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Udstillinger

DANSKE MUSEER er et tidsskrift
ommuseernes egenart og deres
aktuelle arbejdsvilkår. Danske
Museer giver et bredt indblik i
museumsfaglige emner og har
til formål at debattere, reflek-
tere og skabe forståelse for mu-
seets mangfoldighed og relatio-
ner til det øvrige samfund, kul-
turliv, politik, uddannelse, un-
dervisning og videnskab.
Artikler i Danske Museer spæn-
der fra kritisk kommentar, pole-

Forside: Farrah’s Letter (2011) er titlen på et værk i lyd og neon, en papegøje,
gengivet på forsiden af dette nummer af Danske Museer. Papegøjen, som blinker
i takt med en lydoptagelse af et brevfragment fra Blixens husassistent Farah
Aden, indgik i udstillingen In Your Words på Karen Blixen Museet, 29.04 til
04.09.2011. Udstillingen blev til i samarbejde mellem kunstnerne Nanna De-
bois Buhl & Brendan Fernandes og Karen Blixen Museet og satte fokus på
stærke Blixentemaer såsom sprog, modersmål, identitet, rejse og tilhørsforhold. I
forbindelse med udstillingen udgav museet et katalog med tekster af lektor Lasse
Horne Kjældgaard og Karen Blixen Museets direktør Catherine Lefebvre; heri
indgik også teksterne fra 13 indexkort udarbejdet i samarbejde mellem kunst-
nerne og forfatteren Mette Moestrup. Foto Torben Eskerod.
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løsning påmindst 300 dpi i
100% og nummereres jf. billed-
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Bagside: Golden Days. Under festivalen om Københavsn Bombardement i 1807
opførte reen-actors et stort slag på eksercerpladsen foran Rosenborg Slot.
Foto: Peter Hove Olesen.

mik og debat til analyse og argu-
menteret oplysning om de akti-
viteter, som til dagligt finder
sted i eller udgår fra museerne –
med bidrag fra museernes besty-
relser, ansatte, ledelse og andre
med faglig interesse for museer
og museernes arbejde. Danske
Museer er et pointgivende tids-
skrift, som udgives 6 gange
årligt af den Erhvervsdrivende
FondMuseumstjenesten med
støtte fra Kulturarvsstyrelsen.
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Mangfoldighed, fællesskab, udvikling og udsyn
er nøgleord i den kulturpolitik, der fremo-

ver skal tegnes herhjemme ifølge de seneste ugers
udtalelser fra den nye radikale kulturminister Uffe
Elbæk. Det lyder forjættende, en strategi helt i mu-
seernes favør, fordi museer med deres forskellige
faglige discipliner, økonomiske præmisser, geogra-
fiske, historiske og subjektive positioner i forvejen
udgør det mest differentierede, knoldede grund-
lag, man kan betræde i det hjemlige kulturland-
skab. Med den her annoncerede politik får de nu
mulighed for at dyrke disse forskelligheder, og set i
det lys er der al mulig grund til at hilse den nye mi-
nister velkommen. Mangfoldighed i museet er dog
ikke det samme som, at man sommuseumsgæst
har krav på, i et 1:1 forhold, at kunne identificere
sig med det, museets udstillinger viser. En sådan
forståelse af museernes funktion runger fælt af den
engelske outreach-tænkning, en tidligere konser-
vativ minister gjorde sig til talskvinde for. Det ville
være ærgerligt, hvis vi igen skulle høre den samme
sang, hvor museers udstillings- og formidlingsprak-
sis styres af hensynet til snart den ene snart den an-
denminoritet. Ikke fordi de marginaliserede for-
tællinger ikke skal have plads i museerne. Men den
mangfoldighed og nuancerigdom, som Elbæk ef-
terlyser, skal i det hele taget til, fordi forskellighe-
den kan virke som øjenåbner for enhver, der har
bevæget sig ind over museernes dørtærskler. Man

går ikke kun på museum for at genkende, men for
at opleve verden på ny, for at se det andet, det man
ikke ved eller kan. Det kunne for så vidt godt føre
til, at man fik en ny smag i munden, at piben fik en
anden lyd, at man så med et nyt blik både på sig
selv og de andre. Hvilken reel museumspolitik skal
så bane vejen for, at mangfoldigheden slippes løs
og konkret kommer til udtryk i museerne? Her må
løsenordet være tillid – tillid til, at museerne selv er
i stand til at forvalte deres viden og ressourcer og
tillid til, at museerne rummer meget andet og
mere, end de har haft mulighed for at vise i det se-
neste tiår; tillid til, at museerne kan selv uden om
de bureaukratiske spil og ordspil, de så længe er
blevet blændet af. Det handler i nogen grad om
penge, men det handler især om at lytte og give
rum for spontane, vildere og væsentligere ideer.
Det har nemlig ikke været muligt under et pulje-
og kontraktregime, som har lagt alt i kasser og for-
langt publikums- og behovsanalyser i en mængde,
så det må række frem til det næste århundrede-
skifte; for ikke at tale om visionspapirer, sommåtte
skrives, fordi der ingen visioner var. Ideerne bør da
også komme fra museerne selv, ikke fra politikere
og embedsmænd. Derfor er Elbæks efterlysning
det første vigtige ryk i retning af en museumspoli-
tik, der kan være enmental intervention, en ny
måde at tænke museer på, en måde, hvorpå muse-
erne igen får plads og lyst til at tænke sig om.

Elbæks efterlysning

Af Line Hjorth
Christensen
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Levende 3D-holografisk præsentation... 
Du tror ikke dine egne øjne - og det gør dine gæster eller kunder heller ikke. Det er 

en publikums-stopper af de helt store. Dit emne eller produkt svæver fx rundt, bliver 

skilt ad og samlet igen. Mulighederne er uendelige...

                 Se en video...

Danmarks billigste søm til søm dækninger
Kun internationalt anerkendte forsikringsselskaber

Tlf. 36 46 57 47 
www.forsikringsjuristen.dk

FORSIKRINGS
JURISTEN

F O R S I K R I N G S M Æ G L I N GHærvejssalt
Bliv forhandler af hærvejssalt

Se mere om virksomheden på www.haervejssalt eller kontakt

Museumstjenesten tlf. 86 66 76 66

Kun for museer 

RMG-Inspektion A/S er et uvildigt, tredjeparts inspektionssel   sk   a   b, der er   
godkendt af Dansk Akkreditering (DANAK) til at inspicere og godkende   
automatiske brandsikringsanlæg, såsom automatiske brandalarmanlæg   
og sprinkleranlæg, samt udføre brandværnsinspektioner.
   

Vi afholder også brugerkursus, som er et myndighedskrav, der sikrer at   
de personer, der er ansvarlige for driften af auto   matiske brandalarm- og   
sprinkleranlæg, har gennemgået regler for ansvar. Kursets indhold:

 populær brandteori 
 hvorfor opstår brande 
 hvordan undgår vi brande 
 hvordan begrænser vi brandskader 
 hvorfor har vi brandsikringsanlæg 
 hvordan fungerer brandsikringsanlæg 
 instruktion i brugen af anlæggets orienteringsplaner 
 reaktion i tilfælde af fejl på brandsikringsanlæg 
 reaktion i tilfælde af alarm fra brandsikringsanlæg 
 den driftsansvarliges ansvar og pligter 
 praktisk gruppeøvelse

Yderligere spørgsmål kontakt Benedikte van Vliet   
på telefon 7022 4321 eller mail på bmv@rmg-inspektion.dk, 

eller se www.rmg-inspektion.dk
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Kunsttransport
Personlig interesse og    
professionelt arrangement

A Member of the Constructor Group

Lager- og arkivindretning

www.constructor.dk

Compactus® mobil reol
      .. du sparer værdifuld gulvplads
   .. din samling er fuldt tilgængelig hele tiden
   .. hyldehøjden indrettes efter samlingen.
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Nyt lys - sund økonomi...
-udskift de gamle og uøkonomiske lyskilder med nye,  f.eks. LED eller CDM - lyskilder der 
opfylder kravet til skånsom og rigtig belysning i udstillingslokaler,  med god 
farvegengivelsen og minimal UV / IR stråling.   
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Kun 20 km er der mellem Roskilde
og Kroppedal museer, som netop
har taget skridt til at indgå et sam-
arbejde om varetagelsen af det
antikvariske arbejde under Muse-
umslovens kap. 8. Baggrunden for
initiativet er den nationale muse-
umsudredning, som blev færdig i
foråret 2011.

Nye tider (måske) på vej
Udredningen er som udgangspunkt ikke
entydig konkret i sine anvisninger for den
fremtidige museale opgaveløsning og mu-
seumslandskabets organisation og struk-
tur. Den omfatter dog konklusioner som
klart giver fingerpeg om intentionen for
den fremtidige opgavevaretagelse og
museal struktur. 
Der udtrykkes behov for større kritisk
masse; robusthed i museernes varetagelse
af de arkæologiske opgaver hvad angår for-
valtning, administration og faglighed. Som
konsekvens lægges der op til at færre mu-
seer på sigt skal løse de lovpligtige opgaver
vedr. arkæologien. 
En anden væsentlig konklusion drejer sig
om museernes forskning. Her lægges der
op til en ny forsknings- og finansierings-
struktur, som vil fordre en højere grad af
samarbejde mellem museer og andre insti-
tutioner, med andre ord: større og mere
slagkraftige projekter. Overordnet kan det
konkluderes, at de statsanerkendte museer
som vigtige samfundsinstitutioner skal

Strategiske naboer

blive mere professionelle aktører og have
større muskler at spille med i den samlede
opgaveløsning. Det er Roskilde og Kroppe-
dal museers intention at imødekomme
denne udvikling.

Godt begyndt
I løbet af 2011 har der været afholdt en
række møder mellem ledelserne på de to
museer for at formulere en overordnet vi-
sion og ramme for det fremtidige samar-
bejde. Den indebærer en samarbejdsmo-
del med udgangspunkt i institutionernes
status som selvstændige museer med egne
bestyrelser.
Modellen skal indeholde forslag til samar-
bejde inden for, i første omgang, arkæo-
logi og nyere tid. Desuden vil museerne se
på mulighederne for en samordning af det
tillagte tilsyn med de fredede fortidsmin-
der og øvrige opgaver, som fremover for-
ventes udlagt af KUAS.
Gennem hele processen er det en forud-
sætning, at det er de medarbejdere, som
skal løse opgaverne og samarbejde på

Af Iben Bækkelund Jagd, 
vicedirektør, Roskilde Museum

Samarbejde

Kroppedal Museum ligger i naturskønne omgivelser. Foto: Kroppedal Museum.
Roskilde Museums administrationsbygning, som huser størstedelen af 
medarbejderne. Foto: Roskilde Museum.
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tværs, der skal formulere indhold og form
for den fælles opgaveløsning. 
I den forbindelse er det en klar intention
at samarbejdet, ud over at styrke og kvalifi-
cere museernes virksomhed, i lige så høj
grad skal inspirere og berige medarbej-
derne i deres daglige arbejde.

Strategisk samarbejde 
De to museer har i dag tilsammen 10 ar-
kæologiske faginspektører ansat. Lægges
hertil teknikere, kan museerne præsentere
et arkæologisk team på 13 medarbejdere. I
efteråret 2012 ansættes en fælles konserva-
tor.
Samarbejdet betyder i praksis, at den dag-
lige opgaveløsning og de involverede res-
sourcer fagligt, teknisk, forvaltningsmæs-
sigt og administrativt skal betragtes som én
fælles pulje. Det giver mulighed for koor-
dinering og planlægning i forhold til fag-
lige specialer, og samtidig betyder det en
robusthed i ekspertisen og bemandingen,
og ikke mindst en kraftig styrkelse af muse-
ernes kritiske masse.
I sensommeren blev der afholdt et fælles-

Arkæologer fra Kroppedal på udgravning i forbindelse med udvidelsen af Holbækmotorvejen. Udvidelsen betød store udgravningsopgaver for både Roskilde
og Kroppedal museer. Foto: Kroppedal Museum.

Besøgende lytter til Roskilde-monologer i særudstil-
lingen Iscenesat, som fortæller om boligens historie.

Foto: Roskilde Museum.
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møde, hvor samtlige ansatte på de to mu-
seer blev præsenteret for ideen. Efter en
kort præsentation af visionen fordelte de
relevante medarbejdere sig i grupper for
at diskutere ledelsens udkast til kommisso-
rium. 
Lige nu arbejder det arkæologiske perso-
nale på at klarlægge forskellene i sags-
gange, budgetter og metoder, for på
denne baggrund at kunne stille forslag til
fælles standarder. Arbejdet betyder også, at
der i den kommende tid skal findes og af-
prøves et pilotprojekt, sandsynligvis i for-
bindelse med råstofudvinding, hvor muse-
erne sidder over for samme ejer og møder
samme udfordringer. Dette arbejde kan
udmøntes i en målrettet strategi, som
måske også kan komme øvrige museer til
gavn.
Både inden for arkæologi og nyere tid vil
samarbejdet forventeligt afføde fælles
forskningsprojekter, og muligheder for i
højere grad at indgå i samarbejder med
andre institutioner, nationalt som interna-
tionalt, med større tyngde. Det betyder
nemmere adgang til puljer og fonde. 

Muligheder for nyere tid
Også inden for nyere tid arbejdes der på at
udvikle forslag til fælles standarder og me-

toder samt anvise arbejdsgange, der kan
optimere kap. 8 arbejdet. Et element i
dette er et velkendt dilemma, hvor kom-
muner køber konsulent- og arkitektbi-
stand til at foretage kulturhistoriske kort-
lægninger og beskrivelser. Dette arbejde
besidder museerne kompetencer til at fo-
retage, og der eksisterer derfor her et uop-
dyrket “marked” for museerne, som vi også
selv skal blive bedre til at gøre opmærksom
på. 
Herudover vil man udvikle en fælles “best-
practice” for kommunikationen med kom-
muner samt på sigt at undersøge perspek-
tiverne i et fælles registreringssystem.

Det videre arbejde
I løbet af det kommende halve år vil samar-
bejdet finde sin form. De forskellige kultu-
rer, arbejdsgange og rutiner skal finde en
fælles formel, og samarbejdet mellem alle
grupper af medarbejdere på tværs af de to
institutioner skal knyttes endnu tættere
sammen.
Best practice, fælles standarder og videns-
deling skal iværksættes, ligesom KUAS vil
blive inddraget i en løbende dialog.
Forventningerne er store fra begge institu-
tioner og både ledelse og medarbejdere
ser mange positive aspekter i samarbejdet.

Kroppedal Museum har ansvar for ar-
kæologi og nyere tids bygningsregi-
strering og -dokumentation i hen-
holdsvis 16 og 14 københavnske om-
egnskommuner. 
Museet har fem besøgssteder.
Kroppedal har det landsdækkende an-
svar for dansk astronomihistorie. 
Museet har tilsynet med de fredede
fortidsminder i Hovedstadsregionen
og samarbejder med KUAS om doku-
mentations- og tilsynsopgaver, bl.a.
Københavns Befæstning.
Museet har 18 fastansatte årsværk.
Kroppedals omsætning var i 2010 på
17 mill. kr. 

Roskilde Museum har ansvar for ar-
kæologi og nyere tid i Roskilde, Lejre
og Frederikssunds kommuner. Museet
har 9 besøgssteder og arbejder for
etableringen af Danmarks Rockmu-
seum.
Museet har tilsynet med de fredede
fortidsminder i Midt- og Vestsjælland.
Museet har 42 fastansatte årsværk.
Roskilde Museums omsætning var i
2010 på 26.8 mill. kr.

På Kroppedal kan børnene bl.a. deltage i fægteskole. Foto: Kroppedal Museum.
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Museumsoplevelsen: kritik

Hvad er nordisk kunst? Eller, at stille spørgsmålet på et sprog, som alle i
Norden forstår: What is Nordic art? Those in search of answers might
well decide to visit Statens Museum for Kunst’s new exhibition of “Da-
nish and Nordic Art 1750-1900”. If so, they will reach some rather odd
conclusions, says Dr Stuart Burch. His thoughts on SMK’s redisplay forms
part of Nordic Spaces, an international research programme supported
by Riksbankens Jubileumsfond and a consortium of other funders 
during the period 2007-2012 (http://nordicspaces.com).

Statens Museum for Kunst’s “Danish andNordic Art 1750-1900” opened in May
of this year. And what an impressive sight it
is! In all nearly 400 artworks are spread out
over 19 rooms. These divide the collection
into historical periods lasting between
mostly 30 and 50 years. Each room is devo-
ted to a genre (e.g. landscape, the body),
theme (gender), artistic movement (Ro-
manticism, Symbolism) or specific artist
(from Nicolai Abildgaard to Jens Ferdi-
nand Willumsen).
Now, I confess that mathematics was never
my strongest subject at school. Yet if my
calculations are correct, artists from Den-
mark account for nine out of ten works on
show. Painters and sculptors from the Nor-
dic countries fare less well. The museum’s
claim that this is an “omfattende præsenta-
tion” might be true of Danish art. Yet the
same can hardly be said of a “Nordic” show
that contains just one painting from Fin-
land: Albert Edelfelt’s Sommeraften ved
Hammars bådeværft, Borgå (1885).
This doesn’t matter. Why? Because I don’t
consider “Danish and Nordic Art 1750-
1900” to be an exhibition about Nordic
art. If I am mistaken about this – if it is
about Nordic art – then it follows the same
line as that taken by Denmark’s first art hi-
storian, Niels Laurits Høyen (1798-1870).
In 1863 he gave a speech entitled “Om na-
tional konst” in which he declared:
Tro mig! den sikreste og retteste Vej til bestandig
at komme i nærmere og nærmere Forbindelse med
vore Brødre i Sverig og Norge, er at hævde os selv
som Danske, ogsaa i vor Konst at gjøre vor Nati-
onalitet, vort Land, vore Sagn gjældende, at
vise, at vi ikke behøve at bruge fremmede Fjer for
at smykke os med.
This is cited in the exhibition and is the
only occasion when Denmark’s relation-
ship with its “Nordic” neighbours is dis-
cussed.

Ude godt, hjemme bedst
Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900, Statens Museum for Kunst

By Stuart Burch AMA, Senior Lecturer, 
Nottingham Trent University

Jens Juel’s grandiose portrait of the merchant Niels Ryberg together with his son and daughter-in-law (1797)
is the first image to greet the visitor. It is used to signal the rise of the mercantile classes and the decline of
royal power as well as “an all-new view of nature” and the autonomy of children inspired by the thinking of
Rousseau. Photograph credit: Stuart Burch.
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Høyen’s quote is printed on the wall. It
hangs in the air – just like Wilhelm Mar-
strand’s portrait of Høyen on the adjacent
wall. Its purpose is to raise national iden-
tity and patriotism as “issues for discus-
sion”. The article you are reading takes up
this offer. The surprising conclusion it rea-
ches is that “Dansk og Nordisk Kunst 1750-
1900” seems to actually follow Høyen’s ad-
vice. For if Høyen were alive today he 
would surely be delighted to see that in,
the year 2011, Statens Museum for Kunst
had the audacity to give the title “Danish
and Nordic Art 1750-1900” to an exhibi-
tion in which 356 out of 392 works are by
Danish artists.
In the main, foreign artists are included
only when they strengthen Danish natio-
nal identity. A case in point is the Swedish
painter Carl Gustav Pilo’s portraits of royal
Danes. These appear in the first room that
many visitors will see. An introductory text
sets out some vague contextual comments
about the decline of royal power and the
rise of the middle classes. This is as close as
we get to any historical context.
Enormous changes must have taken place
in Denmark from 1750-1900: a period of
time that begins during the era of absolute
monarchy and concludes with the so-cal-

led “Systemskiftet” of 1901 and the age of
parliamentarianism. But any sense of so-
cial and political flux is glossed over. This
creates an impression of Denmark as an
eternal, unchanging backdrop. The exhi-
bition is guilty of fostering a kind of “banal
nationalism”. This is Professor Michael Bil-
lig’s term for the countless day-to-day ba-
nalities that serve to remind us of our
place in a world of nations: these include
news reports, sporting contests and even
weather forecasts. So, even if nationalism is
only tackled explicitly in the room with
N.L. Høyen, it is in fact present as a banal
backdrop permeating every other aspect
of the display. This explains the very odd
treatment of “Nordic art”. It is an instance
of Nordic nationalism – a Danish version
of “the North” used for nationalistic pur-
poses, just like N.L. Høyen recommended
all those years ago. He’d feel at home on a
visit to SMK in 2011.
For Michael Billig, “the metonymic image
of banal nationalism is not a flag which is
being constantly waved with fervent pas-
sion; it is the flag hanging unnoticed on
the public building” (Banal Nationalism,
1995, p. 7). This is illustrated perfectly by
Christen Købke’s Udsigt fra Dosseringen ved
Sortedamssøen mod Nørrebro (1838), which

appears on the cover of the guide to the
exhibition. The label next to the painting
intelligently points out that the flag hang-
ing limply on the banks of the fancifully
enlarged lake “accentuates the Danish na-
ture of the scene.”
However, the nationalism on display at
SMK is not always banal. Fervent, passionate,
“hot” nationalism – the kind that leads to
war – is evident in Den danske landsoldat efter
sejren by H.W. Bissen (1850-51). We know
he is victorious because of the work’s title
and because the soldier has raised one of
his arms in triumph at the same time as he
tramples on the canon of an unseen
enemy. But who was the opponent? The 
historylessness of the exhibition makes it
very hard to know what he is so happy
about. How many Danes (let alone foreign
tourists) can make sense of this war memo-
rial? The interested visitor has to look el-
sewhere to find out about “Treårskrigen”
(1848-50). 
The absence of historical information could
be seen as part of a wider fear of interpre-
tation somehow “getting in the way” of Art.
As Beverly Serrell put it: “Art museum 
practitioners worry about visitors spending
too much time reading; all other museums
worry that visitors do not read enough”

H.W. Bissen’s Den danske landsoldat efter sejren (1850-51) is jubilant. But what was he so happy about? Photograph credit: Stuart Burch.
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(Exhibit Labels: An Interpretive Approach,
1996, p. xiii). This isn’t to say that there is a
lack of reading material. In addition to the
“map” guide, wall labels and laminated
sheets there is a room with computer ter-
minals as well as what looks like a very, very
expensive “digital table”.
These sources of information are all near
at hand – but they are still at one remove.
Resources might have been better spent
focusing on the artworks themselves. Take,
for example, Bissen’s triumphant soldier.
The large-scale plaster statue stands next
to a tiny clay model. These could have
been juxtaposed with a photograph of the
bronze version in Fredericia in order to
link the artworks with the world outside.
This would have re-established the monu-
ment’s “social meaning” – the real world
relevance that is lost whenever objects are
relocated to museums (Noël Carroll, On
Criticism, 2009, p.54). 
Both Bissen and his rival for the Fredericia
commission, Jens Adolf Jerichau (1816-83)
originally suggested alternative designs for
the monument, namely Uffe hin Spage and
Thor battling the giants. These mythological
themes would surely have been relevant to
an exhibition about Nordic art. The fact
that they are not included underlines just

how marginal “Nordic” is to this very natio-
nalistic exhibition.
Despite missing this golden opportunity to
address the multiple meanings of “Nordic
art”, the display of Bissen’s two related
sculptures does at least introduce a sense
of theatricality. This is developed further
in the room entitled “Kroppen i kunsten
1800-1900” where paintings and sculptures
interact both aesthetically and themati-
cally. This is exemplified by Wilhelm
Bendz’s portrait of the sculptor Christen
Christensen busy at work in his studio. His
atelier is crammed with casts of ancient
Greek and Roman statues, including the
Borghese Gladiator – a real plaster copy of
which stands adjacent to the painting.
Near to this statue/painting ensemble is
Niels Hansen Jacobsen’s deathly sculpture,
Døden og moderen (1892). This forms a pow-
erful dialogue with Ejnar Nielsen’s Mand
og kvinde (1917-1919). The naked couple
are transformed into Adam and Eve. They
look on impassively as Jacobsen’s Death
snatches a child from the grasp of its des-
pairing mother.
Another artist who appears in the “Krop-
pen i kunsten” gallery is Ditlev Blunck
(1798-1854). He is also included in the
room devoted to “Kønnet i kunsten”. We

learn there that Blunck’s homosexuality
was probably the reason why he left Den-
mark for good in 1841. This links to what I
consider to be one of the clearest and most
successful subthemes of the exhibition: 
exclusion. Blunck’s banishment is one
form of exclusion. Another is the erstwhile
omission from the canon of Danish art
endured by an artist such as Elisabeth Jeri-
chau Baumann (1819-81). An account of
her struggle for recognition is one occa-
sion where regional matters are addressed;
not in relation to “Nordic art” but in terms
of being labelled “European” and there-
fore not properly Danish.
This was an accusation that could even be
levelled at Carl Bloch (1834-90), deemed
by some to be “Denmark’s greatest pain-
ter”. One exhibition label notes that “art
history has chastised Bloch for his exten-
sive use of theatrical effects”. But it is preci-
sely this dramatic quality that has led the
museum to use Bloch’s Fra et romersk osteria
(1866) for the banner motif hanging from
the façade of the museum. This decision
was therefore in some ways a bold choice 
– but this subtext is only apparent to those
blessed with a lot of prior knowledge or
the tenacity to hunt out information.
Indeed, the exhibition only really comes

Statens Museum for Kunst’s “digital table” contains detailed information about 200 artworks divided up into multiple choice categories. This interactive facility
forms part of the museum’s redisplayed collection of “Danish and Nordic Art 1750-1900”. Photograph credit: Stuart Burch.



12 DANSKE MUSEER  5/11

At times the arrangement of the artworks rivals the theatricality of a Carl Bloch painting. Here are two of the best examples. The image above shows how Wilhelm
Bendz's portrait of the sculptor Christen Christensen has been juxtaposed with a plastercast of the Borghese Gladiator. The view below features Niels Hansen Jacob-
sen’s tragic Døden og moderen (1892) paired with Ejnar Nielsen’s Adam-and-Eve-like couple, Mand og kvinde (1917-1919). Photograph credits: Stuart Burch.
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alive if one reads between the canvases, 
looking for what is not said. A case in point
is the cluster of paintings by the German
artist, Caspar David Friedrich. They happe-
ned to have been removed from display
when I was there (in their place was a de-
humidifier). So I was obliged to look more
closely at the labels. I was surprised to see
that they were all on loan from other insti-
tutions. When I consulted the museum’s
online catalogue I understood why. Statens
Museum for Kunst does not appear to own
a single painting by Friedrich. Isn’t this
rather remarkable? How can this be? What
does this say about collecting practices
over the years?
We get a hint of the personal prejudices
that guide acquisition policy via the label
next to the portrait of the aforementioned
N.L. Høyen. He was curator of Den Konge-
lige Malerisamling – the forerunner to
SMK. We learn that he had clear likes and
dislikes. His confident portrait shows him
with his left hand raised as if directing the
viewer’s gaze to the kind of art that he both
admired and promoted. Høyen’s portrait
could have been provocatively framed with
works by Christoffer Wilhelm Eckersberg
(“good” art) and Nicolai Abildgaard
(“bad” art). This would have brought SMK
and its leaders into the spotlight: what role
did and does the museum play when it
comes to defining Danish art? Is it a passive
reflector of the times or does it drive taste?
Does it reflect the views of the many or of a
select few? How do Høyen’s judgements
match those of today’s leadership? And
how could and should SMK develop in the
future?
Such a line of questioning would have de-
veloped the “On the one hand... on the ot-
her” idea (a series of laminated sheets on
which two curators present alternative rea-
dings of the same artworks). It would have
also deployed the art of the period to make
potentially contentious points instead of
relying on the inclusion of jarringly con-
temporary works such as Lise Harlev’s My
Own Country (2005). Their anachronistic
presence weakens the chronological para-
meters of the exhibition and also gives the
inaccurate impression that it is only today’s
artists who are capable of being radical
and shocking.
Sticking to artists of the eighteenth and ni-
neteenth centuries might have encoura-
ged the curators to give more thought to
the temporal parameters of the show. The
choice of 1750-1900 seems arbitrary: just a
neat start and end date by which to
“frame” the exhibition. Frames are not just
ornate borders around a painting. The pe-

riod 1750-1900 is a timeframe. More speci-
fic “framings” were available. I learned
from the exhibition that Det Kongelige
Danske Kunstakademi was founded in
1754. So why not have this as the emphatic
starting point? And why not bring it to an
open-ended close with the completion of J.
Vilhelm Dahlerup’s Statens Museum for
Kunst building in 1896? Both institutions
exist today, even if they have gone through
lots of changes. We could have been given
a glimpse of how these two organisations
have defined and shaped Danish and Nor-
dic art over time. Their alternative “fram-
ings” of art history would have conceptu-
ally developed SMK’s excellent Frames:
State of the Art exhibition of 2008.
Instead, the decision to choose 1750 and
1900 as convenient limits points to a lack
of self-reflection on the curators’ part.
With notable exceptions, it is difficult to
determine the criteria used for including
much of the art on show. This makes the
use of the word “Nordic” in the title even
more troublesome. What do the curators
actually mean by this term? Is Holland a
Nordic nation? Is that why a self-portrait by
the Dutch artist, Jan Verkade (1868-1946)
has been included?
If SMK’s museum leadership really were

intent on interrogating the relationship
between Danish and Nordic art from 1750,
they ought to have sought permission to
borrow Nationalmuseet’s exquisite Grøn-
lænderinden Maria (c.1753). This tiny, full-
length portrait by Mathias Blumenthal
(1719-1763) depicts Jomfru Maria Epeyubs
Datter, a much-travelled resident of Vest-
grønland. Just think if she were given the
first word! Her lush, ribbon-tied hair, tat-
tooed body and hooded caribou skin
“gown” shows that, like Niels Laurits Høyen,
she had no need of “borrowed feathers”
for her adornment.
Blumenthal’s Grønlænderinden Maria would
have really kick-started an exhibition of
Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900. And it
would have also provided the ideal symbol
by which to announce the imminent arri-
val of the National Gallery of Art for 
Greenland. Last February it was confirmed
that the commission had been won by the
architectural practice Bjarke Ingels Group
(BIG). When the museum opens in Nuuk
the question of what is “national” and what
is “Nordic” will trigger genuine “issues for
discussion”. Let us hope that SMK plays a
leading and self-reflexive role in the en-
suing debate.

Caspar David Friedrich where are you? SMK does not appear to own any oil 
paintings by this leading “Nordic” artist. It has therefore had to borrow works to
fill the gaps. On my visit all that was visible were the labels... and a dehumidifier.
Photograph credit: Stuart Burch.



14 DANSKE MUSEER  5/11

Et besøg i Nationalmuseets udstil-
ling Danmarks Oldtid affødte en
museumsgæsts nysgerrighed for,
hvad udstillingen ikke viste og fo-
restillinger om, hvad den kunne
vise. Et par besøg mere og lidt
spredt læsning1 førte til følgende
overvejelser.  

Hvor meget ved man rent faktisk?
Der er mange steder i udstillingen, hvor
man undrer sig over, hvorfra man ved det,
der står i teksterne. Jeg vil begrænse mig til
eksempler fra udstillingens første rum og
rummet om solvognen. Når der står ….
“rejste jægerne telte på vindblæste bakker
med udsyn”, hvordan kan arkæologer i
dag, 16 -17.000 år efter og efter en synd-
flod for 8.000 - 9.000 år siden, som senere
nævnes, mon vide det? Det ville være inter-
essant at få oplyst. Og senere: ..., “når byt-
tet var parteret, blev knogler lagt tilbage i
søen som jagtoffer”. Man kan måske se, at
de blev lagt i en sø eller kan man det efter
så mange års omskiftelser? Men hvordan
kan man afgøre, om det var som et offer-
og et jagtoffer? Eller: “…Indridsede møn-
stre på mændenes våben og amuletter hos
kvinder og børn viser jægerfolkets forsøg
på at afværge negative kræfter, “onde ån-

Et besøg i udstillingen Danmarks Oldtid

– med forslag

der”, ved hjælp af magi. Som andre jæger-
folk troede man, at der bag den synlige
verden gemte sig “en anden verden” befol-
ket med usynlige ånder. Disse ånder, som
stammede fra døde dyr og mennesker,
havde stor indflydelse, og kunne påvirke
gennem åndemanere, shamaner” 
Er det ikke rent gætteri? Hvoraf kan man
slutte, at jægerfolket dengang forestillede
sig at dyr og mennesker havde ånder, og at
det er dem, der afbildes? Det gør én nys-
gerrig. Hvor meget ved arkæologerne
egentlig, og hvorfra ved de det? Hvad er
hypoteser, og hvor meget er gæt? Hvor me-
get er der enighed om i faglige kredse? Det
er bestemt fint at få det med, som fagfolk
mener at kunne slutte sig til, også selvom
de ikke er helt sikre. Det er det især, når
det drejer sig om noget så fjernt som oldti-
den, men det kunne være lige så interes-
sant at få at vide, hvordan man har sluttet
sig til det. Også hvor langt og med hvilken
sikkerhed, man ud fra fundne materialer
mener at kunne slutte sig til en viden eller
hypotese. Det ville være særdeles interes-
sant at høre om fagfolks tvivl og eventuelle
uenigheder. Faktisk mener jeg ikke i udstil-
lingen at have set noget eksempel på flere
mulige fortolkninger. Men det må der da
være.
Udstillingsafsnittet “Solens gang” er virke-
lig spændende, men tolkningen af figu-
rerne er for den besøgende nærmest my-
stik. Hvordan kan man se, hvad der er en
hest og hvad der er en slange? Hvordan
har man for eksempel kunnet se at det, der
nærmest er et forkrøblet S, rent faktisk er
billedet af en hest? Min undren førte mig
ud til skranken, hvor en meget hjælpsom
ansat henviste til litteratur. Efter at have
fundet og læst i Bronzealderens Religion be-
gyndte jeg så at forstå, at har man mange
billeder, som viser mange mellemformer
mellem et S og en hest, så kan mysteriet
løses. Sådanne slutninger om udstillingens
genstande, og hvad de hviler på, burde i
langt højere grad vises. Mange steder i ud-
stillingen undrer man sig over, hvorvidt vi
med hensyn til viden om Danmarks oldtid,
er nået så langt, som vi kan nå. Eller kan vi

Af Arne Jakobsen

Museumsoplevelsen: nysgerrighed

Solens rejse om jorden – trukket af en hest, en slange og en fisk. Foto: Arne Jacobsen.
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forvente at nye fund eller andet, eventuelt
igangværende, arkæologisk arbejde vil give
os væsentlig mere indsigt?

”Håbet brast”
Man kan som publikum ikke undgå, når
man betragter genstande og læser tekster,
at gå udover det rent faktuelle og gøre sig
nogle forestillinger om, hvordan livet kon-
kret artede sig i fjerne perioder. En udstil-
ling bør vel i et vist omfang befordre
sådanne forestillinger. Jeg har andre ste-
der set udstillinger, hvor “hverdagen i old-
tiden” blev søgt anskueliggjort ved en op-
stilling med noget i retning af en hule,
hvor figurer sidder omkring bålet. Måske
fungerer det, i hvert fald fanger det op-
mærksomheden.
Når der om ’Kvinden og barnet i Vedbæk’
står “...at ved drengens død brast familiens
håb om en ny storfanger”, så er det vel for
at gøre det hele lidt menneskeligt. Men
det er næsten at få det til at se lidt uge-
bladsagtigt ud uden at tilføje noget reelt.2

I forbindelse med det konkrete: Når man
ser stenøkser, og det gør man sandelig på
udstillingen, bliver man i tvivl; vil det tage
dage eller timer at hugge et frisk træ om
med en almindelig flintøkse? Er en kobber-
økse mere effektiv end en stenøkse? Er en
bronzeøkse bedre at hugge med eller har
den andre fordele? Lidt konkret om red-
skabers brug kunne godt fortælles og
måske illustreres.

Dansk oldtid og andre landes oldtid?
Nogle steder i udstillingen refereres der
til, hvad der samtidigt skete i andre lande.
Når man for eksempel i rum 5 ser jættestu-
ers konstruktion, er det meget fint, at man
får et billede af store stengrave opført an-
dre steder i Europa. Generelt får ikke-hi-
storisk kyndige gæster ikke megen hjælp,
når det handler om at få og bibeholde en
fornemmelse af, hvor udviklede andre
lande var på et givent tidspunkt. Man
søger i hukommelsen efter andre histori-
ske begivenheder eller bygværker, der gi-
ver lidt perspektiv, men man skal hjem til
et leksikon for at få styr på det. En fin und-
tagelse er Stonehenge i forbindelse med
den sene stenalder3 (rum 6).

Et forslag 
Udstillingen er meget æstetisk gennemar-
bejdet og flot. Problemet er måske, at den
også af samme årsag virker meget lukket.
Publikum ser resultaterne af arkæologers
og kuratorers arbejde, men der er ikke me-
gen mulighed for at se dem over skulderen
og få indsigt i dette arbejde, de tanker de
har gjort sig og de fortolkninger, der ligger

bag det udstillede materiale – den tvivl, der
på nogle punkter må have hersket/herske.
Alt er færdigt. Og det er synd. Dels ville det
som nævnt tilfredsstille eller kvalificere ens
nysgerrighed, dels ville det kunne give et,
om end naturligvis begrænset, indtryk af
arkæologi som videnskab. Med den tekno-
logi vi har i dag, vil det være teknisk enkelt
at give publikum mulighed for at få svar på
de spørgsmål, man kunne forvente de ville
stille. Det ville være oplagt, at man på de
mest centrale steder i udstillingen kunne
gå ind på en skærm og spørge til et givent
emne. 

1. Flemming Kaul: Bronzealderens Religion og i Nor-
disk Museologi 2009, 1 : Bruno Ingemnann: Den
skjulte Oldtid – den nye udstilling på Nationalmu-
seet samt: Martin Brandt Djupdræt og Henrik Hatt: 
Følelser på museum.

2. I artiklen “Følelser på museum” i samme nummer af
Nordisk Museologi 2009 berettes om tiltag der præ-
senterer følelser i forbindelse med udstillede gen-
stande. Blandt andet, i forbindelse med Tybrind Vig
pigen, forsøgsopstillinger der på forskellig vis præ-
senterede den menneskelige tragedie bag fundet,
blandt andet en serie fotos med nutidige unge
mødre og deres spædbørn. At blande noget nutidigt
– musik og især fotos af åbenbart nutidige mødre og
spædbørn – ind i en udstillede objekter fra oldtiden
forekommer dog at gå for langt (eller i en gal ret-
ning).

3. Jeg holder mig stadig til de første dele af udstillin-
gen. I jernalderdelen bruges der megen plads på at
beskrive forbindelsen til udlandet ikke mindst til Ro-
merriget. 

Udstillingen er meget æstetisk gennnemarbejdet og flot. Foto: Arne Jacobsen.

Foto: Nationalmuseet.



”Kunstner ukendt”

– eller hvem var Frøken Tutein?

At hver enkelt museumsgenstand
rummer sin egen historie, og at
den historie aldrig er fuldt ud af-
dækket eller forklaret og altid for-
binder sig til andre og andres for-
tællinger, beviser følgende muse-
umsoplevelse og beretning.
Måske kender du ikke Frøken Tu-
tein, men hvis du gør, så send
gerne en note til redaktionen og
tilføj et lag mere til en tilfældig,
men mageløs museumsgenstands
uudgrundelige liv og historie.

(red.)

Af Ivan Wroblewski, boghandler
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Museumsoplevelse: gåden

H.W. Bissen, Frk. Tutein (?) 1849-1850. Statens
Museum for Kunst, København, © SMK Foto.



Kendsgerning 1: I Øregaard Museums ma-
gasin findes et stort smukt maleri, der viser
indkørslen til Blaagaardpå Nørrebro ca. 1840.
Kunstneren ukendt (jf. Øregaard Museum).
Kendsgerning 2: Et fotografi af ovenståen-
de maleri, opklæbet på karton med en
tekst håndskrevet på kartonen ca.1890 af
min oldefar, forlagsboghandler Otto B.
Wroblewski: Efter et Maleri af Frøken Tutein.
Kendsgerning 3: På Ny Carlsberg Glyptote-
ket findes en buste udført af H.W. Bissen,
indkøbt af Glyptoteket til museets samlin-
ger. Titel: Frk. Tutein (?) 1849-1850.
Formodning: Frøken Tutein er Wilhelmine
Tutein, f. 1790, datter af grosserer Peter
Tutein, f. 1758 og hustru Sophie Tutein
f.1767. (3 sønner: Ferdinand, Wilhelm og
Peter).
Begrundelse: Iflg. folketællingen 1. fe-
bruar 1801 boede grosserer Peter Tutein
med sin hustru Sophie Tutein og deres 4
børn, Ferdinand, Wilhelm, Peter og Wilhel-
mine på Store Kjøbmagergade nr. 97, 3.
Iflg. samme folketælling boede i Store
Kjøbmagergade nr. 90, 3. sal Controlbe-
tjent for Tutein Johan Arnold Schorn, f. 1764
og hustru Susanne Schorn, f. 1755 og de-
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res 2 børn Henriette Caroline Schorn, f.
1794 og Peter Theodor Schorn, f.1796.
Min oldefar Otto B. Wroblewski skriver i
sine erindringer, at hans bedstefar Johan
Arnold Schorn var handelsrejsende for gros-
serer Peter Tutein og var på langvarige rej-
ser bl.a. til Norge for sin principal.
De to familier har altså boet lige i nærhe-
den af hinanden i Store Kjøbmagergade
samtidig med, at Johan Arnold Schorn har
været ansat i Peter Tuteins forretning, og
det må være rimeligt at antage, at de to fa-
milier har kendt hinanden og dermed
også de 6 børn.
I 1811 køber Johan Arnold Schorn en ejen-
dom på Nørrebrogade lige ved siden af
indkørslen til Blaagaard og flytter derud
med sin familie og starter en selvstændig
virksomhed (voksdugsfabrik).
Som huslærer for datteren Henriette enga-
gerer Johan Arnold Schorn en student fra
Regensen ved navn Johan Daniel Wroblew-
sky, søn af orgelbyggeren Daniel Wroblew-
sky. I 1815 bliver lærer og elev forlovet, og i
1818 bliver de gift og får bolig i ejendom-
men på Nørrebrogade, som Henriettes far
ejer.

I 1827 køber Johan Daniel Wroblewsky en
stor parcel af Blaagaard med jord og byg-
ninger og flytter ind på ejendommen med
sin hustru Henriette og 4 sønner. Min olde-
far ( den yngste af de fire ) bor her i hele
sin barndom og ungdom, og for ham har
Wilhelmine Tutein været: Frøken Tutein.
Min formodning er, at de 2 unge piger Wil-
helmine Tutein, f. 1790 og Henriette Schorn, f.
1794 har vedligeholdt bekendtskabet fra
Store Kjøbmagergade og fortsat det, efter
at Henriette er blevet gift og flyttet ind på
Blaagaard, og på et tidspunkt har “Frøken
Tutein” under et besøg hos veninden Hen-
riette på Blaagaard benyttet den flotte ind-
kørsel som motiv for et af sine malerier.
Hvis min formodning er rigtig, er maleriet
i Øregaard Museums magasin ikke malet
af en “Ukendt Kunstner”, men malet af
Wilhelmine Tutein, f. 1790 og H.W. Bissens
buste i Glyptoteket er ligeledes grosserer
Peter Tuteins datter, Wilhelmine Tutein, som
må have været en kendt figur i datidens
København, siden Carl Jacobsen i 1886 har
købt Bissens buste af hende til Ny Carls-
berg Glyptoteket.
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Københavns kulturfestival Golden Days er museernes festival. Eller er
den? I snart 20 år har festivalen fundet sted på især museerne. Men
spørgsmålet er om Golden Days, der hvert år præsenterer et nyt tema
eller en historisk periode overhovedet harmonerer med museernes ar-
bejdsgange og forankring i forskning og indsamling? 

Da Golden Days første gang fandt sted i
1994, var det under navnet Golden

Days in Copenhagen og, som navnet un-
derstreger, med fokus på Guldalderens
København. Udover at formidle Guldalde-
ren var det festivalens mål at synliggøre de
københavnske kulturinstitutioner, ikke
mindst de museer, hvis forskning og for-
midling relaterede sig til perioden. På den
baggrund lavede vi de første fire festivaler
om tiden fra 1800-1850. Festivalen var den-
gang, ligesom i dag, dybt afhængig af dens
nære samarbejdspartnere til at levere fag-
ligt og kunstnerisk indhold. Uden muse-
erne, teatrene og koncerthusene – ingen
festivaler 

Publikums festival
Museerne er med andre ord vores stakehol-
ders,men er de også festivalens eksistens-
berettigelse, og hvilken rolle skal muse-
erne spille i festivalen fremover? I takt
med, at festivalen gennem årene har vok-

Museernes festival?

set sig større både målt på antal arrange-
menter, samarbejdspartnere, publikum og
frekvens (festivalen finder nu sted hvert år
i september frem for hvert andet år, som
tidligere), er vi som festivalsekretariat op-
taget af at favne og styrke den tværfaglige
og tværinstitutionelle formidling. Festiva-
len finder i dag sted over en bred kam af
kulturinstitutioner lige fra svømmehaller
til spillesteder, og i modsætning til muse-
erne er vores eneste forpligtelse formid-
ling. Det er vores opfattelse og erfaring, at
når formidlingen finder sted på tværs af
fagområder, kulturinstitutioner og genrer,
står budskabet stærkere og giver det mest
flertydige billede af danskernes kultur og
historie og med større mulighed for at
skabe en folkelig, vedkommende festival.
Det tværgående og multikulturelle format
betyder også, at vi kan opnå en større gen-
nemslagskraft over for medier, sponsorer
og andre interessenter. For museernes del
giver det også mulighed for at udfolde de-

Af Thomas Bailey, Golden Days

Festival

Åbningen af Golden Days Tro festival var en aften i ekstasernes tegn. Dan-
marks eneste sufidanser, Pernille Overø, viste den hvirvlende dans, som en
måde at tilbede og erfare det guddommelige. Foto: Anders Thormann.

Medicinsk Museion lagde lokaler til Golden Days’ værdibattle under 1700-tals
festivalen i 2010. Jersild var ordstyrer under diskussionen om tro og fornuft.
Foto: Anders Thormann.

Intelligent Nightlife, der er en diskussionsaften med
martinis og udfordrende oplæg, blev i forbindelse
med Golden Days festival om 1700-tallet afholdt i
Marquis de Sades lejlighed. Foto: Anders Thor-
mann. 
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res arbejde til et publikum, som rækker
ud over de i forvejen museumsinteresse-
rede. 
Det er en opfattelse, der også deles af mu-
seumsinspektør Bente Vinge Pedersen fra
Medicinsk Museion: “Som lille kulturinsti-
tution med begrænset markedsføringsbud-
get får Medicinsk Museion meget synlig-
hed ud af at deltage i Golden Days’ festiva-
ler. Det giver mulighed for at nå ud til en
bred offentlighed, som vi dårligt kan nå ud
til alene”. Hun pointerer, at museet kun
deltager i festivalen, når der er overens-
stemmelse mellem festivaltemaet og muse-
ets faglige profil og forskning. 

Få ressourcer
Det er Bente Vinges indtryk, at museerne i
dag bidrager mindre til festivalen end godt
er; samtidigt fremhæver hun, at for et lille
museum med begrænsede ressourcer, er
det ekstremt krævende “at initiere de vir-
kelige interessante aktiviteter under festi-
valerne”. Hun stiller sig forbeholden over-
for, om museernes deltagelse i festivalen
overhovedet er en forudsætning for en vel-
lykket festival. I sekretariatet ved og mær-
ker vi, at museerne er pressede både på
tid, mandskab og økonomi. Derfor er det
en benhård prioritering, der ligger til
grund for, om det enkelte museum kan bi-
drage til festivalen. Den tidsmæssige
ramme fremmer heller ikke dette. Efter at
Golden Days er blevet en årlig tilbageven-
dende begivenhed, har flere museer påpe-
get, at de dårligt kan nå at forberede et

indhold. Da vi i sekretariatet især ønsker at
aktualisere og debattere tendenser i samti-
den og perspektivere dem historisk, kan
det imidlertid være svært at planlægge te-
maer længere end et par år ud i fremtiden.
Større udstillinger eller begivenheder på
museerne, der indkapsler og er i dialog
med festivalens tema, vil altid være en
kæmpe løftestang for det øvrige program;
derfor skal vi i sekretariatet være bedre til
at indrette os efter museernes planlæg-
ning, hvis også de store udstillinger skal
indgå i programmet. 

Frem med de undereksponerede 
fortællinger
Når det er sagt, kan det også være muse-
erne skal spille en anden rolle fremover. Vi
ser, at mange museer ønsker at bidrage og
byder ind med det, de kan, stort som småt.
Det kan være alt lige fra børnearrange-
menter, debatmøder, foredrag, koncerter,
saloner, oplæsninger eller særlige omvis-
ninger, der viser publikum, hvad museer
også kan bruges til foruden udstillinger. Vi
oplever mange museer, der måske “kun”
bidrager med en enkelt omvisning eller fo-
redrag, men hvor det faglige udbytte er
maksimalt, og hvor publikum bliver præ-
senteret for en undereksponeret og helt
igennem nichepræget del af kulturarven.
Museerne er derfor uundværlige samar-
bejdspartnere for vores festivaler. Som kul-
turinstitutioner baseret på forskning og
formidling, er de eksperter i at vise os alt
det, vi ikke vidste, vi gerne ville vide. 

Nyt blik på samlingen

I det lys kan festivalen måske ligefrem
medvirke til, at museerne begynder at an-
vende deres samlinger på nye måder. På
Københavns Museum fremhæver kommu-
nikationsmedarbejder Sofie Linde, at festi-
valens rammesætning omkring en specifik
periode eller tema ofte har fungeret som
en god anledning for museet til at kaste
nye blikke på deres samling: “Det har bety-
det, at vi har fået produceret en række ak-
tiviteter og publikationer som vi efterføl-
gende har kunnet implementere som en
del af vores faste tilbud. Eksempelvis nye
byvandringer og undervisningstilbud”, si-
ger hun, og understreger samtidig, at mu-
seets deltagelse beror på en nøje overve-
jelse af, hvorvidt den konkrete festival kan
bidrage positivt til den udvikling, museet
er i.
Så jo, Golden Days’ festivaler lever i kraft af
museernes deltagelse og engagement. Mu-
seerne er en forudsætning for, at vi som
festival har mulighed for at udbrede nogle
alment dannende anskuelser, der kan ak-
tualisere og perspektivere vores kultur og
historie. Vi har brug for museerne som
medskabere af en debat om historiske em-
ner og til at give deres bud på, hvordan
kulturarven skal ses i samtiden. Vi håber, at
museerne også vil begynde at bruge festiva-
len som platform til at lufte diskussioner
fra det museumsfaglige miljø af denne art
og gøre det vedkommende og konkret for
offentligheden.

I forbindelse med Golden Days festival om kroppen, var der megafernisering på SMK med små smagsprøver og croquismodel. Foto: Mette Langenberg.



I april 2011 kom Kulturarvsstyrel-
sen med den længe ventede ud-
redning om fremtidens museums-
landskab. Forud var gået mere
end et års debat om den rette vej
frem for det danske museums-
væsen. Museumsudredningen har
på den ene side vist at udfordrin-
gerne er mange, på den anden
side, at løsningerne er få. I artiklen
peges på ”kulturdrevet innova-
tion” som en metode, der kan løse
en del af museernes udfordringer.

Museumslandskabets dialektik

Det danske museumsvæsen er en alsidig
størrelse, der dækker alt fra store “natio-
nale” enheder, til små lokale museer. Al-
ene på den baggrund er det klart, at der
findes forskellige holdninger, når der skal
peges på en fremtidig udvikling. Dertil kan
lægges, at hele museumsvæsnets sam-
fundsrolle er i spil. Dette sidste bedst ac-
centueret ved lektor Maria Fabricius Han-
sen, der i Danske Museer, (nr. 4. september
2010) rejser spørgsmålet om museer skal
opretholde deres rolle som produkter af
oplysningstiden, eller om de skal tilpasse
sig og blive til noget andet end det de var i
udgangspunktet. 
Museumslandskabet er en dialektikkens
landskab, hvilket Museumsudredningen
har været med til at understrege. Hvad er
det for dialektiske fronter vi ser? Forenklet
kan der tales om, at centralisering står over
for ikke-centralisering, og strategi står over
for faglighed. Den første modstilling er li-
geså klassisk, som den er non-produktiv. I
centralisternes perspektiv er løsenordene
store tværgående enheder, store samar-
bejdsprojekter og fusioner. Der ligger im-
plicit heri en bortdømmelse af de mindre

Kulturdrevet innovation 
– en bro i museumslandskabets dialektik

enheder, som derved får skytset serveret på
et fad. Modargumenterne er vigtigheden
af lokal nærhed, autencitet og forankring. 
Museumsudredningen er mest støttende i
forhold til centraliseringstanken. Det har
været kritiseret med henvisning til, at dis-
kussionen om museernes fremtid bør være
på kvalitet og ikke bare samarbejdsprojek-
ter, fusioner og andre ting, som politiker-
ne kan måle på. Denne kritik er væsentlig
at fastholde, for kvalitet er ikke nødvendig-
vis forbundet med størrelse og ressourcer.
Forudsætningerne for de enkelte museer
er forskellige, men forskningen og formid-
lingen på et lille lokalt museum kan med
lethed have samme kvalitet, som den der
foretages ved et stort. Dette beror i sidste
ende – som det er tilfældet med al kulturel
produktion – på personlighed, engage-
ment, kompetencer og opbakning. I Muse-
umsudredningen får man indtryk af, at det
væsentlige er at fremme centraliseringsde-
batten og ultimativt at opnå en sektor, det
er nemt at styre og måle på. En stærk
dansk museumssektor er imidlertid ikke
en sektor bygget til politisk tilfredsstillelse.
Det er en sektor præget af diversitet, hvor
mange forskellige typer af specialkompe-

Af Morten Karnøe Søndergaard, 
professor (Mso) og Niels Einar Veirum, 
forskningslektor, Aalborg Universitet
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Strategi & udvikling

Limfjordsmuseet er et af de danske museer, der er i berøring med kulturdrevet
innovation, og som har brugt det aktivt i sin ekspansion i de seneste år. 

Foto: Limfjordsmuseet.
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tencer har mulighed for at mødes og ud-
vikle sig. 

Strategi kontra faglighed
Den vigtigste debat i Museumsudrednin-
gen står, trods fokus herpå, ikke om cen-
tralisering, men om strategi kontra faglig-
hed – om hvorvidt der skal lefles for publi-
kumstallene, eller om der skal stås hårdt
på de traditionelle værdier. Frank Birke-
bæk, direktør på Roskilde Museum og én
af dem, der har debatteret spørgsmålet,
har gjort sig til fortaler for, at traditionen,
underforstået den dybe faglighed, er et
grundfjeld, der ikke skal hugges i. Den ma-
nifesterede modsætning til denne hold-
ning, mener mange, har været de hurtige
og dyre særudstillinger på først og frem-
mest kunstmuseerne i de seneste år. Mest
kendt er nok “Racing Cars” på ARoS (13.
oktober til 30. december 2006), der på
nogle virkede voldsomt provokerende og
affødte ophedet debat om museernes
rolle. Ingen, eller i hvert fald meget få ste-
der i denne ret uforsonlige debat om stra-
tegi kontra faglighed, har der været gjort
forsøg på at lave brobygning mellem de to
perspektiver. Det er måske på tide med et
mere pragmatisk blik på tingene.

Kulturdrevet innovation
For er der nødvendigvis nogen modstilling
mellem strategi og faglighed? Der er ingen
tvivl om, at skal fagligheden dyrkes, kræver
det foruden personlig dedikation også tid
til fordybelse. Det indebærer lederskab og
klare retningslinjer, hvor den enkelte med-
arbejder ikke kastes ud i centralstyrede
modeluner. Det kræver også økonomiske
ressourcer, så medarbejdere kan dedikeres
til én bestemt opgave over længere tid. Det
kan forekomme utopisk, for hvor skal pen-
gene komme fra, når medarbejderen ikke
nødvendigvis laver en opgave, der trækker
kunder direkte ind i butikken? Ved muse-
er i udlandet (f.eks. San Francisco Muse-
um of Modern Art og Smithsonian) vokser
begrebet ’kulturdrevet innovation’ frem
som en løsning.
Kultur- eller designdrevet innovation tilla-
der den nødvendige ro til fordybelse, men
skaber også økonomi. Centralt for tilgan-
gen er, at forskellige typer af aktører, mu-
seer, arkitekter, designere, konsulenter
osv., med hver deres helt specifikke grund-
kompetencer, byder ind i en fælles proces,
der kan have fokus på alt fra konkrete in-
novationer over projekter til organisatori-
ske samarbejder.
Et kort eksempel kan belyse dette. Denne
artikels hovedforfatter besøgte for kort tid
siden BMW-museet i München og mødtes

her med vicedirektør, Dr. Andreas Braun
for at tale om, hvordan museet bruger hi-
storie og kultur som et aktiv. BMW-museet
har, selvom det i sagens natur er et “barn”
af BMW, samme udfordringer med øko-
nomi, som andre museer. Museet løser en
del af udfordringen via sit brand og er det
næstmest besøgte i München. Det vigtige
er, at ejerskabet også går den anden vej.
Designerne, helt op til chefdesignerne, er
alle flittige gæster i museet. Visse har
endog en fast morgenrutine med at be-
søge museet, for herigennem at blive
påmindet om historien, firmaets kultur og
identitet. 
Der er her, hos et af verdens førende bilfir-
maer, en klar erkendelse af, at historien og
kulturen har værdi for udviklingen af nyt
design. Kultur er i en omskiftelig verden
en af de få ting, der ikke kan outsources,
leases eller kopieres. Inspirationen fra
museum til designer er i sagens natur ikke
det eneste indspil frem mod det endelig
produkt. Det er en kakofoni af faktorer,
der gør sig gældende – et andet centralt
træk ved kulturdrevet innovation. I en pro-
ces, som her er at fremstille en bil, er der
mange forskellige indspil, der hver især re-
præsenterer en værdi. Kunst- og kulturhi-
storiske museer besidder klare værdier i
sådanne sammenhænge. De fortolker og
analyserer løbende kulturelle symboler og
tegn, samt fortæller og genfortæller om
disse. Inddrages en sådan grundvidenska-
belig viden, kan udenforstående aktører i
f.eks. erhvervslivet opnå væsentlige værdi-
forøgelser.  
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BMW er udover at være “brand”, eller måske netop
derfor, bevidst om værdien af historie og kultur i
forhold til nutidigt design. Foto: Kirsten Boelskifte,
Interregionalt Center for Videns- og Dannelsesstu-
dier.

Et aktivt samarbejde med både kendte og mindre kendte kunstnere, her i form af nyfortolkninger af forskellige
BMW modellers æstetiske udtryk, er en af de måder, hvor BMW får den kulturelle dimension til at spille sam-
men med “brandet”. Foto: Kirsten Boelskifte, Interregionalt Center for Videns- og Dannelsesstudier.
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Den 31.august i år havde en række svenske museer og organisationer
indbudt museumsmedarbejdere til en kompetence-udviklingsdag om
museernes og kulturarvens rolle internationalt i væbnede konflikter og
samfunds-omvæltninger. Seminaret, som blev afholdt på Medel-
havsmuseet i Stockholm, var aktualiseret af årets begivenheder i Nord-
afrika og Mellemøsten og af det forhold, at handel med kulturarv, sam-
men med narko, våben og mennesker, er et af de største illegale mar-
keder i verden.

Kulturarv i krig og konflikt

Er afghanske “byhøje” kulturarv eller mili-
tære strategi-punkter? En svensk krigsre-
porter Johanne Hildebrandt fortalte om
sine erfaringer fra svenske camps i Afgha-
nistan. Om hvordan disse 8-10m høje ud-
sigtspunkter ofte bugner af potteskår, men
samtidig udgør militært strategiske holde-
punkter i et slettelandskab; og om solda-
ternes undren: “Hvordan kan du bekymre
dig om potteskår, når du risikerer at blive
dræbt?”. Om hvor let en lille lerkrukke, i
situationen, kan hjembringes som sou-
venir, fordi det virker som om, at den er
blevet overset af lokalbefolkningen, og
fordi den måske “alligevel vil blive knust
under krigens bulldozere og tanks”. Hilde-
brandt fremhævede således vigtigheden af
at skabe forståelse for beskyttelse af kultur-
arven også i konfliktsituationer, og at
denne forståelse bliver bibragt alle menige
soldater og ikke kun bruges retorisk i skål-
taler ved festlige begivenheder.
En forsker fra Uppsala Universitet Peter
Haldén fortalte om kulturarvens skiftende
rolle i konflikter i perioden 1600 frem til i
dag, og om kulturarvens samspil med den
udvikling og de skift i militærstrategi og
kampformer, der løbende har fundet sted
fra kæmpende hære på en slagmark til nu-
tidens droner. Om kulturarv som plyn-
dringsobjekt og nationsskabende symbol
og endelig om den gryende forståelse af
kulturarv som fælleseje og forsoningsob-
jekt i internationalt perspektiv.
Lederen af ICOM programmes France
Desmarais fortalte om ICOMs arbejde
med rødlister (?) over truede genstande
og bekæmpelse af illegal handel med kul-

Indtryk fra Revolutionsseminar i Stockholm

Af Birgit Wilster Hansen, 
Museum Lolland-Falster

Seminar

without Borders. Organisation blev dannet
i 1995 og arbejder “i Haag-konventionens
(1954) ånd” for at beskytte faste kultur-
minder, især bygninger og kulturelle sym-
boler, som trues af krig, naturkatastrofer,
fattigdom samt politiske og sociale konflik-
ter. Organisationen har især arbejdet i det
tidligere Jugoslavien, men har også delta-
get i projekter Tibet og Palæstina. SIDA er
organisations største finansielle bidragsy-
der. 

Blue Shield i Danmark?
Sidst på dagen var der afsat tid til en gene-
rel diskussion af kulturarven og museernes
rolle i konflikter og samfundsomvæltnin-
ger. Hvad er museernes rolle? Hvad er den
enkelte museumsmedarbejders forpligti-
gelse i situationer, hvor alle kendte struktu-
rer er væk? Hvilket ansvar burde det inter-
nationale museumsnetværk tage i sådanne

turarv, en handel, der ofte formidles af de
samme kanaler som narko, våben og men-
neskehandel, og om hvordan man interna-
tionalt forsøger at stoppe den. Blandt an-
det gennem samarbejde med toldmyndig-
heder og ved hjælp af ovennævnte lister
over truede genstandstyper samt efterlys-
ning af stjålne museumsgenstande.
Sofia Hägglund, egyptolog ved Medel-
havsmuseet talte om museernes og medi-
ernes rolle i konflikter. Fortællingen om,
hvordan demonstranter i januar 2011 dan-
nede en menneskekæde rundt om The
Museum of Egyptian Antiquities /det
Egyptiske Museum i Cairo, var interessant:
Kæden var dikteret af demokratibevægel-
sen og bevidstheden om, at dette museum
spiller en vigtig rolle i turisternes/Vestens
ide om egyptisk kulturarv, fordi det mod-
virker, at man fremstår som barbarer. For
nutidens egypter er faraoerne ikke af stor
betydning som identitetsskabende kultur-
arv. Der er andre perioder – og museer,
som er langt vigtigere (hvilke?) for eksem-
pel det Islamiske Museum i Cairo. I Øvrigt
skete der natten efter 28.januar store og
ødelæggende plyndringer på mange ar-
kæologiske lokaliteter uden for Cairo. Det
viser, hvor hurtigt kulturarvstyvene reage-
rer på opståede muligheder. Politiet var
trukket væk, hele verdens opmærksomhed
var rettet mod Tahrir-pladsen og det Egyp-
tiske Museum inde i byen. 
Arbejdet med at genopbygge kulturarv, an-
vende den for at skabe tilhørighed, tryg-
hed og forsoning efter de etniske konflik-
ter på Balkan blev beskrevet af en koordi-
nator(?)Diana Walters fra organisationen
Kulturarv utan Gränser/Cultural Heritage

France Desmarais taler om kampen mod illegal
handel med kulturarv. © Karl Zetterström, Värds-
kulturmuseerna.



Kulturarvsstyrelsen
Kulturarvskommuner er succes. Kommu-
ner, der bruger kulturarven aktivt, er i høj
kurs, Borgere og virksomheder sætter pris
på kulturarven og befinder sig godt de ste-
der, hvor kulturarven er profileret. Det vi-
ser evalueringen af Kulturarvskommune-
projektet, som Kulturarvsstyrelsen og Real-
dania søsatte i 2006. www.kulturarv.dk

Den nationale brugerundersøgelse
fortsætter. Det bliver fremover også muligt
for museerne at følge med i, hvem deres
brugere er, og hvad de synes om museet.
Kulturarvsstyrelsen og TNS Gallup har un-
derskrevet en ny kontrakt om gennem-
førelse af tre år mere med Kulturarvsstyrel-
sens og museernes nationale brugerunder-
søgelse. www.kulturarv.dk

Stenøkser hjem i stuerne. Ti flintøkser fra
stenalderen er nu på vej fra Vendsyssel Hi-
storiske Museum ud til borgere, som vil
have historien i hænderne. Idéen med at
låne kulturarven hjem kommer fra kunst-
neren Kenn André Stilling. Forsøget er
godkendt af Kulturarvsstyrelsen.
www.kulturarv.dk

Odense Bys Museer
Kulturarvsstyrelsen administrerer fem pul-
jer, der yder tilskud til udvikling af museer-
nes formidling. Museet havde ikke mindre
end 6 ansøgninger i spil. Konkurrencen
om midler er hård, og glæden så meget
større, da alle ansøgninger blev honoreret
med den ønskede finansiering:
Historisk Atlas Mobil Apps. Himmelgåder
– brugerinddragende teknologi. Undervis-
ningsmateriale – krydsfeltet mellem billed-
kunst og astronomi. Kunsthistorier Mobil.
Vollsmose – Community Engagement og
Outreach. Brugerundersøgelse børnefami-
lier/HCA og Børnekulturhuset Fyrtøjet.
www.museum.odense.dk

Den Fynske Landsby – Teglværksmiljøet
bliver gjort færdig.
Med bistand fra tre lokale fonde er det ble-
vet muligt for Odense Bys Museer at reali-
sere en gammel drøm om at skabe trovær-
dige omgivelser til Bladstrup Teglværk.
Der skal bygges en tørrelade og etableres
en ælteplads, en lergrav og mulighed for at
forme mursten. Uden disse tilføjelser til
teglværket er det ikke muligt at fortælle hi-
storien om fabrikation af mur- og tagsten
på en realistisk måde. Denne historie er en
af de vigtigste bygningshistorier fra de se-
neste 200 år, nemlig den som fortæller om
afskaffelse af bindingsværket og moderni-
seringen af landbrugets ca. 40.000 fynske
ejendomme frem til 2. Verdenskrig. 
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situationer, og hvordan kan man internati-
onalt støtte ved genopbygning og sikre
den enkeltes ret til kulturarv? Hvordan
vælge, hvis man var tvungen, mellem kul-
turarv og menneskeliv? Skal museer blot
observere og dokumentere eller også
agere? Hvordan bruge museer i forso-
ningsarbejdet efter konflikten? Store og
spændende spørgsmål og en ret livlig de-
bat og for mig, nye vinkler på truslen mod
og opfattelsen af kulturarv i konflikt og kri-
sesituationer. Flere fine eksempler på at in-
ternationalt samarbejde for kulturarv nyt-
ter, for eksempel projekter på Balkan som
restaureringen af Nationalmuseet i Sara-
jevo og samarbejdet mellem ICOM og
WCO (World Customs Organization) om-
kring rødlistede og stjålne genstande. 
En lang, men vældigt givende dag blev af-
sluttet med en fælles middag. Under mid-
dagen blev, ligesom ved pauserne tidligere
på dagen, mange diskussioner fortsat og
mange nye kontakter knyttet.
Danmark har ligesom Sverige endelig i
2011 antaget UNIDROIT Convention on Sto-
len or Illegally Exported Cultural Objects
(Rome,1995).UNIDROIT skal styrke mulig-
hederne for at få stjålne og ulovligt udførte
kulturgenstande tilbage fra de lande, som
har tilsluttet sig konventionen. Sammen
med tidligere konventioner skal UNI-
DROIT styrke det internationale samar-
bejde om menneskers ret til egen kultur-
arv. I lighed med Sverige har Danmark
ikke en national Blue Shield komite. Den
internationale Blue Shield komite blev
dannet i 1996 som et samarbejde mellem 4
store kulturarvsorganisationer: ICOM,
ICOMOS, IFLA (internationalt biblioteks-

samarbejde) og ICA (internationalt arkiv-
samarbejde). Komiteens formål er at infor-
mere, påvirke myndigheder og fagfolk
samt at samordne indsatsen for at sikre
kulturarven under væbnede konflikter,
menneske- eller naturskabte katastrofer.
Komiteen har navn efter symbolet for
Haag-konventionen fra 1954 om beskyt-
telse af kulturarv i krig. En national Blue
Shield komite vil for eksempel kunne
påvirke danske myndigheder til at bidrage
til redning af truet, skadet eller ødelagt
kulturarv i konfliktområder. En national
komite vil også kunne bidrage til at ud-
brede forståelsen blandt den danske be-
folkning for disse spørgsmål og aspekter
ved krigsførelse. Desuden vil den kunne bi-
drage til at sikre, at danske soldater bliver
tilstrækkelig undervist i kulturarv og inter-
national ret, inden de sendes ud på inter-
nationale missioner.
Der er rigtig meget brug for internationalt
samarbejde og støtte til organisationer,
som kæmper for alle menneskers ret til
egen og fælles kulturarv. Et struktureret in-
ternationalt samarbejde, som også kan yde
hjælp og opfølgning efter naturkatastrofer.
Seminaret i Stockholm overbeviste mig
om, at vi skal se at komme i gang med ar-
bejdet for at få oprettet en dansk national
komite af Blue Shield. 
Revolutionsseminaret på Medelhavsmu-
seet i Stockholm var arrangeret af Svensk
ICOM, organisationen Kulturarv utan
Gränser (CHwB), Riksutställningar, Sta-
tens Försvarshistoriska Museer og Väreds-
kultur-museerna.

Lille afghansk krukke: kulturarv – reddet eller stjålet? © Karl Zetterström, Värdskulturmuseerna.

Meddelelser
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Diskussionerne om en ny struktur
på museumsområdet er præget af
begreber som øget kvalitet, bære-
dygtighed og kritisk masse. Hvis
de skal give mening, må de ses
som tilskyndelser til at styrke de
museale kompetencer og udfolde
dem maksimalt i en tid, hvor kon-
kurrencen om folks opmærksom-
hed og fritid er til at tage at føle
på. Én af vejene til at fastholde
museumsbegrebet som væsent-
ligt er god ledelse, hvor ledelse
forstås som et fag i sig selv. Artik-
len fortæller om ODMs lederud-
dannelse.

Regeringens kvalitetsreform fra 2007 
rummede bl.a. kravet om, at ledelses-

kompetencerne i den offentlige sektor
skulle styrkes gennem videreuddannelse.
Det førte til, at flere professionshøjskoler
og handelshøjskoler tilbød diplomuddan-
nelser og masterprogrammer i ledelse, alle
tilrettelagt, så de kunne afvikles, mens man
passer sit arbejde. Organisation Danske
Museer (ODM) indgik i 2007 aftale med
én af disse professionshøjskoler om at ud-
byde en lederuddannelse i “Leisure mana-
gement” eller oplevelses- og fritidsøko-
nomi med særligt henblik på ledelse af
museer. Uddannelsen består af såvel obli-
gatoriske som valgfrie moduler, som kan
rettes specifikt mod museumsverdenen, og
er kompetencegivende, svarende til en ba-
chelorgrad. Den henvender sig til muse-
umsledere og mellemledere samt tilsva-
rende på konserveringscentre og afdelin-
ger. Det første hold er allerede uddannet
og det andet hold er godt i gang.
ODM har således indgået samarbejde med
CELF (Center for Erhvervsrettede uddan-
nelser Lolland Falster), som ligger i Ny-
købing Falster, men i praksis er undervis-
ningen forlagt til Vartov i København. Man
følger 6 moduler med forskellige lærere.
Foruden introduktion omhandler modu-

ODM’s lederuddannelse 
– vejen til personlig bæredygtighed

lerne emner som organisation, økonomi-
styring, markedsføring, personlig ledelse
og museumsoplevelsen; de første er meget
generelle, mens de to sidste er målrettede
den museale verden. Der er skriftlige op-
gaver efterfulgt af mundtlig eksamen til
hvert modul, og til sidst skriver man en ba-
cheloropgave. Undervisningen er tilrette-
lagt ud fra museumsansattes hverdag og de
erfaringer, man gør sig som leder – under-
støttet af artikler om oplevelsesøkomi, tu-
risme m.v. Der er ivrig diskussion i ti-
merne, hvor deltagerne ud fra erfaringer
bidrager til en forståelse af museumsverde-
nens mangfoldighed. I en tid med mere el-
ler mindre heldigt udførte fusioner samt
øgede krav til ledere, er det et fantastisk
sted at udvikle sine kompetencer, da ud-
dannelsen er museumsrelateret og gene-
relt styrker vores forståelse af en omver-
den, som ofte kræver klare beslutninger,
hurtigt! Det lærer man ikke her, men man
bliver klædt godt på. Det er også en uddan-
nelse for dem, der måske senere hen
kunne tænke sig at søge en lederstilling. 
Som konservator har det været berigende
at skulle se og forstå en lang række museo-
logiske forhold i et andet perspektiv, end
man almindeligvis gør som fagspecifik
’materialenørd’. Konservering er jo blot

Af Michael Højlund Rasmussen, konservator

Uddannelse

Hold 2’s studietur til London, marts 2011 – præ-
sentation ved Penny Hamilton på Imperial War

Museum om kundesegmentering i museets løbende
markedundersøgelser. Foto: Ann Hartl.
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en del af den samlede museale virksom-
hed, og man har tradition for i høj grad al-
ene at fungere på sine egne faglige
præmisser frem for et fokus på helheden.
At skulle forholde sig eksempelvis til “mu-
seumsoplevelsen” er derfor perspektive-
rende i min verden, hvor oplevelsen i reg-
len så absolut er på min side. Det at forstå

Hold 2’s studietur til London, marts 2011 – forelæsning på British Museum ved Xerxes Mazda om kun-
desegmentering i museets løbende markedsundersøgelser. Foto: Ann Hartl.

museerne i et oplevelsesøkonomisk per-
spektiv, er også anderledes, fordi konserve-
ring i Danmark kun sjældent bedrives på
egentlige markedsvilkår i forhold til muse-
erne, men er en understøttet, museal føl-
gevirksomhed.
Men også muligheden for at dele erfarin-
ger med andre er befordrende for den

Hold 2’s studietur til London, marts 2011 – kaffepause i et formiddagsseminar ved Michael Day og Joanna Marschner om udstillingen “The Enchanted Palace” i
Princess Margarets dagligstue på Kensington Palace. Foto: Michael Højlund Rasmussen.

kvalitet, som pointeres i museumsudred-
ningen og aktuelle diskussioner om muse-
ernes fremtid. For konservatorer er ud-
dannelsen derfor et velkomment supple-
ment til den fagspecifikke uddannelse fra
Kunstakademiet, hvor emnet ledelse ikke
indgår. Med en så selvstændig faglig profil
som konservatorens er det vigtigt at kunne
rekruttere lederemner også fra denne fag-
gruppe. Både af hensyn til fagets udvikling
og for museumsområdet som helhed, hvor
faglig mangfoldighed – efter min mening –
er en forudsætning for udvikling og kvali-
tet på museerne. 
Selvom man arbejder på en selvejende in-
stitution, hvor det ikke er muligt at søge
penge til videreuddannelse gennem of-
fentlige fonde og tilskudsordninger, er pri-
sen på 48.000 kr. (over 2 år) overkomme-
lig. Den egentlige investering er den tid,
der går med undervisning, opgaveløsning
og forberedelse, men de timer er givet
godt ud. Se mere på http://www.dkmu-
seer.dk/kurseroguddannelse/kur-
ser/920/.
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Hvorfor ta’ skolen ud af skolen?
Det spørgsmål stillede 145 lærere,
museumsfolk og forskere sig selv,
da MUSKO, Museumsundervis-
ning Syd, i september holdt kon-
ference om samarbejde mellem
skoler og museer. Artiklen refere-
rer fra dagens oplæg, leveret af
danske og internationale muse-
umsforskere og aktører inden for
området ’ekstramural læring’ –
læring uden for skolens mure.

Professor Justin Dillon fra King’s Col-
lege i London, gav til en start delta-

gerne et perspektiv fra naturfagene. Unges
manglende interesse for naturvidenskab
har længe været på dagsordenen, uden at
forskerne af den grund kender årsagerne.
Men måske kan museerne være en del af
løsningen; de kan nemlig potentielt stimu-
lere børn og unges interesse for naturvi-
denskab ved at give dem oplevelser gen-
nem interaktion med autentiske genstan-
de. Da den manglende interesse har store
konsekvenser for Europa, er emnet også
politisk ladet. Dillon fremhævede en bri-
tisk avisartikel, der konstaterede at skole-
besøg på museer og andre aktiviteter uden
for skolen ikke bidrog målbart til at øge ele-
vers naturvidenskabelige kompetencer.
Det på trods af, at den rapport, artiklen var
baseret på, konkluderede, at flere besøg til
læringsarenaer uden for skolen er nødven-
dige for at stimulere unges interesse for
naturvidenskab. Derfor spurgte Justin Dil-
lon: hvorfor ikke ta’ skolen ud af skolen? –
vi stiller jo heller ikke spørgsmålstegn ved
naturfagsundervisningens brug af bøger,
film og andre pædagogiske medier.
Olga Dysthe, professor i pædagogik på
Universitet i Bergen, har senest beskæfti-
get sig med dialog mellem formidlere og
elever på syv kunstmuseer i København.
Ifølge Dysthe skaber museerne relevante,
motiverende oplevelser for børn og unge
ved at integrere dialog i formidlingen
f.eks. for at skabe kontakt og etablere en
tillid. Kunstmuseet Arken har arbejdet
med dialog i et arkitektonisk rollespil, hvor
eleverne skulle veksle mellem egne og
vægge, gulve og trappers (fiktive) perspek-
tiv. Her skabte dialogen nye og anderledes
sanseoplevelser og stemninger. På Statens
Museum for Kunst bragte formidleren
kunsten i øjenhøjde med eleverne; han tog
afsæt i sig selv for derved at skabe dialog
om autoritet versus personlig identitet og
for at vise, at der altid er et perspektiv, selv i
autoritære tolkninger, og at det er legitimt
for at kunne danne sig personlige tolknin-
ger af det sete. I pausen talte jeg med
Mette Vibjerg Hansen fra Give-egnens
Museum, som allerede benytter mange af

Hvorfor ta’ skolen ud af skolen?

Af Marianne Mortensen, 
adjunkt i museumsdidaktik, 
Institut for Naturfagenes Didaktik

Museer & skoler

Professor Justin Dillon. 

Professor Olga Dysthe. 
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disse dialogiske virkemidler og gør en dyd
ud af at differentiere og skræddersy skole-
tjenesteforløbene. Flemming Just supple-
rede med en beskrivelse af et spændende
formidlingstiltag fra Sydvest-jyske Museer:
Her indgår taktile oplevelser som en væ-
sentlig dimension af dialogen, især med
specialklasser. Dialog i museumsformidlin-
gen er altså på dagsordenen på de danske
museer, men den er en implicit del i
mange formidlingstilbud. Museerne
kunne måske styrke deres dialogiske ind-
sats ved at gøre den mere eksplicit, både
for sig selv og for deres gæster.
Merete Frøyland, lektor på Universitetet i
Oslo, har en baggrund i geologi og interes-
serer sig, foruden i museer, også for andre
typer af læringsrum – naturen eller virk-
somheder. Hun pointerede, at selvom
læring foregår i hovedet, påvirkes den
lærende af det kulturelle og sociale miljø,
der omgiver dem. Det er netop mangfol-
digheden af oplevelser og erfaringer, der
ifølge Frøyland kan stimulere os til at gå
fra at kunne noget udenad til virkelig at for-
stå det. Hun fokuserede på de egenskaber
ved museer, der kan give børn og unge no-
get, skolerne ikke kan, nemlig møder med
professionelle videnskabsfolk og autenti-
ske genstande, inspiration til andre typer

af aktiviteter og muligheden for at sætte
eksisterende viden ind i nye kontekster.
Museer tilbyder børn og unge mange “ind-
gangsdøre” i form af forskellige måder at
iscenesætte viden på; f.eks. “den fortæl-
lende” (historien om Wegener, pladetekto-
nikkens fader), “den eksistentielle” (hvor-
for skal jeg vide noget om pladetektonik?)
eller “hands-on” tilgangen, helt i tråd med
Howard Gardners idé om flere former for
intelligenser. Det ideelle besøg kan være
med til at transformere børn og unges
boglige, faktuelle og implicitte viden til at
være praktisk, erfaringsmæssig og ekspli-
cit. Men, advarede Frøyland, det sker ikke
automatisk! For at udnytte museumsbe-
søgets læringspotentiale fuldt ud må det
kobles tæt til aktiviteter på skolen før og ef-
ter.
Den pointe manifesterede sig efter-
hånden, som dagen skred frem. Museums-
besøg er vigtige elementer i uddannelses-
processen, men skal tilrettelægges, så det
ikke bare bliver såkaldte ’sodavandsbesøg’.
Det skal indgå naturligt i et forløb, som fin-
der sted både forud for og efter museums-
besøget. Det er der ikke noget nyt i, men
for mange skoler er det vanskeligt at gen-
nemføre i praksis, især på grund af lærer-
nes tids- og arbejdspres. En deltager forkla-
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rede, at hvis lærere tvivler på, hvordan de
kan maksimere udbyttet af et museumsbe-
søg, kan det faktisk være bedst ikke at
bruge tid og energi på at integrere det i
undervisningen. Selvom udbyttet så bliver
mindre, er investeringen det jo også. Og
det er måske problemet i en nøddeskal: De
enkelte lærere, som er udslagsgivende for,
om en klasse overhovedet kommer ud på
et museum, har ikke altid viden nok om,
hvordan besøget kan optimeres. Kommu-
nikationen mellem museer og skoler må
altså forbedres.
Professor Helene Illeris fra Universitetet i
Agder spurgte til, om besøg på kunstmu-
seer er at forstå som lærings-, dannelses- el-
ler æstetiske oplevelser. Kunstmuseets pa-
radoks er, at det på den ene side tjener til
oplysning og huser ’monumenter’ til kun-
sten; på den anden side er det et ’æstetik-
kens hus’, hvor kunsten i det væsentlige
skal sanses. Ifølge Illeris, som har en bag-
grund i kunstpædagogik, bør kunstmuse-
erne involvere de besøgende ikke blot som
gæster, men som deltagere. Det ’gode
møde med kunsten’ gør kulturarven rele-
vant, udvikler personligheden og vores vi-
suelle kompetencer og er socialt inklude-

rende, men kan det skabes i en pædago-
gisk situation? Her opfordrede Helene Il-
leris museerne til ulydighed, dels mod de
skrevne læreplaner, dels mod den traditio-
nelle kunst-som-monument-tankegang. På
museerne skal vi spørge os selv: Hvorfor er
læreplanerne formuleret som de er? Hvad
er det for meta-oplevelser, der kan bidrage
til, at ånden i læreplanerne kan opfyldes,
snarere end ordene?Og er museet et mid-
del eller et mål? 
I den efterfølgende paneldebat var kon-
sensus, at museet er et middel til at bidrage
til højere erkendelsesniveauer snarere end
at være et mål i sig selv. Poul Vestergaard
fra Skoletjenesten på Sjælland opfordrede
museumslederne til at tage ansvar for mu-
seets undervisningstilbud, så ejerskabsfø-
lelsen for museumspædagogikken kunne
brede sig nedefter til alle lag i organisatio-
nen. Ifølge Vestergaard repræsenterede
forsamlingen af museumsfolk, skolefolk og
forskere på MUSKO-konferencen en kon-
sensus af, at samarbejdet mellem skoler og
museer er vigtigt. Og stemningen, interes-
seniveauet og graden af entusiasme på
konferencen tydede da også på, at selvom
kommunikationen i nogle tilfælde kan for-

bedres, går det overvejende godt med
dette samarbejde. Men der er nye udfor-
dringer. Morten Mikkelsen, én ud af kun
tre gymnasiefolk blandt deltagerne, påpe-
gede de vanskeligheder, der var for gymna-
sier i at tage på museumsbesøg.
Nedskæringer, stramme læreplaner og lo-
gistiske problemer fungerer i mange
tilfælde som praktiske forhindringer for, at
gymnasier kan udnytte museernes lærings-
og oplevelsespotentialer. Måske er det den
optimale løsning, at museerne kommer til
gymnasierne? Men hvordan kan museerne
løfte den opgave uden at miste deres egen-
art: de autentiske genstande, det auto-
nome læringsrum, den ligeværdige dialog?
Og skal de løfte den opgave? Morten Mik-
kelsen argumenterede faktisk for, at når
der kun var tre gymnasielærere til stede til
konferencen, var det, fordi gymnasierne
ikke har en oplevelse af at mangle det, mu-
seerne kan tilbyde! Så hvis museerne skal
tiltrække gymnasierne, ligger der altså et
væsentligt arbejde i at tydeliggøre, hvad
det præcist er, museerne kan bidrage med
i den kontekst. Vi – skoler, museer, og for-
skere – er heldigvis ikke færdige med at 
diskutere!

Meddelelser

Arrangementer

Christiansborg Slot, Slots- og Ejendoms-
styrelsen
I forbindelse med udstillingen om konge-
husets dessertstel Dessert på slottet (til
11.12.) bliver der vist tre små film – en
kortfilm, hvor hoffets ansatte gør klar til
Nytårstaffel på Amalienborg og en film,
hvor man kan komme helt tæt på dessert-
stellets fine detaljer. Desuden en film hvor
man kan se James og Adam Price lave is-
dessert, som man gjorde det ved Frederik
6.s hof.

Arbejdermuseet, København
Folkeuniversitetet i København udbyder i
samarbejde med Arbejdermuseet og ABA
en foredragsrække I revolutionens tjeneste:
Komintern og det hemmelige apparat.
Foredragene holdes fire mandage i perio-
den 14.11. til 15.12.
1. Guldet fra Moskva v/forskningsbibliote-
kar, dr.phil. Morten Thing.

2. Wollwerberligan – myt och verklighet
v/professor, dr.phil. habil. Michael F.
Scholz, Högskolan på Gotland.

3. Komintern og det hemmelige apparat
v/Dr.phil. Niels Erik Rosenfeldt.

4. Komintern og hvad der siden fulgte
v/lektor, ph.d. Thomas Wegener, Syd-
dansk Universitet. 
www.arbejdermuseet.dk

Dansk Jødisk Museum, København
Forelæsningsrække om danske jøders
krigsoplevelser: Folkeuniversitetet i
København på Dansk Jødisk Museum
7.11., 14.11., 28.11., 5.12.
www.jewmus.dk Tilmelding Folkeuniversi-
tetet i København 
www.fukoebenhavn.dk

Furesø Museer
10.11.: Mosegaarden: For børn. Mortens
Aften. Fortælling om Morten Bisp m.m.
16.11.: Grafen, Farum Kulturhus: Polak-
kerne. Historikeren Søren Kolstrup fortæl-
ler om kulturmøder gennem tiden.
21.11.: Farum Kulturhus: Slægtsforskning
for begyndere.
4.12. Cornelen: Jul på Købmandsmuseet
Cornelen.
6.12.: Mosegaarden: For børn: Jul i gamle
dage.

Museet på Koldinghus
26.-27.11. og 3.-4.12.: Kunsthåndværkernes
Julemarked.
Julekoncerter:
26.11.: Adventskoncert med Kolding Kam-
merorkester og -kor.
27.11.: Julegospel
3.12.: Adventskoncert med Kolding Mu-
sikskole
4.12.: Julekoncert med Flyverhjemmevær-
nets Musikkorps.
7.12.: Julekoncert.
Juletræsarrangementer:
28.11.: Juletræet i Kirkesalen pyntes af
2500 børn.
26.-27.11. og 3.-4.12.: Fire store juletræsar-
rangementer i Riddersalen. 
Foredrag:
19.11. Leonora Christina – fra kongedatter
til jammer. Dramatiseret monolog v. Lis-
beth Weitemeyer.
6.12.: En rejse så lang. Ved skuespilleren
Henning Jensen.
Desuden medlemsarrangementer for Ven-
neforeningen.
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Mobil-applikationer, de såkaldte
apps, er på mange måder interes-
sante redskaber, skriver denne ar-
tikels forfatter. Men hvad er så po-
tentialet i apps for museerne? Ar-
tiklen er til oplysning og inspira-
tion.

De danske museer kan gå i front
Nye idéer og teknologier på mobilområdet
viser sig og åbner for oceaner af kreative
muligheder  og for øget videndeling om
kunst- og kulturhistorie. Feltet er stadig
meget nyt, og museerne kan være med til
at præge området og sætte en internatio-
nal standard, fordi de i forvejen besidder
en høj standard af viden og formidling.
Teknikken er internationalt udbredt, men
det er ikke teknikken i sig selv, der er inter-
essant, det er brugen af den, sammensæt-
ningen af de muligheder og funktioner,
det tekniske bidrager med. Mange danske
museer har allerede en veludbygget hjem-
meside med materiale af høj kvalitet; vel-

Appsog museer
– en visionær kobling?

strukturerede og omfattende databaser og
digitalt materiale, som en app dynamisk og
direkte kan hente indhold fra. Indholdet
kan automatisk gøres tilgængeligt via hver
enkelt brugers egen mobiltelefon! Mobil-
mediet kan bruges til at sætte nye standar-
der for oplevelse og formidling. Museerne
kan bruge mobile medier i formidlingsøje-
med og til at drage nye brugergrupper til
museerne samt fastholde og udbygge rela-
tionen til de eksisterende. Nu er der en
god chance for museerne i Danmark til at
blive forgangseksempler for resten af ver-
den.

Unikt værktøj til undervisning og 
formidling
Et interessant aspekt ved apps er det
enorme lærings- og vidensdelingspotenti-
ale. Via mobile enheder kan brugerne gui-
des igennem samlingerne, få opgaver og
nem adgang til relevant information. Ind-
holdet kan være overvejende visuelt eller
fokusere på talt eller skrevet formidling.
Apps kan være et effektivt redskab at til-
egne sig ny viden med, til at adfærdspåvir-
ke eller vedligeholde interesseområder
med. F.eks. ved hjælp af dialogprogram-
mer, hvor gæsten ved at indtaste en per-
sonlig profil kan modtage målrettet feed-
back i form af SMS, tekst, lyd, video, teste
sin viden, tage på skattejagt, lege sig til ny
viden – kort sagt: tilegne sig viden gennem
interaktion. Desuden kan Apps under-
støtte museernes eksisterende kommunika-
tionsstrategier og være med til at udbrede
kendskabet til kunst, kulturarv og kultu-
relle aktiviteter, netop fordi de er mobile
med en viden, man kan tage med sig, og
fordi telefonen kan interagere med omgi-
velserne. Mobilen er et intuitivt, person-
ligt og essensorienteret redskab; det er et
enkelt, ‘ind til benet’-medie, der, hvis det
er godt designet, giver adgang til museer-
nes viden, til relevant og horisontudvi-
dende information med få klik. 

Mobilt

Af Malene Teilmann Aalund, 
cand.mag. i Visuel Kultur

Forside til Kunststyrelsens nye app Kunst på stedet.
(Fodnote: Værkeksemplet på billedet er lavet af Kurt

Tegtmeier, Nordstjernen – 2004 ) 
Designer: Michael Schjødt Nielsen.
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Bruger i centrum for udvikling af nye
tiltag

Museerne kan bruge app’en som direkte
kommunikationskanal ud til flere med
forskningsbaseret viden og kan appellere
til nye museumsgæster. Der kan også ud-
lånes iPads til skoleklasser, som besøger
museet, et medie, eleverne kan interagere
med ved f.eks. at optage film, redigere etc.
Det er muligt at inddrage brugerne,
spørge til råds og på baggrund heraf iværk-
sætte nye tiltag. Mediet byder sig til for-
midlingsmæssigt og netop pga. den enkle
struktur og brugervenlighed muliggøres
en mere direkte vej ind til sagens kerne i
det, der ønskes formidlet. Der arbejdes al-
lerede rigtigt mange steder med at for-

Arrangementer

KUNSTEN Museum of Modern Art 
Aalborg
Museet KUNSTEN husstandsomdeler igen
kunst i Aalborg og omegn. Denne gang er
det kunstneren Lars Nørgård, der har lavet
en tegning specielt til museets sæsonpro-
gram, PAPER. PAPER er gratis og man kan
evt. få et eksemplar på museet eller på
www.kunsten.dk/paper.

Mød kunstnerne på KUNSTEN:
15.11., kl. 19: Pernille Kløvedal Helweg.
Om udstillingen ’Hvaltegn og dyrespor’.
22.11., kl. 19: Tegneren Julie Nord.
26.11., kl. 14: Lars Nørgård. Om den
kunstneriske proces.

Nivaagaards Malerisamling. Nivå
9.11.: Koncert. Bent Sørensen Portrætkon-
cert.
23.11.: Foredrag. Verdenskunst i Dan-
mark. Mag.art Bente Scavenius.
3.12.: Julearrangement: Julefortællinger.
Desuden gratis søndagsomvisninger kl. 14.
www.nivaagaard.dk

Skagens Museum
1.12., 8.12. og 15.12., kl. 17.30: Kunst til
middag. Helaftensarrangement i samar-
bejde med Brøndums Hotel.
17.12., kl. 15: Levende julekalender. Da-
gens kalenderlåge åbnes. Med operasan-
ger Jens Christian Wandt.
26.-30.12.: For Børn. Billedjagt.
Omvisninger.
www.skagensmuseum.dk

midle visuelt, men med apps gøres de vir-
tuelle oplevelser tilgængelige i hverdagen,
muligheder åbner sig via den enkelte bru-
gers egen mobiltelefon.

Teknologien er allerede udviklet
Én måde at lave en app på, er ved at ud-
vælge de informationer, der allerede fin-
des digitalt. Derved skal der ikke opdateres
indhold nye steder. Det kan kombineres
med app’ens særegne muligheder som in-
teraktivt, GPS-understøttet kort og ka-
mera. Eller med andre interessante funkti-
oner, f.eks. Augmented Reality, en teknik,
hvor det virtuelle møder det aktuelle, og
hvor flere lag af virkelighed i form af bille-
der eller film kan føjes sammen og opleves

på én gang. Eller andre muligheder – ek-
sempelvis ARKENs nye Utopia app, hvor
en mobiltelefons rejse fra hånd til hånd
rundt i verden kan følges via app’en. Med
app’en har museerne et helt nyt og om-
kostningseffektivt formidlingsredskab, der
kan være med til udbygge oplevelse og
læring og skabe opmærksomhed omkring
museet. Det er i høj grad et spørgsmål om,
at museerne på baggrund af deres faglige
viden skal definere et vidensmæssigt ind-
hold.

For yderligere information: kontakt Malene 
Teilmann Aalund ma@mobile-identity.com

Meddelelser

Meddelelser

Roskilde Museum
Museet har påbegyndt flytningen fra kon-
torerne i Sankt Ols Gade 15-17 til nyindret-
tede faciliteter i Munkebro 2. Det har
længe været et ønske fra museet, at kunne
samle personale og administration og ud-
vide udstillings- og publikumsfaciliteterne
i de bygninger som omkranser museets ho-
vedudstillings indergård. Dette er blevet
muligt da Roskilde Kommune i begyndel-
sen af 2011 overdrog bygningerne til mu-
seet. Fremover vil museets personale være
at træffe på adressen Munkebro 2, som
også huser Projekt Skjoldungelandet.
www.roskildemuseum.dk

Sydvestjyske Museer
Ny organisation på plads på Sydvestjyske
Museer.
Før sommerferien ansatte bestyrelsen for
Sydvestjyske Museer en ny øverste ledelse
med Flemming Just som direktør og Hen-
rik H. Kristensen som administrationschef.
Fra 1. september er gennemført en ny or-
ganisationsplan med oprettelsen af nye en-
heder og ledere, der refererer til direk-
tøren. www.sydvestjyskemuseer.dk

Rettelse til Danske Museer nr. 4, 2011
En læser af Danske Museer har gjort re-
daktionen opmærksom på at Kunstindu-
strimuseets navneændring til Designmu-
seum Danmark fandt sted 4 måneder før
den nye direktør Anne Louise Sommer til-
trådte og ikke samtidigt som man kunne få
opfattelsen af ved læsning af Danske Mu-
seer.

Nyerhvervelser

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Har modtaget et nyt mesterværk af den
franske maler Paul Gauguin fra Ny Carls-
bergfondet og Augustinus Fonden. Værket
har titlen Pape moe. Trærelieffet Pape moe
(som betyder mystisk vand) viser en mand-
lig polyneser, der drikker af et vandfald.
Det er udskåret af bretonske dørpaneler,
og Gauguin skabte det i Frankrig i 1894.

ARKEN Museum for Moderne Kunst, 
Ishøj, København
Har modtaget en storslået donation af vær-
ker af Damien Hirst fra The Merla Art 
Foundation. Donationen har gjort det mu-
ligt for ARKEN at tilegne en hel sal til Da-
mien Hirsts provokerende og banebry-
dende værker.

Fra indvielsen af ARKENs nye Damien Hirst-sal.
Fra venstre direktør fro White Cube, London, 
Jay Jopling, ARKENs direktør Christian Gether,
Damien Hirst og donator Jytte Dresing. 
Foto Lars Skaaning.
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Forestil dig at du styrer overvåg-
ningen af de danske farvande fra
bunden af en original tysk bunker
fra 1943. Det bliver realiteten i for-
året 2012, hvor Bangsbo Fort ind-
vier en interaktiv oplevelses-
løsning, der giver publikum indblik
i livet for tyske soldater i Frede-
rikshavn i årene 1942-1945.

Hverdag for tyske soldater

Bangsbo Fort blev anlagt af den tyske be-
sættelsesmagt og omfatter 70 betonbun-
kere ved kysten syd for Frederikshavn. For-
tet ligger i 80 meters højde med udsigt til
Hirsholmene, Skagen, Sæby og Læsø i det
fjerne. Fortets kommende installation,
Bangsbo Experience, sætter fokus på Tysk-
lands invasion af Danmark, og Bangsbo
Fortets betydning sættes i et nationalt og
regionalt perspektiv. Gæster får oplevelsen
af livet som tysk soldat gennem simulering
af de daglige opgaver på fortet samt ind-
blik i de tyske soldaters mere eksistentielle
overvejelser og svære valg. Målgruppen for
den nye interaktive formidlingsløsning er
primært folkeskolens 6.-10. klasser samt
gymnasieelever, men bliver også en ople-
velse, som andre besøgende får glæde af. 

Det svære valg

Digital kamæleon

Udstillingen anvender mange af de nyeste
formidlingsformer som mobilapplikatio-
ner, 2D-tags, iPads, touch skærme, og især
brugen af Microsoft Surface giver helt nye
muligheder. Surface er en skærm på 40
tommer, som kan indbygges i et bord eller
hænges på væggen. Overfladen er tryk-
følsom og kan vise film i HD-kvalitet samt
aflæse fingeraftryk, stregkoder og 2D-tags.
Surface har en række kameraer indbygget,
som kan reagere på mange inputs samti-
digt, og den kan derfor betjenes af flere
personer på samme tid.

Udstyr fra 1943 demonstreres
Bangsbo Experience anvender Surface en-
heder til at simulere de faktiske instrumen-
ter, der fandtes dengang. Det originale ud-

Mobilt

Af Morten Kamp Schubert, 
Strategi- og konsulentchef, Digitales. 

Gæster samlet om et af Surface bordene i en bunker. Gæster skal samarbejde for at få opgaverne løst, ligesom de tyske soldater gjorde i 1942-1945.
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Publikum bruger iPads til at oprette profiler på. Gennem deres profil trackes
deres resultater igennem spillet. De udsættes for dilemmaer ved start og slut for
at se, om de har ændret holdning efter at have været igennem spillet.

Moderne fortolkning af kikkert og afstandsmåler fra 1940’erne. Gæsterne bruger værktøjerne til at opdage skibe,
identificere skibstypen og afgøre om skibene er fjendtlige og dermed skal beskydes. 
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styr fra 1943 påføres tags og placeres på
bordet, hvorefter Surface kan simulere,
hvordan udstyret fungerede. Det interak-
tive bord kan nemt tilpasses mange forskel-
lige situationer og udstillinger, og er især
oplagt i situationer, hvor man gerne vil de-
monstrere handlinger eller brugen af en
ting.

Teknisk overlegenhed
Ved at simulere tyskernes øvelser i forbin-
delse med kystovervågning og betjening af
ildleder, radar og kanoner får gæsterne
indblik i de komplekse redskaber, tyskerne
havde til rådighed under krigen. Formålet
er at give gæster forståelse for de tyske sol-
daters dagligdag, samt at give forståelse for
at teknisk overlegenhed er afgørende i
krig. Udover at simulere krigens appara-
ters funktion og at vise kompleksiteten i
indstillingen af kanoner, skal Surface bru-
ges til så forskellige ting som udregninger,
observation, simulering og visualisering af
kort, logbog, til instruktion, visning af vi-
deosekvenser, lydstyring og dataopsam-
ling.

Sociale oplevelser
Surface er især god til interaktion med
publikum og giver i meget høj grad mulig-
hed for sociale oplevelser. I Bangsbo Expe-
rience skal gæsterne for eksempel være
flere om at betjene Surface for at gennem-
føre øvelserne, og gæster kan i høj grad
selv udforske udstillingens genstande. I
stedet for blot at have en beskrivende tekst
af nogle kopper og redskaber, kan gæster
selv udvælge interessante genstande og
placere dem på bordet, som illustrativt og
levende viser oplysninger og simulerer de-
res funktion og sammenhæng. Derudover
kan Surfacen nemt omprogrammeres, så
den kan bruges i nye udstillinger. Bangsbo
Experience kan opleves på Bangsbo Fort
fra foråret 2012.

Firmaet Digitales er leverandør af løsninger til
Bangsbo Fort, Kunsten, Danmarks Mediemu-
seum, Nationalmuseet, Skagen By- og Egnsmu-
seum, Statens Museum for Kunst med flere.

Mobilt

Kulturhistorien 
rykker ud i naturen
og ind på mobilen

Den museale formidling er under for-
andring. De seneste år har vist en

markant stigning i udviklingen af digital
formidling på museerne både i Danmark
og i udlandet, noget Nodem (Nordic Digi-
tal Excellence in Museums, red.) konferen-
cen 2010 også viste eksempler på. Det nye
er ikke så meget, at kunst- og kulturmuseer
benytter digital formidling, men at kunst-
og kulturhistorien i stigende grad rykker
uden for museets fire vægge – og tættere
på folk. Faktisk helt ind i hånden og ind
under huden på dem. 
Museerne tænker i stigende grad i materia-
litet kombineret med mobilteknologi, i op-
levelser og levendegjort historie. De skaber
styrede digitale, fælles og interaktive ople-
velser og erfaringer med historien på den
smartphone, som 33% af alle husstande i
Danmark har minimum én af ifølge Dan-
marks Statistik, april 2011. Et tal, vi forven-
ter, vil stige hastigt. Dermed er det museale
rum og virkefelt sprængt og udvidet til om
ikke det uendelige, så i hvert fald til alle
kulturhistoriske lokaliteter med noget at
berette. Pludselig er vi alle i målgruppen,
tilgængelige for formidling og museale
services, hver gang vi befinder os på en
kulturhistorisk lokalitet. 
Et nyligt eksempel på lokalitetsbaseret kul-
turformidling er Københavns Befæstnings
mobilapplikation med kort, viden, digital
kikkert og mobilspil. Her aktiveres kultur-
historien, hvor den er, i naturen. Den digi-
tale kikkert giver overblik over hele Befæst-
ningsringen og afslører skjulte historiske
spor, som ikke kan ses af det blotte øje,
men kun via mobilens kamera (’augmen-
ted reality’) på flere af anlæggene, bl.a.:

Trekroner og Vestvolden i Hvidovre. Vi
kan også finde åbningstider, adresser, hi-
storiske fakta, se billeder og video og finde
vej via Google Maps. Men det rigtig inter-
essante i kulturformidlingssammenhæng
er mobilspillet ’Forsvundet i Tiden’, her
aktiveres historisk viden om århundrede-
skiftet gennem leg og aktivitet i naturen,
på stedet. Spillet er målrettet de 8-14 årige,
som “lander midt i historien” i stedet for
blot at se, læse, eller høre om den. De op-
lever at falde igennem en tidslomme. For

Af June-Catherina Starling cand.comm., 
senior kommunikationsrådgiver, 
Digital Kommunikation, Bysted

Vestvolden intro.
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at finde tilbage til nutiden skal de løse en
stribe opgaver: gå på opdagelse på Befæst-
ningen, identificere ammunitions-rum,
løbe på tid, affyre en kanon, fange og læse
breve skrevet med sirlig skråskrift, hælde
digital benzin på en gammel dynamo og
meget mere. Der er tale om en erfarings-
baseret indlæring og tilegnelse af viden
om samtiden, en rumlig oplevelse af ste-
dets natur og skala, end det almindeligvis
er muligt at realisere inden for museets
fire vægge. 

Fakta om Mobilapplikationen Køben-
havns Befæstning
Mobilapplikationen og -spillet er en del af
et større formidlingsprojekt om Køben-
havns Befæstning, som partnerskabet Real-
dania, Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrel-
sen står bag. Mobilspillet kan spilles enten
på Søfortet Trekroner eller indenfor 500
meters radius af Vestvolden i Hvidovre,
for enden af Avedøre Tværvej. Mobilappli-
kationen er gratis. Download fra Apple 
appstore eller Android market. Søg på
“Københavns Befæstning”.
Applikationen virker på iPhone 3GS/4 og
iPod Touch 4G med iOS 4. Applikationen

Vestvolden Foto: Jeppe Carlsen.
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fylder ca. 50 mb. og kræver dataabonne-
ment samt GPS for at fungere. Applikatio-
nen virker også på telefoner med Android
2.0 eller højere og med skærm opløsnin-
gen 320x480 eller højere. Dele af applika-
tion kræver desuden aktivering af loka-
tionstjenesten.
Forsvundet i Tiden indgår også i et under-
visningsforløb for skoleklasser. I undervis-
ningsforløbet rammesættes skattejagten
fagligt og didaktisk, og alle elever låner en
iPod. Undervisningsforløb kan bestilles på
www.befaestningen.dk/skoletjenesten.

Design Bysted.



36 DANSKE MUSEER  5/11

Digitalt
Kulturarvsstyrelsen
Meddeler at der nu er 3,2 mio. kr. i puljemidler til digitalise-
ring og digital formidling. Alle offentlige kulturinstitutio-
ner kan ansøge Den Digitale Pulje, og fristen for ansøgning
er 7. november 2011. Ved tildeling vil der bl.a. blive lagt
vægt på projektets nyskabende kvaliteter indenfor bruger-
inddragelse og udstillingsteknologier og samarbejde på
tværs af kulturarvssektoren mellem forskellige institutioner.
Der bliver også set på, hvilke målgrupper projektet er rettet
mod, og på det forventede antal brugere, som vil få glæde
af projektet.
www.kulturarv.dk

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og Dansk Center for
Herregårdsforskning
Indleder et formidlingsprojekt, der skal fortælle historien
om det varierede midt-jyske herregårdslandskab fra kyst til
kyst. Gammel Estrup har modtaget 200.000 kr. fra Region
Midtjylland til at igangsætte en kortlægning af hele det 
midtjyske herregårdslandskab fra Vest-til Østjylland.
Projektet rummer mange muligheder for et samarbejde på
tværs af regionens kulturhistoriske institutioner. Der er såle-
des allerede på nuværende tidspunkt indledt samarbejde
om en fælles udvikling af den digitale formidling med pro-
jektet “Middelalderborge i Region Midtjylland”.
Formidlingen af herregårdslandskabet kommer til at være
digitalt baseret, og man vil i fremtiden således kunne finde
oplysninger om regionens herregårde via internettet og via
digitale formidlingsposter i landskabet.

Museum Lolland-Falster
Lancerer ny webshop. Museet har i løbet af sommeren ar-
bejdet på at forny og forbedre museets hjemmeside. Et af
hjemmesidens nye tiltag er museets webshop, hvor der er
mulighed for at købe forskellige af museets egne varer og
andre museumsrelevante emner. Webshoppen vil løbende
blive udvidet. www.museumlollandfalster.dk

Odense Bys Museer
åbner ny hjemmeside med landets næst-største mønt- og
medaljesamling. Det er en milepæl for museet, og bliver
forhåbentlig til glæde for mange numismatisk interesse-
rede.
Hjemmesiden har to hovedformål: at sikre registreringen af
museets samling og stille oplysninger og billeder til rådig-
hed for såvel læg som lærd. Forhåbentlig vil ikke mindst bil-
lederne vække glæde, da de er af en kvalitet og forstørrelse,
som gør at mønten kan studeres meget bedre, end hvis man
har den i hånden.
Som en tilføjelse til registreringen er det gjort muligt for
brugerne at kommentere, supplere og korrigere oplysnin-
gerne. Museet indsamler stadig mønter, sedler og medaljer
og det kan forventes, at der fortsat registreres arkæologisk
fundne mønter.
www.monter.museum.odense.dk

Meddelelser
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Kulturministeriet 1961-2011. 50 års jubi-
læumsskrift
Red.: Michael Jannerup m.fl.
Den 19. september 2011 var det 50 år si-
den, at Danmark som et af de første lande i
verden fik et Kulturministerium.
I anledning af den runde fødselsdag har
Kulturministeriet udgivet jubilæumsmaga-
sinet, der på godt 80 sider komprimerer
ministeriets brogede og spændende histo-
rie med disse afsnit:
Velfærdens spydspids. Slagsmål og flytte-
rod. Bristede drømme.
60’erne: Hippier, rindalister og månelan-
ding.
70’erne: Oliekrise, græsrodsbevægelser og
provokationer.
80’erne: Yuppier, kartoffelkur og monopol-
brud.
90’erne: Murens fald, internet og national-
leksikon.
00’erne: Smagsdommere, Muhammed-
krise og Kulturkanon.
På ministeriets hjemmeside www.kum.dk er
åbnet et tema om jubilæet – her er det bl.a.
muligt at downloade jubilæumsmagasinet.
84 s., heftet, gennemill. Kulturministeriet,
København, 2011

Marstals matadorer. H.C. Christensens 
rederi og værft i årene 1842 – 1952
Af Karsten Hermansen
Forord af forfatteren.
Begyndelsen. Rederiet. Uenighed.
Værftet: Det fælles vel. Havnekommissio-
nen taler ud. Flere uoverensstemmelser og
udvidelsesplaner.
H. C. Christensens sidste år.
Skibsreder Maren Christensen. Vestfarten.
Med ’Søstrene’ i vestfarten: Barkentineren
’Søstrene’s rejse 1906. Søsyge. Uroligt Vejr.
Nordøstpassaten. Guadeloupe- Folkeliv.
Indladning af sukker. En søsyg gris. Bor-
deaux. Hjemturen.
H.C. Christensens Damp- og Sejlskibsre-
deri. En sund og stabil virksomhed.
Krigstid. Krigsøkonomi. Uindskrænket
ubådskrig.
Frit fald i fredstid. Generationsskifte i rede-
riet.
Skibsbygmester J.O. Christensen. H.C.
Christensens Staalskibsværft. Det Søndre
Værft. J.O. Christensens børn.
Købmand og skibsreder Hans Christensen.
Skibsforlis og afhændelser. Generations-
skifte og ny tonnage. Til søs med ’Dorthea’.
En samfundsstøttets sidste år.
Gennem krise og krig. ’Energis’ maaned-
lange Sejltur uden Skrue. S/S H.H. PE-
TERSENS skæbne. 100 års jubilæum.
Værftskrakket. Nye skibe i ordrebogen.
Konkurs og reorganisering.
Rederiets ophør.

Appendix: Rederiet H.C. Christensens
skibe. Rederiet Hans Christensens skibe.
Nybygninger fra H.C. Christensens
Værft/Staalskibsværft. Maren og Hans
Clausens Christensens børn. Børnebørn og
oldebørn.
Kilder og litteratur: Utrykte kilder. Trykte
kilder. Database. Litteratur.
Noter og henvisninger.
238 s., indb., ill. s/h. Marstal Søfartsmu-
seum, 2011. www.marmus.dk Pris 279 kr.

Valdemar Den Stores Borg på Sprogø
Af Nils Engberg og Jørgen Frandsen
Forord v. forfatterne.
Fortidens landskab. 
Sprogø i oldtiden – til ca. 1050 e.Kr. Der er
fund fra hele bondestenalderen (4.000-
1.800 f.Kr.).
Sprogø i Middelalderen (ca. 1050-1536).
Skriftlige kilder fortæller bl.a. at Valdemar
den Store fik bygget en borg på Sprogø,
hvorfra man kunne holde udkig mod de
sydlige naboer, venderne.
Arkæologiske undersøgelser. Den aktuelle
undersøgelse er foretaget i forbindelse
med Kulturarvsstyrelsens arbejde med re-
staurering af borgruinen, hvor der blev
mulighed for mindre udgravninger udført
af Nationalmuseet.
Den gamle og den nye viden er sammenfat-
tet i denne bog.
88 s., indb., rigt ill. farve. Forlaget Wormia-
num i samarbejde med Sund og Bælt Hol-
ding, 2011. Pris 96 kr. www.skalk.dk

Kulturens Kilder. Kilder til den europæiske
kultur og idéhistorie
Red.: Inger Toftgaard Barret, Marlene
Printz Jellesen og Viggo Ernst Thomsen
Formålet med bogen er at give læseren ad-
gang til en række væsentlige tekster, som
præsenterer os for centrale temaer som
menneskesyn, etik, dannelse og samfunds-
syn. Disse tekster har på afgørende vis
præget den europæiske og dermed den
danske kultur.
96 s., Aros Forlag, 2011. Pris 149 kr.

Limfjorden I-II
Af Hans Edvard Nørregård-Nielsen & Kir-
sten Klein
En kultur- og tidsrejse om stemmer og ste-
der fra og omkring Limfjorden, rig på
kendte og ukendte fortællinger. 
Fotografen Kirsten Klein har ’illustreret’
forfatterens tekst med sine egne landskabs-
fortællinger.
Bind I og II, 850 s., rigt ill. Gyldendal,
København 2011. Pris 500 kr.

Historiedidaktik – fra teori til praksis.
Af Jens Pietras og Jens Aage Poulsen

Bogen handler om historie som skolefag
og historie som et redskab, hvorigennem vi
orienterer os og handler i verden. Bogen
giver metodiske anvisninger på og kon-
krete forslag til, hvordan man som lærer
kan tilrettelægge undervisninger i historie.
Bogen henvender sig primært til linjefags-
studerende og lærere, som underviser i hi-
storie.
ca. 300 s., ill. Gyldendal, København, 2011.
Pris 249 kr.

Straffelejren Fårhus, landssvigere og rets-
opgøret.
Af Henrik Skov Kristensen
Frøslevlejren skiftede efter krigen navn til
Fårhuslejren (efter en nærliggende
landsby). I Frøslevlejren sad modstands-
folk. Efter krigen blev samme lejr fangelejr
for værnemagere, SS-frivillige og kollabora-
tører. 
I dag huser lejren Frøslevlejrens Museum,
hvor forfatteren , historikeren Henrik Skov
Kristensen er leder.
Bogen, der er blevet til efter en gennem-
gang af et stort kildemateriale, herunder
4.600 fangejournaler, fortæller om livet i
Danmarks største fangelejr og om det om-
diskuterede retsopgør efter krigen. Hvor
Frøslevlejren for den danske befolkning i
almindelighed er et stærkt symbol på tysk
besættelse og dansk modstand, er Fårhus-
lejren for taberne et symbol på et uretfær-
digt retsopgør.
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Køben-
havn 2011. 

Snit. Industrialismens tøj i Danmark
Af Solveig Hoberg, Helle Leilund, Maria
Mackinney-Valentin, Marie Riegels Mel-
chior og Kirsten Toftegaard (red.).
Industrialiseringen forandrede grund-
læggende vores forhold til tøj, og udviklin-
gen af en dansk industrikultur i det 20.
århundrede skabte både nye muligheder
og udfordringer inden for mode og be-
klædning. Bogen er en undersøgelse af,
hvordan industrialiseringen påvirkede alt
fra produktion, design, markedsføring til
forbrug og trends. Det er især tiden mel-
lem 2. Verdenskrig og i dag, der er i fokus,
fordi det er i denne periode, den nationale
beklædnings- og modeindustri voksede
frem.
345 s., Museum Tusculanums Forlag,
København 2011. Pris 350 kr.

Kulturanalyse. Kort fortalt
Af Kirsten Hastrup, Cecilie Rubow og Tina
Tjørnhøj-Thomsen
Kultur er det kit, der holder sammen på
hverdagsliv og samfund. Det er så selvfølge-
ligt, at man overser dets betydning i det
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den havopslugte forhistorie i Europa, Asien
og Amerika. Tre kapitler handler om fund
fra den danske havbund og beretter om,
hvordan denne kulturarv er under hastig
nedbrydning pga. miljøbelastning.
338 s. Oxbow Books, 2011. Pris 25£

Årsskrifter
Søllerødbogen 2011
Red.: Niels Peter Stilling i samarbejde med
Morten Trommer og Jens Johansen
Anders Bank Lodahl: Bomuldsvæveriet
Godthåb. I årene 1848 til 1890 lå der på
nordsiden af Mølleåen et bomuldsvæveri.
Noter.
Jørgen Berg, Jens Bruhn, Kaj Elkrog, Bir-
gitte Hamborg, Birthe Hyldstrup og Jørgen
Schunck: Da socialdemokratiet kom til Søl-
lerød. De første år 1888-1921. Kilder. Litte-
ratur.
Niels Strandsbjerg: Mordet i Øverød. Et fa-
talt hjemmerøveri, anno 1908. Kilder. No-
ter.
Ernst Goldschmidt: Arkitekten Palle Su-
enson – og skabelsen af Søllerød Natur-
park. Noter.
Arne Ipsen: Kirkespil gennem 40 år. Histo-
rien om Kirkespilsgruppen af 1968, der be-
gyndte som Holte Kirkespilsgruppe. Kilder.
Morten Trommer: Lokalaviserne. Det stod i
avisen 1925. Den tilbagevendende gen-
nemgang af stort og småt i lokalaviserne.
Noter.
Niels Peter Stilling: Rudersdal Museer –
Mothsgården. Årsberetning 2010.
Anne Birgitte Gurlev: Vedbækfundene.
Årsberetning 2010.
Martin Dahl: Historisk Arkiv for Rudersdal
Kommune. Årsberetning 2010.
Anita Mikkelsen: Årsberetning for Histo-
risk-topografisk Selskab for Søllerødegnen
2010.
Selskabets regnskab 2010. Bestyrelsen for
Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød-
egnen 2010-2011. Sekretariat.
215 s., indb., ill. farve og s/h. Historisk-
topografisk Selskab for Søllerødegnen og
Rudersdal Museer, 2011. www.rudersdal-
museer.dk

Utställning Estetisk Forum. Årsbok 2010
Red.: Ulla Arnell, Pia Cederholm och Kata-
rina Lindahl
Olov Amelin: Förord. Mångfald och tidens
tand.
Eva Persson: Inledning. Strongt 
utställningsår.
Innehåll:
Synpunkten
Eva Persson: Destabilisera brandväggen
mellan magasin och utställning.
Eva Persson: Sex och samverkan på muse-
ernas vårmöte.

daglige. Kulturanalyse er et redskab til at
afdække og begribe det underforståede i
hverdagslivet, som får det til at fungere.
Samtidig viser kulturanalysen, at kultur er
en fleksibel størrelse, som omformes, alt
imens man handler inden for dens ramme.
268 s., Samfundslitteratur, 2011. 
Pris 248 kr.

Frygt og fascination. Danske og udenland-
ske jernbanemalerier fra 1840 til i dag
Af Henry Nielsen og Dorte Fogh
Lige siden de første togskinner blev lagt i
begyndelsen af 1800-tallet, har jernbanen
givet anledning til både frygt og fascina-
tion.
Ikke mindst hos mange malere har jernba-
nen vækket stærke følelser. Dens dam-
pende røgfaner, myldrende stationer og
blinkende signalposter har givet inspira-
tion til nogle af kunsthistoriens mest fasci-
nerende malerier. Men selvom værkerne
ikke bare udtrykker kunstnerens, men også
samfundets holdning til forandringens ulti-
mative symbol og drivkraft er jernbanens
afbildning og teknologiens rolle i kunsten
underbelyst.
Lektor i teknologihistorie Henry Nielsen
og lektor i kunsthistorie Dorte Fogh har
været optaget af jernbanen i krydsfeltet
mellem deres to fag i mange år. I bogen fo-
kuserer de særligt på amerikanske og dan-
ske kunstnere samt uomgængelige jern-
banemotiver af englænderen J.M.W. Tur-
ner og franskmanden Claude Monet. Un-
dervejs giver forfatterne deres bud på,
hvorfor denne snart to hundrede år gamle
teknologi fortsat inspirerer nutidens ma-
lere.
Noter. Bibliografi. Forfatterportrætter. In-
deks.
190 s., indb., rigt ill. farve. Aarhus Univer-
sitetsforlag, 2011. Pris 299,95 kr. 
www.unipress.dk

En fortælling om Ranum Seminarium
Af Hans Støttrup Jensen
Bogen beretter om seminariets mange op-
og nedture i mere end 160 år og om det liv,
der udfoldede sig på seminariet og i semi-
nariebyen Ranum frem til institutionens
ophør i 2011.
Udgivet med støtte fra VIA University Col-
lege, Midt-Vest, 2011. (Kan bestilles hos ud-
dannelseschef Peter Møller Pedersen på
pmp@viauc.dk

Submerged Prehistory
Red.: Anders Fischer m.fl.
Mange af verdens tættest beboede landska-
ber forsvandt under bølgerne, da istidens
indlandsis smeltede, og havet steg 120 me-
ter. Bogen præsenterer udforskningen af

Pia Cederholm: Tio budord för en lyckad
utställning.
Jan Ohlin: Varför inte stödja de små per-
sonliga?
Eva Persson: Museet och åldrandet.
Recensioner
Gunilla Lundahl: Medea från Georgien.
Skatter från antikens Kolchis/Medel-
havsmuseet, Stockholm.
Jan Ohlin: Döden – vardagsmat för pirater.
Vem är pirat?/Sjöhistoriska museet,
Stockholm.
Pia Cederholm: Glest, rent och fräscht om
Stokholms skitiga medeltid. Ny basisudstäl-
lning/Medeltidsmuseet, Stockholm.
Gunilla Lundahl; En dag på Dalarnas mu-
seum. Dalarnas Museum, Falun.
Pia Cederholm: En ofrivillig arbetarklass-
hjälte. Strindberg och arbetarrörelsen/ 
Strindbergmuseet, Stockholm.
Ida Ömalm Ronvall: Modemakt med
många trådar. Modemakt – 300 år av klä-
der/Nordiska museet, Stockholm.
Anna Sparrman: Mysteriet med staden. Ar-
betets museum, Norrköping.
Pia Cederholm: Är detta en människa?
(O)mänskligt/Samproduktion mellen Fo-
rum för levande historia. Etnografiska mu-
seet och Riksutställningar.
Pia Cederholm: Renässansens mörker och
ljus. And there was light/Eriksbergshallen,
Göteborg.
Eva Persson: Björnens år i Tammerfors.
Vappriikki museumcenter, Tammerfors,
Finland.
Gunilla Lundahl: Arktisk skinnberedning.
Etnografiske museet, Stockholm.
Peder Lindgren: Goebbels käft i brun bake-
lit. Göteborgs stadsmuseum.
Eva Persson: Vem var Haaken Gulleson?
Haaken Gulleson – mästaren från
Fläcka/Hälsinglands museum, Hudiksvall.
Pia Cederholm: Tusen år av svenska öden.
Historiska museet, Stockholm.
Ulla Arnell, Agneta Sommansson: Träbien-
nalen i Virserum 2010. Om vi vill/Virse-
rums konsthall.
Jan Ohlin: Estrid, en riktig viking.
Stockholms länsmuseum, Sickla.
Ewa Wadell: Reklam betyder så mycket. Re-
klam, ja tack! Postens reklamhistoria/Post-
museum, Stockholm.
Pia Cederholm: De små tingens krig. Saker
och ting mellan liv och död/Armémuse-
um, Stockholm.
Magnus Ljunge: Med staden Göteborg i
huvudrollen. 1700-tals Göteborg/Göte-
borgs stadsmuseum.
Aron Ambrosiani: En utställning går under
ytan. Ytspänning – kallt krig i Östersjön
1979-89/Marinmuseum, Karlskrona.
Dan Jönsson: Svenska lekar, lögner och
luftfärder. Flygvapenmuseum, Linköping.
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Marit Jonsson: Samling, utställning och två
varianter av kulturarv. Samla på Upp-
land/Upplandsmuseet, Uppsala och
Gömda och glömda/Museum Gustavia-
num, Uppsala.
Pia Cederholm: Färgstark som marmor.
Vita lögner, antikens färger med nya
ögon/Medelhavsmuset, Stockholm.
Irène Karlbom: Den våldsamme staden.
Mångkulturellt centrum, Botkyrka.
Reportage
Ingrid Milljand: Under lås ock nyckel. Kri-
minalvårdens historiska uttställning.
Eva Persson: Ett slag på käften.
Lena Eriksson: Utställda serier – lika roligt
för vuxna som för barn och ungdomar.
Helene Broms: En stickad lägenhet ställs
ut. Husby Konsthall, Stockholm.
Litteratur
Margareta Ekarv: Att dissekera en ütställ-
ning. Jan Hjorth: utställningens anatomi.
Eva Silvén: Tingen, livet och döden. Mar-
grit Wettstein: Liv genom tingen. Männi-
skor, föremål och extrema situationer.
Eric Hedqvist: Nordisk museologi.
Eva Persson: Hängningarnas historia ska-
par grund för ny utställningsestetik. Jan
Werne, Kristoffer Arvidsson: Hängda och
uttställda.
Forum
Marie-Louise Winbladh: Virginia Wolf var
aldrig på Cypern.
Gunilla Lundahl: Tillit till tingens och plat-
sens taalförmåga – och historiens många
vägar.
Jan Ohlin: Amateuren vil ha mer tid.
Mariana Alves: Gamla ting och föräldrade
vårderingar.
Samtal
Ulla Arnell: Med ritningar och tumstock –
samtal med Richard Julin.
Magnus Ljunge: Bortom museet – samtal
med Margareta Alin.
Pia Cerderholm, Ulla Arnell: Att bli hän-
ryckt på museet.
Essä
Peder Lindgren: På besök i det förflutna.
Eva Person: “Bara för nöjet att se”. En segli-
vad uttställnngsestetik på naturhistoriska
museer.
Pia Cederholm: Elva etiketter och en skytt.
Anna Kortelainen: Vägen till Onerva.
Världen
Eva Persson: Långt från centrum: sockrets
världshistoria. Zucker Museum, Berlin.
Kenneth Hermele: Neues Museum, Berlin.
Henrik Berggren: Mörkrets museum. Mu-
sée royal l’Afrique centrale, Tervuren.
Lina Hagberg: Porche visar upp sig. Por-
schemuseet, Zuffenhausen.
Gunilla Lundahl: Poetiska epigram i Savon-
linna provinsmuseum. Savonlinna provins-
museum.

Karin Arnell: Ekologi och teknologi i före-
ning. Californa Academy of Science, San
Fransisco.
238 s., heftet, ill. UEForum og Nobelmu-
seet, Archives of the Nobel Museum 14.
www.UEForum.se

Kataloger/Publikatoner udgivet I 
forbindelse med udstillinger
Under Brostenene, Stranden. Asgar & 
Gabriel
Katalog til udstillingen med samme titel (til
4.12.) med værker af Elisabeth Gabriel og
Daryoush. 
Kataloget indeholder tekster af kurator
Synne Genzmer, Wien, kunstkritiker Mi-
chael Jeppesen og kurator Margit Zuckrie-
gel, Salzburg.
Kunsthallen Brandts, Odense, 2011.

Venice. 3 Visions in Glass
Omfattende og rigt illustreret katalog til
udstillingen med samme titel (15.10.2011
til 7.4.2012). Udstillingen præsenterer vær-
ker af tre internationale superstjerner:
Christiano Bianchin, Yoichi Ohira og
Laura de Santillana, som alle bor og arbej-
der i Venedig – på glasøen Murano.
Glasmuseet Ebeltoft

Psych-Out. Psykedelisk samtids kunst.
Red.: Jakob Vengberg Sevel
Katalog til udstillingen med samme titel (til
18.12.)
Forord ved Folke Kjems
Kristian Handberg: Dionysiske eksperi-
menter.
Jakob Vengberg Sevel: Den psykedeliske
kultur.
Biografier til hver kunstner.
96 s., ill. Holstebro Kunstmuseum, 2011

Hvad skovsøen gemte/Jorns Modifikatio-
ner & Kirkebys Overmalinger
Red.: Teresa Østergaard Pedersen
Katalog med engelsk og dansk tekst udgivet
i forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 4.12.)
Jacob Thage: Forord
Asger Jorn: Det fordrejede maleri (publice-
ret som “Peinture détournée” i kataloget til
udstillingen “Modifications” i Galerie Rive
Gauche, Paris, maj 1959).
Helle Brøns: ’The Shock of the Old’ Modi-
fikationens modaliteter.
Asger Jorn: Modificationer.
Teresa Østergaard Pedersen: På kanten af
skraldespanden. Kirkebys billedlaboratorier.
Per Kirkeby – Overmalinger.
Kristian Handberg: Kitsch. Den ting, som
tyskerne har givet det vidunderlige navn.
Om kitsch-begrebets historie og udbre-
delse.

Katalog
English Appendix.
158 s., indb., gennemill., farve. Museum
Jorn, Silkeborg, 2011

Kunst på Arbejde
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 22.1.2012) er udgivet katalog med
interviews, portrætter af de ansatte og bille-
der af udvalgte værker
KØS, Museum for Kunst i det Offentlige
Rum, Køge, 2011

Vejr og Vide Horisonter. Esben Eriksen og
Ole Vedby
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 27.11.) er udgivet katalog med ar-
tikler af forfatteren og kunstanmelder Pre-
ben Winther samt af de to kunstnere.
Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer,
Kerteminde, 2011 

Forgængelighedens Skønhed
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 25.3.2012) er udgivet katalog.
Johannes Larsen Museet, Østfyns Museer,
Kerteminde, 2011

Klee & Cobra. Louisiana Revy, 
52. årg., nr. 1
Red.: Michael Juul Holm og Kirsten Degel
Katalog til udstillingen med samme titel
(til 8.1.2012).
Poul Erik Tøjner: Forord.
TAK
Michael Baumgartner: Paul Klee – at op-
dage barndommen.
Jonathan Fineberg: COBRA – barnet som
kunstnerisk forbillede.
COBRA og Paul Klee
Hanne Lundgren Nielsen: Klee-receptio-
nen hos de danske COBRA-kunstnere.
Katja Weitering: De hollandske COBRA-
kunstnere og Paul Klee.
Temaer: Introducerende tekster af Michael
Baumgartner, Kirsten Degel og Katja Weite-
ring:
Børn i Fokus. Masker og Fysiognomier. Et
imganinært bestiarium. Akrobater, artister
og jonglører. Kampe mellem børn. 
Værkfortegnelse. Foto.
128 s., heftet, gennemill. farve. Louisiana,
Humlebæk, 2011

Forvandlinger. Kathrine Ærtebjerg & 
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Red.: Krestine Skirl
Katalog til udstillingen med samme titel 
(til 11.12.).
Forord af Krestina Skirl.
Krestina Skirl: Forvandlingsmotivet i Ka-
thrine Ærtebjergs og Lilibeth Cuenca
Rasmussens kunst.
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Nyt fra museet.
Preben Sørensen: Nyt om bøger.
Udkommer 3 gange om året. Arbejdermu-
seets Venner, Arbejdermuseet, København.

Fund & Fortid. Arkæologi for alle. Num-
mer 3, 2011
Red.: Niels Bødker Thomsen, Iben Skib-
sted Klæsøe, John Petersen, Niels Ishøj
Christensen, Dorrit Johnsen, Alan Tomlin-
son, Benny Staal og Peter Hoffmann
Red.: Leder “Kom frem venner”! Ønske
om flere bidrag fra eksterne redaktører i
landet.
Per Lotz: Træ og Træredskaber fra Tudse
Hage. 
Klaus Thorsen: Et godt signal. Detektorun-
dersøgelser på Bornholm.
Jens Skriver: Gode råd om anskaffelse og
brug af metaldetektorer – Del 2
Niels B. Thomsen: Vikinger i Vest. Vestjysk
Træf 2011.
Mogens Højgaard: Håndkilen fra Douara-
Hulen i Syrien.
Ulla Mannering:. Tekstilproduktion – Hvad
er det? Del 1.
Henrik Jan Andersen: De første 100 dage.
SDA’s nye formand.
Rejse til Tyrkiet 2012. Sjællands Træf i Osted.
Udkommer 4 gange om året. 
Sammenslutningen af Danske Amatørar-
kæologer (SDA).
www.arkaeologi-sda.dk

Katalog. Journal of Photography & Video.
23.2
Red.: Jens Friis og Ingrid Fischer Jonge
Jens Friis: Faith, Hope & Love. Om Jacob
Holdt.
Marianne Grøndahl: Udstødt. Portraits by
Marianne Grøndahl.
Mai Misfeldt: Eva Koch: June’s lace.
Jens Friis: Portfolios. 4. Foto Book Festival.
Mitch Dobrowner: Storms
Marco van Duyvendijk: Schetsboek
Elin Høyland: The Brothers.
Mayra Martell: Identity Essay.
Book reviews.
Udkommer på dansk og engelsk.
Museet for Fotokunst, Brandts, Odense. 
E-mail: katalog@brandts.dk

Kulturkik. Magasin til kultur og oplevelser,
Nr. 1/Efterår 2011
Red.:Lars Erik Frank, Thomas Bailey, 
Lise Korsgaard, Iben Tandgaard og 
Ulla Tofte
Magasinet udgives af Museer i København
og Omegn i samarbejde med Golden Days-
festivalen. Indeholder kultur på mange for-
skellige og især underholdende måder: ny-
heder, noter, kalenderoversigter og mindre
interviews om og med mennesker som ar-

Krestina Skirl: Interview med Kathrine Ær-
tebjerg og Lilibeth Cuenca Rasmussen.
CV – Kathrine Ærtebjerg
CV – Lilibeth Cuenca Rasmussen
Litteraturliste.
Værkfortegnelse.
74 s., heftet, rigt ill. farve. Museet for Reli-
giøs Kunst, Lemvig, 2011

Toulouse-Lautrec. Den Menneskelige 
Komedie
Bogudgivelse og katalog i anledning af ud-
stillingen med samme titel (til 19.2.2012)
Hovedartikel af Birgitte Anderberg og Vibeke
Vibolt Knudsen. Forord af Karsten Ohrt.
Bogen udgives også på engelsk og tysk.
176 s., rigt ill. Statens Museum for Kunst,
København, 2011. Pris 199 kr.

MAZE. Jes Fomsgaard
Tekst: Henrik Oxvig
Katalog til udstillingen med samme titel
Vejle Kunstmuseum (26.2. til 12.6.2011) og
Nivaagaards Malerisamling (til 27.11.2011).
Nina Damsgaard og Nils Ohrt: Forord.
Henrik Oxvig: Irgang
Traffic System. Garden Program. Local Po-
sition.
Curriculum Vitae
70 s., heftet, gennemill. farve. Vejle Kunst-
museum og Nivaagaards Malerisamling,
2011.

Tidsskrifter
Nyt om Arbejdermuseet, september-de-
cember, 2011 nr. 3
Red.: Louise Karlskov Skyggebjerg, Hanne
Abildgaard, Hennning Grelle, Margit Bech
Larsen, Helle Leilund, Linda Nørgaard An-
dersen, Kirsten Nøhr Christiansen, Bendt
Thuesen og Preben Sørensen
Louise Karlskov Skyggebjerg: Mange aktivi-
teter og nye tilbud til de besøgende.
Et moderne samfundsbillede af debatten
om prostituerede. Om maleren John Kør-
ner og udstillingen ’Kvinder til salg’.
John Kørner-udstillingen reddet på mål-
stregen efter sommerens skybrud over
København.
“Bygningens Rejsning er nu fuldendt”. Om
restaureringen af museets tagetage.
Genåbning og nyt udstillingsrum. Om re-
staureringen af Festsalen og nyt udstillings-
rum i museets tagetage.
Helle Leilund: Mens vi venter på Børnenes
Arbejdermuseum.
Jesper Jørgensen: Forelæsninger om kom-
munisternes hemmeligheder. Forelæsning-
rækken “I revolutionens tjeneste – Komin-
tern og det hemmelige apparat”.
Margit Bech Larsen: En levende og debat-
terende udstilling – A Taste of Europe –
Østarbejdere i dansk landbrug.

bejder med kultur, kulturproduktion og
kulturformidling.
Udkommer 2 gange årligt, Københavns
Museer og Golden Days Festivalen. 
Pris 49 kr.

Natur og Museum. Nr. 3, Sept. 2011
Red.: Poul Hansen, Theis Andersen, Char-
lotte Clausen, Inge Marie Høi.
Ører – og hvad de hører
Af Poul Hansen
Vi er omgivet af lyd døgnet rundt, og der
har sikkert været lyde lige så længe, Jorden
har eksisteret. Dette hæfte handler om,
hvad lyd er, hvad mennesker og dyr kan
høre, og hvordan høreorganer har udviklet
sig i løbet af evolutionen. Hos alle dyre-
grupper er det sket efter de forhånden-
værende søms princip, dvs. ved en videre-
udvikling af strukturer, som oprindeligt
havde en anden funktion. Lyde fik betyd-
ning fra det øjeblik, nogen kunne høre
dem.
Til slut i hæftet omtales menneskeskabt støj
– et stigende problem, som plager såvel dyr
som mennesker. Menneskeskabt støj ligger
ofte i den dybe ende af lydspektret. Det har
fået nogle fuglearter til at flytte deres sang
op i et højere toneleje. Værre er det, at især
vandlevende dyr som hvaler og blæksprut-
ter kan få høreskader af støjen, hvilket bl.a.
har ført til massestrandinger.
Udkommer 4 gange om året. Naturhisto-
risk Museum, Aarhus. Pris abonnement
198 kr., løssalg 60 kr. 
www.nathist.dk

SFINX, 34. Årgang, 2011. Nr. 3
Red.: Anne Marie Carstens, Pernille
Carstens, Bo Dahl Hermansen, George
Hinge, Thomas Hoffmann, Jens Krasilni-
koff, Louise Mejer og Leif Erik Vaag
Tema: Herculanum – i vulkanens skygge.
Umberto Pappalardo: Døden på stranden.
I 1990’erne fandt man ud for et af byens
badeanlæg ikke bare den antikke kystlinje
men også en båd, en anløbsbro og godt
300 skeletter.
Kim Behrens Jessen: Når træet bevares.
Måske er noget af det mest exceptionelle
ved Herculanum den unikke bevaring af
det organiske materiale.
Ria Berg: Nyt fra Herculanum. Der bliver
stadig gjort bemærkelsesværdige fund. Ria
Berg fortæller om skulpturer, trælofter, el-
fenben og sågar en tabt guldring i et toilet.
Birte Poulsen: Marcus Nonius Balbus –
æresborger i Herculanum. Et aftryk af et
ansigt i den størknede aske.
Jacob Isager: Papyrusvillaen – en romersk
pragtvilla ser dagens lys igen.
Helene Blinkenberg Hastrup: Tunneler og
statuer.
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Vinnie Nørskov: Bevaringsstrategier i
Herculanum.
Bagsideartikel: Louise Mejer: Et virtuelt
museum i Herculanum.
Udkommer 4 gange om året. Orbis Ter-
rarum, Aarhus Universitet. Pris abonne-
ment: 320 kr., løssalg 75 kr., rejsenummer
90 kr. 
www.tidsskriftetsfinx.dk

SKALK, Nr. 4, August 2011
Red.: Christian Adamsen
René Laursen/Margrethe Watt: Guldhul-
let. En velkendt jernalderboplads har givet
fascinerende og usædvanlige fund fra sig.
Christian Adamsen: Norge og Danmark.
Kendte og mindre kendte aspekter af de to
nabolandes forbindelser og fælles historie.
Jens Jeppesen: Komplet kværn. Fund af
sammenhørende kværndele fra Brabrand.
Ulla Kjær: Kapitæler. Der er stramme reg-
ler for udformningen af en søjles øverste
del, kapitælen, men bygningskunstens me-
stre i 1700-årene forstod af bøje dem.
Kronik.: Inge Adriansen: Løve på rejse. Om
Isted-løvens 150-årige rejse ud og hjem.
Svend Nielsen: Usynlige ripensere. Udgrav-
ninger giver fund og anlæg – men billedet
af fortiden mangler stadig noget.
Christian Adamsen: Gamle forsteninger.
Om meget gamle smykkeinspirationer.
Udkommer 6 gange om året. SKALK, 8270
Højbjerg. Pris abonnement 278 kr.
www.skalk.dk

bejdsprojekt med Det Russiske Statsarkiv
for Socio-Politisk Historie (RGASPI) om
danske personsager i Kominternarkivet i
Moskva.
Konferencen er, som man ser, afholdt, men
nærmere kan findes på www.arbejdermu-
seet.dk

Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd
Nye metoder og utraditionelt samarbejde –
en udfordring for den nordiske velfærds-
model.
Politikere, forskere og samfundsdebattører
fra Danmark, Sverige, Norge og Finland
har i to dage – den 6. og 7. oktober – disku-
teret hvilken rolle kulturen spiller for
velfærd og bæredygtig udvikling i Norden.
Den nordiske konference Kultur for livet
2011 afholdtes i Malmø i Sverige med Re-
gion Skåne som vært. Konferencen opfor-
drede til ny utraditionelle samarbejdsfor-
mer og fremhæve kulturens betydning for
sundhed og velfærd i Norden.
Konferencen er, som man ser, afholdt. På
www.skane.se/kulturochhalsainorden fin-
des information om det nordiske projekt
på svensk, dansk og finsk.

Riksutställningar, Sverige
Indbyder til Intensivdagarna 2011 i Visby,
Sverige 5. til 7. december 2011 i Visby. 
Forelæsninger, seminarer og workshops –
tre dage med mere end 50 programpunk-
ter om kunst og udstillingsproduktion.
Tilmelding og program: www.riksutstall-
ningar.se/intensivdagarna

Exponatec Cologne 2011
I Hall 3 at the Cologne exhibition centre
16.11. til 18.11.
The International Trade Fair for Museums,
Conservation and Heritage will provide its
visitors with a complete overview of the in-
novative development possibilities offered
for museums in the 21st century. In addi-
tion to exhibitors from the trade industry,
the museum associations of Germany, Au-
stria and Switzerland, and the ICOM of
Germany and Switzerland are in coopera-
tion with Exponatec Cologne in 2011. Also
taking part will be the British Museums As-
sociation.
Tilmelding og nærmere oplysninger:
www.exponatec.com

Forskning, arkæologi

Museum Sønderjylland, Arkæologi 
Haderslev
Undersøgelser i efteråret:
Kamp, nord for Hellevad: Tre flotte huse
fra ca.300-400 e.Kr. Huse, hegn, jernudvin-
ding.

Ballekær, ved Nustrup: Middelalderhuse
fra flere perioder.
Jellinghave ved Nustrup: Jernalder, fund af
huse og hegn fra det 4. årh. og fund af huse
fra 8.-9. årh. med fund af import gen-
stande.
Stagebjerggård, udenfor Almind: Vikinge-
tid og middelalder, smedje, alm. huse og
grubehuse. Hvæssesten fra Norge, keramik
fra begge perioder, tenvægte.
Galsted Syd: Yngre jernalder dvs. 4.-5. årh.
Huse med hegn og jernudvindingsovn.
Smedager ved Bolderslev: Antagelig førro-
mersk jernalder dvs. årh. før Kr.f.. Bebyg-
gelse og dele af 2-3 huse og tilhørende af-
faldsgruber.

Københavns Museum
På Rådhuspladsen har museet udgravet en
massiv og særdeles velbevaret del af 1500-
tallets byport. Byporten var en vigtig del af
byens befæstning i 1500-1600-tallet.
Nye tegn på livlig middelalderby. Udover
fundet af byporten tyder museets udgrav-
ninger på, at København i tidlig middelal-
der har været mere udviklet og bredt sig
længere ud end hidtil troet. Udgravninger
tyder på at der har været byliv på området
ved Rådhuspladsen allerede fra slutningen
af 1000 år tallet.
Under Vester Voldgade har museet fundet
tegn på et livligt byliv, der indikerer, at der
ved den nuværende Rådhusplads har været
et område for håndværk og handel.
Fundene under Vester Voldgade stiller nye
spørgsmål til de grave og skeletter, som mu-
seet fandt under udgravningen af H.C. An-
dersens Boulevard i maj måned. Gravene
hører formentlig til en tidligere ukendt kir-
kegård, som kun har været i brug i tidlig
middelalder.

Roskilde Museum
Arkæologer fra museet har været på skattej-
agt i Lejre. I foråret 2011 fandt en af muse-
ets dygtige amatører med sin detektor flere
guldstykker på en mark ved Gl. Lejre. Ved
arkæologernes eftersøgning er flere kom-
met til, og i alt er der nu fundet 65 gr. Gen-
standene består især af itubrudte ringe og
stænger og en enkelt guldmønt. En fore-
løbig bestemmelse viser, at guldmønten er
en vesteuropæisk efterligning af en byzan-
tinsk guldmønt fra o. 500 e.Kr. Guldet må
være begravet engang i 500-tallet. Det gør
fundet samtidigt med den ældste af de flere
400-600 kvm. store monumentale halbyg-
ninger, som museet har udgravet nogle
hundrede meter fra findestedet. Guldfun-
det er således med til at understrege Lejres
centrale betydning i jernalderens og vikin-
getidens Danmark.
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Meddelelser

Konferencer, seminarer, 
møder

Kulturarvsstyrelsen
Museumsledere fra hele verden mødtes til
museumspolitisk topmøde “Museums and
Politics” i København 13.-15.september.
Konferencen afholdtes i regi af INTER-
COM, der er ICOM’s komité for museums-
ledelse. De gennemgående temaer på kon-
ferencen var “Verden i konflikt”, “Menne-
skerettigheder og kulturel diversitet”, “Hot
spots og kritisk refleksion” samt “Migration
og globalisering”. Mødet er som man ser af-
holdt, men nærmere kan findes på
www.kulturarv.dk/museer-og-politik.

Arbejdermuseet og Center for Koldkrigs-
studier ved Syddansk Universitet
Dansk-russisk konference 16.-17 september
2011. Konferencen er første led i et samar-

Meddelelser
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Udstillinger

Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen
Til 19.2.2012

Toulouse-Lautrec. Den Menneskelige Komedie
Krøblingen med de adelige aner, der blev det moderne Paris’ kontroversielle

kronikør og endte sit korte liv syfilitisk og alkoholiseret. Mere end nogen an-

den står Henri de Toulouse-Lautrec

(1864-1902) som fransk kunsts en-

fant terrible i 1800-tallets sidste par

årtier. En kunstner, som i en kort men

intens periode på godt 15 år infiltre-

rede storbyens forlystelsesscener og

kompromisløst fortolkede dyder og

laster på tværs af sociale skel. Stor-

byen, som i Lautrecs samtid blev be-

skrevet som en teaterscene, blev en

forudsætning for hans kunst.

Lautrecs motivverden koncentrerer

sig om teater, cirkus, bordeller, caféer

og dansehaller især på Montmartre.

Her skabte han et repertoire af figu-

rer, af dansere, sangere, skuespillere,

prostituerede og deres publikum og kunder. Udstillingen byder på en parade

af disse personskildringer og viser, hvordan Lautrec anvendte det karikerede

som et greb til skarpsinding iagttagelse af det sociale spil, der i forbrugskultu-

ren ofte var centreret omkring seksualitet, drift og begær.

Udstillingen stiller skarpt på Lautrecs grafiske værker samt enkelte af hans

tegninger.

Som en del af sin kunstneriske identitet og antiborgerlige attitude overskred

Lautrec grænserne mellem masse- og finkultur og foregreb på mange måder

dele af det 20. århundredes avantgardekunst.

I anledning af udstillingen er udgivet en bog – se publikationer.

Energimuseet, Tange
Indtil videre

Som vinden blæser
Udstillingen giver indblik i, hvordan Danmark blev førende på vindmølleom-

rådet og gennem nyproduceret film og interaktive opstillinger viser den,

hvordan vinden opstår, og hvordan den i en vindmølle bliver til brugbar elek-

tricitet. I dag fremstilles 20% af det danske elforbrug af vindmøller og næsten

25.000 danskere er ansat i vindmølleindustrien. Der eksporteres årligt vind-

møller til udlandet til en værdi af næsten 50 mia. kr. I udstillingen kan man

følge historien tilbage til 1891, da den danske opfinder Poul la Cour for-

måede at koble en dynamo til en mølle, så vindens kraft kunne omsættes til

elektricitet.

Udendørs i tilknytning til udstillingen, kan man blive blæst igennem i vind-

tunnellen og se nogle af de møller, som dannede baggrund for det danske

vindmølleeventyr, bl.a. Riisagermøllen og Gedsermøllen.

Glasmuseet Ebeltoft
Til 7.4.2012

Venice. 3 Visions in Glass
Udstillingen præsenterer værker af

tre internationale superstjerner: Chri-

stiano Bianchin, Yoichi Ohira og

Laura de Santillana, som alle bor i Ve-

nedig og arbejder på den legendari-

ske glasø Murano, hvorfra de gen-

nem de seneste 10 år har formået at

forny traditionen og tilføje hævd-

vundne teknikker nye vitaminer.

Christiano Bianchin er født i Venedig.

Han kombinerer glasset med materi-

aler og primitive figurer, inspireret af

afrikansk og indiansk kultur. Japansk-

fødte Yoichi Ohira har boet og arbejdet i Venedig i mere end 35 år. Hans ene-

stående vaseformer kombinerer japansk æstetik med traditionelle italienske

teknikker og farver til poetiske fortællinger udenfor tid og rum. Laura de San-

tillana er født i Venedig og barnebarn af den respekterede grundlægger af

Venini Glassworks, Paolo Venini. Hendes blæste objekter i serien ’Tokyaga’ er

enkle to- eller trefarvede meditationer over farve og flade, som ofte sammen-

lignes med Mark Rothkos abstrakte malerier.

Venice. 3 Visions in Glass præsenterer 91 værker skabt gennem de seneste

10 år af de tre kunstnere i samarbejde med en række dygtige værksteder på

Murano.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Barry Friedman Ltd., New York.

I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Glasmuseet Ebeltoft
Til 26.2.2012

Studies in Search of Order and Chaos. Stine Bistrup
Siden 2007 har Stine Bidstrup arbejdet på en række sammenhængende vær-

ker, hun betegner ‘Studies in Search of Order and Chaos’. Et fortløbende

work-in-progress-projekt inspireret af kunstnerens vedvarende undersøgelser

af samspillet mellem synssans, krop og omverden. I de undersøgte blæste

værker indgår mønstre, baseret på en grundlæggende fascination af mødet

mellem mønster og flade, og mønster og volumen.

Udstillingen er det tredje projekt i The Study, Glasmuseets ’forpost’ for yngre

kunstnere og eksperimenterende udstillinger.

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Til 8.1.2012

Lars Nørgård Luksussyner
Den hidtil største udstilling af den danske kunstner Lars Nørgård. En alsidig

kunstner, der har skabt sig en enestående plads i det danske kunstlandskab.

’Luksussyner’ er en retrospektiv udstilling, hvor man præsenteres for hele Lars

Nørgårds spektrum af maleri, tegning og skulptur. Lars Nørgårds formsprog

er helt hans eget. Et absurd og farverigt univers er hans kendetegn. I hans

tidlige maleri er udtrykket figurativt, mens det i de seneste år har været langt

mere abstrakt. Hans absurde og nærmest surrealistiske tegninger udgør en

genre i sig selv, og han har illustreret en lang række bøger, ligesom han har

indgået samarbejde med andre kunstnere og forfattere, Lars Nørgård mestrer

som få mange genrer – lige fra de store udsmykninger til de intime tegninger.

Det er hele dette spektrum, der præsenteres i udstillingen.

Der er til udstillingen udgivet katalog samt en helt ny film med fokus på

kunstneren.

Museet på Koldinghus
Til 20.11.

Årets sølvsmed: Sidsel Dorph-Jensen
Årets sølvsmed på Koldinghus og modtager af Karl Gustav Hansen Prisen

2011 er den århusianske sølvsmed Sidsel Dorph Jensen. Hun er dermed den

første kvinde, der modtager den prestigefyldte pris.

Sidsel Dorph-Jensen tildeles prisen, fordi hun i sine sølvarbejder kombinerer

de mere traditionelle sølvsmedemetoder med teknikker, der ligger tættere på

guldsmedenes. I de senere år har hun udviklet en række korpusarbejder, der

er sammensat af lameller og plader, hvorved der opstår overraskende lysef-

fekter og transparens i arbejderne. 

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-
1901). Omslag til albummet
Yvette Guilbert, 1894.

Yoichi Ohira: ’Calle di Venezia
n.6’ Vase, 2009. Foto: Francesco
Ferruzi.
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Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus, Middelfart
Til 8.1.2012

’Kun hvis man tror det er’
Fire keramikere har som udgangs-

punkt ønsket at nedbryde selve fore-

stillingen om, at hver keramiker laver

og udstiller egne separate værker. Til

lejligheden har de dannet – ikke bare

en gruppe – men en enhed, ved navn

MIUMI for at skabe ét stort fælles

værk, én samlet fortælling med én afsender, bestående af en stor mangfol-

dighed af enkeltdele, som de fire kunstnere har lavet i tæt fællesskab under

en serie workshops. MIUMI skaber med ruminstallationen historier på flere

planer. Udstillingen står som en udfordring til museets tradition med at lave

mere klassiske værkpræsentationer af enkeltkunstnere.

Kunstnerne er stærkt optaget af, hvor grænserne går imellem virkelighed og

fantasi, mellem kunst og design.

De fire kunstnere er: Jette Löwén, Helene og Jakob Keis Fiedler og Janni

Godtliebsen.

Kunsthallen Brandts, Odense
Til 4.12.

Asgar & Gabriel: Under Brostenene, Stranden
Asgar & Gabriel leverer en skarp samfundskritik med deres malerier, som por-

trætterer en del af tidens ungdomskultur. En ungdom som tilbringer juli på

Sunny Beach og finder deres idoler i glittede modemagasiner og grænseover-

skridende reality-tv. I Asgar & Gabriels fremstilling med fotorealisme, graffiti

og neonfarver bliver det til parafraserede dommedagsfremstillinger med

menneskesjæle på vej mod afgrunden iført pink bikinis og stramme jeans.

Kompositionerne til de ofte meterlange lærreder finder kunstnerparret

blandt berømte værker fra kunsthistorien. I maleriet In den hohen Wellen
unserer Abendteuer, 2010, parafraseres Gericaults berømte Medusas Flåde,

som viser en gruppe rædselsslagne skibbrudne på grænsen til druknedøden.

I Asgar & Gabriels maleri ses en gruppe kvinder, der, selvom båden langsomt

fyldes med vand, opfører sig som sorgløse feriegæster på vej til Bountyland.

En monsterstor blæksprutte omringer båden og ændrer scenen til at handle

om en gruppe bådflygtninge på vej til Lampedusa, men tvunget tilbage af

havnepolitiet. Lige dele paradis og politisk og social kritik i denne form for

metareality, en dialektik mellem Utopia og virkeligheden.

Under Brostenene, Stranden er et slogan, som blev anvendt af de parisiske

studenter under oprøret i 1968 og før det af Situationistisk Internationale,

som Asger Jorn var medstifter af. Når alle byens brosten var kastet mod auto-

riteterne, lå kun sandet tilbage – og den ideelle tilværelse. Men i Asgar & Ga-

briels univers glimrer oprøret ved sit fravær.

Der er udgivet udstillingskatalog – se publikationer.

Johannes Larsen Museet, Kerteminde
Til 27.11.

Vejr og Vide Horisonter. Esben Eriksen og Ole Vedby
For Esben Eriksen og Ole Vedby er naturen en evig kilde til inspiration. Luftens

farve i forhold til jordens tyngde og dramaet i lysets brydning er gennem-

gående temaer i deres kunst. Med et fælles afsæt i en stor tradition for land-

skabsmaleri skildrer de naturen med hver deres vidt forskellige temperament.

Ole Vedby maler direkte på stedet, hvor han iagttager motiver. I vind og vejr

tager han kampen op for at indfange lyset og gengive friskheden. Blæsten

ses i strøgene, og den rastløse penselføring øger dynamikken i billederne.

Nærheden og nuet er vigtige faktorer – på samme måde som de var hos de

gamle fynske malere, Larsen og Syberg.

Esben Eriksens billeder bliver til i atelieret. Dybt nede fra et arkiv af oplevede

sanseindtryk i naturen hentes farverne frem på lærredet. I en malerisk sub-

stans fremkaldet med pensler og terpentinklude anes motiver, som vækker

mindelser om fjerne tiders romantiske kunstnere, som f.eks. William Turner.

En dyb ro præger billederne.

Både Eriksens og Vedbys udgangspunkter i liv og kunst er landskaberne om-

kring Kerteminde. Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Johannes Larsen Museet, Kerteminde
Til 25.3.2012

Forgængelighedens skønhed. Kirsten Holm
I sine værker tager Kirsten Holm udgangspunkt i den natur, som hun finder

på stranden, og skaber sine værker ud fra naturens mønstre og farver. Ofte

tager hun direkte udgangspunkt i et fund fra havet, en eroderet østersskal,

en spændende sten eller et forstenet søpindsvin. Disse fund bliver både start-

punkt og slutpunkt for værkerne. Naturens forgængelige spor forlænges ind

i Kirsten Holms keramiske arbejder ved valg af materiale, form, udtryk, over-

fladebehandling og brændemetode. 

Kirsten Holm har arbejdet med natur-

fund som en integreret helhed i sine

værker siden 1994, hvor hun var på

legatrejse på Færøerne. Hun er re-

præsenteret med keramiske værker

på Danmarks Keramikmuseum –

Grimmerhus og Keramikmuseum

Berlin. Der er til udstillingen udgivet

katalog – se publikationer.

Ribe Kunstmuseum
15.11.2011 til 9.4.2012

Til Låns. Mesterværker fra Den Hirschsprungske 
Samling
Medio november åbner Ribe Kunstmuseum dørene for en storstilet returud-

stilling fra Den Hirschsprungske Samling i København, hvortil de bedste af

Ribe Kunstmuseums egne værker netop var udlånt under restaureringen af

museet i 2009-2010. Generøst gengældes nu denne gestus med et sandt

overflødighedshorn af hovedværker fra den danske kunsthistorie. Den 

Hirschsprungske Samling består af værker fra guldalderen, skagensmalerne

og symbolismen og er således centreret om de samme epoker, som en re-

præsenteret i Ribe Samlingen.

Esben Eriksen: Aftenhimmel.

Forgængelighedens Skønhed 
keramiker Kirsten Holm.
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Museum Jorn, Silkeborg
Til 4.12.

Hvad skovsøen gemte. Jorns Modifikationer & Kirkebys
Overmalinger
Udstillingen præsenterer mere end 50 loppemarkedsfund, som de to kunst-

nere har genbrugt ved at male direkte ovenpå de ældre billeder.

Udstillingen stiller skarpt på kitsch og kunst når man får mulighed for at

møde en velkendt billedverden på en helt ny måde. Fra væggen i dagligstuen

og fra loppemarkederne genkender vi de pyntelige og idylliske malerier, som

har haft en helt særlig tiltrækningskraft på Asger Jorns og Per Kirkebys kunst-

neriske eksperimenter.

Samtidig giver udstillingen anledning til at samle Asger Jorns modifikationer

fra hele Europa – i alt 35 malerier. Den sidste større udstilling af dem fandt

sted i Antwerpen i 1998, mens der i

Danmark ikke tidligere har været en

stor præsentation af modifikatio-

nerne samlet. Det samme er tilfældet

for Kirkebys, som sidste og eneste

gang, er blevet udstillet i et større ud-

valg i München i 1984. Museet har til

udstillingen indlånt værker fra Strass-

burg, München, Antwerpen, Den

Haag, Bruxelles, Paris, Vevey m.fl.

I forbindelse med udstillingen har

Museum Jorn udgivet bog og katalog

– se publikationer.

Holstebro Kunstmuseum
Til 18.12.

Psych-Out. Psykedelisk
Samtidskunst
Udstillingen viser værker af ti danske

samtidskunstnere, der alle har det til

fælles, at de i deres malerier og

skulpturer bruger elementer fra

1960’ernes psykedeliske kunst, som

de blander med nutidens kunstneriske udtryk.

De ti kunstnere er Anders Brinch, Christian Finne, Christian Vind, Ida Kvetny,

Krista Rosenkilde, Jens Robert Jørgensen, Joachim Koester, Jonas Phil, Julie

Nord og Trine Boesen. De ti kunstnere udgør ikke en gruppe. De har vidt for-

skellige kunstneriske ambitioner. Men de har det tilfælles, at de – på hver de-

res måde – genbruger og er inspireret af den psykedeliske kunst, der opstod i

Europa og USA under 1960’ernes Ungdomsoprør. En kunst, der var påvirket

af oplevelser med hallucinogene stoffer og som udviklede sig i et tæt samspil

med rockmusikken. Kunstnerne vendte sig bort fra det rationelle og beto-

nede i stedet det legende, irrationelle og eksperimenterende. Med udstillin-

gen vil museet undersøge og sætte fokus på den påvirkning af samtidskun-

sten, som 1960’ernes psykedeliske kunst øver.

Louisiana, Humlebæk
18.11.2011 til 14.2.2012

Ai Weiwei
Louisiana glæder sig over som planlagt at kunne åbne en udstilling med en

række af den kinesiske kunstner AI Weiweis (f. 1937) værker fra årene 2003-

2010 – trods myndighedernes månedlange tilbageholdelse og isolering af

kunstneren tidligere på året.

Ai Weiwei svinger i sin praksis mellem traditionelle, fysiske kunstværker, kon-

ceptuelle projekter, sociale aktiviteter og design og arkitektur. 

I sin kunst udtrykker Weiwei sig i et særegent, enkelt formsprog, samtidig

med at den er i dialog med den faktuelle historie og den personlige erindring.

Hans kunst forholder sig til almenmenneskelige betingelser, og den insisterer

på respekten for det enkelte menneske.

Udstillingen viser tre store markante værker, Forever,2003, Fountain of Light,
2007 og Tree, 2009-2010 samt en række film. Ved at bruge traditionelle ki-

nesiske materialer og håndværk som moderne, industriel teknologi, ikke bare

spejler og tematiserer Ai Weiweis kunst det 20. århundredes hovedårer – dets

drømme og monumenter – den forsøger som al levende kunst samtidig at

sætte et mærke i nuet. Ai Weiwei har tidligere været vist på Louisiana i for-

bindelse med udstillingen Made in China i 2007 og udstillingen Arkitekturens
grænser III-IV – Living i 2011. Udstillingen vises efterfølgende på De Pont mu-

seet i Tillburg, Holland.

Skagens Museum
30.11.2011 til 15.4.2012

Brøndums spisesal. Til tak
for glade dage
På Skagens Museum findes et rum,

som minder om noget der stammer

fra et privat hjem – og så alligevel.

Det er et forholdsvist stort rum, som

ligner en fornem stue. Væggene er

beklædt med træpaneler, hvori en

hel del malerier er indfældet og en

frise løber hele vejen rundt. Rummet

kaldes for Brøndums spisesal og den

har sin oprindelse i Brøndums Hotel.

Brøndums spisesal var det sted, hvor

skagensmalerne samledes og som tak for den venlighed, som de blev mødt

med af kroværten Degn Brøndum og hans familie, udsmykkede de spisesalen

med malerier og portrætter.

Museumsinspektør Mette Bøgh Jensen har i de sidste år beskæftiget sig med

salens historie, og har skrevet bogen Brøndums spisesal. Til tak for glade
dage, som udkommer den 20.november. I den anledning vises udstillingen

om spisesalen og dens tilblivelse. På udstillingen vises bl.a. nogle af Ulrik Ples-

ners tegninger og grundplaner af Brøndums Hotel og spisesalen, portrætter

og malerier der tidligere har hængt i spisesalen, historiske fotografier (fo-

tostater), foruden værker fra Skagens Museums egen samling.

Den Gamle By, Aarhus
Indtil videre

Fotoudstilling Aarhus Flashback
Efter overtagelsen af funktionerne fra Bymuseet i Aarhus ønsker Den Gamle

By at gøre opmærksom på, at museet ved siden af sine landsdækkende op-

gaver nu også skal sætte fokus på Aarhus’ bys historie. Det sker med fotoud-

stillingen ’Aarhus Flashback’, som sammen med bogen med samme titel viser

en række før og nu fotos af byens forandringer over tid, ligesom den også

sætter fokus på nogle af de historier, der gør Aarhus til Aarhus.

Udstillingen og bogen suppleres med mobil-applikationen Aarhus Apps (om-

talt i Danske Museer nr. 4, 2011).

VærkstedsGalleriet, Kerteminde
Til 10.11.

Keramik og ikoner af drivtømmer
Hanne Busch og Berit Andersen udstiller keramik og ikoner af drivtømmer.

Keramikken, som Hanne Busch arbejder med, er i stentøjsler. Hanne laver

desuden en del Raku-emner. Udgangspunkt for keramikken er naturen, både

i form og farve.

Berit Andersen arbejder med moderne ikoner. Baggrunden er drivtømmer,

der har ligget i Vesterhavet og er blevet smukt slebet og formet.

Jonas Phil: Uden titel, 2011.

En attendant Godot (Mens vi
venter på Godot), 1962. Collec-
tion Jacques Prévert.
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KØS – museum for kunst i det offentlige rum, Køge
Til 22.1.2012

Kunst på Arbejde
Hvilken rolle spiller det, at der er kunst på din arbejdsplads?

Det spørgsmål har KØS stillet ti ansatte ved bl.a. Danfoss, Forsvarsministeriet,

Rigshospitalet og Københavns Universitet. Svarene findes på udstillingen,

hvor de ansatte portrætteres med de værker de har udvalgt fra en af Dan-

marks største privatsamlinger ”Kunst på Arbejdspladsen”. Valget er faldet på

næsten 100 værker af Danmarks førende billedkunstnere fra 50’ernes klassi-

kere til nutidens unge kunstnere.

KØS har stillet spørgsmålene til bl.a. en sikkerhedsofficer, en socialrådgiver,

en professor og en musiker – alle ansatte i organisationer, der har ægte kunst

på væggene i skiftende udstillinger fra foreningen ”Kunst på Arbejdsplad-

sen”. Udstillingen portrætterer nænsomt og nærværende 10 ansatte med

deres yndlingsværker og fortæller i interviews, hvorfor de har valgt netop de

værker, og hvad kunst betyder på deres arbejdsplads. I udstillingen er de por-

trætteret på deres arbejdsplads af fotograf Les Kaner.

Foreningen ”Kunst på arbejdspladsen”. ”Kunst er ikke en søndagstur med

slips og cafeteria” sagde kunstneren Flemming Rosenfalck, der var den første

leder af foreningen – en nonprofit organisation, der blev stiftet i 1954 for at

gøre det sjovere, skønnere og bedre at gå på arbejdet med kunsten.

Til udstillingen er udgivet et katalog – se publikationer.

Heerup Museum, 
Rødovre, København
Til 22.1.2012

Mellem Linjerne – Malene
og Henry Heerup i dialog
Dialogudstilling med to generationer

Heerup. I udstillingen foretager sam-

tidskunstneren Malene Heerup en

undersøgelse af, hvordan (farfar) Henry Heerups kunst , og livet sammen

med ham har sat sig spor i både tanker og visuelle udtryk. Udstillingen væg-

ter ligeligt Henry Heerups og Malene Heerups værker. Begge søger inspira-

tion i omverdenen, i livet og i menneskers frie udfoldelse, og begge færdes i

fantasiens og farvernes sfærer. Som opdagelsesrejsende møder de – og be-

skueren – havfruer, indianerhøvdinge, under- og overjordiske verdener i en

sanseoplevelse, som er farvestrålende, eventyrlig og på samme tid dybt men-

neskelig. 

Malene Heerup (1964-) er multikunstner, som elsker at udforske og udfordre

kunstens rammer. Ved sin eksperimenterende og kompromisløse skabertrang

har hun i de senere år skabt sig et navn på samtidens kunstscene, bl.a. via ud-

stillinger i Japan, USA og Europa.

Skovgaard Museet, Viborg
Til 30.12.

I’m Like a Bird – kunst i fugleperspektiv
Hvem vil ikke gerne flyve frit som fuglen? Vi mennesker har til alle tider været

fascineret af fuglen og dens evne til at flyve. Fuglen repræsenterer længslen

efter frihed, den er et religiøst symbol, et symbol på fred. Udstillingen vil vise,

hvordan fuglen er blevet fremstillet i kunsten gennem tiderne – ikke blot for

dens egen skyld, men også som et symbol på mennesket selv, på vores

drømme, længsler og frygt. I sproget findes mange udtryk med relation til

fugle. Fuglen har sat sit tydelige spor på menneskets visuelle og sproglige be-

greber. Den enkelte gæst får også lov til at sætte sit eget spor på museet i

form af en lille fjer, der kan plantes på en fuglefigur, så et helt nyt væsen

langsomt tager form undervejs i udstillingen.

Udstillingen præsenterer en række værker, der går på tværs af tid og genrer

og viser hvordan kunstnere gennem tiderne har brugt fuglen som emne.

Værkerne spænder vidt: barokke fugleopsatser fra 1500-tallet findes side om

side med guldalder, CoBrA og meget andet.

Udstillingen laves i samarbejde med Johannes Larsen Museet i Kerteminde og

en række fugleværker af Johannes Larsen samt kunstnere fra Skovgaard-fa-

milien vil indgå i udstillingen. Til udstillingen bidrager desuden en række

samtidskunstnere, hvis værker giver en nutidig vinkel på fuglen. 

Vejle Kunstmuseum
Til 6.11.

Spor og Steder. Grafiske arbejder af Johanne Foss
Udstillingen præsenterer for første gang en række værker af grafikeren Jo-

hanne Foss, som museet i 2009 modtog som gave af C.L. Davids Fond.

Denne store donation består af væsentlige værker af kunstneren fra de sene-

ste 15 år. Desuden vises en række nye raderinger, der følger sporene fra de

steder, hvor Johanne Foss tidligere har arbejdet. De nye, store raderinger

(spor) samler trådene fra de tidligere grafiske værker i nye kompositioner. Jo-

hanne Foss har en lidenskabelig interesse for andre kulturer og fremmed na-

tur. Kultur, klima, farver og lys spiller en stor rolle i Foss’ oplevelse af omgivel-

serne. Ofte udfører Foss farveblyantstegninger eller akvareller i det frem-

mede, men ofte raderer hun også på kobberplader direkte ude på stederne.

Johanne Foss er en klassisk skolet kunstner og er yderst bevidst om spillet

mellem billedets abstrakte krav og det stykke natur, hun har for øjnene eller i

erindring.

Spinderihallerne, Vejle
Til 27.11.

Machine-RAUM 2011 ”Choosing Another Strategy”
International festival for videokunst og digital kultur I Vejle – Spinderihallerne,

Vejle Kunstmuseum og Shoppingcenter Bryggen. 

Peter Callesen: Distant Wish, 2006.

Nivaagaards Malerisamling
Til 30.11.

MAZE. Jes Fomsgaard
Udstillingen bærer titlen ”MAZE”, som betyder ”labyrint”. Udstillingen har

en engelsksproget titel, fordi Jes Fomsgaard i stigende grad er blevet interna-

tionalt anerkendt i takt med, at han har arbejdet, udstillet og solgt sine vær-

ker i udlandet, primært Spanien, Italien, Frankrig og USA.

I udstillingen trækker kunstneren paralleller mellem byen (og parken) på den

ene side og labyrinten på den anden. Kaos og orden hersker begge steder.

Fomsgaards interesse for at dissekere og demontere arkitekturens elementer,

har ført ham tættere på byens organisme med en kortlægning af, hvordan vi

orienterer os i det offentlige rum.

Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Udstillingen har været vist på Vejle Kunstmuseum (26.2. til 13.6.), omtalt i

Danske Museer nr. 1, 2011.
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Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Til 11.12.

Forvandlinger. Kathrine Ærtebjerg & Lilibeth Cuenca
Rasmussen
Efterårsudstilling med de to samtidskunstnere Kathrine Ærtebjerg (f. 1969)

og Lilibeth Cuenca Rasmussen (f.1970), som begge er optaget af begreberne

identitet, køn og tro. Udstillingen viser, hvordan de to kunstnere – på hver de-

res måde og med hver deres tilgang til det kunstneriske udtryk – præsenterer

identitet og køn i stadier af forvandling og undersøger, hvilken rolle tro spiller

for vores identitetsopfattelse. Bl.a. ved både at udforske og udfordre vores

gængse forestillinger om kønsroller, race, kultur og religion. Formålet med

udstillingen er at sætte fokus på, hvordan to yngre og centrale danske sam-

tidskunstnere forholder sig til eksistentielle og religiøse problemstillinger i den

nutidige verden, og samtidig kaste et nyt lys på deres kunstneriske arbejde

ved at skabe en dialog mellem to kunstnere, der i en kunsthistorisk sammen-

hæng ikke typisk har været kædet sammen.

I danske Kathrine Ærtebjergs farverige og gådefulde malerier, som udspiller

sig på grænsen mellem realitet og fantasi samt figuration og abstraktion, te-

matiseres ”forvandling” som et fundamentalt menneskeligt vilkår.

I dansk-filippinske Lilibeth Cuenca Rasmussens video- og fotokunst, som pla-

cerer sig i spændingsfeltet mellem dokumentarisme og åbenlys iscenesæt-

telse, præsenteres identitet, køn og tro som foranderlige størrelser, der påvir-

kes af sociale, kulturelle og historiske omstændigheder.

I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

HEART Herning Museum of Contemporary Art
Til 1.1.2012

Aage Damgaards Skatkammer – en kunstnerisk 
legeplads
I udstillingen vises for første gang den fulde bredde af skjortefabrikant og

kunstmæcen Aage Damgaards unikke kunstsamling.

Damgaards vision var, at flere skulle have adgang til kunsten. Han ville vise

kunsten der, hvor helt almindelige mennesker har deres dagligdag – på ar-

bejdspladsen, i fabrikkerne. Aage Damgaards virksomhed, skjortefabrikken

Angli, skulle ikke være adskilt fra velfærdsstatens kulturtilbud. Som aktiv de-

battør blev han landskendt for sine kulturradikale tanker, der var medvir-

kende til, at Herning blev synonym med den mest progressive samtidskunst

op gennem 1950’erne og 1960’erne. Ved at Damgaard inviterede danske og

internationale kunstnere til byen, blev der ikke blot skabt kunst på den jyske

hede – han forsynede en opstræbende provinsby med et internationalt udsyn

og bragte verden til Herning. Det var Damgaard, som tog det egentlige spa-

destik til HEART for 60 år siden. Med udstillingen markeres Damgaard-sam-

lingens særlige betydning for kunsten, museet og hele området.

Kunstnere på udstillingen: Richard Mortensen, Henry Heerup, Egill Jacobsen,

Jens Søndergaard, Asger Jorn, Paul Gadegaard, Ole Schwalbe, Svend Wiig

Hansen, Piero Manzoni, Jørn Larsen,

Robert Jacobsen, Sven Dalsgaard,

Poul Gernes, Janis Kounellis, Knud

Hvidberg, Arthur Köpcke, Mario

Merz, Bjørn Nørgaard, Joseph Beuys,

Troels Wörsel, Anthony Gorley, Ingvar

Cronhammar, John Kørner m.fl.

På HEARTs hjemmeside kan findes

uddybende informationer om Aage

Damgaard-samlingen.

Kunsthal Brænderigården, Viborg
Til 6.11.

Skog av Glas
Udstilling med den dansk/svenske billedkunstner Leonard Forslund. Udstillin-

gen viser et udvalg af værker fra 1999 frem til i dag, blandt andet en række

nye arbejder, skabt specielt til udstillingen.

Leonard Forslunds originale og smukke værker understreger hans stadige ar-

bejde med at udforske og nyformulere maleriet. Flere af hans værker ligger i

grænseområdet mellem maleri og installation. I mødet med hans reflekte-

rende og filosofiske kunstneriske univers bliver vi konfronteret med følelser,

emner og holdninger, der udfordrer os. Udstillingen er et sted for refleksion

og kritisk stillingtagen.

I museets hovedfløj præsenteres en større sammenhængende serie værker

under titlen ”Wood Nation”. Leonard Forslund har skabt sin helt egen ma-

leri-nation, en konstruktion af et land, skabt udelukkende af malerierne.

I forbindelse med udstillingen udgives en bog, ved redaktionens slutning ikke

udkommet.

Udstillingen kan i foråret 2012 ses på Kunsthallen Brandts, Odense.

Steno Museet, Aarhus Universitet
Til 2013

’Kære krop, svære krop’
Udstillingen sætter fokus på omgivelsernes påvirkning på vores krop – en ud-

stilling skabt med særligt fokus på de unge og deres ’svære kroppe’. Uden at

løfte ”sundhedspegefingeren”, ønsker museet at få de unge til at reflektere

over skønhedsidealer, madkultur, blufærdighed og den nøgne krop.

Ti procent af de unge har det skidt med deres krop. I modebladene skal de

være så tynde som muligt, samfundsmoralen hylder de sunde, mens rekla-

merne for usund mad kører videre. Det kan være svært som ung at forholde

sig til alle de signaler om krop og sundhed, som det omgivende samfund ud-

sender. Med udstillingen ønsker Steno Museet at hjælpe de unge til at ma-

nøvrere i denne virkelighed. Udstillingen lægger et bredt, kulturelt perspektiv

på vores kropskultur.

Følgende emner er i fokus: skønhedsidealer – blufærdighed og den nøgne

krop – supersize, vores indkøbs- og spisevaner – fra muskler til motorer, vi

bruger mindre muskelkraft – kroppen i videnskaben.

’Kære krop, svære krop’er en fysisk og sanselig udstilling, der kombinerer for-

midling og scenografi, og gør forståelsen af den svære krop til en oplevelse

for både unge og voksne. Udstillingen er skabt i samarbejde med kunstneren

Rosan Bosch.

Udstillingen knytter sig til bogen Kend din kropspolitik, som udkom i juni

måned, og som nu er udsendt i 150 klassesæt til Skoler på Sjælland og i Jyl-

land.

Troels Wörsel: Uden titel
(A Sangre), 2007.

Leonard Forslund: Wood Nation/Home, 2008.
Foto: Anders Sune Berg.
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Københavns Museum
Til 31.7.2012

SKRALD
I containere, skraldespande, affalds-

forbrændinger og toiletter. Uanset

hvor meget vi prøver at gemme vores

affald væk, er det en del af vores

hverdag og livet i byen. Museet dyk-

ker ned i de bedste historier om

Københavns skrald og hvad vi gør

med det.

Udstillingen bevæger sig gennem

emnet skrald på tværs af tid, sted og

skala. Fra forbrug og potentielt affald

i det moderne teenageværelse, over

skraldemændenes hårde arbejde i

starten af 1900-tallet, åbne losse-

pladser på Amager til Middelalderens

gader og baggårde, som var datidens endestationer for byens affald.

Affald i hjemmet er ikke kun klistrede poser under køkkenvasken, men også

det sted, hvorfra vi smider sofaer, bukser og computere ud. Moderne bag-

gårde er i dag blevet byens rolige grønne frizoner, men engang var de små og

mørke, steder for produktion og affald, hjemsted for rotter og baggårds-

katte. I byens gader har de ustyrlige københavnere smidt deres affald og lavet

systemer for at fjerne det igen. Engang var det hestepærer og stinkende ren-

destene, i dag er det cigaretskodder, tyggegummi og overfyldte skralde-

spande. Lossepladsen er forbrugets endestation. Her kommer problemerne

med vores enorme mængder affald til syne og her finder vi nye løsninger. Ud-

stillingen viser, at skraldet er en del af byens liv og altid har været det.

Børn og voksne kan selv få mulighed for at mærke skraldet i udstillingen.

Nordatlantens Brygge, København
Til 31.1.2012

Hanni Bjartalíd – is anybody home?
En erindring fra barndommen om et syskrin, muntert grinende kranier, et vir-

var af indsamlede genstande og udklip bliver i færøske Hanni Bjartalíds

kunstneriske univers til finurlige og mystiske miniaturehuse og symbolrige

collager i stærke farver.

Hanni Bjartalíd betragtes som en væsentlig fornyer inden for færøsk sam-

tidskunst, og tilhører den generation af færøske kunstnere, der vendte ryg-

gen til landskabsmaleriet for i stedet at koncentrere sig motivisk om nære re-

lationer med fokus på individet og dets rolle i samfundet.

Genremæssigt er hans kunstneriske virke bredt funderet og inkluderer ma-

leri, collage og assemblage. Med reference til et erindret barndomsunivers sy-

nes alle værkerne præget af en nærmest kærlig omhu. Hanni Bjartalíds

træobjekter bringer mindelser om barndommens muntre træhytter, samtidig

med at de er omgærdet af stor alvor i deres funktionelle tysthed.

Hanni Bjartalíd er født i Klaksvig på Færøerne i 1968 og har de sidste mange

år været bosat i Helsinki i Finland. Han er medlem af Heystframsýningin der

udstiller på årlig basis på Skibsværftet i Tórshavn.

Arbejdermuseet, København
Permanent

Under eget tag. Arbejdernes første 
Forsamlingsbygning.
En bygning vi rejser. 
En fortælling om arbejderbevægelsen fødsel
Festsalen i Arbejdernes Forsamlingsbygning fra 1879, hvor Arbejdermuseet

ligger i dag, genåbner nu efter længere tids restaurering med nyt tag og nyt

udstillingsrum i tagetagen.

Festsalens tagetage åbnes for første gang nogensinde for publikum og der

vises nu udstillingen En bygning vi rejser. En fortælling om arbejderbevægel-
sens fødsel. Den nyindrettede tagetage danner rammen om en lys- og lydfor-

tælling om tiden fra arbejderbevægelsens spæde begyndelse, hvor stikkeri

og overgreb fra politiet var dagligdag, til Slaget på Fælleden i 1872 og frem

til bygningen af forsamlingsbygningen i 1879. Udstillingen er udarbejdet i

samarbejde med Dokumentariet, der har skabt et dramatisk lydunivers un-

derstøttet af lys og videoinstallationer.

Arbejdermuseet har i samarbejde med Oncotype skabt et rum, hvor publi-

kum via touch screen borde kan gå på opdagelse i 100 års historie.

I udstillingen Under eget tag – Arbejdernes første forsamlingsbygning kan

man se 18 korte film, der fortæller historien om bygningen.

Filmene viser eksempler på de mange forskellige ting, der er foregået i for-

samlingsbygningen, siden den blev indviet i 1879.

KunstCentret Silkeborg Bad
Til 18.12.

Evelyn Scobie
Den norske kunstner Evelyn Scobie (f.1943) har de senere år udforsket mulig-

hederne i monotypien, og det er dette udstillingen handler om. Udstillingen

omfatter 24 monotypier.

Monotypien er en trykketeknik, hvor der kun frembringes ét unikt tryk. Ma-

terialerne, kunstnerne anvender, kan variere. Evelyn Scobie er bosat på Nor-

daøye helt mod nord i det arktiske område og er inspireret af naturens for-

mer og farver. Hun oplever dette sted som et mødested mellem kontraster i

natur og klima, mellem lys og

mørke. Inspirationerne fra denne

natur omsætter hun til nye møn-

stre. Hun har i sine monotypier

arbejdet med en grund af fiber-

beton, hvorpå hun har tilføjet or-

ganiske materialer, og derefter

trykt.

Evelyn Scobie og danske Ingrid

Duch har begge arbejdet med

monotypien i forbindelse med

ophold på kunstnerværkstedet

Hollufgaard, og haft en kreativ

udveksling omkring dette ar-

bejde. Duch er derfor med som

gæsteudstiller på Scobies udstil-

ling.

Skraldemand på trappe.

Evelyn Scobie: Monotypi 1.

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Til 31.12.

ICI – her er godt at være
Glyptoteket fejrer J.C. Jacobsens 200-årsdag og har i den anledning inviteret

billedkunstneren Jesper Christiansen på gæstevisit i guldaldersamlingen. 

Med udstillingen slår Jesper Christiansen ned på tre lokaliteter, der var vigtige

for den gamle brygger. Udgangspunktet er familien Jacobsen og bryggeri-

erne i Valby, men værkerne tager også publikum med på rejse til Italien og

Frankrig. En rejse i tanke, erindring og drøm.

Jesper Christiansen (f. 1955) er uddannet fra Kunstakademiet i København,

hvor han i en årrække fungerede som professor. Som ung var Jesper Christi-

ansen knyttet til Glyptotekets tegneskole. Senest har han medvirket ved ud-

smykningen af Kronprinsparrets privatbolig på Amalienborg.
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