkysten af USA – trætte, 
men fulde af håb. Og den beretter om 
deres nye liv i Amerika, kontakten med 
familie og venner på Mors, den måde 
hvorpå de holdt deres danske kultur i 
hævd, og hvordan de i sidste ende blev 
amerikanere.

18.3.16 —22.10.17

M U S E U M M O R S

Udvandrerne 

G L .  H O LT EG A A R D

Frydefuld gysen 
Barokke spejlinger 
før og nu
I Frydefuld gysen spejler 1600-tallets 
malerier fra Nederlandene sig i nyere 
kunstværker fra de seneste 20 år. Mø-
det mellem de to epoker og to forskel-
lige finansbobler viser, hvordan billed-
kunsten på tværs af tid deler symboler 
og motivkreds. Dialogen mellem nyere 
og ældre værker giver et blik på, hvor-
dan økonomiske konjunkturer afspejles 
i kunsten, i eksistentielle spørgsmål 
og i kunsthistorien. I oliemalerierne af 
de nederlandske barokmestre skildres 
overdådige blomsterbuketter og sirligt 
dekorerede sølvopsatser, orientalske 
tæpper og andre pragtstykker, der 
vidner om en buldrende økonomi. 
Omgivet af blodrød farve på vægge og 
tæpper hænger værkerne fra barokken 
side om side med samtidskunstværker 
– videoinstallationer, fotografi, serigrafi 
med diamantstøv, collage mm.

26.8—30.12.16

Der findes ritualer for de vigtigste 
begivenheder i livet – navngivning, 
overgangen til voksenlivet, ægteskabet 
og døden – men ikke for den ofte lige 
så betydningsfulde overgang, som en 
skilsmisse kan være. Det er udgangs-
punktet for LOST LOVE, som er et 
inddragende kunstprojekt, der vokser 
i udstillingsperioden. Bag projektet 
står billedkunstneren Rune Fjord og 
journalist og cand.mag. Trine Bastrup. 
LOST LOVE inviterer fraskilte til at 
donere deres vielsesring til projektet 
samt bidrage med et udsagn, som 
fortæller om kærligheden eller brud-
det. Ringene udstilles i et særligt skrin, 
og udsagnene ophænges undervejs i 
udstillingsperioden.

9.9—17.12.16

N I KO L A J KU N ST H A L

LOST LOVE

 Foto: Museum Mors

 Grafik: Nikolaj Kunsthal

 Damien Hirst: For the Love of God, The 
Diamond Skull, 2007
Foto: Anders Sune Berg

 Pieter Moninckx: Dreng der sover på et 
kranium, ca. 1686
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Robert Storm Petersen er en vigtig 
del af dansk kulturarv. I brede kred-
se er han mest kendt for sine ca. 
60.000 tegninger og skitser i form af 
politiske satirer og karikaturer, mens 
han er mindre kendt for sine ca. 150 
oliemalerier. I samarbejde med Storm 
P. Museet viser Nivaagaards Maleri-
samling en stor samling af Storm P.’s 
malerier. Tanken er at udfolde hans 
virke som kunstner lige dér, hvor han 
hører hjemme – i en malerisamling. 
Storm P. var velbevandret i kunsthisto-
rien og lod sig inspirere af både den 
ældre og datidens samtidskunst. Han 
malede figurativt og abstrakt, naturali-
stisk og symbolistisk, socialrealistisk og 
poetisk, med olie og akvarel, på lærred 
og papir – han var søgende og eksperi-
menterende.

2.10.16—12.3.17

N I VA AG A A R D M A L E R I S A M L I N G

Humsti Bumsti
Storm P. og malerierne

O R D R U P G A A R D

Ud af impressionismen
Ordrupgaard stiller skarpt på Monets 
berømte billedserier, som førte ham 
på en udviklingsrejse ud af impressi-
onismen og hen imod den moderne 
kunsts friere brug af form og farve. Det 
sker med nogle af hans mest ikoniske 
værker, herunder høstakkene, Lon-
dons broer, katedralen i Rouen samt 
åkanderne fra kunstnerhaven i Giverny. 
Værkerne er udlånt af bl.a. The Metro-
politan og MoMA i New York og Natio-
nal Gallery i London.

24.8—4.12.16

C H R I ST I A N 8.S  PA L Æ

Fra kongehusets gemmer

 Foto: Kamilla Bryndum

 Storm P. i sit atelier. Foto: Storm P. Museet
 Pige med cigaretten, 1909. Foto: Storm P. Museet

 Foto: Anders Sune Berg

Fra kælder til kvist på de kongelige 
slotte slumrer et hav af minder fra 
en svunden tid. Der er ældre og nye 
klædedragter til børn og voksne, et 
helt hattemagerværksted, møbler fra 
de seneste 300 år, kunst, souvenirs 
og mængder af porcelæn og service. 
1.000 kongelige ejendele vises frem 
i en iscenesættelse, der genskaber 
stemningen fra lofter og kældre. Lyse-
kronerne i de prangende rum pakkes 
ind, vinduerne blændes, og tingene er 
hverken blevet repareret, pudset eller 
støvet af. 

22.8.16—26.2.17
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. 

Følg med på danskemuseer.dk. 

Odense Staalskibsværft og 
Lindøværftet hørte i knap 100 
år til Danmarks væsentligste 
virksomheder. Dette tobinds-
værk om de store værfter er 
et resultat af et treårigt forsk-
ningsprojekt på Odense Bys 
Museer med i alt ni forfattere 
fra museer og universiteter. 
Forfatterne har ønsket at 
skrive en art biografi med 
den hovedpointe at se Oden-
se Staalskibsværft som en 
virksomhed, der havde mere 
vidtrækkende betydning end 
blot at bygge store stålskibe. 
Historien om værftets etab-
lering og drift viser, hvordan 
det krævede teknisk, orga-
nisatorisk og ledelsesmæssig 

Odense 
Staalskibsværft 
1918-2012

 Foto: Odense Bys Museer

kreativitet at bygge skibene, 
at opbygge en by og at skabe 
grundlaget for et samfund. 
Og hvordan en hel bydel med 
arbejdere og familier ved en 
stor virksomhed forenede et 
lokalsamfund i fælles erfarin-
ger. Bogværket forbinder på 
den måde de hårde teknologi-
ske og økonomiske tilgange til 
fortiden med de mere bløde 
og kulturhistoriske.

Red.: Jens Toftgaard 
Syddansk Universitetsforlag

Gadens Blikfang
Danske emaljeskilte 
gennem 100 år

I det 20. århundrede blev 
emaljeskilte overalt i sam-
fundet anvendt som uden-
dørsreklame og huskes især 
fra facaderne hos købmænd, 
tobakshandlere, på banegårde 
og pakhuse. Emaljeskilte er 
en særlig kunstart, der i sin 
fremstillingsproces fordrede 
meget akkuratesse og omhu, 
da man skulle påføre en me-
taloverflade smeltet glas. 
Bogen fortæller historien om 
emaljeskilte og dansk kom-
merciel udendørsreklame, 
og erhvervs- og reklamehi-
storie flettes sammen med 
periodens samfundsudvikling. 
Historien om emaljeskilte er 
også fortællingen om industri-
samfundets udvikling og hver-
dagslivet i Danmark i første 
halvdel af det 20. århundrede. 
Bogen er gennemillustreret 
med 421 fotos.

John Juhler Hansen 
Industrimuseet og Forlaget  
Permild & Rosengreen

landets kirker blevet under-
søgt og beskrevet. Den nyeste 
udgivelse i rækken kredser 
om kirkerne i Langelands 
gamle købstad Rudkøbing. Det 
drejer sig om Rudkøbing Kirke, 
det katolske Skt. Bendts Kapel 
og metodistkirken Skt. Peters 
Kirke, der blev revet ned i 
1982. Hver især fortæller de 
tre kirker et stykke af købsta-
dens lange historie. Rudkøbing 
Kirke er byens købstadskirke: 
en lille, forholdsvis velbevaret 
kirke, hvis murværk kan være 
med til at give et fingerpeg 
om, hvornår Rudkøbing blev 
en købstad. 

Red.: Niels Jørgen Poulsen og  
Rikke Ilsted Kristiansen 
Nationalmuseet

Danmarks Kirker
Kirkerne i Rudkøbing

Danmarks Kirker er Natio-
nalmuseets store værk om 
de danske kirker. Arbejdet 
begyndte i 1933, og indtil nu 
er cirka to tredjedele af alle 



51P U B L I K AT I O N E R

I anledning af 100-årsjubilæ-
et for Sorø Museum og Sorø 
Museumsforening præsente-
rer en række forfattere deres 
blik på det lokale museums 
historie, dets bygninger og 
arbejde i Sorø og omegn. 
Artiklerne beretter om alt fra 
Apotekerhaven, der blev ind-
viet i museets have i 2006, til 
det arkæologiske arbejde på 
Bromme-bopladsen og muse-
ets betydning i lokalområdets 
historiske bevidsthed.

Red.: Niels G. Sørensen 
Sorø Museumsforening

Sorø Museums-
forening og Sorø 
Museum 100 år

Museumsforteljingar
Vi og dei andre i 
kulturhistoriske 
museum

Ingrid Vang Nyman 
Pippi fra Vejen

På kulturhistoriske museer 
bliver kulturel identitet og 
kulturelle forskelle formidlet 
til et bredt publikum. Men 
hvilke fortællinger bliver 
egentlig fortalt i disse udstil-
linger? Hvilke billeder af os og 
dem bliver vi præsenteret for? 
Forfatterne sætter fokus på 
samspillet mellem det kolo-
niale og det nationale i norsk 
kontekst. Det sker gennem 
analyser af udstillinger med 
fokus på, hvordan de er kon-
strueret som fortællinger, og 
en indføring i teoretiske og 
metodiske problemstillinger 
knyttet til kulturhistoriske 
udstillinger.

Sigrid Lien og  
Hilde Wallem Nielsen 
Samlaget

Tidsskriftet Nordisk Mu-
seologi indkalder bidrag 
til et kommende sær-
nummer med overskrif-
ten Bodyworks – on the 
use of mannequins, live 
humans and taxidermy 
animals in exhibitions. 
Formålet er at udforske, 
hvilken betydning krop-
pen har haft i udstillin-
ger på især natur- og 
kulturhistoriske museer 
gennem de seneste 150 
år. Ideen er bl.a. at sætte 
fokus på, hvordan måden 
at udstille kroppe på har 
forandret sig gennem 
tiden og afspejler sam-
fundsmæssige værdier 
i bredere forstand. Men 
også hvordan fremstil-
lingen af kroppen giver 
anledning til at diskutere 
museets rolle i samfun-
det. Bidrag sendes til 
as.hjemdahl@gmail.com 
og silje@pinxit.no senest 
1. december 2016. Se 
mere på nordiskmuseo-
logi.org.

Kroppen på 
udstilling 
call for papers

 Ingrid Vang Nyman. 
Vejen Kunstmuseum 2016
Foto: Pernille Klemp

 Panorama af Kellinghusen 
1884 af Friedrich Gottlieb Müller 
(blyant og akvarel på papir). 
Museum Kellinghusen

Kellinghusen hører til barn-
domsminderne i mange hjem. 
Ikke mindst i Sønderjylland, 
hvor mor eller bedstemor 
hægede om arvede kelling-
husen-tallerkener ophængt 
til dekoration i stuerne. Men 
Kellinghusen er også en lille by 
i Holsten, der i sig selv er en 
fortælling værd. Museumle-
der fra Museum Kellinghusen 
Hans-Georg Blum fortæller 
om fajanceproduktionen i 
Kellinghusen, værkstederne 
og afsætningen, mens muse-
umsinspektør Ulla Houkjær fra 
Designmuseum Danmark ser 
på Kellinghusen i forhold til 
fajanceproduktionen i Øster-
søegnene i både Danmark og 
Tyskland. Bogen indeholder 
også Cathrinesminde Tegl-
værks årsberetning og er 
udgivet i sammenhæng med 
en særudstilling.

Red.: Torben A. Vestergaard 
Museum Sønderjylland,  
Cathrinesminde Teglværk

Kellinghusen
En flække og dens 
fajancer
Årsskrift XXIX, 2016

Det er slående, hvor meget 
tegneren bag Pippi-bøgerne 
lignede Pippi. Ingrid Vang 
Nyman var rødhåret og freg-
net, og som Pippi gik hun 
sine egne veje. I bogens fem 
artikler perspektiveres hen-
des liv og virke. Bl.a. skriver 
etnolog Bodil Grue Sørensen 
om Nymans illustrationer til 
det svenske dameblad ”Hus-
modern” og antropologen 
Inger Sjörslev om hendes 
interesse for ”de fremmede”. 
Museumsleder Teresa Nielsen 
fortæller om hendes fascina-
tion af japansk kunst, og dertil 
kommer Ingrid Vang Nyman 
selv til orde i brevcitater og 
en artikel fra 1947 om børns 
kreativitet. Bogen udkommer i 
anledning af udstillingen Ingrid 
Vang Nyman – Pippi fra Vejen 
på Vejen Kunstmuseum.

Red.: Teresa Nielsen 
Vejen Kunstmuseum
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1600-tallets samlinger var 
steder, hvor mennesker samledes 

om alle disse mærkelige ting, 
der naturligt vakte deres 

nysgerrighed. Den nysgerrighed 
skal vi dyrke og værne om. Og holde 

op med at måle vores succes 
i besøgstal.

Museer
Danske
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Faaborg Museum: 
Historisk 

gesamtkunstværk
– ny identitet
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