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DANSKE MUSEER er et tidsskrift
om museernes 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-
mik og debat til analyse og argu-
menteret oplysning om de ak -
tiviteter, som til dagligt finder
sted i eller udgår fra museerne

Forside: Den danske kunstner Tue 
Greenfort bidrog med værket The 
Worldly House til dette års DOCU-
MENTA 13 i Kassel. Documenta, som
finder sted hvert femte år og anses for
at være en af verdens vigtigste scener
for samtidskunst, havde i år deltagelse
fra mere end 150 kunstnere fra 55
lande. I et lille eventyragtigt træhus,
oprindeligt bygget til de sorte svaner i
Kassels enorme Karlsaue parkanlæg,
præsenterede Greenforts værk sig som et
arkiv i tekst, foto, bøger, film m.v. over
sammenhænge mellem alle former for
levende væsener, mennesker og ikke-
menneskelige, skrydende æsler, vilde
hunde, grise, sære mikrober. Værket var
dedikeret til den amerikanske kultur-
kritiker Donna Haraways tekster om “multispecies co-evolution”, verdslighed og
levende væseners sameksistens på denne klode. Foto: Nils Klinger.
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– med bidrag fra museernes 
bestyrelser, ansatte, ledelse og
andre med faglig interesse for
museer og museernes arbejde.
Danske Museer er et pointgi-
vende tidsskrift, som udgives 6
gange årligt af den Erhvervsdri-
vende Fond Museumstjenesten
med støtte fra Kulturstyrelsen.
Artikler og billeder i Danske
Museer må ikke benyttes kom-
mercielt eller til netudgivelser
uden udgiverens, Museumstje-
nestens tilladelse. Pdf af artikler
kan bestilles hos udgiveren og
koster kr. 750,- pr. stk.

Bagside: Vikingetræf på Moesgård 1977. Foto: Stroyer.
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Af Line Hjorth 
Christensen
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Nu hvor vi går mørketiden i møde, er godt
læsestof en kilde til lys og oplysning. Oplagt

er dette nummer af Danske Museer, hvor flere for-
fattere vender blikket mod historiske rekonstrukti-
oner. Rekonstruktion, af historien, af tingene selv, af
fjerne steder eller af andre kontekster, må være et
af de mest centrale og omdiskuterede museologi-
ske begreber. Her i spalterne tages der livtag med
former, som rækker fra fortællingens evne til at gen-
skabe, til det kødeligt håndgribelige – vikingetræf
med heste og skibe, vogne og ovne, opbygning af
nauster, Fyrkatshuse og andre modeller i 1:1 skala.
Man kunne også, i en jagt på museologisk genska-
belse, gribe til digtningen. F.eks. til Martin A. Han-
sens essay ”Tanker i en Skorsten” fra 1948, hvor for-
tælleren er på Frilandsmuseet i Lyngby og lægger
vejen forbi Pebringegården; her er det sproget, og
måske især det Peter Seeberg kaldte for ”et sensibi-
litetsfilter af sprog”, der virker til at genskabe, væk-
ker stedet til live i erindringen, hvor det udfoldes
som andet og mere end mursten og mørtel.
Gården er ikke blot gendannet som musealt objekt
i nye omgivelser, men genopstår ved fortællingen
som et motiv, der fremmaner nye betydninger, igang-
sat ved et kig op gennem skorstenen (til himlen!),
ved oplevelsen af store ildsted, i køkkenet, der er
hjertet i den gamle sjællandske gård; erindringen
om gården og det levede, nu svundne liv og den
tabte barndom, driver teksten frem og overhaler
museets materialitet indenom. 
En anden relateret tekst, som kan lune i den kulde,
der snart kryber ind gennem sprækker i huse, bon-
degårde og (museums)magasiner, er af Allan Berg
Nielsen. Heri tales der for, at ikke bare kunstnere,
men også videnskabsmænd, selv arkæologer, må
vove pelsen, når det kommer til at rekonstruere:
”Begive sig ud i det sproglige, som også er deres
fag”. Men ikke som hovedløs genskabelse: Rekon-
struktion kræver en skelnen mellem en intuitiv tænk-
ning, som er en seriøs kunstnerisk og videnskabe-
lig aktivitet, der åbner for nye indsigter, over for
”det sentimentale føleri, som er et godt nok folke-
ligt og udbredt, men også surrogatproducerende
og pseudovidende arbejde i brede bevægelser.”
(Dansk Museumspædagogik i 25 år, Dansk Tidsskrift
for Museumsformidling nr. 14). 

Endelig kan det 69 siders lange dokument, som ud-
gør de samlede høringssvar på forslaget til den nye
museumslov, læses som en slags (re)konstruktion
af en museumslov, som loven ville se ud, hvis alle
ønsker blev imødekommet – idealloven. I sin kom-
pakte form rekonstruerer høringssvarene også sig-
nifikante, men aldrig realiserede indlæg i en debat,
som blev umuliggjort af den korte periode, der var
givet museer og andre relevante aktører til sammen
at diskutere det fremsatte forslag. Dokumentet er
ikke højlitterært, men højaktuelt, i passager høj-
spændt og for kulturpolitikere, - minister og embeds-
mænd højst nødvendigt at tage stilling til – så gør
det nu med åbenhed og lydhørhed! 
Vi bringer et lille udpluk – se de resterende svar på
Høringsportalen, Borger.dk, eller find et direkte
link på ODM’s hjemmside. 

”DM (Dansk Magisterforening, red.) finder det be-
klageligt, at Foreningen ikke er inddraget som
høringspart, når det er tilfældet med et antal andre
organisationer, herunder faglige foreninger. Som
bekendt organiserer DM over 90% af det akademi-
ske personale, som er ansat på landets museer…”
(Ingrid Stage, formand)

”Endelig skal der gøres opmærksom på, at den tra-
ditionelle tredeling mellem kunstmuseer, kultur-
historiske museer og naturhistoriske museer ikke
er meningsfuld for de medicinske museers vedkom-
mende. Disse museers samlinger udgøres af en
kombination af kulturhistoriske genstande og me-
dicinske præparater og udstillingsarbejdet foregår
ofte med udgangspunkt i genstandenes æstetiske
og kunstneriske værdi”. 
(Bemærkninger fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)

”ODM ønsker i enten lov eller bemærkninger føl-
gende formulering: ”Kulturministeren nedsætter
et Danmarks Museumsudvalg, der skal medvirke 
til at sikre en fri og faglig rådgivningsstruktur om-
kring Kulturstyrelsens vedr. fordeling af støtten til
museerne. Formanden for udvalget skal være en
museumsfaglig person udpeget i udvalgets midte”
(Christine Buhl Andersen, Formand for ODM)

Genskabelse
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SYSTEM STANDEX A/S
Herluf Trolles Vej 140
DK-5220 Odense SØ
Tlf.: +45 66 15 66 15  
Fax: +45 66 15 55 48
info@system-standex.dk
www.system-standex.dk

SYSTEM STANDEX TILBYDER “FULL SERVICE”

I samarbejde med vores partnere tilbyder vi 
-

tion - interaktive løsninger.

LED bagbelyste glasplancher

FAABORG FLYTTEFORRETNING
JUST JUSTESEN

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

TLF. 62 61 11 66

Kunsttransport
Personlig interesse og  
professionelt arrangement
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Professionelt AV-udstyr

NÆSTVED TLF +45 5577 4030 · ODENSE TLF +45 6612 2730 · WWW.AV-HUSET.DK
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A Member of the Constructor Group

Fortiden bevaret for fremtiden
Se vor museumsindretning på www.constructor.dk/museum

Kom dit magasin på skinner

Den mobile reol, Compactus® Original, fra Constructor kan tilpas-

   udelade dem

Compactus® passer til både små og store magasiner. Vi tager ud-

Kontakt os på tlf. 46 32 80 08 for mere information om priser, 
produkter og referencer.

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. 

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Få et uforpligtende og gratis konsulentbesøg, 

ring 5628 8000 
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For tre år siden modtog Ribe
Kunst museum 45 millioner fra
”A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til al-
mene Formaal” til omfattende re-
novering og sikringsopdatering 
af den bygning, hvori samlingen
siden 1891 har hørt hjemme. I 
forbindelse med genåbningen af
museet ultimo 2010 ønskede man
også at ”renovere” dele af muse-
ets formidlingsmæssige tiltag. Ar-
tiklen fortæller om et nyskabende
initiativ taget i den forbindelse – et
formidlingsprojekt for udviklings-
hæmmede. 

En tabuiseret gruppe 

Som museumsinspektør forekom det mig,
at man i den danske museumsverden, og 
i særlig grad inden for den kunsthistori-
ske, alt for længe havde forsømt en yderst
marginaliseret gruppe, nemlig de udvik-
lingshæmmede borgere. Mens man i en
årrække har bestræbt sig på at øge tilgæn-
geligheden for de fysisk handicappede
med ramper, elevatorer og invalidetoilet-
ter, således som det nu også er sket på Ribe
Kunstmuseum, kniber det tilsyneladende
gevaldigt med indsatsen over for de psy-
kisk funktionshæmmede. Denne åbenlyst
sårbare gruppe, der i øvrigt også meget
ofte er besværet af en række legemlige de-
fekter, ses påfaldende sjældent på kunst-
museerne. Grundene hertil kan være
mange, og nogle er mere stuerene end an-
dre. Er der således en konflikt mellem den
traditionelle æstetiske dimension i kunst-

Er lyset for de lærde blot?
– et formidlingsprojekt for udviklingshæmmede

Af Ingeborg Bugge, museumsinspektør,
Ribe Kunstmuseum

Digitalt

Snapshots fra de tre workshops med digital udvik-
ler Morten Schubert og projektleder Ingeborg Bugge
samt brugere/personale fra RABU og Ribelund.
Foto: Ribe Kunstmuseum.
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verdenen og brugere, hvis opførsel og ud-
seende undertiden kan virke upassende 
eller ligefrem stødende? Har kunstens 
hellige haller vanskeligt ved at rumme det
abnorme, det ulækre, det grimme, når det
ikke er æstetiseret som kunstværk, men
fremstår – ganske brutalt – som den skin-
barlige og undertiden meget grumme vir-
kelighed? I de handicaporganisationer og
forskningsmiljøer, jeg har været i kontakt
med under udarbejdelsen af nærværende
projekt, hersker der ingen tvivl om, at et
sådant forhold gør sig gældende. Udvik-
lingshæmmede udstiller ofte og gerne de-
res egen billedproduktion i forskellige
sammenhænge, men inklusion af dem på
kunstmuseerne som modtagere af den fæl-
les, offentligt sanktionerede kulturarv sy-
nes nærmest ikke eksisterende. Kort sagt:
de udviklingshæmmede (eller deres tale-
rør) føler sig udgrænsede af de danske
kunstmuseer. De er, som en af samarbejds-
partnerne udtrykte det, nærmest blevet
tabu. 

Tværinstitutionelt samarbejde
På Ribe Kunstmuseum ville vi gerne være
med til at nedbryde denne barriere gen-
nem et innovativt formidlingsarbejde. I
frugtbar dialog med en række nationale vi-
dens- og forskningscentre, der omgående
viste stor interesse for projektet, ønskede 
vi at udvikle en vifte af formidlingstilbud til
unge og yngre voksne (15-30 år) med ud-
viklingshæmning. På grund af mangfoldig-
heden i sygdomsbilledet ”udviklingshæm-
ning” var det afgørende for os undervejs at
kunne sparre med samarbejdspartnere af
forskellige art. Foruden de nødvendige vi-
dens- og forskningsenheder, bl.a. Center
for Oligofreni, Aarhus Universitetshospi-
tal, Institut for Medievidenskab, Aarhus
Universitet, LEV og NVIE, allierede vi os
derfor med to lokale døgninstitutioner,
RABU og Ribelund, hvor der ikke alene
var mulighed for pædagogisk rådgivning
fra personalets side, men nok så vigtigt 
adgang til brugerne selv. Ribe har en lang 
historisk tradition for netop behandling 
af denne særligt sårbare samfundsgruppe.
Ved et sådant samarbejde på tværs af sekto-
rerne synliggøres museet i lokalsamfundet,
ligesom der skabes en helt umiddelbar ge-
vinst for netop denne marginaliserede
gruppe i form af tæt kontakt med museets
personale omkring et i hvert fald potenti-
elt udviklende materiale, nemlig selve sam-
lingen. 
Og der er selvsagt mange måder at for-
midle denne på: fra den elementært med-
rivende mundtlige fortælling over forskel-
lige former for sanseintegration til rol-
lespil med udklædning og sminke. Mest
oplagt, i en digital tidsalder, forekom imid-
lertid implementeringen af en forholdsvis
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enkel applikation, som de udviklingshæm-
mede selv ville være i stand til at håndtere.
Derfor iværksatte vi, i samarbejde med IT-
og kommunikationsfirmaet Digitales, først
udviklingen af projektet Be-Art, mens de
øvrige (ikke-digitale) tilbud først nu i dette
efterår skal realiseres. 

Be-Art 
Kort fortalt fungerer applikationen Be-Art
efter følgende principper: Brugeren an-
kommer og beder i receptionen om at 
få en iPad udleveret. Derefter følges han/
hun ned i kælderen og fotograferes her
foran et grønt klæde, som i den efterføl-
gende billedbehandling automatisk ”klip-
pes væk”, så personen kommer til at frem-
stå som en påklædningsdukke på iPad’en.
Derefter bevæger man sig rundt i salene
på museet og scanner QR-koder, som er
opsat ved en række udvalgte malerier med
et tydeligt figurativt udsagn. Når en kode
scannes, overføres centrale elementer fra
det pågældende maleri til et galleri på bru-
gerens iPad. De indsamlede elementer,
f.eks. dyr, møbler, blomster, træer, bjerge
og mennesker, kan så klippes sammen til
et nyt værk, men med brugeren selv som
billedets centrale motiv – heraf applikatio-
nens betegnelse Be-Art. Den færdige digi-
tale collage kan herefter printes ud i re-
ceptionen, indrammes i en til lejligheden
fremstillet guldramme af pap og tages med
hjem, ligesom det nye personlige kunst-
værk kan sendes til facebook-profilen til 
almindelig beundring. 
Mens den bagvedliggende idé er undfan-
get i en dialog mellem projektleder og den
digitale udvikler på et af ODM’s inspire-
rende formidlingsseminarer, er det vigtigt
at understrege, at hele den efterfølgende
proces i høj grad har været styret af bruger-
gruppen selv. Det er sket i form af tre
workshops afholdt på museet for den lille
gruppe af udviklingshæmmede, som blev

sammensat ved projektets begyndelse efter
kyndig rådgivning fra de lokale institutio-
ner. Diagnostisk spænder de i alt seks per-
soner over et bredt spektrum af udviklings-
hæmning: fra Downs syndrom over menin-
gitisbetinget hjerneskade og sjældne gene-
tiske patologier til svær autisme. Det har
med andre ord været en overordentligt
krævende, men også umådelig givende op-
gave at have brugerne så tæt inde på den
digitale udviklingsproces, som det har
været tilfældet her. 

Implementering af applikationen
Udfordringerne ved den efterfølgende 
implementering af Be-Art har især været 
af ydre karakter: Dels i form af forskellige
tekniske begyndervanskeligheder, der dog
ret hurtigt lod sig afhjælpe, dels i form af
de udviklingshæmmedes manglende be-
søg på museet uden en forudgående aftale
med projektleder. Målgruppen, og vel at
mærke ikke kun de seks udvalgte i lokal-
området, men over hele landet, skulle
gerne have glæde af den applikation, som

deres ”medborgere” har bidraget til at 
udvikle og selv haft så stort udbytte af. Det
kræver for det første, hos de pårørende og
det pædagogiske personale, et reelt kend-
skab til, at der faktisk eksisterer et formid-
lingsprojekt på Ribe Kunstmuseum af
denne særlige art. Og for det andet, hos
samme gruppe, vel at mærke, en ny ind-
stilling i forhold til dette at betragte kunst-
museet som et inkluderende rum, også for
denne type brugere. Endelig må, for det
tredje, et generelt paradigmeskift finde
sted blandt museets konventionelle bru-
gerskare, på hvem den anderledes adfærd
hos de udviklingshæmmede i første om-
gang kan virke noget forstyrrende. Men
med Grundtvigs vise ord in mente vil selv
den mest forbenede (og forkælede!) mu-
seumsgæst utvivlsomt kunne indse, at kul-
turarven må være tilgængelig for alle.
Hjertets dannelse og en tilsvarende men-
neskelig rummelighed er i så henseende
uomgængelig størrelser. 
Vel mødt på Ribe Kunstmuseum til afprøv-
ning af Be-Art !
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W W W. D I G I TA L E S . D K

SÆT DEN 
BESØGENDE I 
CENTRUM

BeArt er en iPad løsning, som er skabt i samarbejde mellem Digitales, Ribe 

brugeren i centrum og får muligheden for at skabe sin egen og personlige for-
tolkning af værkerne. Resultatet er en unik, relevant og underholdende digital 

Digitales er specialister i at udvikle og designe unikke oplevelsesløsninger, som 

mellem gæst, museum og værk.  

Kontakt Projektchef, Morten Kamp Schubert på mks@digitales.dk
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Meddelelser

Udgiveren af Danske Museer, Museumstjenesten har foretaget en
spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med overvejelser om Tids-
skriftet Danske Museers fremtid. 
Finn Erik Kramer, Folkemuseet, Hillerød var den heldige vinder af
en stor æske chokolade.

Den Gamle By, Aarhus
Havestien Bag om Byen og Aarhus Porten er åbnet. En sti, der går
uden om de toppede brosten og langs haverne mod Viborg vej er
åbnet. Samtidig er åbnet en særlig adgang i højsæsoner. Aarhus
Porten vil lette adgangen fra Aarhus midtby. Her træder man di-
rekte ind i 1974-kvarteret. Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde har
doneret 5.8 mio. kr. til projekterne

Haderslev Kommune
Stor kærlighed til den sønderjyske kulturarv får erhvervsmanden
Laurids Jessen til at give 700.000 kr. til den Sønderjyske Kirkegård 
i Braine i Frankrig. Sammen med bidrag fra Kulturministeriet kan
kirkegården nu blive renoveret og der vil blive sat mindetavler op
med navnene på alle sønderjyder, der faldt under Første Verdens-
krig.

Odense Bys Museer
Natur og vandplaner rammer også museerne. De kommende års
vandløbsrestaurering berører for hele Danmark ca. 5.300 såkaldte
’faunaspærringer’ i vandløbene. De anlæg, det drejer sig om, er
normalt opstemninger, rørlagte strækninger, utilsigtede styrt osv.,
men mange af anlæggene er vandmøller, gamle broer, opstemnin-
ger ved herregårdenes voldgrave, stenkister under veje som har hi-
storisk interesse eller bevaringsværdi. Ydermere er mange stadig i
brug: vandet til voldstedet skal opstemmes, elturbinen i den gamle
vandmølle skal have vand, fiskedammene skal fungere osv.
De fynske museer i Odense har drøftet situationen og man har
gennemgået mere end 200 af spærringerne ved de 26 større og
utallige mindre fynske vandløb og der er blevet holdt møder med
kommunernes vandløbsmedarbejdere.  Der blev peget på, hvilke
der bør bevares, hvilke der bør sikres vandtilførsel og hvilke der
bør foretages nøjere undersøgelser ved. 

Odense Bys Museer, Carl Nielsen Museet
Museet er i løbet af 2012 blevet beriget med forskellige donationer:
Fra privat samler har museet arvet den største Carl Nielsen samling
siden 1983. Samlingen indeholder bl.a. diverse udgaver af hans no-
der – herunder den seneste komplette pragtudgivelse fra Det Kon-
gelige Bibliotek og desuden en stor mængde indspilninger af Carl
Nielsens musik.
Herudover mindre donationer, som hver på deres måde bidrager
med interessant nyt – flere originale breve fra Carl Nielsen.
Fra Sjællandske Folkekor har museet modtaget en original kon-
trakt udformet af Carl Nielsen, hvori han forpligter sig til at kom-
ponere sangen ”Sjølunds Sangere” til foreningen.

Danmarks Tekniske Museum, Helsingør
Lodret op – for 100 år siden. Onsdag den 10. oktober 2012 var det
100 år siden, at Ellehammers helikopter for første gang lettede
med en fører ombord. Helikopteren er i dag den ældste bevarede
helikopter

Moesgård Museum, Højbjerg
Udstillingerne er lukket fra 1. oktober 2012 til efteråret 2014 på
grund af forberedelser og overflytning til den nye museumsbyg-

ning. I perioden, hvor udstillingerne er lukket, vil der fortsat blive
arrangeret aktiviteter i området. Vikingemuseet og Odder Museum
er ikke berørt af udbygningen af Moesgård.

Verdensarvskandidat. Molerklinter 
Hanklit Mors og Knudeklint Fur
Ansøgningen om Hanklit og Knudeklint som Verdensarv er nu på
vej til UNESCO’s sekretariat i Paris. Frem til 15. november 2012 vil
materialet blive vurderet i forhold til det formelle indhold. Heref-
ter vil UNESCOs forslag og ønsker blive indarbejdet i ansøgnings-
materialet inden det returneres medio december til Kulturstyrel-
sen i Danmark.

Naturhistorisk Museum, Aarhus
Museet holder i vinterhalvåret aftenåbent en gang om måneden –
men kun for voksne! ”Adults only!” kan opleves følgende torsdage:
1.11., 6.12., 10.1., 7.2. og 7.3.

Aarhus og Viborg
Aarhus blev den 24. august udnævnt som Europæisk Kulturhoved-
stad 2017. Region Midt og Viborg Kommune er med i projektet og
borgerne i de 19 kommuner kan glæde sig til mere end 300 kultur-
og sportsbegivenheder.

Kulturstyrelsen
Jættestuen Mårhøj på Fyn har fået bedre adgangsforhold. Kul-
turstyrelsen har renoveret trappen, der fører op til et besøg i den
over 5000 år gamle fællesgrav. Mårhøj Jættestuen ligger på Snavevej
mellem Mårtofte og Snave på Hindsholm. Der er offentlig adgang
ad en trampesti over marken.
Se www.alt om fortidsminder.dk eller www.1001fortællinger.dk

Kulturstyrelsen har uddelt 18 mio. kr. fra formidlingspuljen.

Statens Kunstfond
Vores Kunst: første værk er indviet. Den 2.september indviede Sta-
tens Kunstfond og Hjallerup Samvirke kunstværket EKKO i Hjal-
lerup. Værket er skabet af kunstneren Thilo Frank. EKKO er et af
de tre kunstværker i det offentlige rum, der blev resultatet af pro-
jektet ”Vores Kunst”, som DR, Statens Kunstfond og Statens Kunst-
råd stod bag.

Bygningsfredningsforeningen BYFO
BYFO henvender sig til ejere af fredede bygninger med oriente-
ring, råd og hjælp. BYFO udgiver nyhedsbrev – se www.byfo.dk
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Museumspriser

Den 11. juni 2012 blev Bikuben-
fondens Museumspriser uddelt
for 11. gang. Begivenheden fandt
sted på Statens Museum for Kunst,
der selv hjemtog ”Den Danske
Museumspris”, mens den nyind -
stiftede pris “Publikums Muse -
ums  pris” gik til Roskilde Museum.

Specialpris” og ”Bikubens Museumslegat”,
som blev stiftet i henholdsvis 2002 og 2004.
Med Publikums Museumspris, har muse-
umsgæster chancen for at stemme på de-
res helt egen favorit museumsoplevelse.
Prisen er indstiftet med udgangspunkt i
den pointe, at museerne er til for publi-
kum. ”Med den nye Publikums Museums-
pris håber vi i endnu højere grad end tidli-
gere, at kunne inddrage museumsbrugere
af alle slags og høre deres mening”, siger
Bikubenfondens direktør Søren Kaare-
Andersen om den nye pris. 
Publikum får chancen for at stemme på
årets bedste museumsoplevelse blandt 5
nominerede museer. Det museum, der får
flest stemmer, modtager prisen på 200.000
kr. Juryen udpeger 5 nominerede museer
ud fra et årligt fastlagt tema. I 2012 var kri-
teriet, at de nominerede museer i særlig
grad tog udgangspunkt i den lokale for-
ankring. At temaerne skifter er med til at
sikre, at alle museer på skift kan komme 
i spil til prisen – og herefter er det hvert 
år publikums stemme, der afgør, hvilket 
museum der løber af sted med de 
200.000 kr.

Bikubenfondens 
Museumspriser

Af Trine Gammelgaaard, 
kommunikationschef, Bikubenfonden

Bikubenfondens Museumspriser er ét
af Bikubenfondens fyrtårnsprojekter,
som er forankret i fondssekretariatet.
Der er tilknyttet en faglig kompetent
jury, bestående af seks til otte personer,
der årligt nedsættes af Bikubenfonden.
Juryens medlemmer vælges for fire år af
gangen med efterfølgende mulighed
for genvalg. Juryen er sammensat af fag-
folk og kritikere inden for det museale
felt. Jurymedlemmerne stiller deres
kompetencer til rådighed uden hono-
rar.  www.museumsprisen.dk

Direktør for Statens Museum for Kunst Karsten
Ohrt og formand for Bikubenfondens museumsjury
Charlotte Sabroe. Foto: Hans Søndergaard.

Direktør for Roskilde Museum Frank Birkebæk og
kulturminister Uffe Elbæk. Foto: Hans Sønder-
gaard.

Foto: Hans Søndergaard.

Hæder til den ekstraordinære indsats
Bikubenfondens prisuddelinger på kultur-
området er indstiftet med det formål at
synliggøre og styrke det danske kulturliv
ved at sætte fokus på fremragende præsta-
tioner, nytænkning og høj kvalitet. Foru-
den museumspriserne står fonden bag
Årets Reumert – scenekunstens pris og
Kronprinsparrets Priser. Den Danske Mu-
seumspris blev indstiftet i 2001 og blev
første gang uddelt i 2002. Prisen er på
500.000 kr. og uddeles årligt af en faglig
jury. Prisen sætter fokus på de danske mu-
seer ved hvert år at belønne og hædre et
museum, der har ydet en ekstraordinær,
nyskabende og kvalitetsbetonet indsats.
Derudover kan prisen tildeles særlige initi-
ativer, som rækker ud over museets nor-
male arbejdsområde.

Publikums stemme 
Bikubenfonden går ind for fornyelse og
forandring - også inden for egne rækker.
Derfor valgte man i år at give prisuddelin-
gen et serviceeftersyn. Det resulterede bl.a.
i indstiftelsen af en ny pris, nemlig “Publi-
kums Museumspris”, der erstatter “Juryens

DANSKE MUSEER  5/12   11
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Vikingetiden er en af de mest vel-
kendte historiske perioder. Men
hvorfor bliver vi ved med at dyrke
det, historikeren A.D. Jørgensen
har kaldt for ”et af de stolteste
minder i Nordens historie”? Artik-
len belyser, hvordan vikingerne og
historierne om dem fortsat til-
lægges nye betydninger og bru-
ges på godt og ondt – herunder
også, hvordan vi som fagfolk for-
holder os til det.

Myter om vikingerne og deres skibe
”Vikingetiden” er eftertidens betegnelse
for perioden ca. 800 til 1050. De menne-
sker, der levede dengang, vidste med an-
dre ord ikke, at de var vikinger. Men hvad
er en viking egentlig? Lad os først se lidt
nærmere på nogle af de mest almindelige
forestillinger. Vikingen afbilledes ofte med
hjelm og sværd, og myten om den barske
kriger lever endnu i bedste velgående. Det
er stadig en udbredt opfattelse, at vikin-
gerne drog på togt til fremmede egne, og
at de røvede og voldtog, hvor de kom
frem. Dette billede fastholdes i den måde,
vi bruger vikingetiden på i dag, og det be-
virker, at den kollektive erindring om peri-
oden stadig er baseret på en lang række
myter til trods for, at der er masser af vi-
denskabelige beviser for, at det forholder
sig helt anderledes. Et tilsyneladende
harmløst eksempel er Asterix’s møde med
vikingerne, der måske nok bare er under-
holdning, men som alligevel er med til at
fastholde en myte om vikingerne som bar-
ske krigere. I virkeligheden var hovedpar-
ten bønder. Kun et fåtal kom ud at sejle –
og af disse var de fleste blot fredelige han-
delsmænd. Det er blot en langt mere kede-
lig historie, som ikke rummer de samme
gode fortælleelementer, endsige stor dra-
matik.
Vikingen ses ofte gengivet med en horn-
prydet hjelm og det til trods for, at der ikke
er fundet en eneste hjelm med horn fra vi-
kingetiden. De stammer fra helt andre pe-
rioder, f.eks. Veksøhjelmene fra bronzeal-
deren. De første nyere afbildninger af
hjelme med horn stammer fra 1870’erne,
og det er en af tidens flittige illustratorer,
Lorenz Frølich (1820-1908), som kan tilde-
les en stor del af æren for, at dette billede
af vikingen fandt vej til folks bevidsthed.
Myten om hornene er blevet til en del af
den kollektive forståelse af vikingen. Det
er også hjelme med horn, vi ser gengivet i
tegneserier og på hovedet af et begejstret
publikum til sportsbegivenheder, hvor det
handler om at udvise nationalt sindelag –

Vikingetiden
– brugt og misbrugt

og have det sjovt. Og måske er netop 
den danske roligan et billede på, hvordan
mange danskere opfatter sig selv – som
hyggelige og joviale mennesker, der har
det sjovt? Men det er ikke det eneste bil-
lede, der tegner sig. Andre identificerer
sig mere med vikingekrigeren eller er i
hvert fald fascinerede af signalet om kraft
og styrke. Sidstnævnte afspejler sig eksem-
pelvis i, at der nærmest er gået mode i tato-
veringer med vikingetidssymboler og -or-
namentik. 
Den store fascination af vikingetiden, som
begyndte i 1800-tallet, må i høj grad tilskri-
ves vikingernes imponerende og smukke
skibe, der blev bygget med stor teknisk
kunnen, og som gjorde det muligt at drage
ud i den store verden. Skibene gjorde det
muligt at rejse overalt i den kendte verden
fra Nordamerika i vest til Bagdad i Øst, og
er også af ”de fremmede” blevet symbolet
på vikingerne. Det var med andre ord på
disse rejser, at verden fik kendskab til vikin-
gerne og Norden.

Af Mette Ladegaard Thøgersen, ph.d. i 
historie og leder af Vikingemuseet Ladby

Viking i ord og billeder

Den lille vikinge-Gjøltrold er ligesom roliganen 
et billede på, hvordan mange danskere gerne ser 
sig selv. Jovial og hyggelig ser han ud, trolden, og 
ingenlunde farlig. Foto: Østfyns Museer.

Vikingemuseet Ladby viste 7. maj – 7. oktober
2012 særudstillingen ”Ladbyskibet – brugt og
misbrugt?” Artiklens forfatteren skriver desuden
på en bog om samme emne.
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Fra Vikingemuseet 
Ladbys udstilling 2012 
”Ladbyskibet – brugt og misbrugt”.

Vikingeskibene er imponerende i sig selv,
men det er værd at have in mente, at ski-
bet i sig selv, også fra andre perioder, er et
stærkt symbol. Således også for vikingernes
selv. Skibet var her ikke bare et fysisk trans-
portmiddel og/eller et statussymbol, som
repræsenterede en stor værdi. Det var også
et mytologisk og religiøst symbol, som bl.a.
skulle sikre transporten til det hinsides.
Det er den fynske vikingeskibsgrav over
Ladbyskibet et eksempel på. Her blev en
stor og betydningsfuld mand, vi kalder
ham Ladbykongen, i begyndelsen af 900-
tallet sendt af sted på sin sidste rejse i et flot
og imponerende skib fyldt med masser af
gravgaver. Ladbyskibet blev fundet i 1935
og var det første fund af et vikingeskib på
dansk jord. Siden er andre vikingeskibs-
fund kommet til, ikke mindst de fem Skul-
delev-skibe, som blev fundet og udgravet
1957-59 og 1962 i Roskilde Fjord. Disse fund
har givet os masser af ny viden om vikinge-
skibene. Det samme har en lang række re-
konstruktioner, som både i forbindelse med
opmåling, byggeri og sejlads har gjort os
meget klogere på skibenes form, funktion
og sejlegenskaber. Og så er den store inter-
esse for netop rekonstruktionerne et ek-
sempel på nutidens brug af vikingetiden.
Men myterne om vikingeskibene lever sta-
dig. En af dem er forestillingen om, at ski-
bene havde rød-hvide sejl. Myten stammer
fra den nationalromantiske periode i 1800-
tallet og er baseret på en kobling til far-
verne i Dannebrog, som (ifølge en anden
myte) først faldt ned fra himmelen i 1219,
længe efter vikingetidens ophør. På Vikin-
gemuseet Ladby har vi en 1:10-model af
Ladbyskibet, som er bemalet med og har
sejl i blå-gulefarver baseret på malingrester
fundet i selve skibet. Meget ofte spørger
vores gæster, hvorfor skibsmodellen har
svenske farver, mens andre igen kalder det
et ”Brøndbyskib”. For et ”rigtigt” dansk vi-
kingeskib skal selvfølgelig have et rød- og
hvidstribet sejl.
På Vikingemuseet Ladby bruger vi model-
len aktivt i formidlingen til netop at sætte
fokus på forholdet mellem myterne og det
historisk korrekte. Men vi er oppe imod
stærke kræfter, ikke mindst det forhold, at
vikingetiden er blevet og stadig bliver
brugt massivt til at markedsføre produkter,
hvor den historiske korrekthed er under-
ordnet det overordnede formål: At sælge
et produkt, og i eksemplet med sejlet, jo
selve nationen.

Da vikingerne blev moderne
I en dansk sammenhæng er det tydeligt, at
den særlige identitet, vi knytter os til som
danskere, blev fremmet af en række uhel-
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dige begivenheder i landets historie i be-
gyndelsen af 1800-tallet, nemlig Englands-
krigene 1801-1814, statsbankerotten i 1813
og tabet af Norge i 1814, kulminerende
med begivenhederne og tabet af Sønder-
jylland i 1864. Herefter var Danmark re-
duceret til en stat, der ikke længere havde
større betydning i europæisk sammen-
hæng. Den hidtidige forestilling om sta-
tens magt og fremgang stod ikke længere
til troende, og der var behov for at defi-
nere en ny selvforståelse og identitet.1 Der
var også behov for at stå sammen midt i en
krisetid, og her kunne fortiden og histo-
rien bruges som redskab. Det skete som
led i et stort politisk projekt, der gik ud på
at opbygge en nationalstat og skabe en
særlig dansk identitet. Vikingetiden er en
del af dette fælles arvegods. Det er en peri-
ode, hvor det gik ”os” rigtig godt, og det
lille land mod nord blev kendt ude i den
store verden, og faktisk stadig er det den
dag i dag. Netop derfor var perioden
særlig oplagt at gøre brug af. Med andre
ord blev vikingetiden brugt som led i op-
bygningen af den danske nationalstat.
Som en del af nationsopbygningen i 1800-
tallets anden halvdel blev der således satset
massivt på at synliggøre vikingetiden i un-
dervisningen i skolerne. Det fremgår tyde-
ligt af den centrale plads, som denne peri-
ode får i skolebøgerne – oftest illustreret
med voldsomme og dramatiske billeder.
Også i de Danmarkshistorier, der udkom i
perioden, er det nationsopbyggende ele-
ment meget fremtrædende. Et eksempel
er sønderjyden og historikeren A.D. Jør-
gensens ”Fyrretyve Fortællinger af Fædre-
landets Historie”, der udkom første gang i
1882, hvor flg. citater er fra en af fortællin-
gerne om vikingetiden:
Vikingetogterne, med hvad dertil sluttede
sig, er [...] et af de stolteste minder i Nor-
dens historie. Ikke blot fordi disse svagt be-
folkede egne formåede i flere slægtaldre at
sætte hele Europa i skræk og tilføje dets
hære utallige nederlag, men især fordi de
bærer vidne om en dygtighed og ihærdig-
hed, som vil vække alle tiders beundring...
Hele denne bevægelse er enestående i ver-
denshistorien og et uforgængeligt minde
om den nordiske ånds styrke og rigdom.
Selv om vi intet andet havde at vise tilbage
til i vor fortid end dette, ville ingen kunne
nægte vort folk en fremragende plads mel-
lem de nationer, der har givet verdenshi-
storien sit præg.2

Som nævnt var billedsproget stærkt. Det
ses f.eks. i illustrationerne til tidens mange
Danmarkshistorier, hvor en af de mest
fremtrædende illustratorer var Lorenz
Frølich, som fandt inspiration i fortiden og

ikke mindst i de nordiske heltesagn.3 Et af
de mest kendte værker er nok Adam Fabri-
cius’ ”Illustreret Danmarkshistorie for Fol-
ket”, som blev til i 1854-55. Illustrationerne
udførte Frølich i Paris – bl.a. inspireret af
Bayuex-tapetet. Værkets populære illustra-
tioner blev omsat til kartoner for gobeliner
til det nye rådhus i København, som blev
indviet i 1905. Frølich selv, der stilmæssigt
befinder sig mellem historicisme og skøn-
virke, blev forbillede for en lang række
kunstnere, eksempelvis Agnes og Harald
Slott-Møller.3 Men det var ikke kun i bøger-
ne, at Frølich satte sig spor. Han designede
også en lang række møbler – og igen var
inspirationen fra især vikingetiden og hel-
tesagnene tydelig. Lorenz Frølich var langt
fra den eneste. I 1800-tallets sidste årtier
fandt netop denne typer møbler vej til de
små hjem, hvor vikingetiden og skønvirke-
stilen blev en del af interiøret.
Men på trods af landets lange og stolte vi-
kingetraditioner lod et dansk vikingeskib

som nævnt vente på sig. Med misundelse 
i blikket kunne danskerne kigge mod
Norge i nord, der havde hele tre flotte 
vikingeskibe på stribe – som i et rigtigt
eventyr: Tuneskibet, Gokstadskibet og
Osebergskibet fundet henholdsvis 1867,
1880 og 1905. Det ene flottere og mere
imponerende end det andet! Det var der-
for et længe ventet vikingeskib, der duk-
kede op af mulden lidt syd for Kerte-
minde en kold februardag i 1935. Langt
om længe havde også danskerne et vikin-
geskib. Nyheden om Ladbyskibet blev da
også en vaskeægte kioskbasker, og aviser-
nes forsider blev ryddet. Der blev hurtigt
opført et museum på stedet, som de før-
ste tre sommermåneder efter åbningen i
1937 kunne præstere et besøgstal på
40.000. Fundet af det danske vikingeskib
var en stor national begivenhed midt i en
krisetid, hvor der igen var brug for at
vende blikket mod fortiden.

Gudmund Hentzes illustration af et vikingeskib i Laurits Skovs episk-dramatiske digt over Ladbyskibet fra
1942. Foto: Østfyns Museer.
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Vikingetiden som politisk propaganda
Vikingetiden er ofte blevet brugt og mis-
brugt til at fremme forskellige politiske
synspunkter. Især nazisterne har været flit-
tige brugere af vikingetiden – ofte blandet
godt og grundigt sammen med andre hi-
storiske perioder. På mange måder passer
mange af nationalromantikkens myter om-
kring vikingen godt ind i den nazistiske
ideologi: Vikingerne drog ud i verden og
vandt over fremmede racer, noget nazist -
erne gerne ville gøre dem efter, såvel som
de var dybt fascinerede af ”det nordiske”.
Nazisterne kunne også bruge billedet af
”den stærke krigerviking”, og også vikin-
geskibet indgik i den nazistiske propa-
ganda. 
Også Ladbyskibet kom til at indgå i den
nazistiske retorik. Det viser sig nemlig, at
de danske nazisters foretrukne lejligheds-
digter, Laurits Skov, havde en særlig tilknyt-
ning til Kertemindeegnen. Skov havde en
meget omfattende produktion af digte og
sange; de var mytiske, heroiske og visio-
nære – lige i nazisternes ånd. Et af de mest
rendyrkede eksempler er et episk-drama-
tisk digt om Ladbyskibet, som udkom i
1942. Det er trykt i 200 nummererede ek-
semplarer og illustreret af Gudmund 
Hentze, som var en af nazisternes meget
benyttede illustratorer. Laurits Skov for-
søgte i august 1943 at få stykket om Ladby-
skibet læst op i radioen, men forgæves.
Forsøget kom til at koste ham dyrt. Den 13.
april 1946 blev han, især med henvisning
til den foreteelse, idømt fire års fængsel.
Ved samme lejlighed blev han erklæret
uværdig til almen tillid for altid. Gudmund
Hentze, der illustrerede Skovs værk, kla-
rede derimod frisag til trods for, at han var
en meget flittig illustrator i det danske na-
tionalsocialistiske partis blad, ”Fædrelan-
det”, og andre nazistiske skrifter. Til
gengæld blev han skrevet ud af historien. 

Vikingetiden som brand
Både vikingen, vikingeskibet og vikinge-
mønstre bruges ofte i markedsføring, og
ofte af produkter, man ønsker forbundet
med noget dansk/nordisk, og hvor man vil
henlede opmærksomheden på noget
stærkt og kraftfuld eller maritimt. Det er
påfaldende, at de samme symboler kan
bruges til at sælge så vidt forskellige pro-
dukter som leverpostej, rugbrød, is, sko og
tyresæd. Vikingetiden kan med andre ord
sælge produkter med et meget forskelligt
indhold.
Der er ingen tvivl om, at vikingetiden rum-
mer et stort potentiale, når vi skal brande
danske produkter eller hele Danmark som
turistland. Ugebrevet ”Mandag Morgen”

har i år lavet en stor turismeanalyse med
det formål at fremme kulturturismen og
markedsføre Danmark som turistland. Her
henvises til det potentiale, der ligger i, at
netop vikingetiden er den periode i Dan-
markshistorien, som er absolut mest kendt
ude i den store verden. Det er også i den
kontekst, at VisitDenmarks satsning på vi-
kinger til OL denne sommer skal ses. Her
blev vikingeskibet ”Helge Ask” fra Vikinge-
skibsmuseet i Roskilde sammen med mas-
ser af gæve vikinger fra de danske vikinge-
destinationer sendt på togt til England
(ganske vist med en DFDS-færge, men alli-
gevel) med henblik på at markedsføre
Danmark som turistnation. Det er vurde-
ringen, at omkring 200.000 gik forbi den

Foto af den danske vikingedelegation til OL i Lon-
don 2012 ombord på Helge Ask fra Vikingeskibs-
museet i Roskilde. Foto: VisitKerteminde.

danske stand under det tre dage lange op-
hold.
Men det er ikke første gang i nyere tid, at
vi sender et vikingeskib mod vest. Vikinge-
skibskopien ”Hugin” var resultatet af den
første danske rekonstruktion af et større vi-
kingeskib. Det blev bygget på Frederiks-
sund Træskibsværft i 1949 med inspiration
af Gokstadskibet fra Norge som led i et
dansk handels- og turistfremstød i Eng-
land. Turen skulle gå fra Frederikssund via
Esbjerg og videre til London. Skibet var
udsmykket med et overdimensioneret dra-
gehoved på 250 kg(!) og en tilsvarende
stor hale agter, som helt ødelagde balan-
cen i skibet. Skibet så imponerende ud,
men i den grad på bekostning af sejlegen-
skaberne. Skibet kom da heller aldrig
hjem til Danmark igen. Til gengæld står
det stadig den dag i dag i den engelske by
Ramsgate, hvor det er en stor turistattrak-
tion. 
Når de danske vikingerne atter ”indtog”
England her i 2012 skal det ses i sammen-
hæng med det store – og til tider oversete
potentiale, der ligger i at bruge vikingeti-
den til markedsføring af Danmark som tu-
ristland – en indsats, vi er helt afhængige
af, hvis vi skal undgå at blive sejlet agterud
i kampen om de internationale turister.
Omvendt er der helt klart grænser for,
hvad vi som vikingemuseum kan stille op
til. Som fagfolk er det vores opgave at nu-
ancere fortællingen om vikingerne og
fremstille den så historisk korrekt som mu-
ligt. I Vikingemuseet Ladbys butik sælger
vi eksempelvis ikke vikingefigurer med 
hornprydede hjelme, såvel som vores kom-
mende 1:1-kopi af Ladbyskibet ikke får et
rød- og hvidstribet sejl. Til gengæld har vi
ved at koble os på de mange aktiviteter
rundt omkring, der knytter an til vikingeti-
den, mulighed for at nå ud til rigtig
mange, f.eks. OL-satsningen. Som vikin-
gemuseum er det i høj grad vores opgave
at være med til at holde liv i den spænd-
ende historie om vikingetiden. Det hand-
ler om at gøre kulturarven levende: For-
tællingerne lever kun, hvis de bruges og
opleves som vedkommende også i dag,
men som museum er det også vores op-
gave at holde den faglige fane højt – og 
det kan faktisk sagtens være sjovt imens.

1. Se Inge Adriansen: Nationale symboler i Det Danske Rige
1830-2000.

2. A.D. Jørgensen: 40 Fortællinger af fædrelandets historie.
Udkom første gang i 1882. Denne udgave er fra
1981, og der er citeret fra s. 37.

3. Se Lise Warburg: ”Den sidste bestilling. Lorenz 
Frølichs heltetapeter på Københavns Rådhus” i Ulla
Houkjær (red.): Helt sin egen – Lorenz Frølichs design. 
Kunstindustrimuseet 2009, s. 94-124.

Vikingetiden bruges også i forbindelse med mere of-
ficielle symboler, f.eks. byvåben, mønter og frimær-
ker. Her ses en vinterbadende viking. Frimærket er
et led i en serie om vintereventyr, som er tegnet af
Claus Bigum og udgivet i 2012. Om frimærket
skriver Postdanmark følgende: ”Om vinteren er vi
nordboer i naturens vold. Helt fra gammel tid er vi
vikinger. Et hårdført folkeslag med furede, vejrbidte
ansigter, hærdede af vind og vejr.” Foto: Østfyns
Museer.
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Udstillingen Ansgars Byer havde rødder
tilbage til de gyldne arkæologiske år;

dels i perioden 1957- 1962, hvor National-
museet hentede fem vikingeskibe op fra
bunden af Roskilde Fjord ved Skuldelev,
dels 1951-1959, hvor vikingeborgen Fyrkat
ved Hobro blev udgravet og åbnet. Begge
projekter blev fulgt tæt af hele nationen og
bevirkede, at den akademiske forskning og
den folkelige formidling af forhistoriske
perioder nærmede sig hinanden så meget,
at de arkæologiske museer begyndte at 
kopiere originale genstande og anlæg for
både at levendegøre og tolke hverdagsli-
vets arbejds- og håndværksprocesser. Tids-
skriftet Skalk udkom første gang i 1957, og
dets uhøjtidelige formidling af fortidens
store og små historier trak i samme ret-
ning. 
Det Danske Spejderkorps tog tråden fra
projekterne op og byggede i 1963 under
ledelse af tropfører  Hartvig Nielsen Imme
Gram, en kopi i fuld størrelse af Ladbyski-
bet, på grundlag af de arkæologiske under-

Det første vikingetræf 
på Moesgård

søgelser. Denne første rekonstruktion af et
dansk vikingeskib førte til ideen om at gen-
skabe en hel vikingeby ved Hostrup sø i
Sønderjylland kaldet Ny Hedeby (nu: Stev-
ninghus Spejdercenter). Byområdet dan-
nede rammerne om korpslejerne i 1969 
og 1970, hvor man gennemførte en lang
række forsøg med andre typer af vikingeti-
dens teknologi. Lejrene inspirerede spej-
dere landet over til at kopiere flere skibe,
men også vognen med den rundbundede
fading (kiste) fra den norske grav ved Ose-
berg i Vestfold. I 1970 blev den af spejdere
trukket fra Nr. Nebel  syd for Ringkøbing
fjord over 160 km gennem Jylland til lejren
ved Hostrup Sø, og den vandtætte vognfa-
ding viste sin sødygtighed sammen med
kopierne af de mindre både fra Gokstad.
Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter ved Lejre
blev efter Hans Ole Hansens mange års
forberedelser etableret som selvejende in-
stitution i 1964. Det var det samme år, som
de første planer for en forhistorisk natur-
park, frilandsmuseum og forsøgsvirksom-

Af Per Ole Schovsbo, dr. phil. konsulent,
Museum Sønderjylland

Vikinger live

I de senere år er der fremkommet
den misforståelse i offentligheden,
at Vikingetræffet ved Moesgård
Strand blev etableret årene frem
mod 1976. Det er imidlertid ikke
korrekt. Det første vikinge-træf
blev gennemført sommeren 1977
af en lille kreds omkring T G Bibby,
museets daværende formidlings-
inspektør. Inspirationen var udstil-
lingen Ansgars Byer, der i samme
periode blev vist på museet.

Foto: Jørn Timm. 19771977
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1979

Foto: Jørn Timm. 1978

Foto: Børge Venge.1979.

Foto: Børge Venge.1979.

Foto: Børge Venge.1979.
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hed ved Moesgård ved Århus blev fremlagt
i Kuml, årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.
I løbet af seks år etableredes de historiske
skovområder, dyreholdet, forsøgsvirksom-
heden og restaureringen af de historiske
bygninger efter visioner udtænkt af bl.a. 
P. V. Glob, og i 1970 kunne Moesgård-
komplekset indvies officielt, takket være
professor Ole Klindt-Jensens vedholdende
energi. 
1970 var også året, hvor Imme Aros stæv-
nede mod spejdernes Ny-Hedebylejr, men
blev ramt af et lyn, der flækkede den mas-
sive egetræsstævn. Lettere rystede efter det
kraftige jærtegn, fortsatte besætningen
dog togtet og kom velbeholdent frem til
lejren. Skibet var en tro kopi af handels-
skibet fra Ellingå nord for Frederikshavn,
bygget i årene 1969-70 på en nedlagt træ-
last i Århus, af århusianske søspejdere med
faglig bistand såvel fra Bangsbo Museum i
Frederikshavn, Forhistorisk Museum som
Vikingeskibshallen i Roskilde. 
Ved Moesgård Strand byggede man en
kopi af den lille Gokstadbåd (Rolf), og år-
et efter gjaldt det rekonstruktionen af et
halvt Fyrkathus, der om vinteren fungerede
som naust – eller bådhus - for Imme Aros.
Mellem togterne om sommeren lå skibet
på svaj ved kysten og mindede med den ka-
rakteristiske profil med spids stævn i hver
ende århusianerne om deres vikinge-for-

tid. Mange andre historiske og forhistori-
ske forsøg blev gennemført ved Moesgård i
de følgende år til glæde både for forsknin-
gen og formidlingen: jernudvinding, frem-
stilling af træsager, lerkar, kakler og teksti-
ler, populære forsøg med oldtidens bage-
og kogekunst, genopførelse af stengrave
og rekonstruktioner af huse fra stenalder,
jernalder og ikke mindst vikingetid. En
meget gennemarbejdet kopi af et byhus
fra Hedebys vikingetid med en langild og
stor indbygget bageovn, har i mange år
haft både forskningsmæssig betydning og
har udgjort en hovedhjørnesten i museets
formidling for skolebørn. 

Ansgars Byer
Forhistorisk Museums særudstilling som-
meren 1977 var Ansgars byer. Den var arran-
geret i et samarbejde med Det Slesvig-Hol-
stenske Landsdelsmuseum på Gottorp
Slot, Den Antikvariske Samling i Ribe og
Statens Historiske Museum i Stockholm.
Udstillingen viste fund fra de tre nordiske
kystbyer Hedeby, Ribe og Birka som den
kristne missionær Ansgar fra Hamborg be-
søgte i første halvdel af 800-tallet. Formid-
lingen af hverdagslivets klædedragt, kost,
håndværk, handel og søfart gjorde udstil-
lingen til en af de mest besøgte vikingetids-
udstillinger i landet. Den satte så at sige vi-
kingetiden i øjenhøjde og udfyldte et

mægtigt behov for de mange formidlings-
og oplevelsesprojekter, sat i værk af såvel
spejdere som arkæologer og museumsfolk.
I lyset af udstillingssuccesen var det nærlig-
gende at føre læg og lærd sammen, således
at praktikerne, der havde erfaring med
bygning og sejlads, kunne udveksle erfa-
ringer med de overvejende meget teoreti-
ske historikere og arkæologer.  

Et vikingemarked på Moesgård ?
Mens udstillingen blev sat op på Moesgård
i foråret 1977blev planerne om at arran-
gere et vikingemarked skitseret af Imme
Aros’ to skippere, telefonmontøren Olaf
Christensen, journalisteleven Steen Sønder-
gaard Andersen og denne artikels forfatter
stud. mag. Per Ole Schovsbo, assistent på Mo-
esgårds Oplysningsafdeling. Vi drøftede
oplægget med afdelingens leder T. G. Bib-
by, som var overordentlig interesseret,
men mente at det først skulle godkendes
af Ole Crumlin-Pedersen, Vikingeskibshallen
i Roskilde, der havde en art monopol på
den marine arkæologis forskning og for-
midling. Efter længere tids hovedbrud
blev man enige om navnet Vikingetræf , in-
spireret af tidens mange motorcykel-træf.
Planerne udviklede sig, og projektet ud-
mundede i ideen om et Olai-marked (23.-
24. juli), der var oprindelsen til Århus by i
tidlig vikingetid. Hermed var det ikke læn-

2008. Kravet om et mere autentisk træf satte en stopper for plastiktelte, klapstole og termokander. Det samme krav stilles de handlende, så
udvalget kommer så tæt på, hvad man kunne forvente at finde på et marked i vikingetiden. Foto: Lene Birgitte Mirland.
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Foto: Jens Christian Søgaard.1982

2010. Den største forandring ved vikingetræffet, 
er antallet af krigere. Hvor man i 1977 var noget
tilbageholdende mod at vise kampe, er Moesgård i
dag rammen om ”VM i Viking”. Kampen er et af
de helt store trækplastre for både voksne og børn,
hvor dramaet, råbene og klangen af våben leverer
den rette stemning. Foto: Jens Kirkeby.

2010 . Bag den tyske perlemager Svenja anes det store telt, kendt som ”Kroen”. Kroen kom til i 2005, 
specialfremstillet til træffet så den ligner et langhus fra vikingetiden. Foto: Lene Birgitte Mirland.

2009. Rytterne er stadig en fast del af vi-
kingetræffet, flere deltagende familier er på
3 generation. Siden 1977 har rytteriet ud-

viklet sig til at blive en aktiv del af vikinge-
miljøet, med autentiske telte, tøj og udstyr.

Foto: Jens Kirkeby.
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gere nok med skibe – der skulle også hånd-
værkere, handelsfolk, boder og heste.

Vikingetræffet tager form
Markedsprojektet blev beskrevet og frem-
lagt for repræsentanter for Moesgård Mu-
seum, turistbureauet og Århus kommune
på et fælles møde den 10. juni og godt
modtaget. Museet frygtede kun nedgang i
besøgstallet i den pågældende weekend og
dermed et tab af entreindtægter. Derfor
måtte arrangementet, som ikke var en del
af museets formidling kun i yderst begræn-
set omfang sponsoreres af Oplysningsafde-
lingen og museets personale måtte kun
deltage i forberedelserne uden for normal
arbejdstid. Til gengæld kunne eventuelle
indtægter også indgå ubeskåret i træffets
egen kasse.
Planlægningen skred godt frem: frivillige
medarbejdere på Oplysningsafdelingen
tog sig af diverse ansøgninger om bevilli-
ger og tilladelser, PR, logistik, boder og
regnskaber. Andre frivillige deltog i forbe-
redelserne, heriblandt Egon Hansen (om-
råde, ovne og kedelorm), Bjarne Lønborg
(bl.a. møntslagning), mens atter andre
påtog sig at bemande boderne. Søspej-
derne tog sig af forhandlingerne med de
danske skibslaug, der sejlede kopier af vi-
kingeskibe, med det resultat, at de næsten

alle deltog i arrangementet. Århusspej-
derne fik ølsalget og kunne tjene lidt ek-
stra ved at sejle med publikum. De island-
ske hestes forening tog sig af teltpladsen,
hvor hestefolkene overnattede, og det
store hesteoptog fandt sted.
Der skulle bestilles toiletvogne, etableres
nødberedskab, køreruter, bålpladser, bage-
ovne og ikke mindst flettes rammer om
parcellerne til boderne på strandengen.
Disse skulle så også fremstilles og udlejes
til handlende og håndværkere. Boderne
var formet som de telte, man havde fundet
rester af i Gokstad-graven. Vindskede-
brædder med udskårne dragehoveder og
tværgående lægter udgjorde skelettet, der
var afstemt i størrelse efter de standardpre-
senninger, man kunne leje. Spejderne stod
på gårdspladsen kort tid før træffet åbnede
og savede dragehoveder ud, sleb dem med
sandpapir og malede dem i heftige farver. 
Da Træffet skulle adskille sig fra teatervikin-
gerne i Frederikssund og Jels var det en
klar aftale imellem alle aktørerne, at man
ikke udklædte sig i vikingetidsdragter.
Spejderne kom i uniform, og Moesgårds
frivillige personale bar museets logo, bro-
chen med maskehovedet. Der skulle heller
ikke være kampe mellem udklædte vikin-
gekrigere; i stedet skulle man overalt på
området vise datidens håndværk, produk-

ter, fødevarer, handelsmetoder, dressur
med islandske heste, og ikke mindst
sømandskab. 

Vikingetræffet 1977
Arrangementet blev en stor succes med
mere end 30.000 besøgende, bl.a. takket
være solid pressedækning. De mange
skibe, heste og boder med søfolk, hånd-
værkere og handelsfolk spillede sammen
med et veloplagt publikum op til en gen-
oplivning og erindring om de kystmarke-
der, der nogle steder i landet førte til per-
manente bydannelser. Det oprindelige
Olaj-marked ved Århus havn nær ruinen 
af den middelalderlige Sct. Olai, havde 
ordenspolitiet nedlagt forbud mod i
1930’erne. Nu var det genopstået ved 
Moesgård Strand.  
For deltagerne blev træffet uforglemme-
ligt - trods silende regn den første dag og
aften. Lørdag aften havde spejderne arran-
geret fællesspisning i det halve Fyrkat-hus
og bål på skrænten ned til kysten. Det blev
meget sent. Næste dag, hvor det holdt tør-
vejr, var et af højdepunkterne besøget af
Dronning Margrethe II, der om formidda-
gen fik en sejltur med Imme Aros.
Vikingetræffet 1977 havde været så stor 
en succes, at det blev besluttet at gøre det
til en årlig tilbagevendende begivenhed,
der dog fortsat ikke måtte belaste Moes-
gård Museums økonomi og arbejdsstyrke.
Selvom Århus Turistkontor gerne ville
markedsføre det kommende træf med
store armbevægelser, blev det besluttet at
holde relativ lav profil for at undgå, at
kommende træf skulle blive for tivoliag-
tige og dermed miste faglig troværdighed.
Træffets organisation skulle også justeres
og økonomien sikres. 

Tak til Sara Heil Jensen, træfleder, Moesgaard
Museum, for assistance med at fremskaffe bille-
der fra vikingetræffet på Moesgaard gennem
årene (red.)
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Håndværk har altid været centralt for træffet, og antallet af dygtige, engagerede håndværkere har været støt
stigende.  Mange af disse sætter der en ære i at arbejde tæt på vikingetidens metoder og formidle dette til de 
besøgende. Foto: Jens Kirkeby.
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Automatisk * Sikkert * Fleksibelt
Piccolo®:Trådløs overvågning

 www.profort.dk • 70 23 36 00

Piccolo® — Museers foretrukne valg

Piccolo® og Piccolo® Light: trådløs 
objektsikring. Overvåger malerier, 
skulpturer og montre i åbningstiden. 

Spar også tid i dagligdagen: 
Brug climaSpot til trådløst at observere 
indeklimaet og automatisk at sende 
alarmer ved udsving.
Gemmer alle tal og alarmer i en log.
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De kulturhistoriske museers rolle som forskningsinstitutioner under-
streges stadig stærkere samtidig med at museernes kvalitet vurderes
endnu mere ud fra evnen til udadvendt formidling. Et dialektisk eller
umuligt forhold? Artiklen beskriver et formidlingsprojekt, der viser, at
det fortællende og legende menneske fremdeles har en lang fremtid i
formidlingen.

”Her var engang”
– historieformidling på tværs af vanetænkning

På Holstebro Museum har vi i første
halvdel af 2012 indgået i et ganske spe-

cielt samarbejde om at formidle den lokale
historie på en måde, der giver plads til
skæve vinkler og anviser nye veje. Projektet
med den let nostalgiske titel ”Her var en-
gang” er udsprunget af den folkelige kraft,
der af og til kan frigøres, hvis man går di-
rekte til sagen. Traditionen for den slags
initiativer er gammel her i de vestlige pro-
vinser, hvor selvstændighedskulturen
førhen var stærk. De første handlinger i et
forløb som efterfølgende udspringer såle-

Af Esben Graugaard, museumsinspektør,
dr.phil., Holstebro Museum

Fortælling på stedet

Teaterets og historiens to vidt forskellige verdener side om side. Odin Teaterets kendte styltefigur ved siden af
Holstebros ældste hus, Bomhuset, fra 1795. Foto: Tommy Bay.

des sjældent af forkromede planer eller
fondsbevillinger. De kan til gengæld være
meget nyttige og nødvendige i andre sam-
menhænge eller senere i et forløb.  

Her var engang et sted…. 
Med en historie, kunne fortsættelsen lyde.
En historie om et konkret sted i kommu-
nen, der kan indgå i den store folkelige
fortælling som en fælles erindring. Der-
med overskrider vi historien som en til-
stræbt objektiv tilstand for som museum at
medvirke til at opbygge en fælles identitet

og forståelse for det lokalsamfund, vi nu
engang virker i. Vel er det ikke videnskabe-
ligt, men mange af fortællingerne kunne
ikke videre formidles uden forudgående
forskning.    
Tovholder i projektet ”Her var engang” er
Odin Teateret ved skuespillerne Julia Var-
ley og Tage Larsen. Odin Teateret stiller
desuden med  musikgruppen The Jasoni-
tes og kaffekopper fra Rosenborg-stel til
Blå Blomst. For naturligvis er der fri kaffe
og isvand til arrangementerne. Arbejds-
gruppen består derudover af en række
professionelle og amatører, hvis fælles bal-
last er engagement i den folkelige kultur.
Med er en professionel historiefortæller,
som har etableret Danmarks første grund-
uddannelse i fortællekunst for unge. Med
er et byrådsmedlem, som også er older-
mand i ”Marens Venner”, et lav der vareta-
ger interesserne for Giacomettis berømte
skulptur ”Kvinde på Kærre”. Med er for-
manden for lokale bygningsbevaringsfore-
ning og med er en gårdejer, som gennem
en årrække var bestyrelsesformand for
Holstebro Museum. Som museets deltager
i projektet medvirker denne artikels forfat-
ter. Ad hoc inddrages desuden skoleklas-
ser, bl.a. fra Det kongelige Teaters ballet-
skole i Holstebro, og ikke mindst aktører
med tilknytning til de steder, vi optræder.  
Målsætningen er en gang månedligt at ar-
rangere et eftermiddagstræf med historier,
musik, dans og kaffe på udvalgte lokalite-
ter. Dermed vil vi bygge bro fra Holstebros
sidste festuge med temaet ”Kærligheds Hi-
storier” til den næste festuge i 2014, der
har temaet ”Fremtidens Ansigter”. Det dre-
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jer sig om hændelser, mennesker og deres
historier, men der digtes også nye historier
om fremtiden. Det er børnenes opgave. Vi
holder hinanden i stramme men kærlige
tøjler og ingen deltager bruger mere end
den aftalte tid - i så fald ringer en lille
klokke bogstavelig talt for vedkommendes
ører. Tidsrammen på en time holder hver
gang.  

Det begyndte i den gamle byrådssal
Onsdag den 29. februar 2012 kl. 17 invite-
redes til den første omgang ”Her var en-
gang”. Årstiden taget i betragtning var sce-
nen sat inden døre i byens gamle byrådssal
fra 1847. Da der var kommet 150 tilhørere,
var huset fyldt til bristepunktet, og vi måtte
desværre bede de sidst ankomne gå igen.
Vi fornemmede allerede her, at vi havde
fat i noget rigtigt, der kunne udvikles vi-
dere. Hvad var det så publikum kunne op-
leve i denne første time?
For det første gjorde dansere fra Odin 
Teateret i gågaden opmærksom på, at her
var noget særligt på spil. Inden tilhørerne
kom ind i rådhuset blev fortalt om arkitekt
Nebelong, som har tegnet huset i 1845, og
ikke mindst om hændelser i forbindelse
med byggeriet, hvor en salutkanon eksplo-

derede og dræbte en lokal håndværker. Da
rammen var byens officielle hus, valgte vi
herefter at fortælle sagnet om Skt. Jørgen
og Dragen, der gennem godt fire hun-
drede år har prydet byvåbnet. Næste for-
tælling var om Holstebro-mødet i 1885 -
det eneste byen nævnes for i Danmarkshi-
storien, hvor dette møde var en igangsæt-
ter i forhold til den politiske vækkelse i
provisorieårenes Danmark. Børn fra bal-
letskolen udførte herefter en dans om
fremtiden. De blev afløst af et mangeårigt
byrådsmedlem, som fortalte anekdoter 
fra dengang, byrådssalen var i brug som
sådan. Det var naturligt at følge op med
Ebbe Rodes monolog ”Politisk tale” frem-
ført af en af skuespillerne fra Odin Teate-
ret. Seancen sluttede med fælles afsyngelse
af ”Holstebro-visen”.
Forvirret? Tilbagemeldinger fra publikum
udtrykker samstemmende, at det er mang-
foldigheden og samspillet mellem teater,
musik og ”rigtig” historie, der trækker. Her
er det så arbejdsgruppens forpligtelse at
holde en linje, der relaterer sig til det aktu-
elle sted, så det fastholdes som andet og
mere end kulisse. 
Den 28. marts foregik ”Her var engang” i
byens gamle anlægspavillon fra 1895. Her

fortalte en passioneret tidligere stadsgart-
ner om visioner for fremtidens anlæg, og
der blev holdt 1.maj-tale som i gamle dage.
Den 25. april var rammen Helms Læderva-
reforretning i gågaden, hvor syvende gene-
ration af slægten driver handel med læder
efter oprindeligt at have haft garveri i ejen-
dommen tilbage til 1814. Læderhandleren
fortalte selv sin families lange historie, og
det havde folk i Holstebro da aldrig ople-
vet før. Den 30. maj tog vi afsæt i Holste-
bros mindste og ældste hus – bomhuset fra
1795. Huset ligger tæt på brandmonumen-
tet rejst til minde om byens altædende
mange brande. Den gamle billedhugger
Eigil Westergaard fortalte om arbejdet
med stenen for efterhånden mange år si-
den. Efterfulgt af skuespiller Tage Larsen,
der spillede og sang det gamle Doors-num-
mer ”Light my Fire”. Forårets sidste arran-
gement fandt sted den 20. juni på Bor-
bjerg Mølle ti kilometer øst for Holstebro.
Det ligger i konceptet, at vi skal hele vejen
rundt i kommunen, så det ikke blot bliver
byhistorie, for projektets formål er helt be-
vidst at ville binde sammen. På den måde
bliver Holstebro Kommunes ofte omtalte
kulturelle profil andet og mere end en fin-
kulturel påstand.

Skuespiller Julia Varley, Odin Teateret, serverer den uundværlige kaffe for byrådsmedlem Jens Otto Nystrup, som er tilbørligt påklædt i rollen som oldermand
for ”Marens Venner”. ”Maren” er det folkelige kaldenavn for Giacomettis skulptur ”Kvinde på Kærre”, der står i det åbne rum foran Holstebros gamle rådhus.
Foto: Tommy Bay. 
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Resultater på tværs af genrer
”Her var engang” har trukket fulde huse
for at blive i det nærliggende teatersprog.
Mellem 150 og 200 tilskuere hver gang, og
det på onsdag eftermiddage mellem 17-18.
Mangfoldigheden og de korte indslag ap-
pellerer til et bredt publikum, der på
denne måde har oplevet usædvanlige vink-
ler på velkendte steder. Samtidig har pro-
jektet æltet en solidt sammenhængende
dej af folke- og finkultur. Odin Teateret,
der rundt i den store verden er kendt som
et avanceret teaterlaboratorium, fungerer
som en tolerant ramme om de øvrige del-
tagere i tillid til, at vi hver især mindst er
verdensmestre i det vi gør. Derfor lykkes
disse arrangementer på tværs. Og derfor
fortsætter vi i efteråret 2012.
I august holder vi ”Her var engang” i Eng-
haven i Holstebros centrum, i september
på Sir Lyngbjerge, der er blandt de vigtig-
ste folkelige mødepladser i Vestjylland. I
oktober mødes vi på Storbroen, der er for-
udsætningen for byens eksistens tilbage i
middelalderen, og endelig foregår årets
sidste ”Her var engang” i november i to-
baksfabrikant Færchs smukke palæagtige
villa fra 1905, der siden 1991 også har
været hovedindgang til Holstebro Muse-
um og dermed byens historie. Fortællin-
gerne hænger således sammen på tværs af
genrer, sektorer og ikke mindst faglighe-
den. 

Arrangementerne er på sin vis budskabet 
i sig selv: Hvor i verden vil man ellers kun -
ne opleve et teater i samspil med en lokal
bonde, der fortæller om en dramatisk
hændelse fra sin barndom, for at blive af-
løst af et museumsmenneske, som fortæl-
ler om egnens sidste tater, inden skole-
børn synger en selvkomponeret rapsang?
At vi altid slutter med en fællessang siger
sig selv på disse kanter. Sammenhængs-
kraften er der, fordi samtlige involverede

vil helheden i forestillingen. Og den virke-
lige historie, som museerne formidler, er
jo netop også en mosaik, der kun vanske-
ligt lader sig pådutte lovmæssigheder. Om
det er Historien eller teaterstykket, der er
forestillingen, er ikke det væsentlige. Det
væsentlige er ifølge mange tilhørere, at de
her i en stadig mere digitaliseret verden
konfronteres med levende, fortællende 
og optrædende mennesker. Det virkelige
liv. 

I to århundreder har læderhandler Peter Helms forfædre drevet garveri og handel med skind fra samme
adresse i Nørregade i Holstebro. Han medvirkede selv som en engageret historiefortæller i ”Her var engang”,
da arrangementet foregik i Helms ejendom og have en forårsdag i 2012. Foto: Tommy Bay.

Folk samles, ikke til fodboldkamp, men til historier,
dans, musik og kaffe i byens gamle anlægspavil-
lon fra 1895. Omkring 200 holstebroere mødte op
denne onsdag eftermiddag for at opleve folke- og
finkultur smelte sammen. Foto: Tommy Bay.
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Genstande, fortidsminder, naturen og landskabet spiller sammen i
formidlingsprojektet HistorieUniverset på Samsø. Projektet involverer 
dedikerede frivillige, brug af 1:1 rekvisitter og modeller samt guidede
ture ud i landskabet. Vil HistorieUniverset bestå, og kan formen 
inspirere fremtidens museer?

Ø-formidling

Som øsamfund er Samsø et afgrænset,
righoldigt univers af historie. Afgræn-

setheden gør øen velegnet til et interessant
forsøg på at formidle fortiden på en ny
måde. Den idé udnytter ”HistorieUniver-
set” i en form, der gør øens historie til gen-
stand for mange forskellige perspektiver.
Projektet viser sammenhængene mellem
landskab, kultur og mennesker ud fra nøg-
leordene Identitet - det kulturelle og lokale
tilhørsforhold; økologi – menneskers for-
hold til og samspil med omgivelserne og
deltagelse, hvor lokalsamfundet søges ind-
draget mest muligt i museets aktiviteter.
Det historiske spænd i projektet rækker
vidt: fra jægerstenalder til englandskri-
gene. Der er middelalderens borgtomter
og kirker. Der er vikingetidens Kanhave
Kanal. I Museumsgården vises samsk land-
boliv og fund fra oldtiden, uden brug af di-
gitale værktøjer, men som i gamle muse-
umstider, blot tingene selv; og spredt ud
over øen ligger så fortidsminderne tavse hen. 
HistorieUniverset er udsprunget af tanken
om at genetablere tingenes og fortidsmin-
dernes magi. Efter 2 - 3 års forberedelser
har vi rejst knap 4 mio. kroner til en
treårig arbejdsperiode, som nu er afsluttet
– og hvordan gik det så ?

HistorieUniverset 
på Samsø

Af Hans Ole Hansen og Dorte Hansen,
rådgivere for Økomuseum Samsø

Efter at have hørt den mundtlige fortælling om “Den uovervindelige Angantyr” - der er det første
trin i indlevelsen går børnegruppen - der muligvis ikke kender hinanden på forhånd - i gang med
andet trin: Modeleksperimentet om, hvordan Kanhave-kanalen var indrettet .
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Et andet af de ni eksperimenter i andet trin er en model af Vesborg som borgan-
lægget ud fra faglige oplysninger kan have set ud. Nye fund bliver hurtigt ind-
lagt i eksperimentet. Oplysende billed- og tekstmateriale er sat op ved alle sand-
modelborde.

En anden af de ni “tredjetrinsaktiviteter” er transport af en 2 - 3 tons tung kampesten. Nu bliver lidt af virkeligheden bag eksperimentet med modelbygning af en
jættestue erfaret. Et spontant samarbejde opleves som en nødvendighed. Men sanseoplevelsen gælder også en helt anden teknologi end børn i dag kender til.

Hvert forløb indebærer som et fjerde trin selvfremstilling af en amulet med refe-
rence til forløbets emne. Det kan være støbning af en musketkugle, en torsham-
mer eller et kristenkors af tin. Eller vinding af en fingerring af bronzetråd eller
polering af en ravperle.
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Optakt til besøget
Midt mellem udstillingens stumme ting og
de tavse fortidsminder ude i landskabet
skulle der skabes en intens oplevelse for de
8 – 12-årige, som projektet henvender sig
til, familier eller skolegrupper. Mange
museumsfolk vil sikkert kunne erindre sig
situationer som barn og ung, der bestemte
den senere livsbane; mødet med et gam-
melt steds eller forne tings hemmeligheds-
fuldhed, der straks satte skub i fantasien og
lysten til at forstå og forklare sig sagen. Mo-
derne formidling med sin brug af mange
medier præsterer somme tider så heftigt et
favntag, at de små magier klemmes væk, og
en almen  ligegyldighed står tilbage:
”Godt, sådan var det så med det– videre til
det næste!” 
Tankegangen bag HistorieUniverset går
ud på at lade fortidsminder eller fortidens
ting være nogenlunde i fred i landskabet
eller i museets udstillingsmontrer og i ste-
det skabe aktiviteter for børnene, før de
kommer ud til de fysiske steder eller ind i
udstillingen. Aktiviteterne i HistorieUni-
verset skal være med til at åbne for de fysi-
ske steder, man så efterfølgende selv kon-
fronteres med i landskabet. Den mundt-
lige fortælling suppleres af modeleksperi-
mentet, som atter suppleres med oplevelse
af virkelighedsdimensionen - forløb, der
fortjener at deltagerne fremstiller sig en
amulet. Disse trin i besøget bliver nøglen,
der åbner for stedet eller tingen, sætter fo-
restillingerne i gang og lokker hemmelig-
hederne frem. Barnet kommer jo nu med
en selverhvervet  ny indsigt i at det, der lig-
ner en jordbunke i terrænet, kunne være

er en 3.000årig gravhøj, der er bygget på
en særlig måde. 

Fortællingen i centrum
Den mundtlige fortælling, frem for bille-
der, plancher, apps og filmklip, er i cen-
trum, fordi det talte ord skaber indre bille-
der. Vi digtede en fortælling om hver af de
ni udpegede fortidsminder, som gæsterne
skulle møde ude i landskabet. For at bryde
den ulyksalige opdeling i kultur og natur,
indgik der beskrivelser af naturen i fortæl-
lingerne, efterfulgt af små lette ”naturakti-
viteter”, f.eks. strøm og vinds indvirkning
på dannelse af de kystodder, der svejsede
Samsøs to øer sammen, gjorde dem “sams”!
De mundtlige fortællinger bliver fortalt i
“fortællehulen” af én af projektets mange
frivillige medarbejdere. Hulen er det tidli-
gere kedelrum i mejeriet med rå omgivel-
ser, som børnene elsker og gyser lidt ved.
Fortællingerne er senere udkommet 2012
som bogen “Hvad Tusindårsbarnet fortalte.
Ni fortællinger om Samsø”.
Børn er også gode til at eksperimentere og
ræsonnere sig til konstruktioner eller pro-
duktionsforløb på et fysisk, tredimensio-
nalt plan. Hertil er de ni modelborde med
sand, hvor der kan bygges skanser, jætte-
stuer, borge, kirker eller gravhøje veleg-
nede. Om og om igen kan øvelsen genta-
ges fra gruppe til gruppe. Hvordan ser f.eks.
en bronzealdergravhøj ud indeni, Nordby
Kirkes ombygningsfaser eller Brundby Stub -
mølles konstruktion? På den måde sættes
fantasi, motorik og samarbejde på prøve,
mens problemerne løses, og det går op for
børnene, hvordan en strandbred godt kan
være spækket med informationer og inter-
essante ting fra kultur og natur. Eksempel-
vis 7.000-årige, vandrullede redskaber fra
et fjernt fangstfolk i et anderledes land-
skab end nu.
Der kan opstå det problem, at børn opfat-
ter datidens udfordringer som noget, der
har været let at håndtere. De mange tu-
sinde kubikmeter kanalfyld, som vikin-
gerne flyttede, fik ungerne jo hurtigt skov-
let væk. Derfor supplerede vi med mere
virkelighedstro aktiviteter, i det mindste
store nok til at kunne kaldes “mega-rekvi-
sitter” i forhold til “model-rekvisitter”. En
sten på 2 - 3 tons skal flyttes. 10 - 15 kløvede
egeplanker i Kanhave-format skal pløkkes
fast i kanalbrinken. Teglsten i munkestens-
format skal hejses et par meter op og mu-
res på borgmuren. På den måde skabes en
vis realitet ind i sansningen. Belønningen
er en selvfremstillet amulet til beskyttelse
på den videre rejse, som vi ser som et suc-
ceskriterium for projektet. Et 80 siders
gennemillustreret “Stifinderhæfte” viser

Projektet blev støttet af Arbejdsmarkedets
Feriefond, Friluftsrådet, Knud og Dagny 
Gad Andresens Fond, LAG-midler og frivil-
lige bidrag.
Økomuseum Samsø’s adresse er: 
Museumsvej 10, 8305 Samsø.
Se mere om Økomuseet: 
www.Ecomuseumsamso.dk og 
www.historieuniverset.dk.
Projektleder Dorte N. Hansen, 
Munke-dammen 28 B, 4320 Lejre/
historia@compaqnet.dk

vej til og fortæller om de ni fortidsmin-
der og ruster de besøgende til finde og
forstå mere om fortidsminderne.
Når der ikke er frivillig bemanding på
og aktiviteter i HistorieUniverset (skole-
aktiviteter tilbydes i for-  og eftersæso-
nen), omdannes eksperimenthallen og
aktivitetsgården til en udstilling med bil-
ledfortællinger, der illustrerer og beskri-
ver aktiviteterne.
En mulighed er også, at man placerer
eksperimenter og aktiviteter ude i land-
skabet. Den del af programmet, der har
titlen ”Kanalbyggerne”, blev i juli måned
flyttet ud i forbindelse med “Havhingst -
en”s besøg i Langør. I andre sammen-
hænge kunne “Fangstfolket” rykke til
Naturskolen ved Langør eller “Skanse-
byggerne” til Lilleøre Skanse i 200-året i
2014 for Kiel-freden og Danmarks afgi-
velse af Norge. 

Frivillige – en forudsætning for 
projektet
Det er klart, at driften af et formidlings-
tilbud som dette, ville være alt for lønt-
ungt, hvis det ikke lykkes at opbygge et
frivilligt lav, som er parat til at møde og
vejlede børnene efter en programsat
sæsonplan. Frivilligheden bag vedlige-
hold og formidling er i stigende grad es-
sentiel for museers (og historiske værk-
steders og oplevelsescentres) funktion.
Friluftsrådet ønskede derfor en grundi-
gere afrapportering om udviklingen på
dette felt, som der er skabt øget fokus
på, på grund af finanskrisen. Det be-
gyndte småt med ganske få frivillige.
Men da de blev stærkt optagede af dels
at lære deres ø’s historie på en ny, fæn-
gende måde og dels at opleve at kunne
arbejde med så umiddelbart engagerede
børn, overtalte de venner eller naboer 
til at melde sig. Det ypperste for frivillig-
gruppen blev medindflydelsen på pro-
grammerne og følelsen af at kæmpe for
bevarelsen af deres lille Økomuseums ek-
sistens. Økomuseum Samsø har i mange
år haft et stort og stærkt korps af frivillige
formidlere.
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I 2009 dannede en række nordjyske museer ”KulturarvNord” som en
strategisk samarbejdsorganisation med fokus på større projekter og
forskning. Anders Bloksgaard, leder af Limfjordsmuseet, er i dag for-
mand for KulturarvNord. I en tid, hvor der i stadig stigende grad er fo-
kus på centralisering inden for museumssektoren, sætter dette inter-
view med formanden fokus på de muligheder, der opstår ved strategisk
samarbejde.

Hvad var baggrunden for, og hvem tog initiati-
vet til stiftelsen af KulturarvNord?
Dannelsen af KulturarvNord skete med af-
sæt i en erkendelse af; ”at sammen kan vi
mere”!, og initiativtagerne kom alle fra det
samarbejde, der allerede eksisterede mel-
lem Bangsbo Museum, Skagen By- og 
Egnsmuseum, Skagens Museum, Sæby Mu-
seum samt Vendsyssel Historiske Museum.
Kommunalreformen i 2007 betød nedlæg-
gelse af Nordjyllands Amt og dermed Amts-
museumsrådet, som hidtil havde været et
vedfungerende forum for de nordjyske
museers samarbejde. I stedet opstod Nord-
jyske Museers Udviklingsråd, der stadig i
dag eksisterer som politisk talerør for 
nordjyske museer, herunder også de ikke-
statsanerkendte museer. Grundtanken bag
KulturarvNord var, og er, en anden; nem-
lig at være en projektorganisation og ikke
en politisk organisation. Fra begyndelsen
så man på de involverede nordjyske mu-
seer et stort potentiale i samarbejde om
endog meget store projekter. Blandt andet
fik man øjnene op for de udviklingsmulig-
heder, som fandtes i EU-fondene, udvik-
lingsmuligheder, som den danske muse-
umsverden hidtil ikke havde udnyttet i næv-
neværdig grad. I dag inkluderer Kulturarv-
Nord en stor del af de nordjyske statsaner-
kendte museer; Vesthimmerlands Muse-
um, Vendsyssel Kunstmuseum, Vendsyssel
Historiske Museum, Try Museum, Skagens
Museum, Nordjyllands Kystmuseum, Mu-
seet for Thy og Vester Hanherred, Læsø
Museum, Limfjordsmuseet og Kunsten.

Hvilke muligheder har KulturarvNord givet?
Samarbejdet i KulturarvNord har givet

KulturarvNord
– strategisk samarbejde mellem museer

museerne nogle kompetencer, de ikke
havde tidligere. Det er ikke nok at leve op
til museumsloven om at indsamle, regi-
strere, bevare, forske og formidle. Muse-
erne skal også vise lokalsamfundet, kom-
munerne og regionerne, at kulturarv og
kunst ikke kun er røde tal på et kulturbud-
get. Tværtimod kan kulturarv og kunst
skabe vækst og tiltrække store investerin-
ger og udvikling, herunder vækst i det lo-
kale erhvervsliv og øget bosætning. 
Et konkret eksempel på dette er Kulturarv-
Nords andel i EU-projektet IKON (Inter-
kulturelt OplevelsesNetværk), som trak in-
vesteringer til det omgivende samfund,
der rakte ud over museerne alene. I IKON-
projektet indtog KulturarvNord en central
rolle i et internationalt samarbejde i Katte-
gat og Skagerak-regionen, hvor en lang
række kulturinstitutioner fra Nordjylland,
Vestsverige og Sydnorge ved hjælp af part-
nerskab på tværs af landegrænser og insti-
tutioner samt brug af innovative teknologi-
ske løsninger arbejdede for øget vækst og
kulturelle oplevelser i regionen.
I IKON-projektet deltog også flere aktører
fra universitetsverdenen i samarbejdet.
Med KulturarvNord er der skabt en god
platform for samarbejde med universitets-
verdenen, hvilket KulturarvNords fortsatte
samarbejde med INCEVIDA er et glim-
rende eksempel på. Dette samarbejde vi-
ser, hvordan museums- og universitetsver-
denen med store gensidige fordele kan
samarbejde om at skabe vækst og udvikling
ikke blot for egne institutioner, men også
for det omgivende samfund. I disse samar-
bejdsprojekter inddrages også lokale pri-
vate og offentlige virksomheder, hvilket
sikrer en bred samfundsmæssig fundering
samt optimale betingelser for udbredelsen
af projekternes effekter.
Med KulturarvNord er der desuden skabt
et unikt samarbejde mellem kulturhistori-
ske museer og kunstmuseer om at skabe
banebrydende oplevelser i regionen. 

Hvordan tror du, at fremtiden ser ud for Kultur-
arvNord? Hvad satser I på?
Først og fremmest skal der fortsat satses på
samarbejde om projekter, da disse genere-
rer vækst for både museerne selv og det
omgivende samfund. Det er desuden væ-
sentligt, at etablerede samarbejder med
eksterne parter, herunder nordiske net-
værk, bliver vedligeholdt og udnyttet i
fremtiden. Der skal arbejdes på at sætte
kunst og kulturarv på dagsordenen i bred
forstand, således at potentialet for vækst
og udvikling realiseres.

Af forskningsassistent Stine Mark og 
professor (MSO) Morten Karnøe 
Søndergaard, Institut for Læring og 
Filosofi/Interregionalt Center for Videns- 
og Dannelsesstudier, Aalborg Universitet

Strategi

For yderligere oplysninger kontakt
Morten Karnøe Søndergaard: e-mail:
mks@learning.aau.dk, tlf.:+45 9940 3090
Anders Bloksgaard: e-mail: ab@limfjordsmu-
seet.dk, tlf.: +45 9867 1805

Anders Bloksgaard, formand for KulturarvNord
og museumsdirektør for Limfjordsmuseet i Løgstør.
Foto: Per Ølgaard.
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Museer og arkiver skal både be-
vare og gøre tilgængelige deres
samlinger til forskning og formid-
ling. Kulturstyrelsen opfordrer til
udvikling af bevaringsplaner til
dette formål, inklusive budgette-
rede og prioriterede handlingspla-
ner. I dag kan dette i de fleste til -
fælde kun ske på et utilstrækkeligt
grundlag, fordi der mangler data
om samlingerne. Artiklen forestil-
ler en metode til kvantitativ risiko-
analyse og forklarer, hvordan den
gavner museer og arkiver, når de
skal udarbejde et rationelt sam-
lingsmanagement.

Det går nok alt sammen! Risikoanalyse
vs. mavefornemmelse
I april 2010 eksploderede BP-olieplatfor-
men ”Deepwater Horizon” ud for USA’s
kyst i den Mexicanske Golf og forårsagede
en af historiens største menneskeskabte
miljøkatastrofer. Kort tid inden havde BP
søgt om dispensation fra at gennemføre
tidskrævende undersøgelser om mulige
virkninger ved større uheld på boreplatfor-
men. Begrundelsen, som blev accepteret
af myndighederne, var at ”et olieudslip var
usandsynligt”, og selv hvis det skete, ville
det ”ikke have betydelig ugunstig indfly-
delse” på miljøet i regionen.
Dette eksempel blev givet af Dr. Robert
Waller, en af de ledende forskere inden for
risikoanalyse på museumsområdet, under
International Symposium and Workshop on
Cultural Property Risk Analysis, som blev af-
holdt i Lissabon den 14. til 16. sept. 2011.
Waller ville illustrere, at ord som ”sandsyn-
lig”, ”betydelig” og ”muligvis” er alt for
upræcise at operere med, når en kompleks
situation skal vurderes i henhold til dens
risici. Deltagerne fik dog straks lært, at der
var alternativer til BPs sjuskede fremgangs-

Risikoanalyse for 
museer og arkiver

måde, nemlig risikoanalyser, hvilke også 
er i bred anvendelse bl.a. ved brandvæse-
net, hos ingeniører og forsikringer, inden
for medicinalsystemet m.m. Disse kan også
med fordel benyttes på museer og arkiver,
f.eks. for at undgå eller mindske skader
ved oversvømmelser af samlinger som
dem, der ramte mange i Danmark i 2011.

Først til møllen? Værdier, risici og deres
prioritering
Workshoppen omhandlede Robert Wal-
lers model for kvantitativ risikoanalyse, til
brug på kulturarvsbevarende institutioner
(Cultural Property Risk Analysis Model,
kort CPRAM). Ved denne metode bestem-
mes systematisk og i tal, størrelsesordenen
af relevante risici til samlinger på grundlag
af deres: 

● matematiske sandsynlighed 
● procentdelen af samlingerne der er

følsom over for de givne risici 
● procentdelen der forventes reelt at blive

påvirket i et givet scenario 
● procentdelen af værdien, der ville gå

tabt, hvis uheldet var ude

Af Simon Schölch, Konserveringstekniker,
Bevaringscenter Fyn, Øhavsmuseet

Konservering

Deepwater Horizon olieudslip i 2010. Foto: Dr. Oscar Garcia, Florida State University.
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Det er vigtigt at gøre sig klart, at ”værdi” i
denne sammenhang ikke først og frem-
mest forstås som monetær værdi. De rele-
vante værdier for den pågældende samling
bestemmes i samarbejde mellem institutio-
nens ledelse, dens sagkyndige personale
og evt. dens brugere. Det kan f.eks. være
forsknings- eller formidlingsværdi, om gen-
standene er repræsentative for en epoke,
eller om de er identitetsstiftende for insti-
tutionens ansvarsområde. Den økonomi-
ske værdi vil sædvanligt kun spille en rolle
med hensyn til, om en genstand eller en
samlingsdel efter dens eventuelle tab (ved
ulykke, tyveri, nedbrydning) kan og skal
blive erstattet og hvad dette ville koste.
Som udgangspunkt til risikoanalysen for-
mulerede Waller nogle hjørnesten for ar-
bejdet med samlinger på museer og arki-
ver. Målet er, at holde samlingen intakt og
tilgængelig for nuværende og fremtidige

brugere, både forskere, besøgende og an-
dre interesserede parter. Derfor er opga-
ven, at overføre samlingen til et punkt i
fremtiden med de mindst mulige tab eller
skader, både til dens fysiske substans, dens
kulturelle betydning og dens brugbarhed.
Risici er scenarier, i hvilke man ville afvige
fra de nævnte mål og ikke ville kunne ud-
føre opgaven som ønsket. Risikoanalysen
skal identificere alle relevante risici, tildele
dem en talstørrelse og derved gøre dem
sammenlignelige, for at bestemme den
mest hensigtsmæssige måde at minimere
dem på og prioritere i forhold til samlin-
gen som helhed.

Hej Matematik! Statistikker skaber
overblik og indsigt
Men hvorfor betragtes det som vigtigt at
bruge tal til prioriteringen? Er en intuitiv
beslutning, som er baseret på indgående

kendskab til ens samlinger ikke lige så god
og hurtigere? For det første kan tal bruges
til at lave statistikker og skabe et overblik.
Tal og grafer er bedre egnet end alt andet,
til hurtigt at forklare indviklede situationer
til udestående, så som politikere, fonde,
bestyrelser, og til at underbygge ens argu-
mentation. For det andet er indgående
kendskab til store samlinger, som ikke kun
har en langt højere alder end alle, der ar-
bejder med dem, men som derudover sta-
dig vokser og forgrener sig, ingen selv-
følge. For det tredje kan interpretationen
af ord som ”sandsynlig” alene være mere
følsom for vore egne intentioner eller for-
ventninger. Derudover er vi alle præget af
personlige erfaringer med risici og af men-
neskets begrænsede tidshorisont mht. risi-
cienes langfristede konsekvenser. 
Praktiske erfaringer fra museumshverda-
gen er dog slet ikke nytteløse, idet risici, 

Illustration af risikofordelingen på en naturhistorisk samling. Samlingsenheder t.v. risikofaktorer t.h. Fra
R. Robert Waller, Cultural Property Risk Analysis Model.
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ligesom værdier, ikke er en størrelse, der
kan bestemmes bekvemt med et uvildigt
måleapparat. Tværtimod vil disse erfarin-
ger også indgå i en systematisk risikoana-
lyse, men de er, for de nævnte grunde ikke
fyldestgørende, når man vil udforme sit
samlingsmanagement og bestemme, hvor-
dan man bedst anvender sine forskellige
ressourcer: tid, arbejdskraft, penge og ma-
terialer.
Det handler om at finde så mange data
som muligt, for skridt for skridt at supplere
formodninger med viden. Dette er ikke en
nem opgave, men som Robert Waller for-
mulerede det: ”Vi prøver ikke, at perfekti-
onere en allerede fremragende situation.
Vi prøver typisk at etablere et databaseret
evalueringssystem for samlinger, hvor der
på de fleste institutioner intet lignende fin-
des.
Derudover søger vi ikke de helt eksakte tal.
Vi søger nogle nyttige tal!”

Hvad nytter så alle de tal? 
Bevidstgørelse og strategisk værktøj
At sætte tal på en samlings værdier og på
mulige værditab, fordrer, at man først for-
mulerer dem udtrykkeligt og hermed ta-
ger stilling til, hvorfor og hvorvidt tingene
er betydningsfulde. Uden denne synlig-
gørelse er det ikke muligt at lave en rang-
følge, og dermed heller ikke, at prioritere
rationelt. Det kræver specifik viden, som
må komme fra museumsinspektører og ar-
kivarer for at kunne allokere værdier til
genstande, og ligeledes for at kunne
skønne størrelsen af værditabet, hvis gen-
standene ville blive udsat for forskelligar-
tede skader. Risikoanalysen kan hjælpe

med dette i forhold til institutionernes
overordnede opgaver, som beskrives i sats-
ningsområderne og i samlingspolitikken.
Derved sker det i en bevidst og sammen-
lignelig proces, mens det ellers kan fore-
komme som en isoleret beslutning eller
blive påvirket af individuelle præferencer
eller af usikkerhed om institutionernes
målsætninger, samt af en fordeling af ar-
bejdskraften, som kan være tilfældig eller
historisk betinget.
For institutionens ledelse giver analysen
muligheden for at identificere samlingens
forskellige enheder og deres respektive 
betydning for museets eller arkivets virke.
Det kan f.eks. være, hvor mange publikati-
oner eller udstillinger, som tager afsæt i en
bestemt samlingsdel, hvor høje indtæg-
terne er, som genereres heraf, eller hvor
vigtigt den er for renomméet.
De forskellige brugeres behov (f.eks. forsk-
ning, udlån, oplevelse) angående samlin-
gen vil også blive tematiseret. På det
grundlag synliggøres samlingens forskel-
lige funktioner og arbejdsindsatsen kan til-
rettelægges på grundlag af relevante data.
Således er risikoanalysen også et redskab,
der identificerer institutionens værdier og
potentialer og gør det muligt at formidle
til samfundet og tilskudsydere, tiltag, som
er nødvendige for at gøre disse værdier eg-
net til langsigtet brug. Kvantificeringen af
den kulturelle indsats vil forhåbentlig øge
samfundets bevidsthed om, hvilke værdier
der står på spil. Desuden kan den åbne
øjnene for udfordringens omfang og be-
fordre ens argumentation, når man søger
statens støtte og akkreditering til af løfte
opgaven. Ikke mindst, er risikoanalysen et

instrument til at understrege, at samfun-
det må vedkende sig et ansvar, hvis dets hi-
storie og tradition skal bevares som gro-
bund til udvikling af vedkommende kultu-
relle nyskabelser og innovativ forskning. Vi
må også være helt klar over, at uanset hvil-
ken form for samlingsmanagement man
bruger, vil prioriteringerne blive foretaget,
også hvis dette kun sker ubevidst eller ba-
seret på formodninger. Det var bare bedre,
hvis det i stedet for blev gjort på en koordi-
neret, databaseret måde. Ellers er det hel-
ler ikke praktisabelt at udforme en gen-
nemtænkt bevarings-/handlingsplan eller
at gennemføre en fornuftig kassation.

Hvad skal der til? Risikoanalysens 
forudsætninger
Ved symposiet, som gik forud for work-
shoppen, berettede foredragsholdere fra
mange forskellige lande om deres prakti-
ske erfaringer med udarbejdelse og imple-
mentering af bevaringsplaner og risiko-
analyser.
Efter de flestes udsagn er forudsætningen
for, at noget så omfattende som en databa-
seret risikoanalyse for museumssamlinger
og arkiver kan lykkes, en seriøs drivkraft
fra institutionens øverste administrative le-
delse, at der afsættes fornødne arbejdsres-
sourcer og at der samarbejdes uforbehol-
dent mellem alle afdelinger. Det handler
ikke om at kritisere, det handler om en
bedre forståelse for institutionens proces-
ser og opgaver. Alle, som havde udført en
risikoanalyse understregede, at det havde
været anstrengelserne værd, fordi den
havde hjulpet med at skabe overblik over
samlingerne, at synliggøre de mest rele-
vante problemstillinger og at forbedre det
tværfaglige samarbejde. Derudover har re-
sultaterne fået vedvarende og afgørende
betydning som værktøj i institutionernes
planlægning og prioritering og understøt-
ter rationel ressourcefordeling og intern
kvalitetskontrol.
På Øhavsmuseet er vi ved at gå i gang med
at udarbejde en bevaringsplan, som skal
indbefatte en vurdering af samlingens kul-
turhistoriske værdier, dens bevaringsmæs-
sige tilstand og en databaseret risikoana-
lyse. Derved er den første og vigtigste prio-
ritering allerede truffet.

Litteratur:
R. Robert Waller, Cultural Property Risk
Analysis Model. Development and applica-
tion to preventive conservation at the Ca-
nadian Museum of Nature. Göteborg Stu-
dies in Conservation 13, Göteborg 2003.

Samling på Geologisk Museum efter oversvømmelsen i 2011. Foto: Anders Fjeldberg, Universitetsavisen.
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Performancekunsten, herunder
happening, aktion, koncert m.v.,
er en genre med over 50 års hi-
storie bag sig. Trods det, er store
dele af performancekunsten her-
hjemme og i udlandet hverken
blevet købt eller indsamlet syste-
matisk af museer. Det betyder, at
en stor mængde kunsthistorisk vi-
den allerede er gået eller er i fare
for at gå tabt. Artiklen giver et rids
af en flygtig kunstgenre som sam-
lingskategori.  

At samle på performancekunst
Museet for Samtidskunst i Roskilde har det
som sit primære formål at være museum
for den nyskabende og flygtige kunst. I de
sidste par år har vores fokus været rettet
mod performancekunsten og lydkunsten,
både i forhold til samling, forskning og for-
midling. 
Museet for Samtidskunst er landets eneste
museum, der er specialiseret i performan-
cekunst som en særegen kategori, der
rummer kunstneriske udtryk som happe-
ning, aktion, deltagerbaseret perform-
ance, relationelle værker, m.m. I det sidste
par år har vi intensiveret arbejdet såvel
med visning og nyproduktion af perfor-
mances som med indsamling af væsentlige
performanceværker. Hensigten er at skabe
en ramme for forskning, indsamling og
formidling af dansk og international per-
formancekunst i al dens mangfoldighed.
Performancekunsten er opstået i et oprør
mod kunstinstitutionen og værkbegrebet,
men i dag er kunstmarkedet med til at de-
finere kategorien og dokumentationen af
den som værktypologi. 
Forskellen mellem værk og dokumenta-
tion er dog stadig til diskussion, og doku-
mentationens selvstændige betydning har
endnu ikke fundet sin plads i det museale
system eller i museernes økonomi. Så snart
en performancedokumentation produce-
res som kunstvideo eller fotografi i et beg-
rænset oplag, får den status som kunst-
værk. En samler eller et museum kan købe
værket med de fornødne visnings- og beva-
ringsrettigheder for at kunne udstille og
bevare/digitalisere værket. Det, man
køber, er i princippet visnings- og beva-
ringsretten , fordi ”originalen” af dette re-
producerbare materiale ofte forbliver
kunstnerens ejendom.

Performancekunst på kunstmuseum
Siden 1960’erne har performancekunsten
udviklet sig i krydsfeltet mellem billed-

At samle på 
performancekunst

kunst og scenekunst og udgør i dag utvivl-
somt en kunstnerisk egenart. Dette gør 
det relevant for kunstmuseer at fokusere
på netop denne tradition som musealt og
kunsthistorisk genstandsfelt, en interesse,
der i stigende grad har gjort sig gældende
siden slutningen af 1990’erne. Flere store
museer, især i USA, har vist historiske ud-
stillinger ud fra formålet at finde og for-
midle meget af den performancekunst,
der er skabt siden 1960’erne, men som
længe og i stort omfang også er blevet
glemt. 
I 1998 producerede Museum of Contem-
porary Art i Los Angeles en storstilet udstil-
ling med titlen ”Out of Actions – between
performance and the object 1949-1979”.
Udover at åbne manges øjne for perform-
ancekunsten, tilvejebragte og sammen-
satte den et kolossalt stort og delvist ukendt
materiale i en kunsthistorisk oversigtsud-
stilling.1 Udstillingen indeholdt perform-
ancedokumentation og værker i form af
film/video, fotografi, genstande og tekst. 
I de sidste par år er der skabt flere udstil-
linger og begivenheder, f.eks. den histori-
ske udstilling ”100 years” (2009) om per-
formancekunst, afholdt på Museum of 
Modern Arts satellit-udstillingssted PS1 på
Long Island i New York; desuden udstillin-
gen ”Off the Wall: Part 1 – 30 Performative
Actions” (2010) på Whitney Museum for
American Art.2

I 2008 etablerede Museum of Modern Art i
New York en afdeling for ”Media and Per-
formance Art”, og Tate Modern i London
har etableret ”The Tanks” for live perfor-
mance. Performancekunsten er desuden
integreret i mange museumssamlinger,
ofte som videoværk eller fotografi, hvor
den bidrager til fortællingen om samtids-
kunsten. 
Flere museer herhjemme har værkeksem-
pler i deres samlinger eller arkiver. F.eks.
ser man i nyophængningen på Statens
Museum for Kunst flere performancevær-

Af Sanne Kofod Olsen, direktør, 
Museet for Samtidskunst

Indsamling
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ker og –dokumentationer, f.eks. Bjørn
Nørgaards hesteslagtning, som en del af
den nyere kunst, og Museum Jorn i Silke-
borg har vist performance/happeningdo-
kumentation fra Troels Andersens Eks-
skole arkiv fra 1960’erne. 
I de 20 år Museet for Samtidskunst har ek-
sisteret, har der på museet og i relation til
dette, været begivenheder og udstillinger
med fokus på performancekunst. Doku-
mentationen af ”Festival of Fantastics”, 
Roskilde 1985, er én af grundstenene i mu-
seets arkiv- og dokumentationssamling.
Festivalen var en fluxusfestival med en
række happenings rundt omkring i Ros-

kilde. Siden har vi kurateret flere udstillin-
ger med forskellige former for lyd- og per-
formancekunst, f.eks. ”Handlinger” i 2010,
der blandt flere andre værker viste doku-
mentation fra ”Festival of Fantastics”, bl.a.
Fluxus Pieces af Ben Vautier, en genop-
førelse af en række fluxus-stykker, hvor
museet har en dokumentationsvideo fra
begivenheden samt et bearbejdet klaver
(værk). ”Handlinger” viste også Kirsten Ju-
stesens performanceinstallation Smeltetid
#5, som oprindeligt blev afholdt i 1993 på
Overgaden. Museet har siden erhvervet
værket, der består af dele fra en kjole,
bøger, dias samt metalbogstaver og doku-
mentationsfotos. 

Dokumentation – et aktuelt problem 
Der findes dog en problematik i forhold 
til performancedokumentation, som ikke
umiddelbart er synlig i disse overordnede
visninger. Dokumentation er per defini-
tion arkivmateriale og er ikke omfattet af
de samme visningsrettigheder som kunst-
værkerne. Det betyder, at museet ikke kan
udstille dokumentationen uden særlig til-
ladelse fra kunstneren. Dog kan materialet
frit stilles til rådighed for research og un-
dervisning på museet.
Fortsat finder man langt mere performan-
cedokumentation end performancevær-
ker. Da performancekunsten for små 15 år

Elmgreen & Dragset: Powerless Structures; 12 hours of white paint, 1996. Foto: Elmgren &Dragset.

Lillibeth Cuenca Rasmussen; The Present Doesn’t
exist in my mind…the future is already behind,
2009. Foto: Lillibeth Cuenca Rasmussen.

Olof Olsson: Office Work, 2010, Foto: Olof Olsson.
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siden for alvor begyndte at blive vist på ud-
stillinger og belyst i bøger, havde den i
stort omfang ligget gemt i private samlin-
ger og arkiver (ofte hos kunstnerne selv)
som filmoptagelser og fotografier. Disse
optagelser er i deres analoge formater fra
Super 8 til VHS bånd i overhængende fare
for at forgå. 
Det første skridt for overhovedet at kunne
vise, men i særdeleshed også bevare  live-
optagelser af historisk performancekunst,
er at få disse digitaliseret. 
Det står selvfølgelig ethvert kunstmuseum
frit for, om de vil udføre det arbejde, men
der opstår et problem, når museerne på
lovlig vis ønsker at digitalisere arkivsamlin-
gerne. De anerkendes nemlig ikke umid-
delbart i tilskudsmæssigt regi i forhold til
bevaring /digitalisering. Ved ansøgning til
Kulturstyrelsens digitaliseringspuljer for-
dres nemlig, at kunstmuseet ejer vær-
kerne. Men et kunstmuseum kan i mange
tilfælde ikke eje dokumentationsmateriale
af performances, da det er forbundet med
kunstneriske rettigheder og ofte mange
rettighedshavere. Man skal i alle tilfælde

Kunstparade, ACTS 2012 
– Festival for Performativ Kunst. 
Foto: Andreas Rosforth Johnsen.

have købt visningsretten, før man har lov
til at bevare og formidle værket. Det er ker-
nen i en kompleks problemstilling  i for-
hold til bevaring af dokumentationsmate-
riale af kunsthistorisk betydning.3

Museer, universiteter m.fl. sidder i dag til-
bage med viden om en mængde kunst- og
scenehistorisk materiale, som måske en-
gang blev lavet i oprør mod institutionen,
men i dag er blevet historisk, også kunsthi-
storisk, og derfor må man finde løsninger
på, hvordan man kan bevare denne del af
kulturarven. 
Se også www.festivaloffantastics.dk

1. Red. Paul Schimmel; Out of Actions – between per-
formance and the object 1949-1979, Museum of
Contemporary Art, Los Angeles, 1998. 

2. Harry Weil; ”Exhibiting Performance Art’s History”,
i PAJ – A Journal of Performance and Art, årg. 33,
no. 2, 2011, s 65-71.

3. For en problematisering omkring ejerskab og per-
formancekunst se Susannah Schouweiler; If Tutus
could Talk, i http://www.walkerart.org/ma-
gazine/2011/collecting-performance, 2011.
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2 nye bøger om Karen Blixen som er blevet
præsenteret ved Karen Blixen Museets
sommerkursus:
Karen Blixen og Sverige. Af Grethe Rost-
bøll
Om Karen Blixen og Nobelprisen (som
hun aldrig fik) og om hvordan Sverige un-
der 2. Verdenskrig blev Blixens vindue ud
mod verden.
Endnu en bog om Sverige:
Den främmande förförerskan – svenska
synspunkter på Karen Blixen. Red. Ivo
Holmqvist.

Renæssancens stænder og håndværk
Red.: Hans Blosen, Per Bærentzen og 
Harald Pors, samt Jens Vellev
Stænderbogen fra 1568 med træsnit af Jost
Amman og vers af Hans Sachs.
Med bogen foreligger den første danske
udgave af den tyske Stænderbog fra 1568.
Med Jost Ammans fine træsnits-illustratio-
ner og Hans Sachs tekster i såkaldte knit-
telvers giver den en levende beskrivelse af
samtidens stænder og erhverv. Udgaven
rummer en faksimilegengivelse af hele den
tyske førsteudgave og en komplet dansk
oversættelse – også af det indholdsrige ty-
ske forord. Herudover er der udarbejdet
kommentarer til enkeltteksterne samt et ef-
terskrift og et bidrag, der placerer værket i
dets kulturhistoriske sammenhæng.
Den originale udgave af bogen er uhyre
sjælden. I Danmark findes der blot et en-
kelt eksemplar, der opbevares på Det Kon-
gelige Bibliotek, og som har dannet ud-
gangspunkt for gengivelserne i den forelig-
gende udgave.
350 s., indb. Forlaget Hikuin, Højbjerg,
2012. Pris 250 kr.

Den Figurrige Golgatascene. En rejse gen-
nem kristendommens kunsthistorie
Af Jens Bruun
Tidligere sognepræst i Løjt i Sønderjylland,
Jens Bruun, der bl.a. er medforfatter til det
store værk Danmarks Middelalderlige Altertav-
ler har nu udgivet denne bog. Jens Bruun
har, som afslutning af det store katalog over
de danske middelalderlige altertavler, un-
dersøgt, hvilke veje Den Figurrige Golgata-
scene, et af de hyppigst sete motiver på de
danske middelaldertavler, har gennem-
løbet fra Oldkirken og indtil Reformatio-
nen i Danmark. Bogen følger motivet, fra
man i Oldkirken nyfortolkede Kristi kors-
død som en sejr. Motivet følges op gennem
den byzantinske verden og videre til Ita-
lien, hvor renæssancen skabte nye forud-
sætninger. Herfra over Alperne til en ny,
rig kunstnerisk udvikling. Og endelig til
Nordtyskland, som rummer de umiddel-
bare forudsætninger for de danske middel-
aldertavler.

80 s., indb. ill.. Forlaget Hikuin, Højbjerg,
2012. Pris 100 kr.

Fra helligbrøde til ærkeengel. Et lille leksi-
kon om kirke og symboler.
Af Hans Kruse
Symboler, lignelser og tegn. Gennem 2000
år er der inden for kristendommen samlet
en skat af smukke, grumme og forunder-
lige historier og regler. De udtrykker tidens
tro og tidens forklaringer eller udlægnin-
ger af bibelen. Dermed udgør de en væ-
sentlig side af den kristne kirkes kulturhi-
storie. Ved Reformationen blev der sat skel,
og mange af de ’katolske’ udenværker blev
forkastet og forsvandt i de følgende århun-
dreder.
72 s., indb. Forlaget Hikuin, Højbjerg,
2012. Pris 100 kr.

Røgsignaler. Krøniken om tobakken i Hor-
sens 1688-2000
Af John Juhler Hansen
”Virginia Rose i den fikse pose”. Tusindvis
af danskere husker dette slogan for den po-
pulære danske pibetobak. Den er et af
brudstykkerne i en langvarig, dramatisk og
spændende historie om tobakken i Hor-
sens. 
Tobaksindustrien var stor i Horsens. I mel-
lemkrigsårene havde Peter & Sørensen
Cigar- og Tobaksfabriker flere end 500 an-
satte og var byens største industri. Siden gik
det ned ad bakke, men to brødre gav tobak-
ken nyt liv, opbyggede en fabrik med filial i
USA og sende 90% af produktionen til eks-
port. Sidste kapitel blev skrevet, der havde
været mange tobaksfabrikker undervejs,
men i år 2000 lukkede den sidste.
281 s., indb., rigt ill. farve. Dansk Industri-
museum, Horsens 2012.  Pris 248 kr.

Da Krigen var Forbi
Af Sofie Lene Bak
I bogen fortæller forfatteren den hidtil
ukendte historie om jødernes hjemkomst
fra eksil og kz-lejre efter befrielsen i 1945.
Da danske jøder flygtede over hals og ho-
ved i oktober 1943, måtte de forlade deres
hjem og ejendele uden varsel. Bogen føl-
ger en række familiers skæbne og fortæller
samtidig historien om Danmark i den
svære overgang mellem krig og fred, hvor
sociale og humanitære idealer skulle stå de-
res prøve.
Dansk Jødisk Museum, København 2012

Nothing to Speak of. War Time Experien-
ces of the Danish Jews 1943-1945
Er titlen på den engelske udgave af Ikke no-
get at tale om, som museet udgav i 2010. Bo-
gen distribueres i Europa og USA
Dansk Jødisk Museum, København og Mu-
seum Tusculanums Forlag, København
2012

Nordisk Længsel. Møde med folkekulturen
i Sven Havsteen-Mikkelsens rejsedagbøger
og billedverden
Af Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen
Sven Havsteen-Mikkelsen var i sin kunst i
udpræget grad inspireret af den nordiske
kulturkreds, eller mere præcist af det nord-
atlantiske rum med den barske natur og
klima, fjelde og havvidder. Kunstneren
gennemløb en livslang søgen efter nordisk
identitet, de dybe rødder i nordbokultu-
ren. For Havsteen var det imidlertid ikke
blot en rejse i tid og rum til Norge,
Færøerne og Island, men også en mental
rejse tilbage til oprindelighed og autencitet
i mødet med rodfaste nordiske livsformer –
i begyndelsen af 1950’erne også ledsaget af
forfatteren Martin A. Hansen.
Bogen udgivet i anledning af kunstnerens
100-års dag, hvor en række museer i fælles-
skab har besluttet at markere og hylde
kunstnerens enestående livsværk i form af
en serie udstillinger med tilhørende kata-
log.
I: Indledning – Nordisk Længsel. 
II: Norge – Højnordisk og ældgammelt.
III: Færøerne – Fuldkommen middelalder.
IV: Island – Sagalandet
V: Grønland – Østerbygden. 
VI: Opsamling, uddybning og afrunding.
Noter, Udvalgt litteratur, Kilder og illustra-
tioner, Forfatter. 
164 s., indb., rigt ill. med fotografier, teg-
ninger og malerier fra rejserne.  Johannes
Larsen Museet, Kerteminde 2012. 
Pris 198 kr.

Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet
som læringsrum
Af Olga Dysthe (Universitetet i Bergen,
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rødderne til 1960’ernes store opbrud skal
findes i 1950’erne. Det er i 1950’erne, at
den moderne velfærdsstat begynder at tage
form, og i samme periode indtager kunst
og kulturliv en helt ny rolle.
200 s.. Gads Forlag og Golden Days 2012.
Pris 249 kr.

Breve fra Anders
Af Anders Bjørn Hansen
Omkring 6.300 danske sømænd sejlede på
verdenshavene for de allierede under an-
den verdenskrig. En af dem var Anders
Hansen, andenstyrmand på ØK-skibet Pa-
nama, og det er hans historie, der folder
fortællingen om de danske krigssejlere ud i
bogen. Søfolkenes indsat var uden sam-
menligning Danmarks største bidrag til
den allierede krigsførelse fra september
1939 til 1945.
336 s. Gyldendal 2012. Pris  299,95 kr. 

Kulturmøder ved Kap Farvel. De østgrøn-
landske invandrere og den tyske Brødre-
mission i det 19. århundrede.
Af Einar Lund Jensen, Kristine Raahauge
og Hans Christian Gulløv
Den altdominerende faktor i Kap Farvel-
områdets historie i 1800-tallet var indvan-
dringen af folk fra Sydøstgrønland. Bogen
præsenterer for første gang en samlet frem-
stilling af 1800-tallets historie for Kap Far-
vel-områdets befolkning – qavaat, dem der
var bosat i området, og uiarnrit, dem der
kom fra Sydsøstgrønland og slog sig ned
ved Kap Farvel. Bogen er tidligere udkom-
met på engelsk under titlen ’Cultural En-
counters” i serien ’Monographs on Green-
land’.
313 s. Museum Tusculanums Forlag,
København 2012. Pris 248 kr.

The Byways of the Poor
Red.: Karsten Pærregaard og Neil Webster
Taking cases from Zimbabwe, Mozam-
bique, India, Bangladesh, Peru and Mexico
– and spanning diverse spheres of interac-
tion: between donors and beneficiaries, lo-
cal authorities and citizens, employers and
employees, as well as between different so-
cial and ethnic groups – the contributions
in this volume focus on people’s struggles
to alleviate their poverty or to deal with si-
tuations of hardship and privation.
304 s. Museum Tusculanums Forlag,
København 2012. Pris 300kr.

Modstanden. Valgene der skilte. Om besæt-
telsestidens kampe
Af Henning N. Larsen
Portrætter og dramatiske hændelser fra
modstandskampen 1940-45, først og frem-
mest fra det syd- og sønderjyske område,
men også med afstikkere til både Fyn og

Norge), Nana Bernhardt (Statens Museum
for Kunst) og Line Esbjørn (Thorvaldsens
Museum)
Hvad sker der, når børn og unge ikke er
passive modtagere, men aktivt bruger
kunst og kultur på museerne? En dansk-
norsk pædagogisk fagbog undersøger,
hvordan dialogbaseret undervisning på
danske museer er med til at understøtte
elevers aktive læringsprocesser.
Thorvaldsens Museum, Skoletjenesten,
København 2012.

”Hans, stolen og verden” – en børnebog
om Hans J. Wegner
Af Anne Blond (tekst) og Birgitte Haahr
(illustrationer)
Vandtårnet i Tønder med den permanente
samling af den danske møbelarkitekt, tøn-
dringen Hans J. Wegner besøges af såvel
det voksne publikum som af børn og unge.
Med udgivelsen bliver stolene og historien
bag dem nu også fortalt for børn i alders-
gruppen 3-11 år. Det er hensigten, at både
vandtårnet såvel som Hans J. Wegners stole-
design på denne måde bliver mere ved-
kommende for museets yngste publikum,
og at bogen på længere sigt kan lægge ki-
men til en grundlæggende interesse for
håndværk, design og kunst.
Kunstmuseet i Tønder, Museum Sønderjyl-
land 2012. Pris 98 kr. Bogen er oversat til
både engelsk og japansk.

Nyborg kort fortalt i kort
Niels Høirup – i samarbejde med Østfyns
Museer
Bogen fortæller gennem kort og tekst hele
historien om Nyborg fra grundlæggelsen
omkring 1170 til de sidste gadegennem-
brud i 1940’erne, hvor den gamle fæst-
ningsby var blevet til en færge- og over-
fartsby, på en overskuelig, håndgribelig og
let tilgængelig måde. 
Historien ligger faktisk fuldt synlig i den
bevarede byplan og det historiske centrum,
men man skal naturligvis vide, hvad man
ser efter. Bogen er tænkt som et brugsred-
skab, en feltguide man tager med på van-
dringer i byen og på voldene. Men samtidig
en bog, der kan forberede og inspirere til
besøg. 
Rigt ill. Østfyns Museer, Nyborg Slot, 2012

1950’erne
Af Hanne Reintoft, Klaus Rifbjerg, Hans
Hertel, Maria Marcus, Pernille Stensgaard,
Niels Arne Sørensen, Rasmus Mariager, 
Michael Fjeldsøe, Morten Michelsen, Jens
Tang Kristensen og Liza Burmeister 
Kaaring
1950’erne er temaet for årets Golden Days-
festival. Det er en periode, som rummer
store visioner for fremtiden, og mange af

København. Beretningen om bl.a. den
unge Herman Boye-Møller, læreren der
blev angivet af en kollega, der også udgav
sig for at kæmpe mod tyskerne. Bogen gi-
ver et enestående indblik i de vilkår, mod-
standsbevægelsen arbejdede under.
260 s. Nyt Nordisk Forlag, 2012. 
Pris 299,95 kr.

Det sorteste hjerte
Af Ulrik Langen
Mod slutningen af 1700-tallet begynder 
enevælden med kronprins Frederik i spid-
sen at slå hårdere ned på kritikere af styret.
Skribenter som P.A. Heiberg og Malthe 
Conrad Bruun landsforvises. Men under
de kendte intellektuelle findes også en un-
dergrund af almindelige borgere, der ytrer
deres utilfredshed. En dramatisk og tragisk
historie om en porcelænshandler i Køben-
havn, der knuses af enevælden og mister
alt. 
256  s. Politikens Forlag, 2012. 
Pris 300 kr.

De kongelige møntsteder Altona og Køben-
havn 1813-1873
Af Michael Märcher
Bogen udgør den første historiske under-
søgelse af de kongelige møntsteder i
København og Altona i Holsten perioden
1813-73. Møntstederne var vitale produkti-
onsanlæg i datidens samfund, hvor penge-
væsenet var baseret på ædelmetal. Bogen
analyserer møntstedernes fremstillingstek-
nik og møntproduktionen i penge-, tekno-
logi- og virksomhedshistorisk perspektiv.
350 s. Syddansk Universitet, 2012. 
Pris 398 kr.

Across the North Sea. Later Historical Ar-
chaeology in Britain and Denmark
Af Henrik Harnow, David Cranstone, Paul
Bedford og Lene Høst Madsen
What are the challenges facing archaeolo-
gists looking at the remains of the last 500
Years? The result of a conference in 2009
“Across the North Sea” contains 24 papers
from 28 leading archaeologist, historians,
curators and heritage managers from Bri-
tain and Denmark, and explores a wide
range of issues – including the develop-
ment of the discipline and current practice
in both countries, together with a range of
case studies, and discussion of future direc-
tions.
344 s. Syddansk Universitet, 2012.
Pris 300 kr.

Chinese lacquerware in The National Mu-
seum of Denmark
Af Joan Hornby
The Danish National Museum’s collection
of lacquer work from East Asia comprises
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some 350 works, more than half of which
come from China. The purpose of this
book is to present the collection to resear-
chers and interested members of the pub-
lic. Chronologically the collection covers
the period from the end of the 14th cen-
tury to the middle of the 20th century. It
consists chiefly of red carved lacquerware
(tihong), but also contains many examples
of lacquer work made using other tech-
niques.
297 s., ill. Farve, heftet, stort format. Syd-
dansk Universitetsforlag, Nationalmuseet,
Ethnographical Series, vol. 21. 2012. 
Pris 349 kr.

Saxo og hans samtid
Red.: Per Andersen og Thomas K. Heebøll-
Holm
Netop fordi middelalderens krønikeskri-
vere tilpassede deres beskrivelser af verden
og tidens tankegods  til nye udfordringer
og politisk bekvemme mål, indeholder hi-
storiske kilder som Saxos Danmarkshisto-
rie vigtig information om samtidens sam-
fund. Ville man som Saxo bruge sin histo-
rieskrivning til at overbevise andre om en
bestemt opfattelse af tingenes tilstand,
måtte fremstillingen indeholde så meget
sandhed, at den virkede troværdig for mod-
tageren af budskabet.
300 s. Aarhus Universitetsforlag 2012. 
Pris 299,95 kr.

Tænkepause. Hurtig viden uden filter
Aarhus Universitetsforlag sælger små bøger
i Netto for 20 kr., en ny hver måned.
September: Hans Jørgen Schantz: Frihed.
Oktober: Hans Jørgen Olesen: Netværk.
November: Mathias Clasen: Monstre.
December: Gert Tinggaard Svendsen: Tillid
Januar: Dorthe Kirkegaard Thomsen: Livs-
historien
Februar: Mikkel Thorup: Fjendskab.
Aarhus Universitetsforlag 2012-2013

Museologi på Norsk. Universitetsmuseenes
Gjøren
Red.: Anita Maurstad og Marit Anne Hauen
Forord : v.  Anita Maurstad, Marit Anne
Hauen, Axel Christophersen, Morten Stef-
fensen, hhv. Tromsø Museum – Universi-
tetsmuseet og NTNU Vitenskapsmuseet.
Om forfatterne.
Anita Maurstad og Marit Anne Hauen:
Universitetsmuseenes gjøren. Om redska-
per og relasjoner i museenes kunnskaps-
produksjon. Referanser.
Eli Kristine Økland Hausken, Anne Kari
Skår og Morten Steffensen: Den didaktiske
gjøkunge. Referanser.
Frode Soraas: Evig Liv. Egyptsamlinga og
utstillinga på Bergen Museum, Universitet i
Bergen. Referanser.

Morten Steffensen: Kunnskapslarm. Refe-
ranser.
Arnfinn Stendahls Rokne: Skrifta på veg-
gen. Skriveprocess og museumsutstilling.
Referanser.
Marianne Nitter: Tverrfaglig formidling av
klimarelaterte problemstillinger. Referan-
ser.
Hans Dam Christensen: Mellem formidling
og kommunikation? Eller fra autoritativ vi-
den til forhandlet viden på museer. Refe-
rencer.
Mariann Mathisen: Med M/S Polstjerna til
vanns og til lands – og på museum. Narra-
sjon, materialitet og nettverksrelasjoner.
Referanser. Internett. Planverk. Kilder.
Grete Lillehammer: ”Ta den ring og la den
vandre…” Fra fast kulturminne i landska-
pet til løst kulturminne i et museumsmaga-
sin. Referanser.
Hanne Hammer Stien og Kristine Orestad
Sørgaard: Kultiverte gjenstander og nær-
værende ting. Museumsmaterialisering,
museumsformidling og utstoppede dyr. Re-
feranser.
Hans-Jakob Ågotnes: Museet som kunn-
skapsarena. Kunnskapsinteresser, samling
og utstilling ved Bergens Museum 1825-
1900. Referanser.
Brita Brenna: Gjort er gjort. Universi-
tetsmuseene post factum. Referanser.
237 s., heftet, ill. farver. Akademika forlag,
Tronheim, Norge, Pris 350 Nkr.  www.aka-
demikaforlag.no

Hjärtats härdar. Folkliv, folkmuseer og
minnesmärken i Skandinavien, 1808-1907
Af Mattias Bäckström
Ph.D. afhandling, Göteborgs Universitet.
Afhandlingen er udkommet på svensk med
summary in English.
Göteborgs Universitet, Box 200, 
SE-405 30, Göteborg, Sverige. 2012

Kataloger/Publikationer udgivet i 
forbindelse med udstillinger
Claus Ørntoft: Tre løver og Ni Hjerter.
Skulpturinstallation til Marselisborg Slots-
park
Af Else Marie Bukdahl
Gave fra bl.a. Aarhus Kommune i forbin-
delse med Dronningens 70-års dag. På A-
malienborgmuseet vises udstilling der føl-
ger projektet og kunstnerens arbejde og i
den anledning er udgivet dette hefte.
52 s., heftet, ill. Amalienborgmuseet,
København 2012. 
Pris 20 kr.

Kaspar Bonnén. Everything Changes
Katalog til udstillingen (til 25.11.) med
tekstbidrag af Camilla Jalving, Marie Nip-
per og Kaspar Bonnén.
48 s., ARoS, Aarhus. Pris 49 kr.

BEAT m. Jørgen Angels fotografier 
1966-1983
I forbindelse med udstillingen er udgivet
bogen med billeder og fortællinger om
nogle af de største musikere fra tiden. Mu-
sikjournalisten Martin Blom Hansen har
skrevet bogen på baggrund af Jørgen An-
gels fortællinger om et miljø og en tid, der
rokkede ved verden og fik enorm betyd-
ning.
272 s., rigt ill. Den Gamle By, Aarhus 2012.
Pris 299 kr.

Bjørn Wiinblad – lyst og livsværk
I forbindelse med udstillingen (til
24.2.2013) er udgivet bog med samme titel
med forord af Lise Seisbøll, bidrag af kura-
tor Pia Wirnfeldt og journalist Lars He-
debo Olsen.
Danmarks Keramikmuseum, 
Middelfart 2012

Pladecovers – Vinylens Revival
Red.: Lars Dybdahl og Laura Liv Weikop
Foruden redaktionen er bogens forfattere
Nils Frederiksen, Peter Michael Hornung,
Ole Lindboe og Christine Rosenlund. Bo-
gen er udgivet i forbindelse med udstillingen
på Designmuseum Danmark (til 29.12.).
Forlaget Vandkunsten, København

Mexicanske dæmoner og dansende skelet-
ter. Dr. Lakra i dialog med Posada
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 6.1.2013) er udgivet katalog med
billeder af Posada og Dr. Lakra. Forord af
Folke Kjems og tekst af Mette Haakonsen.
96 s., rigt ill. Holstebro Kunstmuseum 2012

Rum og form. Robert Jacobsen 100 år
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 31.1.2013) er udgivet rigt illustre-
ret katalog
KUNSTEN Museum of Modern Art Aal-
borg, 2012

BeautiFULL – My Combine Side
Udstillingen af Ulla Diederichsens værker
ledsages af en bog med samme titel med
billeder og tekst af kunstneren. Bogen ind-
ledes af kunsthistorikeren Eva Pohl og om-
fatter en antologidel, hvor 10 forfattere
hver bidrager med en tekst på 1001 ord om
den ufrivillige tvang. Blandt forfatterne er
Fay Weldon, Erica Jong, Karin Wieland og
Lubna Ahmad Al-Hussein.
Kvindemuseet i Danmark, Aarhus, 2012.
Pris 289 kr.

Maja Lisa Engelhardt: Tågen letter
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 9.12.) er udgivet katalog, hvori
man bl.a. kan se gengivelser af samtlige 24
værker, som er skabt til udstillingen. Erland
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[detaljer]
Til udstillingen [detaljer]  (til 17.3.2013)
er udgivet katalog. Artikler af Thomas Le-
derballe, Peter Brix Søndergaard og Steen
Hammershøy Andersen. Forord af Karsten
Ohrt. Dansk med engelsk oversættelse.
98 s., rigt ill. Den Kongelige  Kobberstik-
samling. Statens Museum for Kunst,
København 2012.
Pris 68 kr.

Odin Teatret. Et dansk verdensteater
Red.: Erik Exe Christoffersen
I forbindelse med udstillingen ”Odin Teat-
ret: teatret i verden – verden i teatret”  ud-
gives denne antologi.
Teatermuseet i Hofteatret, Aarhus Univer-
sitetsforlag 2012.

Teatermuseet i Hofteatret/webtekst 11
Anne Middelboe Christensen: Odins outsi-
derlogik
Artiklen trækker linjer ind i Odin Teatrets
snart 50-årige virke og perspektiver ud til
det øvrige danske teaterlandskab.
Artikeln kan hentes på: http;//www.teater-
museet.dk/main.asp?id=993

Tidsskrifter
Nyt om Arbejdermuseet, september-de-
cember 2012, nr. 3
Red.: Preben Sørensens (ansv.)
Louise Karlskov Skyggebjerg: En begiven-
hedsrig tid (leder).
Omtale af udstillingen ’To malere – to
landsdele – to udtryk’.
Katrine Madsbjerg: ABA flytter igen – til
større lokaler i Tåstrup.
Et spændende job med mange højdepunk-
ter. Forvalter John Larsen ser tilbage.
Fra arbejdere til medarbejdere. Konfe-
rence på museet.
Hanne Abildgaard: Forskningsprojekt om
Barbermaleren John Christensen.
Nyt fra museet.
Udkommer 3 gange om året. Arbejdermu-
seets Venner.

Fund&Fortid. Arkæologi for alle. 
Nummer 3, 2012
Red.: Niels Bødker Thomsen (ansv.)
Hans Dal (gæsteleder): Nyt undersøisk
fund i Gamborg Fjord.
Jens Nielsen, Kalundborg Museum: Halv-
gjort arbejde. Udgravning af Stammebåds-
pladsen.
Ulla Mannering, Nationalmuseet: Guld-
gubber og dragter.
Jan Andersen: Slidsten.
Niels Bødker Thomsen: Nyt fra forenin-
gerne.
Jan Andersen: Formandens Klumme – tid
til eftertanke.
Udkommer 4 gange om året. Sammenslut-

Porsmose har skrevet artikel om kunstne-
ren. I kataloget indgår yderligere en lang
række gengivelser af kunstnerens værker,
især monotypier, kunstnerens egne foto-
grafier, samt uddrag af hendes dagbøger.
Desuden liste over separatudstillinger, ud-
smykninger og bibliografi.
104 s. Johannes Larsen Museet, Østfyns
Museer 2012. Pris 128 kr.

Selvportræt
Til udstillingen med samme titel  (til
13.1.2013) er udgivet katalog. 
Poul Erik Tøjner: Forord. – Helle Cren-
zien: Selvportræt/Introduktion til udstillin-
gen. – Eleanor Nairne: Kend dig selv. -
Finn Skårderud: Selvets portrætter. -  Liz
Rideal: Gyldne år? 1905-1950: en ikke-digi-
tal verden. Selvudtryk, selvpromovering,
selvbevarelse. – Marco Pierini: Das malt ich
nach meiner Gestalt. Selvportrættet fra
1960’erne til i dag, en hurtig ekskurs. –
Værker. – Værkfortegnelse.
128 s., heftet, gennemill. farve. Louisiana,
Humlebæk.  Louisiana Revy 53. årg. Nr. 1,
2012

ERRÓS MEKANIK. Collage – Montage –
Assemblage
Til udstillingen med samme titel (til
30.12.) er udgivet katalog med tekst af Tine
Blicher-Moritz og kurator Danielle Kvaran,
Reykjavik.
28 s., ill. Nordatlantens Brygge, 
København 2012

Marie Krøyer – der skal mod til at have ta-
lent
Af Mette Bøgh Jensen
Bog om kunstneren Marie Krøyer der føl-
ges op af en mindre udstilling af museets
egne værker med og af Marie Krøyer (til
1.9.2013). 
Skagens Museum, 2012

Magnus i Vester Hjerk
Bog ”Rundt om” med fotografier af Preben
Stentoft og novelle af Hans Otto Jørgensen
udgivet i  forbindelse med udstillingen (til
16.12.) med fotografier af livet på et lille
husmandssted i Salling. Gennem 7 år har
fotografen fulgt den gamle Magnus.
Skive Kunstmuseum, 2012

Willy Ørskov. Bøjninger, 1967-1985
I forbindelse med udstillingen med samme
titel (til 30.12.) er udgivet  katalog, der gi-
ver nye vinkler på Ørskov gennem bidrag
af kunsthistorikerne Pernille Albrethsen og
Camilla Jalving. Udstilling og katalog er re-
aliseret i samarbejde med Ørskovs enke,
Grethe Grathwol.
Sorø Kunstmuseum, 2012

ningen af Danske Amatørarkæologer
(SDA) www.arkaeologi-sda.dk

Katalog. Journal of Photography & Video.
24.2., 2012
Red.: Jens Friis og Ingrid Fischer Jonge
Larry Clark. Stills from Tulsa (1968) and
Los Angeles (2003-2006)
Jens Friis: The Good Life of Urs Lüth
Jón Proppé: On the Slow Progress of the
Photografic Arts in Iceland – a talk for
Ljósmyndadager, February 2012.
Ingrid Fischer Jonge: FotoTriennale.dk
The  Good Life. Det gode liv.
Exhibition Reviews.
Udkommer på dansk og engelsk.
Udkommer 3 gange om året. Museet for
Fotokunst, Brandts, Odense.
katalog@brandts.dk

Natur og Museum, nr. 3, Sept. 2012
Red.: Thomas Secher Jensen, Theis Ander-
sen, Charlotte Clausen, Morten D.D. Han-
sen, Inge-Marie Høi
Myrer i Danmark
Af Mogens Gissel Nielsen og Rune Larsen
Hæftet om myrer i Danmark er fuld af
overraskende viden om de små dyr for den,
der ikke på forhånd kender meget til deres
levevis. Samtidig giver hæftet mulighed for,
at fagpersonen kan fordybe sig og blive klo-
gere på de godt 54 arter, der er beskrevet.
En feltnøgle bagest i hæftet gør det desu-
den muligt at grovbestemme arterne.
Udkommer 4 gange om året. Naturhisto-
risk Museum, Aarhus. Abonnement 198 kr.,
løssalg 60 kr. www.nathist.dk

Nomus 3/2012. September. 25. årgang
Red.: Grethe Post, Inge Kristensen, Val-
borg Sandberg, Susan Jonsen, Esben 
Aarsleff, Pernille Pantmann og Finn Erik
Kramer
Inge Kristensen: Krigsveteran Hans Mad-
sen, Meløse
Finn  Erik Kramer: Tjæreby er blevet ældre.
Finn Erik Kramer: Hvideslægtens gårde og
gods i Nordsjælland. Kildegengivelser. Lit-
teraturhenvisninger.
Esben Aarsleff: Giv os mere affald! – Ud-
gravning af huse fra bronzealderen.
Den nye særudstilling i Frederiksgade: Fra
glasplade til iPhone.
Udkommer 4 gange om året. Nordsjæl-
landsk Museumsforening, Folkemuseet,
Hillerød. www.folkemuseet.dk. 

SFINX. 35 årg., 2012, nr. 3
Red.: Anne Marie Carstens, Pernille
Carstens, Bo Dahl Hermansen, George
Hinge, Thomas Hoffmann, Jens 
Krasilnikoff og Louise Mejer
Oliver Dietrich, Cigdem Köksal-Schmidt,
Jens Notroff og Klaus Schmidt: Drevet af
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tro. En spændende undersøgelse af hellig-
dom fra yngre stenalder i det sydøstlige Tyr-
kiet.
Ib Friis: Hunulven og løven. Et gådefuldt
mindesmærke i Etiopien nær Tanasøen.
Lars Bjørneboe: Jakob Philipp Fallmerayer
– og albanerne i Grækenland. Et nærstudie
af Fallmerayers liv og levned.
Lise Bek: Et paveligt Paradis. Avignon i Syd-
frankrig var i 1300-tallet centrum for den
pavelige magt.
Tine Bagh: Flinders Petrie – og byen Mem-
phis. En tidlig udgravning i Memphis fore-
taget af Matthew Flinders Petrie 1908-13.
Carsten Bach Nielsen: Naturbeskyttelse
Anno 1800. I den tyske slotspark i Wörlitz.
Bagsideartikel: Margit Bendtsen: Astrono-
misk. Athens astronomiske Observatorium.
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Priser

Designmuseum Danmark, København
Skt. Loye Prisen 2012
Blev uddelt 24. august. Den prestigefulde
talentpris på 100.000 kr. blev overrakt af
H.K.H. Kronprinsesse Mary på vegne af
Kjøbenhavns Guldsmedelaug til en talent-
fuld guldsmed, sølvsmed eller ædelmetal-
formgiver. Modtageren af Skt. Loye Prisen
er udvalgt af en jury bestående af seks per-
soner indenfor faget. De nominerede var:
Annette Dam, Helen Clara Hemsley, Bir-
gitte Holmsteen, Marie-Louise Kristensen
og Signe Frese Bülow Andersen. De har
alle indleveret en række værker, der på
hver deres måde illustrerer nytænkning i
designet samt en anderledes tilgang til
både det visuelle udtryk og kunsten. Vinde-
ren blev Annette Dam.

Personalia

Give-Egnens Museum
har ansat Tea Dahl Christensen fra
1.9.2012 som Ph.d.studerende. Det over-
ordnede emne for Ph.d.-projektet er den
danske dragon som helteskikkelse og myte
– hvordan dragonens rolle og opfattelsen
af dragonen har udviklet sig, fra krigen
1864 og frem til i dag.

Overgaden Institut for Samtidskunst,
København
Har udpeget Merete Jankowski som leder
den 1. november 2012. Merete Jankowski
kommer fra en stilling som rektor for Det
Fynske Kunstakademi og har en baggrund
som kunsthistoriker og kurator.

Efterlysning

Arken Museum for Moderne Kunst, Ishøj,
København
Efterlyser ’din historie om Carl-Henning’. 
I 2013 ville den danske Cobra-maler Carl-
Henning Pedersen være fyldt 100 år, og det
fejres med en stor udstilling på ARKEN. 
I den forbindelse leder museet efter histo-
rier om Carl-Henning Pedersen. Har man
kendt ham eller mødt ham eller har noget
at fortælle – så skriv til chp@arken.dk

Digitalt

Museet for Samtidskunst, Roskilde
Den 26. oktober lancerede museet sit nye
udstillingswebsite til netkunst Net.Specific
ligesom der var åbning på sitets første ud-
stilling Communication Paths. 
Museet ønsker med udstillingswebsitet at
udvide sit udstillingsområde til også at in-
kludere internettet – både ved at inddrage
netkunsten som kunstform og ved at bruge
nettet som udstillingsrum. www.netspeci-
fic.net

Forskning/Arkæologi

Odense Bys Museer
I slutningen af 2011 modtog museet en be-
villing fra Kulturstyrelsen på 457.000 til et
tværvidenskabeligt forskningsprojekt om
den danske landsbydannelse i jernalder og
middelalder.
Projektet har nu været i gang i nogle måne-
der og indsamlingen af materiale fra Fyn
og øer understreger at der er god grund til
at revidere historien. I Rinkeby ved Ringe

Udkommer 4 gange om året. 
Fonden Orbis Terrarum, Aarhus 
Universitet. 
Abonnement 325 kr., løssalg 80 kr., 
rejsenummer 110 kr. 
sfinx@tidsskriftetsfinx.dk

SKALK, Nr. 4, August 2012
Red.: Christian Adamsen
Claus Skriver/Per Borup: Fjordbundens
Skatte. Både mennesker og redskaber har
utvivlsomt været bemalet i Jægerstenalde-
ren, men det er sjældent det kan påvises.
Anders Hartvig: Kostbart tab. Om et ene-
stående stykke hesteudstyr.
Lars Christian Bentsen: Låsbue.
Niels Axel Boas: Kniven i mosen. Et udsøgt
pragtstykke af høj kunstnerisk værdi.

Kronik: Jens Henrik Koudal: Hver fugl syn-
ger med sit næb. I renæssancen blev vise-
bøger moderne, men senere bredte skik-
ken sig til bredere lag.
Bagsideartikel: Christian Adamsen: Søens
Bytte.
Udkommer 6 gange om året. Tidsskriftet
SKALK, Højbjerg. 
www.skalk.dk  
Abonnement: 280 kr..

ICOM e-newsletter 27 og 28, august-sep-
tember 2012
Kan findes og bestilles på http://archives
.icom./e-newsletter/e-newsletter.html.
Abonnement kan bestilles på:
http://archives.icom.museum/enewslet-
ter(unsubscribe.html

har en lang række udgravninger afsløret
dele af Danmarks [hidtil] ældste eksiste-
rende landsby foruden jernalderens for-
gænger hertil.

Odense Bys Museer
På Voldtofte-egnen på Sydvestfyn havde 
35 amatørarkæologer i 2012 fundet otte
såkaldte stangknapper samt en tandstikker
af guld samt tre pragtøkser af bronze og
dele af en stor bronzekniv. Bronze- og guld-
genstande kan dateres til yngre bronzeal-
der -  ca. 800 f.Kr. og de blev fundet på syd-
siden af en overpløjet gravhøj. Det er sand-
synligt, at de stammede fra en eller flere
grave, der er blevet beskadiget af ploven
ved den intensive markdrift. Ved museets
undersøgelse fandt man intet bevaret spor
af grave eller andet, som kunne give forkla-
ring på bronze- og guldsagernes tilstede-
værelse. Alle spor var slettet af plov og
harve og tidens tand.
Den høj, på hvis sydside genstandene blev
fundet, blev undersøgt. I højens midte
fandtes en solidt konstrueret kiste af sten,
og heri lå en kremeret mand med en ra-
gekniv, en dolk, en lille kniv og en smykke-
nål af bronze. Genstandene viser at den
døde blev begravet omkring 1000 f.Kr., og
han må være blandt de første fynboer, der
blev begravet i brændt tilstand.

Roskilde Museum
Skattefund fra ældre germansk jernalder
bestående af ringe, mønter, sølvbarrer samt
flere hundrede ituklippede og omsmeltede
sølvgenstande fundet på mark i Lejreområ-
det. Detektorfund af amatørarkæologer.
Skatten lå deponeret i et lerkar, der kunne
optages som præparat til videre under-
søgelse på museet.

Meddelelser
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Skovgaard Museet, Viborg
2.11.2012 til 15.1.2013

Viborgere
Udstillingen viser selv-

portrætter skabt af bor-

gere med bopæl i Viborg

Kommune og markerer

museets 75 års jubi-

læum. Landsholdstræner

Ulrik Wilbek er blandt de

94.000 borgere, der er

inviteret til at udstille sit

selvportræt. Museet har i

efterårsferien tilbud på

undervisning i por-

trætkunsten.

Den brugerinddragende udstilling er inspireret af en udstilling på kunstmu-

seet AGO i Toronto, Canada. Museet havde succes med at invitere byens

borgere til at bidrage med et selvportræt og udstillingen skabte diskussion

om kunsten og museets rolle. På samme måde vil Skovgaard Museet med

udstillingen gerne engagere Viborgs borgere til at forholde sig til, hvad de

kan bruge Skovgaard Museet til. I løbet af udstillingen vil der bl.a. blive til-

budt workshops med kunstnere, der kan give gode råd om hvordan man

kan lave et selvportræt.

Vejle Kunstmuseum
Til 18.11.

Laterna Magica. Tre færøske kunstnere
Udstilling med tre færøske kunstnere: Sigrun Gunnarsdóttir, Astri Luihn og

Edward Fuglø. Udstillingen består af malerier i store formater og en digital

film-installation.

Udstillingens titel henviser til det latinske ord for en magisk lanterne eller 

en tryllelygte, forløberen for lysbilledapparatet. De billeder der opstod, fik en

blafrende nærmest spøgelsesagtig effekt og en mystisk stemning. Dette græn-

seland – eller skyggeverden – har

overraskende mange paralleller

til den måde de nulevende

færøske kunstnere arbejder på,

ikke mindst til de særprægede

universer, de lader deres figurer

indgå i. 

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,
Hillerød
Til 31.12.

Det kejserlige Kina
Udstillingen viser Prins Gongs Palads i Beijing hvor de centrale rum er instal-

leret på museet.

I 1852 overtog Prins Gong et af Beijings storslåede paladser. Udstillingen for-

tæller om Prins Gong, hans liv og hans tid. En del af udstilling fortæller om

århundredets dansk-kinesiske relationer.

Ribe Kunstmuseum
Til 6.1.2013

Nordiske Stemninger. 
Maleren Havsteen-Mikkelsen 100 år
Udstillingen er omtalt i Danske Museer nr. 4 i en fælles omtale af ”Nordiske

Stemninger” i anledning af kunstnerens 100 års dag.

Nikolaj Kunsthal, København 
Til 27.1.1013

Eva Koch: I Am The River
Et brusende vandfald fosser ned fra kunsthallens hovedskib I en uendelig liv-

givende kaskade. Med udstillingen bringer Eva Koch det islandske vandfald

Skógafos ind i Nikolaj Kunsthal.

’I Am the River’ er en ny totalinstallation af den danske videokunstner Eva

Koch. Den består af kæmpemæssig videoprojektion på et lærred, der op-

spændes i en af hovedskibets hvælvede buer i fuld bredde fra gulv til loft. På

lydsiden høres vandmassernes brusen. Vandfaldet er optaget i slow motion,

fem gange langsommere end en naturlig gengivelse, så man kan følge van-

dets rolige fald som et meditativt forløb, hvormed værket kredser om forhol-

det mellem tid, bevægelse og liv.

Udstillinger

Forskning/Arkæologi

Vesthimmerlands Museum, Aars
I Skarp Salling  udgraver museets arkæologer dele af en stor bo-
plads fra jernalderen med bevarede stenlægninger og husgulve.

Arrangementer

Fuglsang Kunstmuseum
Jul på Fuglsang, 8. og 9. december 2012, kl. 11-16
Det årlige kulturelle julemarked for hele familien på Fuglsang
Gods. Der bydes på klippe-klistre, musik, børneteater, guidede
kunst-ture, ponyridning, fortælletæppe, foredrag og hestevogns-
kørsel. Boder med kunsthåndværk, helse, design samt fødevarer,
vine og delikatesser. Alt sammen krydret med kunstudstillinger og
julekoncerter. Storstrøms Kammerensemble, Fuglsang Kunstmuse-

um og Fuglsang Herregård skaber sammen dette årlige fælles uni-
vers af kulturel julehygge. Se www.fuglsangkunstmuseum.dk

Odense Bys Museer
Udstillingen ”De Vilde Svaner” baseret på H.C. Andersens eventyr
og H.M. Dronningens decoupager og dragter til filmen af samme
navn er på sin verdenstourné nået til Rusland. Udstillingen vil
kunne ses i Skt. Petersborg til 2.december.

Nikolaj Kunsthal, København
”Die Irren Sind Los: europæiske fluxuskoncerter”.  For 50 år siden
lagde Nikolaj Kunsthal hus til nogle af de første Fluxuskoncerter
overhovedet. For at fejre 50 året markeres det med en tre ugers
Fluxus-minifestival med et interaktivt arkiv over 480 Fluxus-per-
formances præsenteret i ramme af samtidig musik, film og live-per-
formances.  3.11.til 25.11.

Meddelelser

Edward Fuglø: 
’The Luncheon on the Grass

with Manet & Friedrich’.
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Museum Jorn, Silkeborg
Til 2.9.

Jacques Calonne. Tegninger
Jacques Calonne (f. 1930) er en belgisk kunstner, komponist, skuespiller, lo-

gografist og forfatter.

Calonne deltog, i en alder af blot 19 år, på den første belgiske udstilling af

Cobra-gruppen, som blev vist på Palais de Beaux-Arts i Bruxelles i 1949. Han

knyttede sig med det samme til kunstnergruppen – og blev dets yngste med-

lem.

Museet har til denne udstilling i museets tegningsgalleri lånt 57 værker di-

rekte fra kunstnerens hjem. Alle værkerne er arbejder på papir og har si-

gende, ofte lange titler. Værkerne spænder fra 1956 frem til 2010. Sammen

fremstår værkerne som et harmonisk hele, der dækker en fortsat eksperi-

menterende og markant kunstner.

Den Gamle By, Aarhus
Til 31.12.

Hjemløs – det er her jeg bor
Den Gamle By viser i forvejen boliger og fortæller boligens kulturhistorie gen-

nem mere end 500 år. Med udstillingen af en hjemløs ’bolig’ er museet nu

med til at formidle et væsentligt og nærmest skjult stykke danmarkshistorie.

Samtidig er museet også med til at give taletid til et menneske, der normalt

ikke bliver hørt.

Ulrik er hjemløs og har boet i tilfældige skure og hjørner de sidste mange år.

Nu flyttes hans interimistiske bolig til en baggård i Den Gamle By og åbnes for

museets gæster. Her kan man opleve, hvordan man bor og lever, når man

ikke har fast adresse eller tag over hovedet.

Udstillingen suppleres af en billedfortælling, der viser et døgn i en hjemløs’ liv.

Foreningen ”Oplysning om Gadeliv”, Værestedet i Jægergårdsgade, Aarhus

og Den Gamle By har arbejdet tæt sammen om dette projekt.
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Morslands Historiske Museum, Dueholm Kloster, 
Nykøbing Mors
1.12. til 30.12.

”Ved den søde grød” 
– juleudstilling
Hr. Nissen Næsen og Fru Nix Pille er

tilbage på Dueholm Kloster. Sidste år

holdt de en dejlig jul i Skarregaard på

Nordmors med kunsten at skrive

kærestebreve og bage pebernødder.

I år undersøger de gravhøjens hem-

meligheder og indbyder alle børn til

at komme og hjælpe med at finde

hjem til jul.

Teatermuseet i Hofteatret, København
Til 31.3.2013

Odin Teatret: teatret i verden – verden i teatret
Udstillingen giver eksempler på nogle af de mange og mangeartede forestil-

linger fra de sidste 50 års Odin Teatrer og fortæller om en lokalt forankret 

teaterinstitution og om et kunstnerisk forskningslaboratorium, der er i kon-

stant dialog med hele verden. Odin Teatret udgør både lokalt, nationalt og

internationalt en af de mest spændende institutionelle udviklingshistorier i

nyere tids teater- og kulturliv. Det afspejles også i to andre indslag i udstillin-

gen: Halfdan Rasmussens digt Odin og Erik Exe Christoffersens film Erobrin-
gen af anderledeshed.

I forbindelse med udstillingen er udgivet bog – se publikationer.

Folkemuseet, Hillerød
Til 31.1.2013

Fra Glasplade til iPhone – Et fotografisk portræt af 
egnen omkring Hillerød
Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem museet og det nyligt etablerede

”Lokalhistorisk Samvirke i Hillerød og Omegn”.

Udstillingen viser mange forskellige sider af menneskers liv, som det er skil-

dret i fotografier fra egnen fra midten af 1800-tallet til vore dage.

Udstillingen fortæller indledningsvis lidt om kameraets historie og om egnens

geografi og natur og viser postkort fra 1900-tallets start op mod billeder fra

august 2012. Derefter livets forskellige faser, som det skildres i de billeder, der

findes i arkiverne. Billederne flankeres af

genstande og indretninger fra forskel-

lige tidsperioder og viser til slut billeder,

der fortæller om den teknologiske og in-

dustrielle udvikling – og et lille hjørne

om nogle driftige personer, der gjorde

sig så bemærket på egnen, at de har

lagt navne til områdets veje.

Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Til 20.1.2013

Sven Havsteen-Mikkelsen – et glimt af evighed
Museet bidrager med sin udstilling til fejringen af kunstnerens 100-års dag.

Udstillingen fokuserer på kunstnerens udsmykninger af mere end 70 kirker i

Skandinavien – altertavler, glasmalerier, skulpturer og tekstilkunst til kirkerne,

og farvesætning af flere kirkerum. 

Se i øvrigt omtale i Danske Museer nr. 4, 2012.

Gl. Holtegaard, Holte
16.11. til 16.12.

Cool Comics. Ny tegnerseriekunst og animation
Tegnekunsten blomstrer som aldrig før. Som tegneserier, spil og animations-

film har den indtaget sin faste plads som populær underholdning for et

stort publikum. Og som legende genre, der kan kombinere både det lille

spil, den store fortælling og de eksperimenterende former, har den tiltruk-

ket en lang række kreative talenter herhjemme og internationalt.

Cool Comics går bag om kulisserne på tegnekunsten i nye medier og præ-

senterer forarbejder, studier og færdige værker af en række etablerede

navne og nye talenter.
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Nordatlantens Brygge, København
Til 30.12.

Erro s Mekanik. Collage – Montage – Assemblage
Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Reykjaviks Kunstmuseum. Kura-

tor er Danielle Kvaran fra Erró-samlingen på Reykjaviks Kunstmuseum.

Errós kunst og kreative proces er

uløseligt knyttet til teknikkerne col-
lage, assemblage og montage, som

er gennemgående i hele hans værk.

Et værk der har været internationalt

anerkendt siden 1960’erne, hvor han

omgik New Yorks Popkunstnere og

franske surrealister, og siden er vist

på museer og gallerier verden over.

På udstillingen vises foruden de im-

ponerende collagemalerier, de om-

hyggeligt komponerede collager (for-

arbejderne til de endelige værker),

sjældent viste film-montager fra

1960’erne og en række assemblage-

værker.

Udstillingens titel er – udover at være

en henvisning til Errós arbejdsmetode

– også en reference til en tematik, der slås an i flere af hans ældre værker,

nemlig mekaniseringen af det levende.

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 3.2.2013

STAGES –Photos and objects by Algis Griskevicius,
Lithuania
Fotoudstilling med den litauiske multikunst-

ner Algis Griskevicius, der viser det iscene-

satte fotografi, når det er bedst og sjovest.

Virkeligheden er lige så rig og interessant

som den person, der iagttager og registrerer

den. Det er en del af en fotografs metier at

gøre virkeligheden nærværende og relevant

for betragteren gennem sit særlige blik på

verden. Der er ofte stor diskussion om et fo-

tografi er iscenesat eller ej; men med Algis

Griskevicius’ billeder er man slet ikke i tvivl.

Her er hver enkelt optagelse gennemtænkt

og konstrueret i forvejen til mindste detalje.

Med afsæt i sine mangeårige erfaringer in-

denfor teaterarbejde skaber han symbolske

og stemningsfyldte billeder tilsat ironi og humor. Hans motiver er både ab-

surde og humoristiske; groteske og med et stort strejf af humor. Modeller af-

bildes i situationer eller i cirkuslignende positurer. Og han skaber stemnings-

fulde tableauer, hvor grænserne mellem virkelighed og drøm udviskes. Ud-

stillingen har titlen ”STAGES” med henvisning til det iscenesatte fotografi i

USA i 1970’erne under betegnelsen staged photography. Foruden fotogra-

fier udstiller Algid Griskevicius nogle af sine installationer af træ i museets fo-

togalleri.

European Glass Context 2012
Til 18.11.

Kunstakademiets Designskole, Bornholms 
Kunstmuseum og Grønbechs Gaard, Bornholm
I udstillingen viser Danmark den europæiske elite indenfor moderne glas som

et led I den Bornholmske biennale for skiftevis glas og keramik.

96 af de førende europæiske kunstnere der arbejder i glas med 30 forskellige

nationaliteter deltager i udstillingerne.

Udstillingerne giver publikum en mu-

lighed for at se det bedste af mo-

derne europæisk glas kunst netop

nu. Udstillingerne er en del af et stor-

stilet projekt hvor en række born-

holmske kulturinstitutioner er gået

sammen om at arrangere et sympo-

sium med udstillinger, workshops,

master class, konference og et Artist

in Residence program, for at danne et internationalt mødested for erfarings-

udveksling og netværk blandt glasfolk.

Antikmuseet, Aarhus
Til 28.10.

Transformationer
Fire danske kunstnere viser i udstillingen Transformationer deres værker i

samspil med museets samling: Ture Andersen.Karin Hougaard, Jane Reu-

mert, Jannik Seidelin.

Kunstnerne viser værker i stentøj, porcelæn, kunststof og foto. Der er inspi-

reret af kykladisk kunst og græsk romersk oldtid. Fortidens former gennem-

trænger formgivningens nutidige kontekst og materialiserer sig i produkter,

som er fremtidens arkæologiske genstande.

Fyns Kunstmuseum,
Odense
Til 20.1.2013

ECHO – Per Bak Jensen i
dialog med Fyns Kunst-
museum
Fyns Kunstmuseum deltager i FotoTri-

ennale.dk og museet har i den anled-

ning inviteret billedkunstneren Per

Bak Jensen (f. 1949) til at gå i dialog

med museets samling. Per Bak Jensen ser dialogen som en mulighed for at

udvide sit billedsprog og betydningen af sine fotografier og derved konkreti-

sere nogle af de spørgsmål, han arbejder med i sine billeder.

Per Bak Jensen har i installationen ECHO taget afsæt i et stort antal af muse-

ets portrætmalerier, og de mange ansigter er tænkt som en tydelig kontrast

til hans egne to monumentale og ganske mennesketomme fotografier. Re-

sultatet af udvalget og sammenstillingerne kan opleves som en samlet, stem-

ningsmættet installation. Omdrejningspunktet for installationen er Aksel

Hansens skulptur ECHO fra 1888, der forestiller den græske skovnymfe Echo,

som personificerer ekkoet.

Erró: More production, 1974.
Anna Talens: Cristales rotos –
Broken glas, 2011. 
Foto: Anna Talens.

Den Gamle By, Aarhus
Til september 2013

Projekt BEAT – Jørgen Angels fotografier 1966-1983
Som supplement til 60’ernes og 70’ernes historie viser museet en samling

enestående fotografier af rockmusikere og ungdomskulturen i de år.

Fotografen Jørgen Angel har taget billederne. Blandt hans første motiver er

Led Zeppelin, der optrådte i Gladsaxe Teen Club i 1968. I udstillingens biograf

fortæller Jørgen Angel om nogle af de billeder, der betyder noget helt særligt

for ham, om tiden med Thylejren, de første Roskilde festivals og om Jimmi

Hendrix.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet bog – se publikationer.
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Kunsthallen Brandts, Odense
Til 25.11.

Street Art i Kunsthallen Brandts – og rundt om den.
Street Art: The New Generation. Jubilæumsudstilling
Street art opstod i de tidlige 70’ere i amerikanske ghettoer, og udtrykket og

drivkraften var politisk. I løbet af det følgende årti bevægede street arten sig

til Europa og ramte Danmark i midtfirserne. Med street arten fulgte hip hop,

rap og breakdance, og til sammen kom de til at udgøre en særlig subkultur. I

dag bliver street arten også inviteret ind på gallerier og i kunsthaller, og flere

af kunstnerne har på trods af deres anonymitet opnået stjernestatus. Det er

nogle af de mest kendte navne, det er lykkedes Kunsthallen at udstille.

Udstillingen er blevet til i sam-

arbejde med det finske Pori Art

Museum, som i foråret viste

udstillingen. Flere af de inter-

nationale kunstnere er med i

Kunsthallen Brandts. Dertil er

suppleret med danske street

art kunstnere.

Helsingør Bymuseum
Til 30.10.

Bag porten – Helsingørs gårde og haver
Kom med fotografen Henrik Sylvest ind bag portene i Helsingørs indre by.

Her gemmer sig en lang række smukke gårdsrum, der i vore dage er fred-

fyldte åndehuller for beboere. Men sådan har det bestemt ikke altid været,

for gårdene var byens livsnerve. Her fandtes stort alle byens arbejdspladser.

Gårdene var et broget liv af købmænd, håndværksmestre, svende og lære-

drenge. Pakkasser, tønder, redskaber og materialer var stablet op overalt og

gav kun ringe plads til heste, vogne, grise, køer og høns. Gårdsrummene blev

stadig trangere og byens rammer var ved at sprænges. Først i anden halvdel

af det 19. århundrede tog man for alvor byens nærmeste markjorder i besid-

delse, og flere virksomheder flyttede ud til bedre forhold. Da kommunens ar-

kitekter besluttede sig for en bevarende sanering af bykernen i 1970’erne,

flyttede de sidste virksomheder ud. Tilbage stod de store gårdsrum med de-

res blankslidte brosten eller marksten.

Udstillingen giver en række stemningsbilleder fra udvalgte gårdsrum i Helsingør.

ARoS Vestgalleriet, Aarhus
Til 25.11.

Kaspar Bonnén. Everything Changes
Udstillingen skal opleves som totalinstallation, hvor malerier, skulpturer, foto-

grafier, lyd og digte indgår som del af én stor helhed.

Kaspar Bonnéns kunstneriske univers er personligt – både for ham og for os

som beskuere. Han maler de private rum, vi lever i: køkkenet, stuen og for

hans vedkommende, atelieret. Der er ingen personer i billederne, men man

kan ofte genkende enkelte gen-

stande fra dagligdagen. Det er dog

ikke kun det fysiske rum og dets gen-

stande, der skildres i Bonnéns vær-

ker. Ved at lade motiverne overlappe

og blande sig med hinanden, skildrer

Bonnén også de mentale og sociale

rum, vi skaber omkring os, rum som

vi former gennem vores følelser, vo-

res forestillingsevne og erindring.

Der er til udstillingen udgivet katalog

– se publikationer.

ARoS, Aarhus
Til 17.2.1013

Edvard Munch –Angst/Anxiety
Udstillingen tager afsæt I temaet ‘angst’ inspireret af den danske filosof

Søren Kierkegaards litterære værk ‘Om begrebet Angest’ (1844), som 

Munch ejede. Udstillingen tager os med på en kunstnerisk rejse fra Munchs

unge år i 1880’erne til eneboertilværelsen på Ekely ved Oslo Fjord og hans

død i 1944.

Efterhånden som Munch modnes og finder sig eget kunstneriske udtryk, be-

væger han sig væk fra tidens dominerende malestil naturalismen hen imod

en mere symbolistisk og ekspressiv malestil.

Igennem hovedværker som ’Aften på Karl Johan’, ’Ved dødssengen’, ’Me-

lankoli’, Kvinden i tre stadier’, ’Jalousi’ og ’Stjernenat’ vil man kunne opleve,

hvordan angsten igennem hele Munchs liv lå latent i hans skildringer af det

moderne menneskes indre sjæleliv – angsten for livet, for kærligheden, kvin-

den og døden. Munchs evige livsfrygt og dødsangst blev på godt og ondt

drivkraften i hans kunst.

I 1916 købte Munch ejendommen Ekely lidt uden for Kristiania, Oslo. Her

isolerede han sig. Følelsen af eksistentiel ensomhed, angst og rastløshed går

igen i Munchs sene kunst, særligt i mesterværket ’Stjernenat’ (1923-24),

hvor han skildrer landskabet og byens lys under den uendelig natteblå stjer-

nehimmel.

Udstillingen er blevet til i nært samarbejde med Bergen Kunstmuseum, som

helt ekstraordinært har udlånt deres Rasmus Meyers Samling med mere end

30 malerier af Munch. Herudover har ARoS lånt enestående værker af 

Munch Museet, Nasjonalgalleriet i Oslo samt Gundersen Collection, den ver-

densberømte private samling af Munchs grafik.

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Til 11.11.

Carla Thonsgaard – 90 år
Mindre udstilling med den aalborgensiske, naivistiske kunstner Carla Thons-

gaard i anledning af hendes 90 års fødselsdag.

Carla Thonsgaard er én af landets mest fremtrædende naivistiske kunstnere,

og som så mange andre indenfor den naivistiske kunstretning er hun autodi-

dakt. Naivisternes motiver kalder både på smilet og rører os. Billederne flyder

over af fortælleglæde, og de klare farver samt de mange detaljer og historier

er alle gennemgående træk.

Carla Thonsgaard har i løbet af sit kunstneriske virke udstillet over hele lan-

det og også tidligere på KUNSTEN. Denne gang består udstillingen af ca. 25

værker, som alle er produceret indenfor de seneste fem år.Kaspar Bonnén. 2006.

Edvard Munch: Aften på Karl Johan, 1892. Foto: Werner Zelin.
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KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Til 13.1.2013

Rum og Form. Robert Jacobsen 100 år
I anledning af Robert Jacobsens 100 års fødselsdag viser KUNSTEN en stor,

retrospektiv udstilling med over 100

værker fra danske og europæiske

samlinger.

Udstillingen er den første store udstil-

ling, der fokuserer på hele Robert Ja-

cobsens livsværk. Man kan opleve

værker fra de tidligste træskulpturer

fra 1930’erne til de allerseneste jern-

skulpturer. Robert Jacobsens værker

på papir og lærred er ligeledes med.

Desuden vises en lang række hidtil

ukendte skulpturer for første gang.

”Store Robert”, som Robert Jacob-

sen blev kaldt, modtog flere udmær-

kelser bl.a. den internationale skulp-

turpris ved Biennalen i Venezia 1966.

Han var professor ved kunstakade-

miet i München 1962-82 og ved

Kunstakademiet i København 1976-

83 og blev desuden æresprofessor ved akademierne i München og Firenze.

Hans værker er rigt repræsenteret i danske og europæiske samlinger, ligesom

hans værker kan ses på flere offentlige pladser i Danmark.

I forbindelse med udstillingen er udgivet katalog – se publikationer.

Den Kongelige Kobberstiksamling, 
Statens Museum for Kunst, København
Til 17.3.2013

[detaljer]
Detaljen forstærker helheden.

Sådan opfatter vi det, særligt når

vi står på afstand. Men tættere

på begynder detaljen at trænge

sig på, at stjæle vores opmærk-

somhed eller distrahere os. Detal-

jen føjer sig ikke bare ind. Den

forskyder billedet, sender vores

blik på nye veje eller tilføjer bille-

det helt nye betydninger.

Med godt 80 tegninger, malerier og grafiske værker åbner udstillingen blik-

ket for detaljen i værker af bl.a. Vilhelm Hammershøy, Christen Købke,

Caspar David Friedrich, Richard Mortensen og Franciska Clausen. Med krono-

logien for øje vises værkerne i temaer fordelt i seks udstillingsrum. Igennem

værknære eksempler fortæller udstillingen, hvordan detaljen opfattes og be-

nyttes af kunstnere gennem tiden.

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

Heerup Museum, Rødovre, København
Til 27.1.2013

Heerup uden rammer
Museet åbner dørene til fantasiens have. I samarbejde med Benny Jepsen og

Kristoffer Teglgaard fra kunstnerkollektivet Bureau Detours stiller udstillingen

skarpt på Heerups berømte have i Rødovre – et fristed for kunst og kreativi-

tet.

Størstedelen af Heerups kunst blev til under åben himmel på Kamstrupvej

96. Her indrettede han sin arbejdsrytme efter årstidernes skiften. I Heerups

univers af farver og former har naturen en overvejende rolle. På samme vis

lod han sig inspirere af hverdagens materialer. I haven fandtes indsamlede

genstande og skrald, som Heerup benyttede i sin mangfoldige produktion af

malerier, stenskulpturer og ikke mindst skraldemodeller. Nu hylder museet

tingfinderen og originalen Heerup via en bred selektion af hans mere eksperi-

menterende kreationer – værker ’uden guldgraverramme og kejserligt klin-

geling’, som han kaldte dem.

Jepsen og Teglgaard  skaber en overraskende udstillingskonstruktion, som

har til formål at understøtte og redefinere Heerups mange værker uden ram-
mer. En fantasiens have.

Designmuseum Danmark, København
Til 10.3.2013

Pladecovers – Vinylens Revival
Med over 400 særligt udvalgte pladecovers i tematisk opsætning er det –

også internationalt set – den første bredt dækkende manifestation af lp-co-

verets designhistorie. Udstillingen viser pladecoverets visuelle kultur og inter-

nationale udvikling inden for de mange musikgenrer, alt dokumenteret med

originaludgivelser. Udstillingen dækker tiden fra de tidlige billedbærende lp-

covers fra omkring 1950 og frem til nutidens revival for vinylerne. Fra jazzen

til den klassiske musik og fra rockens mangfoldighed til den lette underhold-

ning.

Parallelt med den digitale udvikling har interessen i de senere år for pladeco-

verets æstetik og kulturelle historie været stigende hos både de ældre og de

unge. Fra 2006 til 2010 er lp-salget steget eksplosivt.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet bog på Forlaget Vandkunsten –

se publikationer.

Storm P. Museet, København
1.11. 2012 til 28.4.2013

STRID
Jakob Martin Strid (f. 1973) har som en af

ganske få tegnere fået et bredt folkeligt

gennembrud herhjemme og modtaget

adskillige priser. Med udstillingen øn-

sker museet at vise Strid som kunstner

og fortælle og vise hvordan danske 

bog- og serietegnere også i dag skaber

fremragende ting og bygger videre på den

tradition, som Storm P var en markant figur

indenfor.

Med en præsentation af originaltegningerne bag

Strids striber og bogproduktion gennem 15 år, får publikum mulighed for at

fordybe sig i den fascinerende proces med at skabe værker og møde forskel-

len mellem skitse og det færdige værk. Tegningerne skal ses som kunstvær-

ker i deres egen ret, med de skæve, poetiske og egenartede verdener, hvor

historierne udspiller sig.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Til 30.12.
Museet har sidste åbningsdag den 30. december 2012. Siden 1915 har mu-

seet haft til huse på slottet. Nu lukker udstillingen ned for at flytte genstande

og gøre klar til åbningen af det nye M/S Museet for Søfart den 29. juni

2013.

Det nye museum, der er tegnet af BIG Bjarke Ingels Group, ligger mellem

Kulturværftet og Kronborg. Indgangen går via den gamle tørdok. Udstillings-

designet er udviklet i samarbejde med det hollandske Koosmann.dejong og

der bliver tale om en helt anden slags museum end det nuværende. Man kan

følge med i tilblivelsen af det nye museum på www.mfs.dk

Uden titel, 1960. Privateje.

Jens Juel, Studie af en højre hånd,
1790-91.
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Nyborg Slot, Østfyns Museer
Permanent

Renæssancefesten
Det er ikke noget nyt, at man holder vilde fester – heller ikke, at de rige og

mægtige gør det. I februar 1560 blev der holdt en kæmpe fastelavnsfest på

Nyborg Slot, et rigtigt maskebal, hvor der også blev afholdt 2 bryllupper. Fe-

sten kom til at være den store finale på Nyborgs storhedstid som 

Kongelig residens. Netop de store fester var en del af livet på kongeslottet og

med til at iscenesætte fyrstens magt.

Den historie fortælles nu på Nyborg Slot. Udstillingen sætter fokus på 1500-

tallets prægtige fester, og Margrethe 1.’s riddersal er efter flere hundrede år

igen blevet dækket op til fest. Besøgende kan opleve fyrsternes og fyrstinder-

nes flotte dragter, og se bordenes op-

dækning. Man hører om de mange

underholdende og festlige indslag,

som var en fast bestanddel ved kon-

gens fester og den vilde druk. Derud-

over fortælles om de mange forbere-

delser, der gik forud.

Nationalmuseet, København
Til 14.4.2013

Powwow – 
indianernes dansefester
Powwow, den store dansefest er for mange in-

dianere årets vigtigste begivenhed. Powwow er

en relativ ny tradition, der blot går tilbage til

1920erne. Men med sine fjerprydede dragter

og karakteristiske dansetrin vækker Powwow

ældgamle indianske symboler til live. På

powwow kan deltagerne for en tid glemme re-

servatlivets trængsler og genvinde stoltheden

over at være indianer.

I udstillingen viser Nationalmuseet for første gang sine Powwow-dragter, ind-

købt i Northern Cheyenne reservatet i 2011. Her møder man Grass-danseren

med den røde hanekam og bundter af frynser, der peger tilbage på fortidens

skalper i bæltet, Jingle-danseren, der med sine bjælder af konservesdåselåg

fylder scenen med ringlen. Og den traditionelle danser, der med værdighed

og ørnefjersviften højt hævet viderefører de gamle krigerdanse. For en stund

har de alle forladt deres almindelige liv som amerikanere i storbyen eller den

hårde hverdag i reservaterne. Her er livet præget af fattigdom og en tårnhøj

arbejdsløshed, ligesom selvmordsraten blandt indianerne er markant højere

end for gennemsnitsamerikaneren. Denne del af de moderne indianeres liv

kan man opleve gennem fotojournalist Mathias Christensens billedserie fra

Crow Creek-reservatet.

Side om side med de moderne Powwow-dragter viser museet også sin ene-

stående historiske samling af 1800-tals indianerdragter, våben og hesteud-

styr.

Dragter og genstande bliver suppleret med portrætmalerier, fotografier, dan-

sefilm og videointerviews.

Amalienborgmuseet, København
Til 1.1.2013

Claus Ørntoft: Tre Løver og Ni Hjerter
Skulpturinstallation til Marselisborg

Slotspark. Udstillingen viser arbejds-

proces, skitser og modeller.

Projektet, der har været undervejs i

fire år, var efter ønske en gave til

Hendes Majestæt Dronningens 70-

års dag fra bl.a. Aarhus Kommune og

en række fonde. Gaven blev den

gang overrakt i form af en lille bron-

zemodel, som Dronningen har udlånt

til udstillingen. Nu – i Dronningens

40-års jubilæums-år – er det store værk så færdigt at det kan ses i Marselis-

borg Slotspark.

Der er til udstillingen udgivet et hæfte med hovedtekst af dr.phil. Else Marie

Bukdahl – se publikationer.

Museet for Fotokunst, Brandts, Odense
Til 18.11.

Larry Clark
Som en del af Brandts 25 års jubilæum viser Museet for Fotokunst en udstil-

ling med den amerikanske fotograf og filminstruktør Larry Clark. Larry Clark

indtager en position som grundlægger af en genre af amerikansk fotohisto-

rie. Kendt for sin undersøgelse af teenager-seksualitet og stofmisbrug, hans

kontroversielle fotografier og film er på samme tid utænkelige og uforglem-

melige. 

Desuden vises hans billeder fra Tulsa og desuden Los Angeles serien fra

2003-2006.

Samtidig med udstillingen viser Café Biografen filmen ’Bully’ (2001) for på

denne måde at understrege de tætte bånd mellem spillefilm og fotografi i

Larry Clarks arbejde.

Skagens Museum
Til 1.9.2013

Marie Krøyer – der skal
mod til at have talent
Marie Krøyers liv fascinerer

mange mennesker endnu den

dag i dag. Sammen med P.S.

Krøyer tilhørte hun den køben-

havnske kulturelite. I virkelighe-

den kunne hun bedst lide at være

i Skagen. Langt væk fra den op-

mærksomhed som en af Dan-

marks største malere og hans

hustru fik på dette tidspunkt.

Marie Krøyer var dog også en af frontkæmperne i forbindelse med danske

kvinders muligheder for at uddanne sig til kunstner på lige fod med mænd.

Hun uddannede sig til maler på private kunstskoler i Danmark og Paris i

1880’erne. De fleste tænker først og fremmest på Marie som P.S. Krøyers

smukke hustru og muse, og det er også sådan man ser hende portrætteret.

Men der var også en anden side af Marie, der handlede om den brændende

drøm om at realisere sig selv og få en karriere som kunstner. Allerede i mid-

ten af 1890’erne stoppede Marie med at male, og begyndte i stedet at inter-

essere sig for indretning og design. Hun fik dog aldrig sit kunstneriske gen-

nembrud, hverken som maler eller designer og først i de senere år har der

været større opmærksomhed omkring hendes kunst.

Museet sætter fokus på Marie Krøyer med en lille udstilling af museets egne

værker med og af Marie Krøyer, i forbindelse med af museumsinspektør

Mette Bøgh Jensens bog ’Marie Krøyer - der skal mod til at have talent’ ud-

kommer.

Dragt benyttet til Grass
dance. Foto: National-
museet.

Kopierne af de historiske
dragter, er alle fremstillet af

Nyborg Slots dragtlaug.
Foto: Nicolai Godvin.
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Udstillinger

Holstebro Kunstmuseum
Til 6.1.2013

Mexicanske Dæmoner og
Dansende Skeletter. Dr.
Lakra i dialog med Posada
Med udstillingen kan man på Holste-

bro Kunstmuseum lære to af Mexi-

cos store kunstnere at kende –José Guadalupe Posada (1853-1913) og tato-

vøren  og den internationalt anerkendte billedkunstner Dr. Lakra (f. 1972).

En spektakulær udstilling, fordi det er første gang et større udvalg af Posadas

sensationelle tryk, der er befolket med djævle, dæmoner og mordersker, vi-

ses i Danmark. Men også fordi Posadas tryk præsenteres som en integreret

del af et større værk i den særlige mexicanske tradition for murudsmyknin-

ger, som Dr. Lakra udfører direkte på væggene i museets nye Færchfløj. I isce-

nesættelsen indgår udover Posadas tryk også tegninger, collager og objekter

af Dr. Lakra, hvoraf flere er lavet direkte til udstillingen og har referencer til

Posadas motiver.

De mange Posada værker har museet fået mulighed for at udvælge fra en

betydelig mexicansk privatsamling Collección de Mercuria López Casillas Ud-

over de værker, Dr. Lakra har udført specielt til udstillingen på Statens Værk-

steder for Kunst i København, er der en række danske privatsamlere, der har

stillet værker til rådighed for udstillingen. Udstillingen er blevet til i samar-

bejde med kunsthistorikeren Mette Haakonsen, der har beskæftiget sig ind-

gående med mexicansk billedkultur og særligt med repræsentationen af dø-

den og mindet, som man finder i højtiden ’De dødes dag’.

Der er til udstillingen udgivet katalog – se publikationer.

Museet på Koldinghus
Til 17.3.2013

1001 Skatte
Museet på Koldinghus og Kolding Stadsarkiv vi-

ser en stor kalejdoskopisk udstilling. 1001

skatte, som normalt ikke er synlige for publi-

kum, er taget ned fra hylderne og pallereolerne

og samlet i den store Ruinsal til en udstilling,

der kan tage pusten fra selv de mest inkarne-

rede samlere, vintage-entusiaster og historie-nørder.

Der er guld i stort set alle smagsretninger: Eksklusivt kunsthåndværk, kniplin-

ger, skibsmodeller, væltepetere, malerier, dele af middelalderlige skibsvrag,

historiske dokumenter, unikke kobberstik, våben, folkedragter – og et over-

flødighedshorn af historiske fotos fra dengang verden var sort/hvid.

De fleste genstande er samlet i små grupper, der tilsammen fortæller en lille

historie – hjulpet af en udførlig tekst eller en kort film.

Museum Østjylland, Randers
Til 31.3.2013

Fyraften – en særudstilling om
fritid
Danskernes fritid har været under kon-

stant forandring de sidste 100 år. Vi bru-

ger i 2012 fritiden på en helt anden måde

end for bare to generationer siden. I udstillingen stempler muset ud fra ar-

bejdspladsen og ind i fritiden. Udstillingen fortæller historien om, hvad dan-

skerne og særligt randrusianerne foretog sig i deres fritid fra begyndelsen af

forrige århundrede og frem til i dag. Med udgangspunkt i syv store og vidt

forskellige temaer præsenteres fritiden i en visuelt farverig og levende ramme

med overraskende og skæve vinkler.

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Til 1.2.2013

Forlis. De Seks Kejseres Møntskat
Under en kraftig storm i 1991 blev mønter og mange andre ting fra oldtidens

romerrige så som lerkar og bronzevægte hvirvlet op fra havbunden ud for

den antikke by Camarina ved Siciliens sydøstligste punkt. Møntskatten udstil-

les nu for første gang uden for Italiens grænser.

Møntskatten er en af de største, der kendes fra Middelhavet, og dens sam-

mensætning er noget helt særligt. Den består af romerske mønter fremstillet

i romerrigets nordligste byer i Tyskland. Udstillingen viser mere end 4000 ro-

merske mønter i bronze og et udvalg af andre fund fra skibsvraget, der alle

stammer fra sidste halvdel af 100-tallet e.Kr. Samlet set er der tale om et

unikt vidnesbyrd om den romerske kulturs store udbredelse på kryds og

tværs af oldtidens Europa. Mønterne bærer portrætterne af seks romerske

kejsere, hvoraf bl.a. kejser Gallienus kan ses i Glyptotekets egen samling af

kejserportrætter fra perioden.

Udstillingen er udarbejdet af Ny Carlsberg Glyptotek i samarbejde med Parco

Archeologico Terracqueo og Museo Regionale di Camarina.

Mediemuseet, Brandts, Odense
Til 2.1.2013

Magtens Medier – Mediernes Magt
Stor udstilling om mediernes Danmarkshistorie. Mediernes historie i Dan-

mark er historien om magtforhold. Det er historien om, hvordan magtfulde

grupper som kirken, kongen, politikere, spindoktorer, eksperter og forældre

har forsøgt at styre mediernes budskaber. Udstillingen viser gennem væsent-

lige træk af mediernes historie fra den tidligste skriftlige kommunikation til

nutidens mediekaos. Udstillingen fortæller også ytringsfrihedens historie og

vilkår i Danmark.

Sorø Kunstmuseum
Til 30.12.

Willy Ørskov. Bøjninger. 1967-1985
Willy Ørskov (1920-90) var en af dansk kunsts store pionerer. I 1967 udvik-

lede han en radikal ny værktype, som Sorø Kunstmuseum har valgt at dedi-

kere en hel særudstilling til. Skulpturerne blev  til i 1967-85 og har titlen

”Bøjninger”.

’Bøjninger’ undersøger kategorien ’skulptur’ ud fra dens grundlæggende pa-

rametre: forholdet mellem skal og masse, mellem skulptur og rum, mellem

skulptur og beskuerens krop samt aspekter som materialitet, tidslighed og

proces. Skulpturerne er følsomme for temperatursvingninger og luftfugtig-

hed i rummet – også den fugtighed og varme, som menneskekroppe afgiver.

De finder aldrig deres endelig form, fordi de på denne måde står og ’ånder’.

En nyproduceret film om skulpturerne har premiere på udstillingen. Den er

produceret af Grethe Grathwol og fotograf Thomas Gunnar Bagge.

Museet har til udstillingen produceret et katalog – se publikationer.

José Guadalupr Posada: 
La Catrina. (Udsnit)

Damebuste i voks. 
Foto: Palle Peter Skov.
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Holstebro Kunstmuseum
Til 6.1.2013

Med døden ved din side. La Santa Muerte. 
Fotografier af Claudia Adeath
Udstillingen vises i det genåbnede Undrekammer. 

Det sidste årti er en ny tilbedelse af døden kommet frem i lyset i Mexico. Dø-

den er en helgen, siger hendes tilbedere (La Santa Muerte). Man ved ikke hvor

tilbedelsen af døden som kvindelig helgen startede, men man ved at den er

vokset meget hurtigt, i landets mest forråede kvarterer. Denne transformation

fra en indtil da meget okkult tilbedelse til at blive en verdenskendt kult om-

kring et velklædt skelet, startede da en kvinde i 2001 rejste et gadealter til ære

for Dødens Helgen i Mexico City. Hurtigt blev alteret et samlingssted for tu-

sinder af tilbedere og 10 år efter er der rejst omkring 300 gadealtre, hvor titu-

sinder af tilbedere strømmer til de fællesbønner som arrangeres hver måned.

Fotografen Claudia Adeath prøver i udstillingen at indfange kreativiteten, der

blomstrer i denne farvestrålende og kontrastfyldte kult.

Kunstmuseet I Tønder, 
Museum Sønderjylland
Til 13.1.2013

Kontrapunkt
Udstilling med værker af Richard Mortensen

(1910-1993) i selskab med en af Sveriges be-

tydeligste kunstnere Carl Magnus (f. 1943).

Johannes Larsen Museet, 
Kerteminde. Østfyns Museer
Til 9.12.

Maja Lise Engelhardt: 
Tågen letter
Maja Lisa Engelhardt er en af Danmarks in-

ternationalt anerkendte kunstnere. Hun er

bosat i Paris, udstiller i New York og be-

skæftiger sig i sin kunst med ”det anelses-

fulde”, med verden mellem tro og virkelighed, og har skabt udsmykninger til

en lang række kirker. Nu er hun aktuel med en stor og personlig udstilling på

museet om, hvordan arven fra Fynboerne har præget hendes livssyn og

kunst. Udstillingen viser et tværsnit gennem Maja Lise Engelhardts kunstneri-

ske liv med fokus på hendes landskaber. I udstillingen indgår værker helt til-

bage fra starten af 1980’erne fra hendes tid på Det Fynske Kunstakademi.

Men også en serie på 24 helt nye værker skabt til udstillingen. Der er udgivet

katalog til udstillingen – se publikationer.

Danmarks Tekniske 
Museum, Helsingør
Til 24.3.2013

”Jeg er så glad for min 
cykel…”
Udstillingen handler om livet på cykel, som det er blevet oplevet fra børne-

højde gennem tiderne.

De fleste danskere har et levende minde om deres allerførste cykel. Ikke bare

var den kilde til meget underholdning – den gav også adgang til en stor og

spændende verden. At cyklen har været et frihedssymbol for mange børn

skinner igennem de mange beretninger om ”Min første cykel”, som museet

har indsamlet i forbindelse med udstillingen.

Hvilke slags cykler børn har kørt rundt på gennem tiderne, kan man se

mange eksempler på i udstillingen. Her er både børnecykler fra museets

egen cykelsamling samt en i Skandinavisk sammenhæng enestående privat

samling af børnecykler.

Kvindemuseet i Danmark, Aarhus
Til 20.1.2013

BeautiFULL – My Combine Side. 
Udstilling af Ulla Diderichsen
Ulla Diderichsen er billedskaber og fortæller, en fantastisk fotograf og en be-

mærkelsesværdig installationskunstner.

I udstillingen sætter hun hverdagens adfærd i fokus. Som individer gør vi så

meget, vi ikke tænker over. Og meget af det, vi tænker over, har en sammen-

hæng med vores køn. Mange adfærdsnormer ligger som usynlige traditioner

bag det, vi opfatter som smukt og attraktivt.

Med eksperimenterende kunstneriske udtryk og indholdsmæssigt fokus på

skønhedsbegrebet og kontrasten mellem mandligt og kvindeligt får kunstne-

ren beskueren til at reflektere over kvinderoller og kunstens rolle i forhold til

skabelsen af nye synsvinkler på frihed og ufrihed i kvindeidentitet  - og den

tilsvarende maskuline identitet. 

Udstillingen ledsages af en bog – se publikationer.

Museum Lolland-Falster, Stiftsmuseet i Maribo
Til 31.12.

Tegneseriesamling i Samlernes Rum
En udstilling med en imponerende samling tegneserier. Samleren Thomas

Bogtoft Møller har samlet på tegneserieblade siden han var barn og er først

stoppet med at købe nye, da han var i 30’erne. Thomas Bogtoft Møller har

samlet sammen med sin bror, men det var Thomas der registrerede og passe -

de samlingen. Samlingen indeholder 3-4000 blade og er mest action og comic

strips. Anders And blev også læst, men er gået til, da de ikke blev registreret.

Skive Kunstmuseum
Til 16.12.

Magnus i Vester Hjerk
I poetiske og sansende fotografier skildrer Preben Stentoft livet på et lille hus-

mandssted i Salling. Gennem syv år har fotografen fulgt den gamle Magnus,

og udstillingen er afsæt for erindringer, som de fleste kan nikke genkendende

til fra egen barndom eller familie.

Udstillingen portrætterer en mand, der har levet et langt liv, men som stadig

er kraftfuld og stærk. Indlevende registrerer Stentoft hverdagens opgaver,

husmandsstedet interiør og det forblæste landskab i Salling. Stentoft er beta-

get af den energi, som Magnus lægger for dagen, og gennem de mange be-

søg i Vester Hjerk er der opstået et venskab mellem de to. 

I forbindelse med udstillingen udkommer bogen Rundt om - se publikationer.

Maja Lisa Engelhardt: Tågen
letter. Årstid. 2012.
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