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Pakning og transport af kunst 
og museumsgenstande

Det kræver mere end blot en lastbil at 
transportere kunst fra ét sted til et andet.

Med den slags opgaver følger store krav til 
den enkelte transportør, der skal håndtere 
kunstværket. Det ansvar er vi vant til at påtage 
os, og vi har gjort det i over 35 år.

UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

Intern omrokering, langdistancetransporter 
og oversøiske forsendelser kan medføre store 
logistiske udfordringer for ethvert museum.

Book os til transport (national, international, 
intern) eller gør brug af vores profesionelle 
eksportpakkeri til store og små pakkeopgaver.

Ring på 4373 5555 eller 
skriv til jh@43735555.dk eller 
besøg os på 43735555.dk/museum og læs 
mere om, hvad vi kan tilbyde af logistikløsninger 
til museumsbranchen.

“What can I say?

I am in shock.

The painting, the charming 
work of a talented amataur.

The packing, crating, and 
remarkable arrival, the work 
of an absolute master.

I would want you on my side 
in any battle small or large.”

Victor Kemp, USA

Hvad siger kunderne?

HVORFOR BRUGE OS?

 Y Egne biler og chauffører 
i hele Vesteuropa.

 Y Forsendelser til hele 
verden via fly, skib, vej 
og kurér.

 Y Professionel håndtering 
af kunst, antikviteter og 
designermøbler.

 Y ISPM 15 certificeret 
pakkeri med speciale i 
eksportkasser.Fine art  ·  Furniture  ·  Artworks  ·  Antiques  ·  Exhibitions
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Kernen i sin 
egenart

Af Majken Astrup og Pernille Thomsen

Hvad tog du med dig ud i livet, og hvad lod du blive i dit barndomshjem? Det spørgsmål be-
handles i skrivende stund på udstillingen Nye Voksne på Det Kongelige Bibliotek. Udstillingen 
handler om transitionen fra et livsstadie til et nyt og stiller spørgsmålet: Hvordan er jeg mig i 
det nye? 

Det spørgsmål er næsten eviggyldigt, når man arbejder i museumsbranchen, men især i år 
2017 hvor museumsstøtten igen er til debat, er det relevant at tale om, hvordan museer gennem-
går transitioner. I sommerens udgave af Danske Museer fik vi et bud fra Frederiksbergmuseer-
nes direktør Astrid La Cour, der skrev, at ”Det giver ingen mening, hvis politikere og museums-
folk i én kommune ønsker de samme rammer og indhold som nabokommunen. I stedet skal vi 
søge mod kernen af det enkelte museums egenart, lade en stærk stedslighed råde og være med 
til at sætte en lokal dagsorden.” 

Men hvordan gør et museum det i praksis? I dette nummer er der tips og tricks at hente, når 
Museum Vestsjælland og Museum Lolland-Falster fortæller om deres samlingsgennemgange: 
Hvordan gennemgår man tusindvis af genstande, opsamlet gennem årtier, med et strategisk 
sigte for øje? Egenarten er også i fokus, når Gertrud Oelsner, direktør for Den Hirschsprungske 
Samling, stiller skarpt på de usynlige museumsarkiver. Her mener hun breve, scrapbøger, foto-
grafier og lignende, der ulig samlingerne ikke er begavet med et inventarnummer. Hun spørger, 
om egenarten i arkiverne kan være med til at understrege det unikke, der gælder hver og en af 
de ejende institutioner? 

Og de tre museer har en pointe. I stedet for at spotte forretningsmodeller og sørge over kul-
turarvens ringe vilkår på overførselsindkomst, er det på tide at tage modellerpinden i den an-
den hånd og søge efter kernen i sin egenart – for at spotte en god forretningsmodel, sagt på godt 
nudansk.

Til argumentationen hører også, at museumsfagligheden ikke kan stå alene. Genstandene 
og arkiverne skal aktiveres. Der skal med andre ord levendegørelse til – og her tænker vi ikke 
på udlejning af museumslokaler som fede venues eller aktiviteter til børnefødselsdage, men 
mere aktiv inddragelse af kunstnere, debattører og samarbejdspartnere, også de kommercielle. 
Som for eksempel i dette nummers artikel om Forsorgsmuseet, der får udsatte anno 2017 til at 
fortælle om udsatte anno 1890. De dyrker de nye formidlingsmetoder og skaber vidensformid-
ling og samfundsdebat om et emne, som fylder meget i dagens Danmark. De nulevende kilder 
giver fortællingerne en autenticitet og et nærvær, som er en evig udfordring for museer med for 
længst døde kilder. Der er flere eksempler på levendegørelse og aktiv inddragelse i dette num-
mer. God fornøjelse!

 Men inden du bliver sluppet løs, kommer der en indrømmelse. Den omtalte søgen efter 
kernen af sin egenart har også været i spil hos os. Ansvaret for et museumsfagligt tidsskrift 
fremkalder nemlig eksistentiel-faglige spørgsmål, og ’Hvordan er jeg mig i det nye’ oversættes 
til overvejelser om vores måde at forvalte redaktørposten på, stoffet, mulighederne, faglighe-
den, diversiteten, og alt det andet. Vi præsenterer med dette nummer vores første fortolkning – 
værsgo! Men også den skal aktiveres, og det ville ikke være moderne, hvis vi ikke opfordrede jer 
til at kommentere på vores tidsskrift. Vælg selv: Insta, fjæs eller mail. Adressen er den samme.
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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, Facebook og Instagram. 

 Ejnar Nielsen, Den blinde pige 
med blomsterne, 1899. 
Foto: Den Hirschsprungske Samling

Er den dag, hvor alle med indsigt i eller 
interesse for museerne senest kan afle-
vere forslag eller ideer til Kulturministe-
riet i forbindelse med revisionen af den 
statslige kulturstøtte. Forslagene skal 
sendes til kum@kum.dk.

Den Hirschsprungske Samling har gen-
optaget Forskerkvarteret, der sætter 
spot på museets forskning og nogle af 
de gemte og glemte skatte fra museets 
samling, der kun sjældent kommer frem 
fra magasinerne. Til Forskerkvarteret 
kan museets besøgende møde husets 
direktør eller inspektører, når de for-
tæller om nogle af de usete, gemte og 
glemte historier i museets forskning og 
samling. Hver gang er der mulighed for 
at se alt fra skitser til kunstnerbreve og 
fotografier, som på grund af de skrø-
belige materialer normalt er gemt væk 
i museets magasiner. Forskerkvarter 
finder sted på museet hver første ons-
dag i måneden kl. 14. 

I N D B L I K

Forskerkvarteret

Der afholdes hvert år et stigende antal 
løb i Danmark, og temaerne spænder fra 
alskens motionsløb til Ironman. Søndag 
den 3. september så en helt ny type løb 
dagens lys, da Stenaldercenter Ertebølle 
afholdt verdens første Stoneman. En 
Stoneman er en familietur i et kultur-
landskab, hvor hele familien skal arbejde 
sammen om at udføre opgaver, som alle 
relaterede sig til stenalderfund gjort i 
Ertebølle. Godt 180 deltog i verdens før-
ste Stoneman. Arrangementet er blevet 
til i et samarbejde mellem P4, Historier 
om Danmark, Vesthimmerlands Muse-
um, DGI og Stenaldercenter Ertebølle. 
Rygtet om Ertebølles Stoneman har 
allerede bredt sig til interesserede uden 
for Danmarks grænser. Stenaldercenter 
Ertebølle er således blevet kontaktet 
med en forespørgsel fra tyske stenal-
derentusiaster, der ønsker at kopiere 
konceptet.

ST E N A L D E R LØ B

Stoneman

1.12
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 Foto: Art+Com Berlin og VejleMuseerne

 Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, 
Aarhus Universitet samt Thomas Boesdal

Beskæftigelsesminister Troels Lund 
Poulsen om lånene fra Arbejdsmarke-
dets Feriefond. Citat fra Politiken d. 17. 
juni/ Ritzau

Hvem ringer man til, når det brænder på 
museet – ud over brandvæsenet? Hvor-
dan får man bragt genstande ud af et 
oversvømmet museum, og hvad får man 
brug for i en nødsituation? Gummistøv-
ler? Plastikposer? Lommelygte? Slots- 
og Kulturstyrelsen har en forventning 
om, at landets statsanerkendte og stats-
lige museer udarbejder bevaringsplaner, 
og anbefaler, at museerne udarbejder 
værdiredningsplaner. I den forbindelse 
er Museumstjenesten nu i færd med at 
udvikle en ABC Beredskabsplan, som 
skal ligge elektronisk og være frit tilgæn-
gelig for alle museer. ABC Beredskabs-
planen er en skabelon, som de enkelte 
museer kan tage udgangspunkt i og lade 
sig inspirere af, når de skal udforme 
deres egen beredskabsplan. Museums-
tjenesten forventer, at skabelonen er 
færdig i løbet af 2018.

R E D N I N G S P L A N E R

ABC 
Beredskabsplan

 
Der er ikke nogen 

tvivl om, at der er skabt 
nogle udfordringer ved, at 

man jo har taget penge – og 
det er et bredt flertal, der har 

gjort det på Christiansborg 
– fra Arbejdsmarkedets 

Feriefond. Men jeg vil gerne 
understrege, at uanset hvad 

skulle pengene betales tilbage 
under alle omstændigheder. 

Det er jo ikke donationer, 
der er givet, men lån. 
De skal tilbagebetales 

og indfries.
 

Egtvedpigen og hendes grav er på listen 
over de ti største arkæologiske opdagelser 
i verden. Hun er et ikon for dansk bron-
zealder og en central figur i fortællingen 

om Danmarks fortid. Vejle Museerne står 
i spidsen for et nyt oplevelsescenter, der 
skal tiltrække flere besøgende til Egtved 
og skabe synergi til lokalområdets beboere 
og til hele udviklingen i Vejle Ådal. Hele 
området på fem hektar er tænkt ind i de 
nye planer. De travleste besøgende har 
mulighed for at opleve udstillingen på 20 
minutter, men centret inviterer også til 
flere timers eller dages ophold på områ-
det, der er tiltænkt shelters, legepladser 
og bålsteder, der alle vil bidrage til at ska-
be en helstøbt fortælling om Egtvedpigen 
og hendes liv.

LO KA LT SA M A R B EJ D E

Nyt 
oplevelsescenter 
om Egtvedpigen

Ulvene har været i Danmark i knap fem år, 
og interessen er uformindsket. Derfor har 
Naturhistorisk Museum i Aarhus udviklet 
en ny hjemmeside med et online kort, hvor 
man kan få et overblik over sikre ulveob-
servationer fra Thy-ulven i 2012 og frem til 
i dag. Alle kan indsende mulige ulveobser-
vationer til museet, der tjekker op på ob-
servationen og taster den ind i databasen. 
Naturhistorisk Museum Aarhus håber med 
Ulveatlas.dk at præsentere veldokumente-
ret og forskningsbaseret viden om ulvene 
i Danmark. Håbet er, at mere oplysning vil 
være med til at forebygge bekymringer og 
imødegå konflikter mellem ulve og menne-
sker. Se mere på www.ulveatlas.dk.vv

DATA BAS E

Ulveatlas
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Moesgaard Museum ved Aarhus har 
afsluttet de marinarkæologiske un-
dersøgelser af Hjarnø-bopladsen, der 
stammer helt tilbage fra 5400-4500 
f.Kr. Bopladsen har allerede leveret en 
hjortetaksøkse med skaft, et hunde-
kranie, en ornamenteret padleåre og 
en næsten komplet bue. Bopladsen har 
været under udgravning i en årrække 
og er nu afsluttet med et internationalt 
metodeudviklingsprojekt, hvor Moes-
gaard Museum har samarbejdet med 
et australsk forskerteam. Moesgaard 
Museums marinarkæologer har forsøgt 
at identificere køkkenmøddinger med 
seismisk udstyr, så man fremadrettet 
kan identificere stenalderbopladser på 
den baggrund. Med en udvikling af den-
ne nye metode kan man blive bedre til 
at skelne mellem skallag, der er skabt af 
mennesket eller ved naturens hånd, og 
på den måde undgå unødige indgreb i 
stenalderbopladserne.

TÆ T T E KA M

Stenalderboplads 
gennemgået med 
seismisk udstyr

 Foto: Peter M. Astrup, 
Moesgaard Museum

Fra et konserveringssynspunkt kan muse-
umsopbevaring med offentlig adgang være 
et kontroversielt emne. Mennesker bety-
der lys, luftforurening og risiko for fysiske 
skader. Under ICOM-CC-konferencen i 
København blev en ny model præsenteret 
af Sabine Cotte på vegne af Aparna Tan-
don: museumsopbevaring med offentlig 
adgang som bevaringsindsats efter na-

turkatastrofer. I foråret 2015 blev Nepal 
ramt af to voldsomme jordskælv. Mange af 
museernes magasiner og udstillinger var 
ødelagte, og genstande lå spredte og itu 
mellem murbrokker. For at sikre restaure-
ringen og den fremtidige bevaring af Ne-
pals kulturarv indgik man i et samarbejde 
med UNESCO. Nepals økonomi er primært 
baseret på turisme, og museerne var 
stærkt afhængige af at tiltrække besøgen-
de hurtigst muligt efter katastrofen. Der 
blev derfor udviklet en midlertidig opbe-
varingsløsning til Nepals Nationalmuseum, 
som dels skulle fungere som bæredygtig 
opbevaring for genstandene, mens museet 
var under genopbygning, dels skulle være 
tilgængelig for offentligheden og formidle 
genstandenes historie på en interessant 
og vedkommende måde. Genstandene er 
primært pakket i opbevaringsmaterialer, 
men udvalgte genstande ligger eller hæn-
ger fremme til beskuelse sammen med et 
skilt, der informerer om genstandens brug 
og historiske betydning. Museet er i dag 
genåbnet.

KATAST RO F E I N DSAT S

Offentlig adgang 
som bevarings-
indsats efter 
naturkatastrofer

Norges Dronning Sonja åbnede den 1. 
oktober udstillingen Store formater – 
kloge hænder om Tommerup Keramiske 
Værksteds virke gennem 30 år på CLAY 
Keramikmuseum. Dronning Sonja har en 
stor personlig interesse for keramik og 
er selv udøvende kunstner. Hun har flere 
gange besøgt og arbejdet på Tommerup 
Keramiske Værksted og bidrager også 
til udstillingen på CLAY med et værk, 
der er skabt på værkstedet i Tommerup. 
Med udstillingen Store formater – kloge 
hænder markerer CLAY Keramikmuseum 
jubilæet med en præsentation af en lang 
række værker, der gennem tre årtier er 
kommet ud af ovnene i Tommerup.

ROYA L Å B N I N G

Dronning Sonja 
åbnede udstilling på 
CLAY
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Museer indsamler, fortolker 
og formidler kulturarven for 
at styrke menneskers dialog 
og refleksion om deres liv og 
verden. Men den kulturarv, 

der er vigtigst at bevare, 
forandrer sig i takt med, at 

verden gør det. Derfor må et 
fornuftigt system nødvendigvis 

give plads til at støtte også 
det ukendte. Det, vi ikke 

har fantasi eller viden til at 
forudse i dag, men som er 

indlysende vigtigt om ti år. 
Der skal være mulighed for, at 

nye museer statsanerkendes 
med det formål at varetage 

kulturarvsopgaver, der ikke 
dækkes af andre museer.

8 museumsdirektører om de forbedrin-
ger, som et nyt system også skal dække, 
i en kronik i Berlingske Tidende d. 3. juni.

Hvordan arbejder museerne med deres 
samlinger i dag? Og hvordan er de for-
bundet til resten af museet og med det 
omgivende samfund? Hvordan kan sam-
lingerne medvirke til udviklingen af en 
identitet både for museet og lokalområ-
det? Hvordan kan man udfordre den tra-
ditionelle måde at tænke i museer på, 
og hvorledes skal man definere museers 
rolle i politisk og socialt omskiftelige ti-
der? Fra 9-12. november afholder NEMO 
(Network of Museum Organisations) 
sin 25. årlige konference, som foregår i 
Ghent i Belgien. Her vil repræsentanter 
fra Europas nationale museumsorgani-
sationer, museumseksperter, interes-
senter og lobbyister fra den europæiske 
kulturelle sektor debattere og udveksle 
viden på området. Tilmelding senest d. 
6. november: Ne-mo.org.

U DSY N I

Konference om 
museumskollektio- 
nernes muligheder

Fra den 22-24. november afholdes 
Exponatec i Køln. Det er en kombination 
af en konference og en messe for mu-
seer. Der vil være ca. 160 stande fra 16 
lande samt en lang række foredrag, op-
læg og debatter. The European Heritage 
Association præsenterer prisvindende 
museumsprojekter, en række restau-
rerings- og konserveringsprojekter fra 
hele verden præsenteres, ligesom en 
række projekter med brug af nye tek-
nologier formidles. Læs mere på www.
exponatec.com. 

U DSY N I I

Exponatec 
Cologne

 Exponatec 2015
Foto: Oliver Wachenfeld

 Foto: Vikingemuseet Ladby

Med 4,5 hektar ny jord at råde over 
kan Vikingemuseet Ladby nu forbedre 
tilgængeligheden, udvide formidlingen 
og gøre museet til et bedre udflugtsmål. 
I foråret 2018 er det planen, at museet 
kan imødekomme gæster med en række 
nye tiltag: et levende kulturlandskab ned 
mod fjorden, forbedret tilgængelighed, 
bedre stiforløb og udvidet formidling 
af især det rekonstruerede vikingeskib. 
Med den nye jord er det tanken at gen-
skabe et græsnings- og kystoverdrevs-
landskab med få spredte bevoksninger. 
De nyindkøbte jordområder ligger i dag 
i græs og kan med få tiltag gøres let 
tilgængelige og rekreative. Der bliver 
etableret stier gennem landskabet, og 
der plantes enkelte træer og buske 
med udgangspunkt i vikingetidens kul-
turlandskab. Området omkring højen/
skibsgraven åbnes ved at fjerne ældre, 
levende hegn/krat, og der skabes re-
kreative områder, hvor besøgende kan 
nyde mad, lege, men også søge ro og 
fordybelse.

U DV I D E L S E

Vikingemuseet 
Ladby bygger ud

http://www.exponatec.com/
http://www.exponatec.com/


-med nye LED lyskilder der opfylder kravet 
til skånsom og rigtig belysning i udstillingslokaler,  
med god farvegengivelsen og minimal UV / IR stråling. 

Få et gratis konsulentbesøg, 
kontakt os på 5628 8000, eller info@hojagerbelysning.dk
-vi har ekspertisen.

Udskift de gamle
og uøkonomiske
lyskilder...

HB virksomheds præsentation

VIS NEMT OG HURTIGT BILLEDER OG VIDEO
i høj kvalitet på de nye professionelle skærme fra Panasonic med 
indbygget USB Media Player til 24/7 drift. Indsæt et USB stick og 
billederne vises automatisk eller brug det gratis PC-software til at 
lave playlister, planlægge afspilning, tænd/sluk mv.

AV-HUSET A/S  ·  TLF 5577 4030   ·   INFO@AV-HUSET.DK   ·   WWW.AV-HUSET.DK

NYHED!
43”, 49”, 55” og 65”

Fra december også
i 70” og 80”



Conservation and Restoration Supplies – since 1880

www.deffner-
 johann.com



D A N S K E  M U S E E R  4  — 2 0 1 712

Danmarkshistorier

Eli, Mette, Henning og Richardt er eksperter i hjemløshed 
og socialt udsathed. De har prøvet det selv og mærket 
konsekvenserne på egen krop. I projektet Skjulte 
Danmarkshistorier bruger de deres personlige erfaringer 
og oplevelser til at give os alle et blik ind i fortidens og 
nutidens socialt udsatte.



13

Danmarkshistorier

U D S AT T E  K I L D E R

 Richardt Aamand. 
Richardt fortæller historien 
om den unge prostitue-
rede Rasmine Sofie Skov. 
Richardts og Rasmines liv 
minder meget om hinan-
den, selvom de er født med 
75 års mellemrum. 
Foto: Jón Bjarni Hjartarson

Skjulte

Danmarkshistorier

anmarks Forsorgsmuseum står bag 
projektet Skjulte Danmarkshistorier, 
som er 12 dokumentarfilm, der fortæl-
ler historier om udsatte liv på tværs 

af tid. Historierne skulle fortælles fra de udsat-
tes perspektiv. Hverken trænede værter eller 
historikere skulle udlægge objektive sandheder 
om ”de fattige mennesker” i fortiden. Fokus var 
rettet mod eksperter, der kunne fortælle seeren, 
hvordan det føles at være fattig, udsat og hjemløs 
– kort fortalt, mennesker, der har prøvet noget 
tilsvarende selv.

De 12 film består af tre skæbnefilm og ni tema-
film. De tre skæbnefilm tager os på en rejse tilba-
ge til en tid, hvor fattiggårde og arbejdsanstalter 
var det primære middel til bekæmpelse af fattig-
dom og hjemløshed. Her fortæller vores nutidige 
skæbner Eli, Mette, Henning og Richardt om 
fortidens Rasmine, Albert og Peter, som alle var 
indlagt på Svendborg Fattiggård og kæmpede en 
hård kamp for at finde en plads i samfundet. I de 
ni korte temafilm danner forholdene på fortidens 
fattiggård udgangspunkt for samtaler om livet 
som socialt udsat og hjemløs i Danmark i dag. Her 

D
Af Jeppe Wichmann Rasmussen

museumsinspektør, Danmarks Forsorgsmuseum 
Svendborg
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vender de nutidige fortællere en række emner, 
som er centrale i deres liv, bl.a. svigt, misbrug, 
døden, kærlighed, hjem og ensomhed.

Udsattes liv på tværs af tid
I en af skæbnefilmene fortæller Richardt sin 
egen historie og historien om Rasmine, som blev 
indlagt på Svendborg Fattiggård fem gange fra 
1900-1904. Rasmine og Richardt er født med 75 
års mellemrum. Rasmine i 1886, og Richardt i 
1961, men de to har en del tilfælles. De har begge 
været på børnehjem, de har begge været hjem-
løse, og de har begge været prostituerede som 
ganske unge. ”Jeg er nok lidt forelsket i Rasmine. 
Måske fordi jeg kan relatere så meget til hendes 
situation, jeg føler mig på en måde beslægtet med 
hende,” sagde Richardt under en af projektets 
workshops.

I en anden skæbnefilm fortæller Eli, som er 
tidligere misbruger, om ”fattiggårdens skræk” Pe-
ter Jørgensen, der ligesom Eli blev anbragt uden 
for hjemmet som barn. Peter blev født i 1875, og 
mellem 1894 og 1909 blev han indlagt på Svend-
borg Fattiggård 27 gange. Eli kan spejle sig i Peters 
opvækst og hans mistro til autoriteter. Mistroen 
udmøntede sig i Peters tilfælde i aggressiv, volde-

lig og provokerende adfærd, og for Eli i en ulyst til 
at indrette sig på samfundets præmisser, natte i 
detentionen og utallige disciplinærstraffe i hæren, 
hvor børnehjemmet mente, at hans temperament 
kunne finde anvendelse.

Mette og Henning udgør en duo, der fortæller 
om Albert, en alkoholiseret, homoseksuel skibs-
tømrer, som efter skilsmissen fra sin kone i 1924 
forsvinder ud af både hendes og deres fælles 
børns liv. Mette og Henning har begge, på hver 
deres måde, haft ødelæggende misbrug. I Hen-
nings tilfælde endte det med et forlist ægteskab 
og en kamp for at genvinde børnenes tillid, og i 
Mettes tilfælde begyndte misbruget i et voldeligt 
parforhold. På hver deres måde kan de relatere til 
Alberts historie.

Parallellerne mellem de historiske personer 
og de nulevende er mange. Eli, Mette, Henning 
og Richardt forstår Rasmine, Albert og Peter på 
en mere personlig måde, end de fleste andre gør. 
De kan spejle sig i deres modgang og nedture, for 
de har oplevet noget tilsvarende i deres egne liv. 
Med deres fortællinger gør de museet såvel som 
gæsten opmærksom på nye aspekter af historien. 
De giver en troværdig og autentisk stemme til 
dem, der aldrig selv har haft én, og deres  

 Eli Maqe. I en af 
projektets tre skæb-
nefilm fortæller Eli 
historien om Peter 
Jørgensen aka “Fat-
tiggårdens Skræk”. 
Foto: Instafilm

 Peter Jørgensen 
(f. 1875) bedre kendt 
som “Fattiggårdens 
Skræk”. Peter blev 
indlagt på Svendborg 
Fattiggård 27 gange 
fra 1894-1909. Peter 
var frygtet på Fat-
tiggården, hvor han 
gentagne gange kom 
i klammeri med de 
ansatte. 
Foto: Svendborg 
Byhistoriske Arkiv



15U D S AT T E  K I L D E R



D A N S K E  M U S E E R  4  — 2 0 1 716



17U D S AT T E  K I L D E R

SKJULTE DANMARKSHISTORIER

Skjulte Danmarkshistorier blev gennemført 
i vinteren 2016/17 som en del af satsningen 
Historier om Danmark. Projektet skulle 
udvikle og producere en række dokumen-
tarfilm – 12 i alt – som formidler historier 
om fattige, hjemløse og socialt udsatte 
danskere, før og nu. Filmene kan opleves på 
Danmarks Forsorgsmuseum eller på www.
skjultedanmarkshistorier.dk. Skjulte Dan-
markshistorier er blevet til i et samarbejde 
mellem Danmarks Forsorgsmuseum, For-
sorgscenter Sydfyn, Instafilm og SAND – de 
hjemløses landsorganisation. Projektet er 
støttet af Nordea-fonden og Slots- og kul-
turstyrelsen. 

erfaringsbaserede refleksioner viser, at vi som 
samfund ikke har løst problemerne endnu. Det 
gør deres perspektiv på fattiggårdens skæbner 
vigtigt og samtidsrelevant.

Samarbejde, proces og fremtid
Projektet strakte sig over to måneder med work-
shops, studiedage og optagelser. Den komprime-
rede proces betød, at projektet fyldte meget i 
deltagernes hverdag, som i forvejen bød på andre 
udfordringer. For nogle var det svært at overskue 
programmet, og de sprang ret hurtigt fra. Andre 
følte, at de historiske skæbner lå så tæt op af 
deres egne, at det mentalt var for hårdt, mens fire 
holdt fast i hele projektet og blev projektets an-
sigter og formidlere. Der var fra begyndelsen afsat 
masser af tid til uformelle snakke om løst og fast, 
om liv og hverdag, følelser, politik, samfunds-
mæssig forandring og mangel på samme. Et rum 
blev skabt, hvor deltagerne fra forsorgshjemmet 
og SAND, De Hjemløses Landsorganisation, bidrog 
på lige fod med museums- og filmfolk.

Det var vigtigt, at deltagerne fra forsorgshjem-
met og SAND forstod, at Skjulte Danmarkshistorier 
var et samarbejdsprojekt, og at deres individuelle 
bidrag, forslag og ønsker var et helt grundlæg-
gende element. Det var positivt for deltagerne at 
blive mødt med almindelige forventninger uden 
fokus på deres sociale problemer som andet end 

 Fire af projektets 
fortællere. Fra venstre 
Mette, Henning, Eli 
og Richardt. 
Foto: Instafilm

en værdifuld erfaring, der kunne bidrage til pro-
jektets tyngde og den historie, der skulle fortæl-
les. Projektet tilbød dem en mulighed for at blive 
hørt og aktivt være med til at skabe noget, som 
har værdi for andre – en meningsfuld opgave og 
en form for ”kulturaktivering”, der gav deltagerne 
mod på tilværelsen også efter projektets afslut-
ning.

 Rasmine Sofie 
Skov (f. 1886). Ras-
mine blev indlagt på 
Svendborg Fattiggård 
fem gange mellem 
1900-1904. Første 
gang var hun blot 14 
år gammel og kort 
forinden blevet an-
holdt for prostitution. 
Foto: Svendborg 
Byhistoriske Arkiv
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2014 havde Rigsrevisionen og Kulturstyrel-
sen en række kritikpunkter af statsaner-
kendte museers samlingsvaretagelse. To år 
senere formulerede Slots- og Kulturstyrel-

sens udpegede Strategiske Panel en række punk-
ter, såkaldte key learnings, som de enkelte muse-
er i deres arbejde hver for sig og i fællesskab bør 
arbejde på at inkorporere. Punkter, som skal være 
med til at rette op på Rigsrevisionens kritik, og 
som fokuserer på behovet for fælles og samlede 
strategier, visioner og arbejdsmetoder på tværs af 
museernes arbejde med samlingerne. 

Det Strategiske Panel efterspørger desuden, 
at museerne i højere grad træder i karakter vedr. 
indsamling af immateriel kulturarv og indsamling 
af nutidens historie i en global, digital tidsalder. 
Men der foreslås også en fælles koordineret ind-
sats museerne imellem med nedsættelse af en 
task force, der skal kunne koordinere og bidrage 
til vidensdeling i forhold til samlingsvaretagelse 

I
DET STRATEGISKE PANEL

Til at rådgive Slots- og Kulturstyrelsen på 
museumsområdet er der efter museums-
loven nedsat et strategisk panel med tilhø-
rende tre museumsudvalg for henholdsvis 
kunst-, kultur- og naturhistorie. 

Det strategiske panel har til opgave at 
identificere udviklingsmuligheder og po-
tentialer for museumsområdet generelt. 
Panelet rådgiver om nationale strategier 
og indsatsområder i relation til Slots- og 
Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til 
udvikling af museumsområdet. 

De sidste år har der i museumsverdenen 
været fokus på museers arbejde med 
genstandssamlingerne. Baggrunden er 
Rigsrevisionens kritikpunkter fra 2014 
og den efterfølgende etablering af Det 
Strategiske Panel. Formålet er fælles 
strategier og arbejdsmetoder samt en 
efterspørgsel på at modne indsamlingen 
af en stadig større immateriel kulturarv.

Af Lene Tønder Buur
museumsinspektør og historiker, 

Museum Lolland-Falster

Museumssamlinger
for fremtiden

B A G G R U N D
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og udarbejdelse af samlingsstrategier, og som 
samtidig kan hjælpe med koordinering og im-
plementering heraf. En udtalt bekymring på 
museerne lyder f.eks., at i iveren for at udskille 
genstande kan museerne ukoordineret komme 
til at kassere og dermed miste genstandstyper, 
der tidligere var helt almindelige. Nedsættelse 
af en fælles instans, et eksternt organ på tværs 
af museerne, der kunne koordinere indsamling, 
udskillelse og bevaring, ville kunne imødegå 
sådanne bekymringer.

Fra strategi til handling
På Organisationen Danske Museers årsmøde i 
2016 og ved forskellige seminarer har Slots- og 
Kulturstyrelsen i de sidste år fokuseret på at 
få museerne i gang med udskillelsesarbejdet. 
Mange museer opbevarer mængder af genstan-
de, som igennem tiden aldrig er blevet indregi-
streret, og hvor medarbejdere, der har stået for 
indtaget, ikke har fået videregivet oplysninger 
om historien om de enkelte genstande. Med 
revisionen af museumsloven i 2012 blev det del-
vist lettere for museer at udskille uregistrerede 
genstande uden proveniens uden godkendelse 
fra styrelsen. Men der er brug for endnu mere.

Som opfølgning på Rigsrevisionens og Det 
Strategiske Panels arbejde har Slots- og kul-
turstyrelsen udtrykt ønske om at gøre admi-
nistrationen og forarbejdet med udskillelse af 
genstande smidigere og lettere for det enkelte 
museum. Museerne er glade for, at der er fokus 
på smidiggørelse af processerne i erkendelsen 
af, at arbejdet tager tid og til tider kan føles 
overvældende. I takt med at flere museer ud-
skiller genstande fra samlingen, har styrelsen 
også fået mere arbejde med administrationen 
af museernes ansøgninger, og dette har formo-
dentlig også betydet, at der er et ønske om at 
lette processen. Imens museerne venter på, om 
der fra styrelsen kommer et decideret udspil, 
afprøver museerne forskellige arbejdsmodeller, 
som kan lette arbejdet.   

Læs her om Museums Lolland-Falsters og 
Museum Vestsjællands arbejde med at effektivi-
sere udskilningsprocessen.

4 000 genstande blev på ét år gen-
nemgået på Museums Lolland-Fal-
ster. 1000 af dem blev udskilt, mens 
andre 19.000 genstande i samlingen 

blev flyttet direkte til bedre magasinforhold. 
Projektet hed Samlingen for fremtiden, og for-
målet var en samlingsgennemgang med kultur-
historisk sigte forud for flytning til nye magasin-
forhold. I fremtiden har Museum Lolland-Falster 
nu en såkaldt positivliste med temaer og perio-
der, som samlingen og bevaringen skal fokuse-
res omkring. Det giver fokus på de genstande, 
der skal bevares, og mindre på udskillelsen.

Baggrunden for projektet var Slots- og Kul-
turstyrelsens kvalitetsvurdering af museet i 
2015. Her var anbefalingen, at der skulle sorte-
res i den arv af genstande, som var resultatet 
af sammenlægningen mellem Museet Falsters 

 I 2016 gen-
nemgik Museum 
Lolland-Falster ca. 
4000 genstande; en 
indsats, der fortsæt-
ter de kommende 
år. En kulturhistorisk 
samlingsgennemgang 
kan trække uanede 
ressourcer uden 
kontrol med arbejds-
processerne. Her er 
det kasser med min-
dre genstande, der 
er blevet pakket på 
paller for at blive kørt 
på nyt magasin. 
Foto: Museum 
Lolland-Falster

Af Lene Tønder Buur

Fokus på at bevare
– ikke på at udskille

KEY LEARNINGS FRA DET 

STRATEGISKE PANEL

Det strategiske panel har udarbejdet 3x5 så-
kaldte key learnings, eller læringspunkter om 
man vil, inden for områderne ledelse, skole og 
samlinger. Alle fem punkter under hvert områ-
de er beskrevet individuelt, og der er knyttet 
en løsning til udfordringen – se dem på Slots- 
og kulturstyrelsens hjemmeside: Slks.dk.
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Minder, Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Re-
ventlow-Museet Pederstrup. Museet skulle lægge 
et kulturhistorisk perspektiv på samlingen med 
henblik på at udarbejde en bevaringsplan med 
kulturhistorisk sigte. På besøget gav styrelsen 
udtryk for, at museet let kunne udskille ca. 1/3 
af genstandssamlingen, et udsagn, som museets 
ledelse, lokale politikere og embedsmænd bed 
mærke i som et mål for museets fremtidige ind-
sats på samlingsområdet.

Allerede i 2016 foretog tre medarbejdere i 
forskelligt omfang den egentlige kulturhistoriske 
samlingsgennemgang. Det blev besluttet at kon-
centrere samlingsgennemgangen om de store og 
mellemstore genstande, som stod frit på hylderne 
på magasinet, da tidsstudier viste, at det tog læn-
gere tid at gennemgå kasser med mindre nedpak-
kede genstande. Desuden viste skimmeltests, at 
de små, nedpakkede genstande ingen eller stort 
set ingen skimmelkoncentration havde. Ca. 19.000 
genstande er dermed blevet flyttet uåbnede.

Genstandsdatabasen – et vigtigt redskab
Rent praktisk blev der udarbejdet en genstands-
database. Det skulle være nemt at håndtere den 
kulturhistoriske vurdering af de enkelte genstan-
de for lettere at kunne prioritere genstandenes 
kulturhistoriske værdi i forhold til de opsatte 
kriterier og til hinanden. Ved hjælp af et udtræk 

 Pga. skimmel på 
genstandene var det 
nødvendigt at have 
beskyttelsesudstyr og 
-værn på under arbej-
det.
Foto: Museum 
Lolland-Falster

 Alle genstande uden gen-
standsfoto er blevet fotograferet. 
Foto: Museum Lolland-Falster
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fra museets registreringsdatabase, Regin, blev en 
vurderingsmodel lagt oven på Regin-dataene, og 
den gjorde det muligt at ensrette og effektivisere 
arbejdet. Således at den udarbejdede datamodel 
passede til styrelsens retningslinjer vedr. udskil-
lelse. Hensigten var, at administrationen ved en 
eventuel udskillelsesproces blev så gnidningsløs 
som muligt. 

Samlingsgennemgang  
– den lokale fortælling i højsædet

Ved udgangen af 2016 var ca. 4.000 genstande 
fra museets magasin i Maribo blevet gennemgået, 
heraf skulle ca. 3.000 genstande bevares i sam-
lingen, ca. 1.000 genstande ønskede museet at 
udskille. 

Museets vurdering viste, at langt de fleste af de 
gennemgåede genstande havde lokal betydning. 
De stammede bl.a. fra landbrugssamlingen, køb-
stadssamlingen og håndværkssamlingen. Færre 
genstande havde enten regional, for eksempel 
områdets sukkerroedyrkning og maskinfabrikker, 
eller national betydning, for eksempel roe- 
polakkernes historie, Toreby-malerens arbejder 
og genstande fra Femø Kvindelejr. 

Den store samling af genstande med lokal 
betydning er netop relevant, fordi museum Lol-
land-Falsters opgave er at fortælle de tusindvis 
af spændende historier, som kulturarven på 
Lolland-Falster rummer, selvfølgelig relateret til 
den store nationale historie, for på den måde at 
sætte den lokale kulturhistorie i perspektiv. Der-
for er landbrugssamlingen også én af de delsam-
linger, som bevares, da landbruget er en del af 
Lolland-Falsters DNA. Både historisk og i dag har 
landbruget en central rolle, en rolle, som museet 
gennem årtier har både forsket i og formidlet. 

Derfor bliver eksistensen af landbrugssamlingen 
på Museum Lolland-Falster også indskrevet i mu-
seets kommende kulturhistoriske bevaringsplan. 

Positivlisten – en kulturhistorisk bevaringsplan
Projektet omfatter også udarbejdelse af en så-
kaldt positivliste, dvs. en liste over de temaer og 
perioder, Museum Lolland-Falster ønsker at foku-
sere indsamlingen omkring og bevaringen af. Såle-
des får vi vendt fokus fra udskillelse til bevaring og 
skabt en såkaldt kulturhistorisk bevaringsplan. 
En foreløbig liste over Lolland-Falsters Stiftsmu-
seums tidligere indsamlings- og bevaringsområder 
er blevet udarbejdet, og dele af disse temaer 
kommer naturligt til at blive indarbejdet i en ny 
positivliste for Museum Lolland-Falsters gen-
standssamling. Et udkast til en positivliste er såle-
des blevet udarbejdet i løbet af 2016, men denne 
liste skal udbygges i årene 2017-19. 

Indsatsen fortsættes
Samlingsgennemgangen på magasinet i Maribo 
blev afsluttet ved udgangen af 2016, men arbej-
det er langt fra færdigt. Indsatsen med projekt 
Samlingen for fremtiden fortsætter i 2017-2019 
på museets forskellige magasiner i Nykøbing F. og 
Maribo.

Desuden følger arbejdet med at udarbejde en 
bevaringsplan med kulturhistorisk sigte, hvor den 
foreløbige positivliste over fokusområder eventu-
elt skal udvides. I hvert fald skal det afprøves, om 
positivlisten fungerer på andre dele af samlingen 
for på den måde at skabe et øget fokus på de 
mange fine og spændende genstande, som Muse-
um Lolland-Falster ligesom øvrige danske museer 
har i samlingerne. Således vil vi på danske museer 
i højere grad kunne nedtone fokus på antallet af 
genstande, som kan udskilles, en holdning, der i 
udpræget grad findes inden for museumsverde-
nen i disse år, og i stedet fokusere på samlinger-
nes indhold.

 Det er indimel-
lem nogle barske 
valg, som et museum 
kommer til at stå 
overfor i forbindelse 
med en samlingsgen-
nemgang. I respekt 
for genstandene og 
for tidligere inspek-
tørers arbejde søger 
Museum Lolland-Fal-
ster i dag efter papi-
rer med begrundelser 
for indtaget. Findes 
der ingen dokumen-
tation, er det ofte på 
baggrund af ganske 
få oplysninger, at en 
faglig beslutning om 
bevaring eller udskil-
lelse af den enkelte 
genstand foretages. 
På billedet ses, hvor-
dan genstande, som 
skal bevares i samlin-
gen, er blevet mærket 
med rød, gul og grøn 
for at markere udskil-
lelse, undersøgelse 
eller bevaring.
Foto: Museum  
Lolland-Falster

En åbning, som Museum Lol-
land-Falster har forsøgt sig med 
i forbindelse med processen, og 
som smidiggør udskillelsesproces-
sen væsentligt, er bl.a. at undlade 
at indsætte fotos af genstandene i 
ansøgningen om udskilning. Muse-
ets tidligere ansøgninger har vist, 
at indsættelse af fotos i bilagene 
har være en ressourcekrævende 
proces. Samtlige gennemgåede 
genstande er blevet fotograferet 
og har enten foto pålagt i Regin, 
og dermed i Museernes Samlinger, 
eller internt på museets drev. I 

ansøgningen har vi derfor henvist 
til fotos i Museernes Samlinger. 
Desuden har de museer, som har 
haft udskillelseslisterne i høring, 
samt styrelsen haft mulighed for at 
rekvirere fotos fra museet. 

Det er en model, som Museum 
Lolland-Falster anbefaler i det 
fortsatte arbejde. Alternativt kun-
ne man tænke sig, at Slots- og Kul-
turstyrelsen faciliterede en digital 
portal, hvor det enkelte museum 
kunne uploade genstandsfotos af 
genstande, der var i høring mht. 
udskillelse. 

INGEN FOTOS I ANSØGNINGEN LETTER PROCESSEN
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ange af jer kender det. Hylder, ska-
be, ja hele rum eller bygninger fyldt 
til bristepunktet med gamle ting 
og sager. Vi plejer at kalde dem for 

genstande. Måske for at de får et skær af noget 
større, noget vigtigt, da de nu er særligt udvalgt 
til at komme på museum.

På Museum Vestsjælland havde vi før projekt 
Fra Samlinger til Samling mange af disse rum. 
Samlingerne deri havde fundet vej til museet i 
perioden 1907-2013 og var derved museets arv fra 
fem mindre lokalmuseer, der i 2013 fusionerede 
til Museum Vestsjælland. Ønsket var at gå fra at 

Af Rikke Elise Roos
cand.mag, museumsinspektør

Fra Samlinger til 
Samling

M

have mange små delsamlinger til at have én fæl-
les samling, der i fremtiden kunne være en aktiv 
medspiller i udviklingen af museets forsknings- og 
formidlingsprofil. 

Bevaringsplan som afsæt
Teamet bestod af to museumsinspektører og en 
konservator. Konservatoren tog hul på arbejdet 
med en bevaringsplan og lagde ud med at gen-
nemgå samtlige magasinrum: Det termiske klima, 
lysforhold, fysisk sikkerhed, skadedyr og brand-
sikkerhed i lokalerne blev beskrevet. Resultatet 
herfra blev brugt til at prioritere arbejdet med at 
tømme utidssvarende magasinrum, og vi kunne på 
dette grundlag begynde med de magasiner, hvor 
genstandene havde det dårligst. Undervejs er der 
kasseret en del, og vi har sågar, som det første 
museum i Danmark, fået tilladelse til salg af mu-
seumsgenstande.

Selvom vi var tvunget til at starte fra en ende 
af med samlingsgennemgangen, havde vi behov 
for et overblik. Størstedelen af samlingen var 
registreret med udgangspunkt i Den Grønne Re-
gistrant, der faktisk var den eneste fællesnævner 
for genstandene. Som bekendt består Den Grøn-
ne Registrant af en lang række kategorier inddelt 
efter funktionsbestemte emner. I teorien er det 

 I disse nyind-
rettede lokaler hos 
Jystrup Brugsfor-
ening kunne de lokale 
i 1906 købe deres 
køkken- og mindre 
landbrugsudstyr mv. 
Fine ting, som her ses 
på hylderne og under 
loftet, finder vi nu – 
slidte og bulede – i 
museets samlinger, 
hvor husgeråd og 
landbrugsredskaber 
har været en af de 
store indsamlingska-
tegorier. 
Foto: Ringsted Arkiv
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Nu ved vi, hvad vi har
Samlingen viste sig fint at repræsentere fem kul-
turhistoriske museer, der havde fokuseret på at 
dokumentere lokale by- og landerhverv. Overord-
net set kunne vi dele samlingen ind i tiden inden 
faglig ledelse (før ca. 1955) og i tiden efter. I star-
ten havde museerne indsamlet ustruktureret og 
med det formål at sikre genstande, der var ved at 
forsvinde ud af brug. Gradvist blev indsamlingen 
mere struktureret, og fra 1980-2000 fik museerne 
mere fokuserede indsamlinger. Der blev omkring 
år 2000 formuleret nogle regionale specialer, som 
vi faktisk kan se afspejle sig i tallene fra Regin. 
Hurra – der var altså sammenfald mellem, hvad 
muserne havde ønsket at indsamle, og hvad der 
rent faktisk blev indsamlet!

 I Museum Vestsjælland (MVE) 
er der stor forskel på samlingens 
størrelse i de enkelte afdelinger. For 
MVE’s samlede genstandssamling 
ser fordelingen af nyere tids sam-
ling ud som på cirkeldiagrammet 
her. (Den arkæologiske samling 
indgår ikke i tallene.)
MHO (Holbæk) tegner sig for den 
største andel i samlingen med 37% 
(55.456 genstandsnumre), OKM’s 
(Odsherred) samling udgør 24% 
(36.363), SVM’s (Sorø og Slagelse) 

21% (31.613) og KAM’s (Kalund-
borg) 11% (16.692). RMV (Ringsted) 
står for den mindste andel, der 
udgør 7% (10.789) af den samlede 
MVE-genstandsmængde. Fordelin-
gen bekræfter os i antagelsen om, 
at de ældste museer har de største 
genstandssamlinger. Men den 
fortæller os for eksempel også, at 
den markante opbremsning i ind-
samling, der er effektueret i Sorø 
over de seneste 10-15 år, kan ses i 
genstandsmængden. 

37%

24%

21%

11%

7%

SVM

K
A

MRMV

M
HO

OKM

således, at samtlige genstande skal være forsynet 
med mindst én af disse registrantkoder. Så vi be-
gyndte at tælle.

Vi ønskede overblik
Systematisk fra den ene ende af Den Grønne 
Registrant til den anden, slog vi op i Regin for at 
se, hvilke genstande der fandtes. Resultatet blev 
visualiseret i grafer og cirkeldiagrammer, så an-
tallet af genstandsgrupper og fordelingen på de 
fem afdelinger blev tydelig. Vi valgte at bibeholde 
Regins opdeling på de fem fusionerede museer 
for fremadrettet at være i stand til at kassere og 
indsamle ud fra fælles behov i samlingen. Eksem-
pelvis ville vi undgå at kassere alt fra vores ældste 
delsamlinger, der trods sparsom proveniens og 
funktionsoplysninger i registreringerne er med til 
at bevare variationen i den nye fælles genstands-
samling og også vise indsamlingshistorikken, der 
har varieret over tid.

Ikke alle genstande var registreret i Regin, da 
de enten var indsamlet før den digitale tidsalder 
eller var en del af et registreringsefterslæb, som 
vi også skulle til livs. For at kunne vurdere om 
resultaterne fra Regin kunne tages til indtægt for 
den samlede samling, ønskede vi at sammenholde 
med vores nedskrevne viden om samlingen fra 
årsskrifter og visionsplaner mv. Vi ville kontrollere, 
om der var overensstemmelse mellem dét, man 
havde ønsket at indsamle, og dét, der rent faktisk 
fandtes i samlingen. Teamet gik derfor i gang med 
at se arkivmaterialet igennem. Oplysningerne blev 
suppleret med beretninger om de nyeste forhold 
fra de tidligere ledere og samlingsansvarlige in-
spektører.

SALG AF MUSEUMSGENSTANDE

Som det første museum i Danmark fik Mu-
seum Vestsjælland i 2016 tilladelse af Slots- 
og Kulturstyrelsen til at sælge en museums-
genstand. Der var tale om en indrammet 
samling af pengesedler, der var registreret 
på museet i Odsherred, men uden nogen 
form for proveniens. 
Der står ikke noget i museumsloven om, 
at museer ikke må sælge ud af deres sam-
ling. Moralsk kan det være problematisk, 
da der kan opstå en gråzone. Hvorfor skal 
en privatperson donere, hvis museet kan 
sælge videre senere hen? Hvorfor skal en 
privatperson donere, hvis der kan tjenes på 
genstanden?
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 På billedet her 
ser vi arbejderne fra 
Kærup Hovedgård 
ved Ringsted i 1933. 
Forklæder (bemærk 
tre forskellige mo-
deller) og kjoler, som 
disse piger bærer, 
samt arbejdsjakker og 
skjorter fra mændene 
har været samlet 
bredt ind i hele Mu-
seum Vestsjællands 
område. Sko og støv-
ler fylder omvendt 
mindre i samlingen – 
de blev sandsynligvis 
slidt op. 
Foto: Ringsted Arkiv

Dateringsmæssigt viste der sig dog store usik-
kerheder i tallene fra Regin. I én afdeling var kun 
24% af de registrerede genstande dateret, mens 
den afdeling med størst andel af daterede gen-
stande kom op på 81%. Fordelingen af genstande 
på tidsperioder er derfor yderst problematisk, og 
det er derfor kun muligt at sige noget overordnet 
om genstandsfordelingen over tid – at samlingen 
fordeler sig jævnt fra 1700-tallet og frem, med 
kun få genstande fra efter ca. 1970. Her var såle-
des et område, vi bør sætte ind overfor i fremti-
den. Vores genstande skal dateres, og fremtidig 
indsamling bør fokuseres på nyere tid efter 1970.

Én prioriteret, fælles samling
Da alle vores genstande er håndteret eller er i 
proces, har vi nu mulighed for at kategorisere 

og prioritere genstande efter deres behov for 
konservering, således at vi kan komme på forkant 
med genstandshåndteringen for fremtidige ud-
stillinger og forskningsprojekter. Bevaringsplanen 
er blevet en aktiv medspiller, der kontinuerligt 
ajourføres og er garant for samlingens tilstand.

Resultatet af projektet giver os en enestående 
mulighed for at se fremad og beslutte, hvilket 
fokus vi ønsker for samlingen. Overblikket gør 
samlingen til en aktiv medspiller i en fælles udvik-
ling af museets forsknings- og formidlingsprofil. 
Genstande i ringe stand uden proveniens er for 
længst sorteret fra, og proveniens og den gode 
historie er ikke længere tilstrækkelig for acces-
sion. Museum Vestsjællands samlinger skal ikke 
dække alle aspekter af kulturhistorien, men i ste-
det koncentrere sig om områder, der har særlig 
betydning for os, lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt.

 Tekstiler fylder godt i Museum Vest-
sjællands samling. Hovedgruppe ’N-Dragt 
og Smykker’ er inddelt i fem undergrupper. 
N01-Dragt i almindelighed, N02-mands-
dragt, N03-Kvindedragt, N04-Barnedragt, 
N05-Smykker. Under hver af disse under-
grupper er dragtdelene fordelt efter deres 
placering på kroppen. Denne systematiske 
gruppeinddeling gør det nemt at overskue 
søjlediagrammerne med afdelingernes gen-
standsfordelinger.

På de fem afdelinger har der overordnet 
set været indsamlet ens – flest kvindedragt-
dele, mindre antal børnedragtdele og fær-
rest mandsdragtdele. Der skal derfor være 
en virkelig god grund til at indsamle yderli-
gere kvindetøj, hvorimod mandsdragten og 
barnedragen ikke er lige så velbelyste. F.eks. 
mangler vi beklædningsgenstande fra efter 
1970, hvorved en nyere datering ville kunne 
underbygge en fremtidig indsamling inden 
for kvindetekstiler.
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H en over de sidste fire år har serien af 
SMK Fridays omkodet SMK’s rum og 
skabt en ny museumsoplevelse. Syv 
aftener om året har SMK uden for 

den normale åbningstid præsenteret et bugnen-
de program af kunstperformances, film, musik, 
korte omvisninger, ekspert og artist talks i 6-ti-
mers-bobler af midlertidighed. De tilbageven-
dende events er ikke bare en anden måde at gå 
på museum på, men bør også anses som et ud-
stillingsformat i sin egen ret. Et udstillingsformat, 
der kan rumme noget andet end en traditionel 
udstilling.

Et udstillingsformat til midlertidighed
Med støtte fra Bikubenfonden kunne SMK i sep-
tember 2013 slå dørene op til den første SMK 
Fridays. Det overordnede format har ligget fast fra 
starten: Aftenåbent fra kl. 16 til 22 med en masse 

 Kunstnerne Kirsten Astrup og Mathias Krygers 
performance cabaret I am the oat (2016), hvor SMK’s 
medarbejderkantine og storkøkken blev scene for en 
kabaret om nedskæringer, arbejdsvilkår og fællessang. 
Foto: Magnus Kaslov Af Magnus Kaslov

museumsinspektør på Museet for Samtidskunst, 
tidligere oplevelsesudvikler på SMK

Midlertidige
muligheder

Om SMK Fridays som udstilling og om 
særudstillinger som events
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at opleve i en anderledes atmosfære med drinks, 
musik og street food – og det har vist sig at være 
både populært og levedygtigt. Hen over de sid-
ste 4 år har lige over 100.000 mennesker besøgt 
SMK Fridays med et gennemsnitligt besøgstal på 
ca. 3.700 mennesker pr. aften. Programmet har 
været nyt til hver event, sammensat ud fra skif-
tende temaer. Et tema var for eksempel romantik, 
hvor aftenen bød på screeninger af ny og ældre 
videokunst, en række ekspertforedrag og artist 
talks i museets samlinger, musik, et crash-kursus 

 Kunstner Alexan-
der Tovborgs to timer 
lange messe med 
titlen POPVLVS SAN-
CTVS (2014) på SMK’s 
scene. POPVLVS 
SANCTVS prædikede 
til publikum, invitere-
de dem på kirkekaffe 
og kiks til et sound-
track af deeptrance 
og gregoriansk mun-
kesang. 
Foto: Magnus Kaslov

 Kunstnergruppen 
og bandet Synd og 
Skams Rockband i 
retrospekt (2016). En 
retrospektiv koncert 
i en tom udstillings-
sal, der på en gang 
var performance og 
koncert. 
Foto: Magnus Kaslov

i romantikken, korte omvisninger og en kunstper-
formance kommissioneret til aftenen. Temaet var 
valgt for at sætte fokus på museets nyerhvervelse 
af værket Efter stormen fra 1817 af Caspar David 
Friedrich.

Midlertidigheder i events og særudstillinger
SMK Fridays-formatet er formet til at understøtte 
de sociale aspekter af et museumsbesøg og sæn-
ke dørtærsklen, så der bliver kortere fra tanke til 
besøg for folk, for hvem det sociale er en lige så 
stor motivation for et museumsbesøg, som en 
specifik udstilling. Kort sagt at skabe en stærk 
reason-to-go, der giver folk et ekstra incitament, 
så de kommer afsted. Og vel at mærke at gøre det 
på en måde, der fagligt og kunstnerisk passer til 
museet.

I sit væsen er bevæggrundene for et event-
format som SMK Fridays ikke meget anderledes 
end de bevæggrunde, der ligger bag opfindelsen 
af særudstillingen som format. Særudstillingen, 
der til forskel fra traditionelle samlingsudstillin-
ger netop ikke er permanent, men med hjælp fra 
indlån fra andre museer og samlinger skaber f.eks. 
et tematisk eller biografisk fokus i museets sam-
ling. Og skaber en grund for museets brugere til 
at besøge museet hyppigere. 

Performanceudstilling — ny kunst i nyt format
På SMK Fridays blev det hurtigt tydeligt, at med 
så mange mennesker i museet på en gang var 
der skabt en social situation, som kunne rumme 
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 Kunstner Lea Guldditte Hestelunds stedsspeci-
fikke performance WOD for plaster casts (2015), hvor 
Afstøbningssamlingens muskuløse mandekroppe 
blev spejlet i Gulddittes WOD – workout of the day. 
Foto: Magnus Kaslov

 Foto: Magnus 
Kaslov

noget andet end den normale museumssituation. 
Det var ikke bare oplagt at skræddersy formid-
ling til, men også til at kommissionere ny kunst til 
at passe ind i. At mere end 1.000 mennesker er 
samlet til en kunstbegivenhed samtidig, er en ny 
situation i Danmark, der selvfølgelig har parallel-
ler til ferniseringer, men er noget markant andet. 
Afsøgningen af det territorium blev i samarbejde 
med dygtige kunstnere til en lang række hybri-
de performative værker, der bruger eventens 
vi-er-her-her-og-nu-sammen som et integreret 
element. 

Nye formidlingsmuligheder
SMK Fridays-formatet skaber nye muligheder for 
at udstille og kommissionere ny kunst. Samtidig 
er det også exceptionelt godt til mundtlig for-
midling og samtale. Et af de stærkeste formid-
lingselementer er det korte art talk-format, hvor 
museets omvisere på 15. min går til et værk efter 
eget valg ud fra aftenens tema. Det skarpvinklede 
format holder den sociale situation for øje. Det 
er langt nok til, at en pointe kan udfoldes, men 
ikke mere. Art talken er et kvalificeret og ’opini-
oneret’ skub og en samtalestarter. Deltagerne 
må selv tænke og tale videre over inputtet.  Fordi 
formatet garanterede et stort publikum, har det 
været muligt at finde publikum til selv meget spe-
cialiserede ekspert talks og delevents. Folk, der 
allerede er på museet og er åbne for at tage ting 
ind, som de måske ikke præcist ved, hvad er. Det 
genkendelige format binder elementerne sammen 
og bringer kunst og perspektiver inden for ræk-
kevidder, der måske ellers ikke ville have været 
reason-to-go i sig selv.

Et af de store potentialer ved et eventformat 
som SMK Fridays er også, at for en aften kan et 
tema filtrere en samlings- eller særudstilling og 
etablere et nyt narrativ, der kan være et andet 
end udstillingens normale. 

Videre perspektiver  
— hybrider mellem event og særudstilling

Potentialet til at kunne rumme noget andet med 
midlertidige formater har også ledt til andre typer 
af events, der strækker midlertidigheden og bliver 
hybrider mellem udstilling og event. Et særligt 
vellykket projekt er kunstner Søren Aagaards 
østersbar Edulis (2017). I en uge var Aagaards 
østersbar installeret i SMK’s sal med guldalderens 
hovedværker. Projektet afsøgte skæringsflader 
mellem Guldalderens nationalromantik og det nye 
nordiske køkken. Når østersbaren ikke var i brug 
og åben for gæster, stod den som skulpturel in-
tervention i samlingen.

Mellem eventens kompakte energi og udstillin-
gens mere udstrakte aktualitet forekommer der at 
være et stort og frodigt territorium af forskellige 

midlertidigheder med forskellige formidlings- og 
kommunikationsmuligheder. At se på en-aftens-
events og midlertidige udstillinger som to mulige 
midlertidigheder ud af mange åbner også for at 
afsøge andre hybride formater og tænke nyt i for-
hold til de etablerede konventioner for, hvordan 
et museum udstiller.

Magnus Kaslov, cand.mag. tidligere oplevelses-
udvikler på SMK. Kuraterede SMK Fridays fra pro-
jektets start i september 2013 til maj 2017. Er nu 
museumsinspektør på Museet for Samtidskunst.
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mende samlinger af malerier og skulpturer, mange 
af os har, men snarere om nogle imponerende sam-
linger af breve, fotografier og andre arkivalier. Det 
meste er ”usynligt”, blandt andet fordi det ikke, som 
tilfældet er med samlingerne, er registreret med 
inventarnumre; de tilhører en slags supplerende 
materialegruppe, som kun få har kendt og færre  
benyttet. Den Hirschsprungske Samlings arkiver 
tæller omtrent 25.000 breve, skrevet af det 19. år-
hundredes kunstnere og kunsthistorikere især, men 
også af andre kulturpersonligheder og mediefolk fra 
den tid. Fotografier, scrapbøger m.v. udgør en an-
den gruppe i arkiverne. Andre museer har lignende 
samlinger, måske ikke ligefrem proportionalt hvad 
angår ophavsmænd og –kvinder, måske heller ikke 
kvantitativt. Men jeg antager, at vi deler udfordrin-
gerne omkring, hvordan vi forvalter den imponeren-
de kulturarv, der gemmer sig her? Og sikkert også 
udfordringerne omkring, hvad vi skal bruge den til? 
Men måske kunne arkiverne være en af byggestene-
ne til også at gøre museet til det refleksionsrum, der 
giver plads til den fordybelse, som museerne også 
har et ansvar for at forvalte i en tid, hvor mulighe-
derne er så mange, at vi måske ofte hastigt er videre 
til det næste. Museernes mange arkiver rummer et 
særligt potentiale for at kigge tilbage og i dybden og 
tage den viden med os, så vi møder fremtiden på et 
historisk bevidst grundlag. Og måske kan det oven 
i købet være med til at understrege det unikke, der 
gælder hver og en af vores institutioner? Tør man tro 
en kommentar i Politiken d. 8. september, tegner sig 
en ny tendens i samfundet: Bingewatching er yt, og 
vi efterspørger i stedet fordybelse. De fleste museer 
tilbyder det allerede i flere forskellige formater, men 
måske kan vi også anvende vores arkiver strategisk 
i denne sammenhæng? De fleste af vores arkiver 
rummer et sjældent reservoir af potentiel ny viden. 
En viden, der kan være med til at skabe en historisk 
bund og kommentar til mange aktuelle debatter 
som nu eksempelvis tidens brændende spørgsmål 
om det antropocæne. Den diskussion kan såvel 
vores kunstsamlinger som historiske arkiver være 
med til at nuancere og belyse, og inden for kunst-
museernes rækker kan man pege på, at eksempelvis 
1800-tallets landskabsmalerier er vigtige kilder til 
det begreb, vi i dag kender som det antropocæne. 
Eller hvad med tidens udbredte trang til selvfrem-
stillinger? Det interesserede også en række kunstne-
re omkring år 1900, hvad både kunstværker og arki-
valier kan være med til at pege på. En række fonde 
har i disse år fået øjnene op for de skatte, arkiverne 
rummer. Og tak for det! For der er behov for at få 
gjort det usynlige synligt. At få arkiverne frem i lyset 
og stille dem til rådighed må være et første skridt; at 
aktivere dem i samspil med forskellige interessenter 
kunne være det næste. Blandt andet herigennem 
kan vi som museer bidrage til den fordybelse, debat 
og refleksion, der også er brug for. 

Af Gertrud Oelsner
Direktør for Den Hirschsprungske Samling

an fornemmer det måske, når man 
først er sluppet ind af den tunge dør, 
der lader besøgende arbejde for sagen, 
hvis de vil indenfor: Livtaget med en 

dør uden moderne mekanik er i bogstaveligste for-
stand porten ind til noget, der for mange besøgende 
kan opleves som en rejse tilbage til en anden tid. 
Det gælder antageligt i overført forstand de fleste 
af os, men specifikt også for Heinrich og Pauline 
Hirschsprungs samling i Stockholmsgade i Køben-
havn. Museet er en af den slags særlige tidslommer, 
hvis autenticitet, og for nogen lidt anakronistiske 
stemning, kunne være et bud på et af de museer, der 
endnu ikke for alvor er blevet del af den ensretning, 
som Ulla Tofte skrev om i en tidligere museums-
stafet. De fortættede ophængninger, møblerne og 
intime rum bidrager alle til oplevelsen, men som 
i de fleste gode familiehistorier er der mere under 
overfladen end det, man aktuelt ser. Historien her 
handler ikke alene om de mere eller mindre svul-

 Gertrud Oelsner
Foto: Jesper 
Edvardsen

MUSEUMSSTAFETTEN

Museumsstafetten er skrevet af og givet videre til skiftende 
skribenter, der har at gøre med museernes virke. Formålet 
er at nå ud i alle afkroge af museumslandskabet, belyse 
vidt forskellige emner og få nye stemmer ind i debatten. 
Indlæggene tager fat i alt fra konservering, undervisning og 
formidling til kulturpolitik og forskning. Læs alle indlæg på 
danskemuseer.dk/museumsstafetten

M

Ud af 
arkivkasserne



Siden 1979 har Topdanmark og Danske Museer sammen leveret  
fordelagtige forsikringer til museer. 

Og selvom meget har ændret sig, siden samarbejdet startede, så er  
fordelene stadig gode – vi følger nemlig med tiden. 

Når I vælger Topdanmark, får I derfor altid forsikringer, der er  
tilpasset jeres aktuelle behov. Derudover får I:

 y Forsikringsvilkår udviklet i samarbejde med branchen

 y Bonusudbetaling 

 y Mulighed for selv at bestemme konserveringsværdien

Få mere at vide om, hvilke fordele vi kan tilbyde jer – kontakt Janne 
Baumgarten på 44 74 33 94 eller skriv til jab@topdanmark.dk.  
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Meget har ændret  
sig siden 1979 – men 
det gode samarbejde 
holder stadig!
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Museer bidrager til 
ny metode til vurdering af 

kulturmiljøer
Af Henrik Schilling

Journalist
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Kulturhistoriske museer har bidraget 
til Arkitektskolen Aarhus’ nyudvikle-
de metode til screening af kulturmil-
jøer. Det har inddraget museerne på 
en ny måde.

t kulturmiljø er et geografisk afgrænset 
område, der afspejler væsentlige træk 
af den samfundsmæssige udvikling i 
Danmark. For eksempel et område om-

kring en nedlagt sukkerfabrik, der fortæller en 
historie om måden at bygge og drive industri på 
fra slutningen af 1800-tallet og frem. Kulturmil-
jøer kan tiltrække tilflyttere, styrke turismen og 
fremme erhvervsudviklingen i yderområderne. Det 
konkluderer Arkitektskolen Aarhus efter at have 
kortlagt mere end 900 kulturmiljøer i projektet 
Umistelige kulturmiljøer i Danmarks yderområder. 
Konklusionen bygger på en nyudviklet metode til 
screening af kulturmiljøer: ”SAK”, som tager ud-
gangspunkt i de eksisterende kulturmiljøer. SAK 
giver kommunerne et bedre overblik over deres 
kulturmiljøer, så de kan arbejde strategisk med at 
udvikle og styrke lokalområdet. Metoden er udar-
bejdet i samarbejde med og støttet af Realdania.

Screenes ud fra syv kriterier
Screeningen gennemføres ud fra syv kriterier, for-
klarer Mogens A. Morgen, professor ved Arkitekt-
skolen. ”Kulturmiljøerne screenes klassisk i relati-
on til kulturhistorie, arkitektur og integritet, altså 
hvor intakt og velbevaret er kulturmiljøet. Men 
SAK-metoden vurderer også potentialet i forhold 
til erhverv, bosætning, turisme og kulturformidling. 
De fem væsentligste kulturmiljøer udpeges i den 
enkelte kommune med fokus på kulturmiljøets 
bærende fortælling. Det er afgørende, at den 
opleves på stedet og kan aflæses i kulturmiljøets 

fysiske elementer.”
Et eksempel på SAK-metodens fokus er Lol-

lands nedlagte, men velbevarede sukkerfabrikker, 
hvis bygninger rummer en bærende fortælling 
om mere end 100 års industrihistorie, som stadig 
kan aflæses tydeligt. Investorer har givet suk-
kerfabrikkerne nyt liv og nye funktioner i form af 
boliger og erhverv, som sikrer deres bevarelse og 
fortsatte brug.

Bevarer gennem nye funktioner
En række danske museer har medvirket i arbej-
det, og Øhavsmuseet og Museum Lolland-Falster 
har specifikt bidraget til udvikling af metoden. 
Peter Thor Andersen, direktør for Øhavsmuseet 
i Faaborg, forklarer, at metoden er stærk, fordi 
den skal anvendes på tværs af kommunerne og 
dermed giver et fælles sprog omkring kultur-
miljøer. Han bakkes op af souschef ved Museum 
Lolland-Falster Anna Elisabeth Jensen, der har 
ansvar for Guldborgsund og Lolland Kommuner. 

   Holeby Sukkerfabrik i Lolland Kommune 
er et vidnesbyrd om Lollands forening af landbrug 
og fabrik, bønder og arbejdere i egnens identitets-
bærende sukkerproduktion. Fabrikskomplekset er 
blevet renoveret, bruges til nye formål og forener 
muligheder for erhverv, turisme, kultur og oplevelse.
Foto: Museum Lolland-Falster
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Hun fremhæver, at SAK-metoden har bidraget 
med en ensartet gennemgang af kulturmiljøerne 
i hendes to kommuner, der ellers er præget af 
en meget uensartet kulturmiljøregistrering. Det 
har ved gennemgangen af hendes kommuner 
vist sig at være en stor fordel, at den overord-
nede screening gør det muligt at sammenligne 
bygningskulturarv og kulturmiljøer på tværs af 

administrative grænser. Hun glæder sig også over, 
at SAK sætter et vægtet fokus på kulturmiljøer 
med et udviklingspotentiale. ”Metoden fokuserer 
målrettet på registrering af kulturmiljøernes be-
varingsværdi, samtidig med at den skeler til, at 
kulturmiljøerne skal have en fremtidig funktion i 
lokalområdet. Dermed sikrer kommunerne, at kul-
turarven kan bevares gennem bevidst udvælgelse 
af den kulturarv, som har et potentiale, der kan 
fremme turisme, bosætning og erhvervsudvikling,” 
siger Anna Elisabeth Jensen. 

Udfordringer ved metoden
Peter Thor Andersen er enig, men mener, at det 
kræver mere end blot udpegning af egnede kul-
turmiljøer for at tiltrække investorer. Og man kan 
ikke opdele miljøerne i erhvervszoner, turistzoner 
og bosætningszoner. ”I Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne er der mange enkeltmandsvirksomheder med 
base i hjemmet, og dermed flyder begreber som 
erhverv, bosætning og turisme sammen. SAK-me-
toden kan med fordel udvikles til at tage hensyn 
til dén udfordring, som formentlig findes i mange 
yderområder,” siger Peter Thor Andersen.

UMISTELIGE KULTURMILJØER

I projektet Umistelige kulturmiljøer i Dan-
marks udkantsområder har Arkitektskolen 
Aarhus sammen med en række danske 
museer og kommuner screenet 900 kultur-
miljøer i 22 kommuner.
Læs mere om projektet, download meto-
debeskrivelse og se kulturmiljørapporterne 
for hver af de 22 kommuner på http://aarch.
dk/info/research/kulturmiljoer/ og https://
realdania.dk/projekter/kortlaegning-af-kul-
turmiljoeer 

 Lyø By i Faaborg- 
Midtfyn Kommune 
udgør en harmonisk 
helhed med mange 
oplevelsesmæssige 
kvaliteter for både 
kultur, oplevelse og 
turisme. De bærende 
bevaringsværdier 
knytter sig til den 
bevarede bebyg-
gelsesstruktur med 
krogede gader, gade-
kær, kirke, stengær-
der, beplantning og 
de mange bevarede 
gårde og huse og 
sammenhængen med 
det omkringliggende 
landskab.
Foto: Museum 
Lolland-Falster
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Omvendt, fortæller Anna Elisabeth Jensen, har 
Lolland-Falster formået at forene investorer og 
kulturmiljøer. Det har tilført helt nye funktioner til 
øernes nedlagte sukkerfabrikker, hvor fabrikken i 
Holeby blandt andet rummer Visual Climate Cen-
ter, som formidler klimaforandringer.

En anden udfordring for museerne er de fire 
nye kriterier, som Peter Thor Andersen mener, 
slører transparensen. Han har som museumsmand 
sværere ved at forklare præcis, hvorfor to umid-
delbart sammenlignelige kulturmiljøer prioriteres 
forskelligt, men det er nok prisen, man må betale, 
for at gøre begrebet mere rummeligt, konkluderer 
han.

Anna Elisabeth Jensen ser gerne større om-
råder med flere kulturmiljøelementer udpeget 
og en større kobling mellem kulturmiljøer og na-
turværdier. ”Vi ønsker at skabe en sammenhæng 
mellem flere fortællinger og tilføje fortællinger om 
fortidsmindelandskab og istidslandskab i priori-
teringen af ellers ligeværdige miljøer, fordi disse 
faktorer er relevante som mulige ressourcer, men 

 SAK-metoden beskriver grafisk de syv elementer og struk-
turer, der indgår i kulturmiljøets bærende fortælling, i det her 
tilfælde Holeby Sukkerfabrik. Hvordan opleves den, og hvor 
aflæselig er den. Hvordan er kulturmiljøets tilstand, og er der 
aktuelle bevarings- og udviklingsindsatser. Det skaber et ef-
fektivt og sammenligneligt grundlag, som giver overblik over 
kulturmiljøernes styrker og svagheder og kvaliteter og poten-
tialer. Vurderingen sker på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lavest, 
og 5 er højest. Vurderingen grupperes således i høj værdi (4-5), 
middel værdi (3) og lav værdi (1-2). Vurderingen af de forskelli-
ge parametre indsættes i et vurderingsdiagram for hvert af de 
screenede kulturmiljøer, så der enkelt og overskueligt skabes 
grafisk overblik til sammenligning af kommunens forskellige 
kulturmiljøer.

KULTURHISTORISK

ARKITEK-
TONISK

INTEGRITET

TURISME

BOSÆTNING

ERHVERV

KULTUR/OPLEVELSE

VÆRDISÆTNING

Kommune: Lolland Kommune
Kategori: Industrimiljø – Fabriksanlæg, 
 Råstofudvinding, Jernbane

EMNE I KOMMUNEPLAN
Omfang: Kulturmiljø nr. 36
Udpeget i kommuneplan: Nej
Adgangsforhold: Delvist offentlig adgang

POTENTIALEVURDERING

de kan også være barrierer for turisme, bosætning 
og erhvervssammenhæng”.

Flytter museernes tilgang
Begge museumsfolk er enige om, at blikket udefra 
har været guld værd. ”Projektet tilførte nye vinkler 
på kulturmiljøarbejdet. Det udfordrede, fordi det 
nu ikke alene var historiefaglige kriterier, muse-
erne skulle forholde sig til, men også det arkitekt-
faglige blik og planlæggerblikket samt ikke mindst 
vidensdeling i et aktivt, lokalt netværk,” fortæller 
Peter Thor Andersen.

Han fremhæver, at det gode ved metoden er, 
at andre fagligheder kobles på samt dialogen med 
ejere og brugere, der med deres ikke-museale til-
gang til kulturmiljøerne udfordrer museumsfolke-
ne. Det flytter tilgangen hos museerne, som ikke 
længere kan tillade sig kun at tænke i bevaring og 
i fastholdelse af kulturmiljøerne. ”Det er dog en 
tilgang, Øhavsmuseet allerede hylder, for hverken 
museer, kommuner eller foreninger har ressourcer 
til at opkøbe alle historiske ejendomme blot for at 
bevare, det er også bydende nødvendigt at tilføre 
bygningerne tidssvarende og fremadrettede funk-
tioner,” slutter Peter Thor Andersen.

 Holeby  
Sukkerfabrik i Lolland 
Kommune.
Foto: Museum 
Lolland-Falster
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år DR’s store historiesatsning, Histori-
en om Danmark, ruller over skærmen 
lørdag aften, ser mere end en million 
danskere med. En million danskere, 

som lytter interesseret til dygtige og vidende mu-
seumsinspektørers beskrivelser af fortiden og til 
Lars Mikkelsens gennemgang af de vigtigste fund 
og historiske genstande, vi har på de danske mu-
seer. Aldrig før har så mange fået så meget ud af 
Vedbækfundene, Skrydstruppigen, Solvognen og 
alle de andre kulturskatte, der er med i program-
serien.

Derfor er det nærliggende at spørge, hvad 
museerne og alle vi, der arbejder med museums-
formidling, kan lære af Historien om Danmark. 
Hvordan kan vi overføre den brede befolknings 
begejstring for danmarkshistorien fra tv-stuerne 
til museernes udstillinger?

Man kan let få den tanke, at sammenlignin-
gen er urimelig. At det, der tiltrækker de mange 
seere, er iscenesættelsen med skuespillere i 
gennemførte kostumer, den kendte vært, den 
fremragende produktion og billedæstetik – som 
tilsammen giver en formidlingsmæssig kvalitet, 
der ligger uden for de fleste museers økonomiske 
rækkevidde. Og ja, alt det spiller selvfølgelig en 
rolle, men jeg vil påstå, at seriens vigtigste ingre-
diens er noget, alle museer kan gøre brug af.

Det er fortællingen, der griber os
Den største forskel på Historien om Danmark og 
den formidling, man oplever på de fleste museer, 
er nemlig selve fortællingen og ikke iscenesæt-
telsen af den. Det, at vi bliver inviteret ind i en 
stor, sammenhængende og afrundet fortælling 
om Danmarks udvikling ”fra den yderste istid og 
årtusinder frem”. Det er vores mere eller mindre 
ubevidste trang til at følge den fortælling til ende 
– vores såkaldte ’narrative begær’ – der gør de 

museumsgenstande og historiske fakta, som ele-
gant flettes ind i fortællingen, interessante for os.

Det er i øvrigt præcis det samme greb, der har 
gjort Kongerækken til en af de mest populære 
podcasts herhjemme. Helt uden levende billeder 
og for et helt andet budget. Grebet kan overføres 
direkte til museerne, som med fordel kan skifte 
fokus fra de enkelte genstande til sammenhæn-
gende fortællinger, der binder udvalgte genstande 
sammen. Ikke nødvendigvis som en afløser for 
formidling af hver enkelt genstand, men som et 
supplement til de mange besøgende, der motive-
res af helstøbte fortællinger.

Det kan lyde banalt. Og der er masser af muse-
er, der i dag knytter fortællinger til museumsgen-
stande. Men her taler vi om det omvendte: At tage 
udgangspunkt i en større fortælling, som leder 
den besøgende igennem museet med nedslag 
ved de relevante genstande. Det er her, det store 
potentiale ligger i forhold til at engagere den bre-
de befolkning.

Diskussionen om mobiltelefonens  
formidlingspotentiale bør starte her

Det er også her, mobiltelefonen kommer til sin ret 
som formidlingsredskab. Den gør det netop muligt 
at skabe ikke bare én, men flere forskellige for- 
tællinger på kryds og tværs igennem museet. Eller 
tilmed at skabe fortællinger, som udspiller sig på 
tværs af forskellige museer, binder dem sammen 
og motiverer de besøgende til at besøge dem alle, 
drevet af trangen til at følge fortællingen til ende. 

Museers overvejelser om brug af mobiltelefo-
nen og andre digitale virkemidler handler alt for 
ofte om teknik. Men for brugerne er det vigtigste 
ikke, om der bliver brugt AR, VR, iBeacons, inter-
aktive installationer eller noget helt syvende.

De vil bare gerne have en god historie.

N

 Rasmus Lybæk
Foto: Rasmus Lybæk

Af Rasmus Lybæk
direktør, USEEUM

Hvad kan museerne lære af 
Historien om Danmark?

KO M M E N TA R
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Af Sally Thorhauge
Ph.d.

Lighed i lærende 
partnerskaber mellem 

skole og museum

Forskning viser, at et succesfuldt samar-
bejde mellem skolen og museet kræver 
deltagelse og engagement fra begge 
sider. Museet yder ikke en service, og 
skolen er ikke en kunde. De skal være 
ligeværdige partnere i et lærende part-
nerfællesskab.

n kunde-serviceyder-relation baserer 
sig pr. definition på et ulige magtfor-
hold. Selvom magtforholdet mellem to 
organisationer opfattes som forskelligt, 

behøver det ikke at have en negativ indflydelse på 
relationen mellem de personer, der skal samar-
bejde. En museumsinspektør og en lærer vælger 
selv, hvordan grænsen mellem deres praksisser, 
fagligheder og ansvar skal navigeres og forhand-
les. De partnerskaber, hvis samarbejde resulterer 
i et ægte lærende partnerskab, er dem, hvor hver 
partner udviser en stor nysgerrighed efter at lære 
om den andens praksis samt en stor villighed til at 
dele egen praksis med den anden.

Etienne Wenger-Trayner forsker i relationen 
mellem mennesker med forskellige praksisser, 
f.eks. mennesker med forskellige faglige baggrun-
de, som kan lære at samarbejde og oparbejde et 
‘lærende partnerskab’. Ifølge Wenger forudsætter 
et ægte lærende partnerskab mellem f.eks. en 
skole og et museum, at begge parter ønsker og 
arbejder åbent for både at bringe egen og den 
andens praksis i spil i det fælles forehavende. På 
den måde skabes en læringsarena mellem dem, 
hvori begges praksisser kan befrugte hinanden, og 
et ægte lærende partnerskab kan opstå og agere.

Hvornår går det galt?
I mit feltarbejde oplevede jeg to eksempler på 
fejlslagne samarbejder mellem skole og museum. 
Samarbejder, der tidligere havde været velfun-
gerende, med vellykkede undervisningsforløb 
og læringsmættede elever til følge. I de aktuelle 
samarbejder var der kommet nye lærere ind, som 
ikke havde erfaring med at samarbejde om deres 
undervisningsforløb med museumsinspektører, 
og som ikke blev introduceret for, hvordan deres 
museum-skole-partnerskab plejede at fungere.

I det ene eksempel opfattede lærerne skolen 
som ”kunde” i samarbejdet og museet som ”ser-
viceyder”. Museumsinspektørerne følte sig sat 
ud på et sidespor i dette samarbejde. Museets 
kvaliteter som læringsmiljø kom ikke i spil. I deres 
øjne var museet blevet gjort til en eksotisk kulisse 
for elevernes forløb og formidlingsprodukter, som 
i virkeligheden lige så godt kunne være foregået 
hjemme på skolen. Lærerne var til gengæld til-
fredse med forløbet; de var ikke blevet bragt ud 
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af deres komfortzone, og eleverne havde lært 
det, de plejede. 

I det andet eksempel var kunde-service-
yder-relationen endnu tydeligere. Her bestilte 
to lærere fra museets partnerskole en færdig 
formidlingspakke af museet. Denne formidlings-
pakke havde lærere fra skolen året forinden 
samarbejdet med museumsinspektøren om at 
udvikle og teste. De to læreres klasser kom på 
museet kort tid efter hinanden, og besøgene 
var helt ens i deres forløb: Museumsinspektøren 
bød elever og lærer velkommen, læreren trak sig 
tilbage og var udeltagende under hele besøget, 
museumsinspektøren stod alene med ansvaret for 
at gennemføre formidlingspakken med eleverne, 
som gennemførtes på 2½ time. Bagefter gav mu-
seumsinspektøren udtryk for, at hun var skuffet 
over, at lærerne overhovedet ikke havde inviteret 
til et samarbejde om klassernes besøg, hverken 
før, under eller efter. Med det gode samarbej-
de fra året før tydeligt i erindringen havde hun 
forventet en langt større grad af samspil og sam-
skabelse med de nye lærere. De nye lærere var 
til gengæld tilfredse med besøget, som de begge 
anså for at være et velkomment afbræk i klasse-
værelsets tavleundervisning.

I begge eksempler kunne et lærende partner-
skab ikke opstå. I det første eksempel var lærerne 
ikke villige til at afgive egen praksis, og de betrag-
tede ikke museet som et museum, men mere som 
et udvidet klasserum. Samtidigt gjorde museums-

ETIENNE 

WENGER-TRAYNER

Etienne Wenger-Trayner be-
tegner sig selv som ”social 
learning theorist”, som forsker 
i forbindelser mellem viden, 
fællesskab, læring og identitet. 
En grundlæggende tanke i hans 
tilgang er, at al menneskelig 
begribelse og erfaringsskabelse 
bunder i og indebærer (en) so-
cial handling. Denne tanke har 
stor betydning for, hvordan han 
mener, at læring skal forstås og 
underbygges.

inspektørerne ikke noget for at gøre sig gældende 
som ligeværdige samarbejdspartnere og forblev i 
den rolle, som lærerne tillagde dem. I det andet 
eksempel var samarbejdet også fraværende. Læ-
rerne bragte end ikke deres praksis i spil på mu-
seet, idet de var udeltagende under hele besøget. 
Også her lod museumsinspektøren – trods det, at 
hun var rutineret i samskabende samarbejde med 
andre lærere fra samme partnerskole – være med 
at markere sig som ægte samarbejdspartner og 
optrådte i stedet i en traditionel formidlerrolle.

Museet skal på banen
Relationen mellem skole og museum, som skit-
seret i de to eksempler, er ikke ualmindelig. Hvis 
relationen mellem dem ikke skal være mere end 
det – f.eks. det, at en skole bestiller en omvisning 
på museet for en skoleklasse – er alt i orden. Men 
i begge eksempler ville museumsinspektørerne 
egentlig meget mere med samarbejdet, og de 
havde faktisk erfaring for, hvordan dette kunne 
ske. Med Wengers ”lærende partnerskab” in men-
te vil en måde at undgå lignende situationer være, 
at museumsinspektøren fra et nyt samarbejdes 
start markerer sig som ligeværdig partner, som 
ikke alene ønsker at bringe egen praksis i spil i 
samarbejdet, men ønsker – ja, forventer – at læ-
reren gør det samme. Museumsinspektøren må 
gøre det klart, at den bedst tænkelige undervis-
ning for eleverne udvikles og leveres af partnere, 
som lærer og gør aktivt brug af hinandens praksis.

 Museumsinspek-
tør David H. Olesen, 
Danmarks Industrimu-
seum, viser den nyligt 
adopterede klasse 6.y 
fra Østerhåbskolen 
og deres lærere, Kaj 
Hüttel og Jacob Kroll 
Martinsen, rundt 
på museet. Partner-
skabssamarbejdet 
mellem lærerne og 
museumsinspektøren 
er forbilledligt.
Foto: Sally Thorhauge

 Elever fra 4.y og 
5.x fra Østerhåbskole 
i Hatting og 2.h fra 
Horsens Gymnasium 
ved ferniseringen for 
indbudte forældre 
af deres fælles ud-
stilling om 1970’erne 
på Industrimuseet. 
Forløbet var resultat 
af et vellykket læren-
de partnerskab mel-
lem lærere fra begge 
skoler og inspektøren 
fra museet.
Foto: Sally Thorhauge



D A N S K E  M U S E E R  4  — 2 0 1 738

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

danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

M U S E E T FO R R E L I G I Ø S KU N ST
S KOVG A A R D M U S E E T & KV I N D E M U S E E T

Billedstorm

I anledning af 500-året for reformationen 
i 1517 og Europæisk Kulturhovedstad Aar-
hus 2017 har tre midtjyske museer skabt 
en tredelt udstilling om billedstorm den-
gang og nu. Udstillingerne trækker tråde 
fra 1517 til den debat om ytringsfrihed og 
billedforbud, der foregår i dag, og sætter 

fokus på, hvordan og hvorfor visse billeder 
er blevet ødelagt, forbudt eller tabuise-
ret. Billedstorm går dog ikke kun ud over 
motiver med religiøs karakter, men også 
seksuelt eller etnisk indhold, der opfattes 
som diskriminerende. De tre museer stiller 
skarpt på hver deres tema: KØN, BLASFEMI 
OG FREMMEDHED. 

28.9.17–30.12.17

S KAG E N S M U S E U M 

Fanget i gips
Axel Lochers 
teaterstatuetter

Axel Lochers porcelænsfiguriner af al-
mue og fiskere findes i mange danske 
hjem, men den omfattende produktion 
af teaterstatuetter må betragtes som 
hans livsværk. I gips, bronze og por-
celæn portrætterede billedhuggeren 
Axel Locher (1879-1941) i begyndelsen af 
1900-tallet sin tids fremmeste scene-
kunstnere. Som søn af skagensmaleren 
Carl Locher (1851-1915) havde Axel Lo-
cher kunsten inde på livet fra tidlig tid, 
og som voksen blev sangere, skuespille-
re og dansere fra det Kongelige Teater 
og andre af Københavns scener hans 
foretrukne motiv. Teaterstatuetterne 
fremstiller tidens bedste kunstnere in-
den for kunstarterne skuespil, ballet og 
opera. Teaterstatuetterne er præget af 
en stor rigdom af detaljer, især hvad an-
går scenekunstnernes gestik, mimik og 
de ofte overdådige kostumers detaljer.

16.9.17–2.4.18

 Martinus Rørbye, En siddende 
nubier, Rom, 1839
Foto: Nivaagaards Malerisamling

 Foto: Skagens Museum
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KØ S

Hvad gør kunst på 
hospitaler?

Stat og regioner bygger og renoverer 
netop i disse år hospitaler for omkring 
42 mia. kroner. Forventningerne til de 
nye byggerier er høje både til teknologi 
og til at skabe humane og helende rum 
for patienten, og her spiller kunst en 
central rolle. I takt med at de nye super-
sygehusbyggerier er igangsat, er midler 
til kunsten i flere tilfælde blevet beskå-
ret som følge af overskredne byggebud-
getter. Diskussionen reduceres jævnligt 
til spørgsmålet, om man vil bruge penge 
på kunst eller flere sengestuer. Med 
den forskningsbaserede udstilling Hvad 
gør kunst på hospitaler? sætter KØS 
fokus på, hvilken forskel kunst kan gøre 
på hospitalerne, hvor mangfoldigt den 
udfolder sig, hvilke forventninger der er 
til den, og hvilke oplevelser hospitalets 
brugere har med kunsten. 

9.9.17–1.4.18

B RA N DT S

Remembering Sam Shaw 
– 60 års fotografi

De fleste kender det ikoniske billede af 
Marilyn Monroe i den hvide kjole, ståen-
de over en rist i New York. Fotografiet 
er taget af den berømte amerikanske 
fotograf og filmskaber Sam Shaw (1912-
99). Han er især kendt for sine por-
trætter af vennerne blandt de mange 
Hollywood-stjerner, kunstnere og intel-
lektuelle, der etablerede ham som en 
af de væsentligste fotografer i det 20. 
århundrede. Udstillingen viser kendte og 
mindre kendte værker fra kunstnerens 
60-årige karriere. Fra de fotojournalisti-
ske billeder til sports- og, portrætfoto-
grafierne samt ikke mindst de film-rela-
terede billeder af stjerner som Marlon 
Brando, Audrey Hepburn, Sophia Loren, 
Elizabeth Taylor, John Wayne, Anthony 
Quinn og mange flere.

29.9.17 –21.1.18

Heks 
– ordets magt

I år er det 400 år siden, Christian den 
Fjerde udsendte sin forordning om 
troldfolk. I kølvandet på forordningen 
blussede trolddomsprocesserne op 
landet over. Også på Vejleegnen. I ud-
stillingen møder man ægteparret Anders 
og Johanne fra Ballesgårde ved Egtved, 
der i 1620 måtte lade livet, efter deres 
datter allerede var blevet brændt for 
trolddom. Udstillingen har fokus på det 
talte og skrevne ord i 1600-tallets hek-
seprocesser. I den anledning har museet 
lånt en række unikke bøger fra 1600-tal-
let, der havde betydning i datidens hek-
seprocesser. Ud over manualer i hvor-
dan man kunne finde og dræbe hekse, 
kan man i udstillingen se både Christian 
den Fjerdes originale lov om trolddom 
samt de eneste kilder til viden, vi har om 
de lokale hekseprocesser: De referater, 
der blev taget under retssagerne. Ud-
stillingen viser heksene som de virkelige 
mennesker, de var, gennem skæbnefort-
ællinger og autentiske genstande.

13.10.17–25.2.18

KU LT U R M U S E E T S P I N D E R I H A L L E R N E 

 Anthony Quinn, Rome, 1963
 Marilyn Monroe, The Seven Year Itch, Los Angeles, 1954

Fotos: Sam Shaw
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G L .  ST RA N D

Stanley Kubrick 
– The Exhibition

Stanley Kubrick døde pludseligt i marts 
1999 – kort før premieren på sit sidste 
værk Eyes Wide Shut. Han efterlod sig 
ikke kun en imponerende filmarv og uaf-
sluttede projekter, men også en enorm 
samling af manuskripter, designskitser, 
noter, fotografier, kostumer, rekvisitter 
og andre unikke genstande fra sine man-
ge filmoptagelser. Udstillingen har fokus 
på Kubricks visionære arbejde inden for 
det æstetiske, tekniske og fortællemæs-
sige og zoomer ind på det mangfoldige 
materiale med Kubricks film i centrum. 
Fra succesfuld fotograf for LOOK Ma-
gazine i en alder af kun 17 år, til han 
bryder igennem i filmens verden knap 
30 år gammel og efterfølgende skaber 
den ene mesterlige filmfortælling efter 
den anden. Kubricks film er alle unikke 
visuelle fortællinger – ofte med stærkt 
kontroversielle temaer, der i deres sam-
tid flere gange gav anledning til censur 
eller oprør, hvilket materialet i udstillin-
gen også dokumenterer.

23.9.17–14.1.18

LO U I S I A N A

Being There

Menneskets fascination af og frygt for den 
teknologiske udvikling er langt fra noget 
nyt. Den er en del af en grundfortælling 
om det at være menneske. Hver gang en 
ny opfindelse forsøger at lette eller for-
bedre vores tilværelse, tager den også 
noget fra os, noget vi var før, eller noget 
vi kunne før; det, vi er, er ikke det, vi var. 
Den teknologiske udviklings største kvan-
tespring kan derfor også være forbundet 
med følelsen af identitetstab. Louisianas 
efterårsudstilling præsenterer en række 

internationale samtidskunstnere, der stiller 
skarpt på menneskets navigation mellem 
den fysiske og den digitale virkelighed. Ud-
stillingens kunstnere er alle optaget af den 
menneskelige tilstand. Hvordan tilværelsen 
i stigende grad kan leves i et virtuelt rum, 
og hvordan det påvirker individets selvfor-
ståelse at bevæge sig mellem en fysisk og 
en virtuel verden. Den eksistentielle følelse 
af både nærvær og fravær, afstedkommet 
af denne navigation, er netop den, som 
udstillingens titel, Being There, henviser til.

10.10.17–25.2.18

V E N DSYS S E L  KU N ST M U S E U M

Poul Janus Ipsen 
– Forbuden Frugt

Da slangen lokkede Adam og Eva til at 
tage et bid af æblet fra Kundskabens 
Træ, spiste de forbuden frugt. Kon-
sekvensen var hård og ubarmhjertig. 
Efter Syndefaldet udviste Gud dem 
fra Paradisets Have, og siden da har 
forbuden frugt i mange forklædninger 
været tillokkende, pirrende og fristen-
de, måske netop fordi den er forbudt. 
For den autodidakte maler, grafiker og 
skulptør Poul Janus Ipsen, f. 1936, har 
den forbudne frugt været et gennem-
gående tema i mere end 40 år. Ipsen 
skaber sanselige billedfortællinger over 
menneskelivets forbudne frugter. I et 
fabulerende udtryk med træk fra ba-
rok, surrealisme og popkunst kredser 
Ipsens kunst om menneskets syndefald 
i en moderne verden, om menneskelig 
dårskab og det tiltagende forfald på en 
klode, vi tankeløst udnytter.

9.9.17–7.1.18

 Cécile B. Evans, Hyperlinks 
or it didn’t happen, 2014
Foto: Lousiana

 Foto: Warner Bros. Entertainment inc
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KU LT U R H U S E T RA N D E R S

Livet ved Fjorden

Ny udstilling præsenterer museums-
genstande fra Randersegnens oldtids-
mennesker. Fra de første jægerfolk, der 
søgte til området efter sidste istid, til de 
rige vikinger, der levede af egnens fede 
landbrugsjord, og som ind i mellem sej-
lede ud på handels- og plyndringstog-
ter. I udstillingen møder man oldtidens 
mennesker, deres begravelser, deres 
gaver og sporene efter de levede liv. Der 
er ravperler i hundredvis, den verdens-
kendte Mejlgård-køkkenmødding, smuk-
ke vikingesmykker og våben, kostbare 
offergaver med moseliget og hendes 
dragt som et af de helt spektakulære 
fund. Man kan følge forfatteren Merete 
Pryds Helle fortælle historier om oldti-
dens mennesker eller kigge nærmere på 
udstillingens tre laboratorier, der under-
søger flinten, bronzen og jernet, der har 
navngivet oldtidens perioder. Eller følge 
i børnesporet med Lille-Folket, der med 
deres mini-universer mimer oldtidens 
historie.

Permanent udstilling

Revolutionens Billeder
Russiske plakater og 
fotografier af Rodchenko

Revolutioner omvælter ikke alene 
samfundet og de politiske systemer. 
De ryster også blikket på verden. Den 
russiske avantgardekunstner Aleksandr 
Rodchenko så og gengav verden på en 
helt ny måde i kølvandet på den russiske 
revolution, som fandt sted for præcis 
100 år siden. Den senere jurist og po-
litiker Hermod Lannung opholdt sig i 
Rusland under revolutionen, hvorfra han 
skrev førstehåndsberetninger til danske 
dagblade og indsamlede revolutions-
plakater. Det er med Hermod Lannung 
som den russiske forbindelse, at museet 
viser udstillingen Revolutionens billeder, 
der dels viser en lang række af Alek-
sandr Rodchenkos epokegørende foto-
grafier og dels viser Hermod Lannungs 
samling af revolutionsplakater.

23.9.17–14.1.18

SO RØ KU N ST M U S E U M

DAV I DS SA M L I N G

Menneskefiguren 
i islamisk kunst 
Folk, fyrster og hellige 
mænd

På trods af en religiøst betinget mod-
stand har afbildningen af mennesker 
altid spillet en vigtig rolle i kunsten fra 
den islamiske verden. Menneskefiguren 
optræder på mange brugsgenstande, 
men det er især inden for miniaturema-
leriet, at man kan følge en lang og rig 
tradition for dette motiv. Med udgangs-
punkt i en række internationalt berømte 
hovedværker i Davids Samling sætter 
særudstillingen fokus på et sjældent be-
lyst emne inden for den islamiske kunst. 
Malerierne skildrer i høj grad fyrsterne 
og deres kreds, men også hellige mænd 
og helt almindelige mennesker. Nogle 
gange er der tale om illustrationer til 
fiktive fortællinger, andre gange skildrer 
kunstnerne virkelige begivenheder og 
maler endda egentlige portrætter. 

24.11.17–13.5.18

 A girl with a leica, 1934
 Staircase, 1929

Fotos: Aleksandr Rodchenko
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med 

på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

 Foto: Væk fra hverdagen

For over 100 år siden blev de 
første sommer- og fritidsboli-
ger opført omkring Limfjorden, 
men først med sommerhusenes 
udbredelse i 1960-70’erne blev 
Limfjordsområderne for alvor 
bebygget med sommerhuse. 
Bogen sætter fokus på aktører, 
som gennem tiderne har været 
med til at præge sommer-
husområderne. Her fortælles 
om statens og kommuners 
planlægning og regulering, om 
sommerhusejere og -brugere, 
der forestiller sig og praktiserer 
‘det gode sommerhusliv’, og 
om de lokale foreninger, der 
organiserer og vedligeholder 
sommerhusområderne. Bogen 
giver et historisk og samtidigt 
indblik i de visioner, drømme, 

Væk fra hverdagen
Sommerhuse ved 
Limfjorden

muligheder, praksisser og ud-
fordringer sommerhuskulturen 
i den vestlige del af Limfjorden 
har foranlediget. Bogen er lavet 
i et samarbejde mellem Lim-
fjordsmuseernes Samvirke og 
Aalborg Universitet, Institut for 
Kultur og Globale Studier.

Red. Line Vestergaard Knudsen 
Væk fra hverdagen – Sommerhuse 
ved Limfjorden 
Aalborg Universitetsforlag

I forbindelse med udstillin-
gen At sanse verden i dig selv 
med den anerkendte kunstner 
Jeppe Hein, udgiver Museet 
for Religiøs Kunst et udstil-
lingskatalog med duften af 
stilhed. Kataloget er illustreret 
med billeder fra udstillingen 
og af Jeppe Heins tre bænke 
på Lemvig Havn. Duftværket 
Smells like … Stillhet (2014), der 
også kan opleves i udstillingen, 
er implementeret på et opslag 
i kataloget i form af duften 
af stilhed. På den måde får 
man også lidt af Jeppe Heins 
værk med i bogen. Forskellige 
artikler byder på  filosofiske, 
kunsthistoriske og spirituelle 
perspektiver. Udstillingen ud-
folder en ny side af kunstneren, 
præget af en mere kontem-
plativ, spirituel og personlig 
dimension, men stadig med en 
humoristisk og legende tilgang 
til kunsten.
Forsk. Forf.: Line Marie Bruun 
Jespersen, Finn Janning, Signe 
Kahr Sørensen, Søren Hauge og 
Jeppe Hein.

At sanse verden i dig selv 
Museet for Religiøs Kunst

Jeppe Hein: 
At sanse verden i 
dig selv

uden for Bornholm, eller læs 
om Det Nationale Testcenter 
for Store Vindmøller i Østerild, 
hvor verdens største vindmøl-
letyper afprøves. Trap Danmark 
er en omfattende samling af 
levende fortællinger, beskrivel-
ser og leksikale informationer 
om Danmarks natur, historie 
og kultur. Nu er næste bind 
ankommet om Jammerbugt, 
Thisted og Brønderslev. I alt 
har 165 forskere og eksperter 
bidraget med viden til denne 
bog om det væsentligste fra 
Blokhus til Agger og fra Hanst-
holm til Asaa. De trykte udgi-
velser består af et bogværk på 
34 bind på ca. 10.000 sider og 
af enkeltstående kommunebø-
ger – én for hver kommune.

Flere forf. 
Trap Danmark. Jammerbugt, Thi-
sted, Brønderslev 
Trap Danmark

Trap Danmark
Jammerbugt, Thisted, 
Brønderslev

Få viden om Sjørring Volde, 
Vejlerne, Store Vildmose og 
Jyske Ås, som ikke er en ås, 
men en randmoræne. Bliv klo-
gere på det 65 mio. år gamle 
Bulbjerg, der er presset op af 
undergrundens salt, og i dag 
er Danmarks eneste fuglefjeld 

 Foto: Anders Sune Berg



43P U B L I K AT I O N E R

I de sidste mange årtier har 
blomstermaleriet i bedste fald 
været anset som forældet og 
uden indhold. I værste fald 
som kitsch. I Otto Diderich 
Ottesens (1816-1892) tilfælde 
skal man dog ikke tage fejl. 
Der gemmer sig skarpe, sam-
fundskritiske holdninger bag en 
tilsyneladende harmløs skovsø 
med en rovfugl. Kunstmuse-
et Brundlund Slot sætter for 
første gang fokus på blom-
stermaleren O.D. Ottesen som 
eksperimenterende oprører i 
en ellers traditionsbundet gen-
re. Bogen ledsager en forsk-
ningsbaseret udstilling, der 
revurderer synet på den søn-
derjysk-fødte kunstner og hans 
virke. O.D. Ottesens malerier er 
nemlig meget andet og mere 
end smukke roser og poetiske, 
idylliske buketter. I flere værker 
udfordrer han det traditionelle 
blomstermaleri med overra-
skende, og for tiden, usædvan-
lige greb, hvad enten det drejer 
sig om symboler, beskæring, 
komposition eller motiv. 

Morten la Cour 
O.D. Ottesen og den tvetydige idyl 
Kunstmuseet Brundlund Slot – Mu-
seum Sønderjylland

Sig det med blomster!
O.D. Ottesen og den 
tvetydige idyl

Det började som ett infall: 
Tänk om man skulle samla det, 
vi har av kunskaper, erfaren-
heter och kontakter i musei- 
branschen och sätta samman 
en antologi om utställnings-
mediet? Några år senare är 
boken 370 sidor tryckt verk-
lighet, en tvärfacklig inspira-
tionskälla för nordiska utställ-
ningsmakare. Redaktörerna 
Hege Børrud Huseby och Pia 
Cederholm berättar här om 
boken Museumsutstillinger.

PC  Det kan ha varit min 
idé från början att göra en 
antologi, men det har varit en 
lång process, och efterhand 
har Heges tankar smält sam-
man med mina, så att de inte 
längre går att skilja åt. Vi hade 
båda, Hege från en norsk och 
dansk horisont, och jag från 
min svenska, upplevt, att det 
saknas ett referensverk över 
vad museiutställningar är i dag, 
särskilt ur ett skandinaviskt 
perspektiv. Många av de mu-
seimänniskor, vi möter, skapar 
spännande utställningar och 
skulle därför kunna bidra till 
mediets utveckling i stort, men 
eftersom det skrivs så lite, kan 
vi inte dra nytta av varandras 
kunskaper. Det är som ett 

stort forskningsfält, där skör-
den bara står och väntar!

HBH Vi fikk veldig god re-
spons, da vi søkte etter bi-
drag, og vi fikk tekster med 
stor bredde i innholdet. Vi 
valgte derfor å dele boka inn 
i tre deler: forstå, skape og 
vurdere. Den første delen – 
forstå – består av tekster, som 
fra forskjellige utgangspunkt 
diskuterer, hva utstillingen er 
for et medium. Den midterste, 
og fyldigste, delen av boka – 
skape - presenterer erfaringer 
fra praktiske utstillingspro-
sjekter, mens siste del – vur-
dere - handler om, hvordan vi 
kan vurdere utstillinger, både 
med forskerens og kritikerens 
blikk. 

PC Både Hege och jag har 
själva saknat en sådan här bok 
under vår universitetsutbild-
ning. Studenter på nordiska 
högskoleutbildningar har varit 
en tydlig målgrupp under 
arbetet med antologin, de 
yrkesverksamma på museerna 
har varit en annan och lika 
viktig. 

HBH Vi ønsker oss en samta-
le om kultur- og naturhistori- 
ske utstillinger, som kan løftes 
til et teoretisk nivå, uten at 
praksis forsvinner ute av syne. 
Det, vi ser tegne seg, er en 
spesifikk viten og faglighet 
om kultur- og naturhistoriske 
utstillinger, og ikke minst – en 
tverrfaglighet. Et av de viktig- 
ste målene med boka er å be-
kjempe en praksis, der innhold 
proppes inn i ferdig designede 
rammer. Innhold og form må 
utvikles i samspill.  Det er der-
for, det har vært viktig for oss 
å blande ulike fagbakgrunner 
og ikke delt boka inn i tradis-
jonelle kategorier som design, 
innhold, ting eller publikum, 
for i praksis kan man ikke 
skille dette fra hverandre.

PC Först när vi börjar be-
trakta utställningen som ett 
eget medium, med sina egna 
förutsättningar och möjlig-
heter, att kommunicera med 
omgivningen, kan samtalet 
bli fruktbart. Här finns en 
rikedom att utforska, men det 
kräver en djupare förståelse, 
för vad vi håller på med, när vi 
skapar utställningar. 

HBH Med den positive tilba-
kemeldingen, vi har fått, tyder 
det på, at det ikke bare er vi, 
som har hatt dette ønsket om 
en bedre felles samtale om 
utstillingsmediet. Vi håper å 
kunne arbeide videre med en 
skandinavisk kunnskapsut-
veksling på feltet og vil gjerne 
ha kontakt med andre, som er 
interessert i å være med på 
det.

Hege Børrud Huseby er 
selvstendig kurator og kultur-
formidler, driver også lydfor-
midlingsfirmaet Lutter øre. 
Arbeider i København og Oslo. 
Pia Cederholm är lärare, läro-
medelsförfattare och journa-
list, bland annat på den Stock-
holmsbaserade nättidskriften 
UtställningsEstetiskt Forum.
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Skjoldvognen er et katastrofeberedskab 
på to hjul. Den lette, men robuste og 
ergonomiske vogn indeholder 3 kasser 
med forskellige hjælpemidler, der kan 
begrænse, afhjælpe og dokumentere en 
pludselig opstået skade. 
 
Beredskabssættet er udviklet af 
Museumstjenesten i samarbejde med 
konservatorer, Blue Shield Danmark, 
arkivarer og biblitekarer.

Vær klar når 
skaden sker!
Bestil en SKJOLDVOGN på 
www.museumstjenesten.com
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For information om formater og 
priser – hent annonceinformation  
på danskemuseer.dk

Eller kontakt:

Rosendahls Mediaservice
Niels Hass
nh@rosendahls.dk
Tlf. 76 10 11 56

Annoncør i 
Danske Museer?

Danske Museer udgives i et oplag 
på 2.000 eksemplarer og har 1.900 
faste abonnenter. Tidsskriftet er til 
for både små og store museer og 
henvender sig til alle, der arbejder 
på eller for et museum eller 
interesserer sig for museernes 
virke. Danske Museer er derfor en 
oplagt platform for annoncører, 
der ønsker at komme bredt ud i 
den danske museumsverden og til 
relevante læsere.

danskemuseer.dk

Museer
Danske
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Museum Havana

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev 
interviewet af Annesofie Becker.

Læs s. 10

Museet bliver aldrig bedre end dem, 
der arbejder der. Som leder vil jeg gerne forstå, 
hvad det er, der driver dem, forstå deres energi, 
undren og nysgerrighed. Deres ild og kreative 

oversættelse af viden skal bruges til at flytte museet. 
Jeg har modet og viljen, men det er medarbejderne, 

der skal løfte og i øvrigt være parate til at 
arbejde på tværs af deres fag.

Interview med Rane Willerslev     |    Serampore – en glemt dansk koloni 
Equatorial art – National Gallery of Singapore
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Om Danske Museer
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 
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ske Museer på redaktion@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-
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Nyheder, udstillinger og publikationer
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Huset Venture tilbyder scanning, registrering og digitalisering af dokumenter, bøger og hele arkiver. 
Vi løser opgaven professionelt, sikkert og til en skarp pris. Kontakt os for en uforpligtende snak!

Huset Venture Aarhus  I  Skanderborgvej 277  I  8620 Viby J  I  8628 3555  I  registrering@husetventure.dk  I  husetventure.dk

FRA PERGAMENT
– scanning og digitalisering
Har I fysisk materiale som I gerne vil 
have bevaret og gjort tilgængeligt i 
digitalt format?

FOREG® – Museumsopbevaring
Vi har løsningen!

TLF.: 4390 9324
www.arkiv-technic.dk
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”Danmark på Vippen er lige nu i 
samarbejde med Oprør fra Udkanten i gang med 

at udarbejde en rapport, der undersøger tildelingen 
af støttekroner ikke blot på museumsområdet, 
men på hele kulturområdet. Og de foreløbige 

udregninger viser, at hele 72% af museumsstøtten 
går til hovedstadskommunerne, mens blot 28% af 

museumsstøtten fordeles i resten af landet.” 

Kim Rubjerg
næstformand, landsforeningen Danmark på Vippen, 

i et debatindlæg i Jyllands-posten d. 21. juli


