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

Omslag: Forsiden af dette nummer af Danske Museer viser et udsnit af det ene af
to store malerier, udført i eftersommeren 2011 på Statens Værksteder for Kunst i
København. Se endvidere den tilhørende billedserie i bladet side 25. Maleriet er
netop blevet købt af Ny Carlsberg Fondet. Kunstnerens plan er at producere yder-
ligere to malerier i samme format og finde et udstillingsrum, hvor de fire store for-
tællende billeder sammen kan danne en endnu større historie.
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mik og debat til analyse og argu-
menteret oplysning om de akti-
viteter, som til dagligt finder
sted i eller udgår fra museerne –
med bidrag fra museernes besty-
relser, ansatte, ledelse og andre
med faglig interesse for museer
og museernes arbejde. Danske
Museer er et pointgivende tids-
skrift, som udgives 6 gange
årligt af den Erhvervsdrivende
FondMuseumstjenesten med
støtte fra Kulturarvsstyrelsen.

opløsning på mindst 300 dpi i
100% og nummereres jf. billed-
teksterne; anfør venligst foto-
grafens navn eller ophavsret. I
øvrigt henvises til tidsskriftets
hjemmeside: www.danskemuse-
er.com
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Ien ølreklame fra 1990’erne stikker en hippie af
fra de andre i kollektivet med en kasse øl, ofrer

fællesskabet til fordel for egen tørst. Ironisk spiller
reklamen på, at vi på den ene side gerne vil dele,
på den anden side altid vil have det bedste for os
selv. Mens titlen var oplagt til ølkampagnen, var
den akilleshælen i forårets statsstøttede kunstpro-
jekt Vores Kunst, hvor lokale ildsjæle kæmpede om
kunst til deres udvalgte steder. Ikke fordi der er no-
get i vejen med at kæmpe om kroner til kunst i sin
hjemegn. Det sker hele tiden hos de mange fonde,
der støtter kunsten; i det lys må Vores kunst vel især
ses som en reklame for Statens Kunstfond og Sta-
tens Kunstråd, der initierede og finansierede pro-
jektet. Af den årsag kunne man derfor ønske sig, at
designere eller brugskunstnere var sat på sagen, vi
har mange dygtige af slagsen. For at kunstvær-
kerne skulle ’bruges’ og helst ’virke’, gik nemlig
igen i udtalelser fra ildsjælene. Eller man kunne
have givet de involverede kunstnere et oplæg, der
netop kaldte en spade for en spade, ikke for kunst.
Når titlen Vores kunst også er problematisk, i et regi,
der umiddelbart var folkeligt, demokratisk, på fæl-
lesskabets præmisser (man stemte hele tiden om
kunsten), skyldes det selvfølgelig, at hvis der findes
noget sådant som vores kunst, findes der også noget,
som ikke er det. Da projektet gav sig ud for at
handle om kunsten i det offentlige rum, endda på
enmåde, hvor den blev omtalt som noget, man har
personligt ejerskab til, ligesomman ejer sit parcel-

hus eller sin kødhakker, ligger det lige for, at den
kunst, som så ikke er vores, den anden kunst, de an-
dres kunst, oplagt kunne være museernes kunst.
Snarere end at klandre projektet for at være kom-
mercielt, amatør- eller turistagtigt, var det meget
værre. Mere grundlæggende udtrykker Vores Kunst
og projektets afsendere, i et sandt miskmask af be-
greber, en holdning til kunsten, som, selv omman
påstod det modsatte, hev den ud af et reelt fælles-
skab til fordel for en leflen for individuelle fag-
fjendske lyster. På alle måder modarbejdede det
den professionalisme og det reelle demokratiske
virke, som kendetegner vores kunstmuseer, og som
Staten på alle måder burde påskønne og har pligt
til at styrke – til vores fælles bedste.
Til forskel fra reklamekampagnen har billedet, der
pryder og rammer dette årets sidste nummer af
museernes eget magasin ind, ingen titel. Manmå
lade blikket vandre gennem den lange bane og selv
flikke fortællinger sammen. Måske den omman-
den, der, med Fanden selv og Vores Kunst i hælene
flygter ind til en anden slags kunst, en fælles kunst,
som engang fandtes og var vigtig, i en tid, inden
kunsten blev reduceret til et stunt: en kinesisk
købmand, en gademusikant, en familie, en kirke-
gård, en fodboldspiller og en tyrefægter, og som på
sin vej passerer en lille ruinøs bygning – måske et
museum, der så længe det endnu står, i billedet
skal gøre det ud for kunstens sidste bastion?

Vores kunst

Af Line Hjorth
Christensen
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   JERNBUEN 1 . 4700 NÆSTVED . TLF. 5577 4030    
ØRBÆKVEJ 268 C . 5220 ODENSE SØ . TLF. 6612 2730

WWW.AV-HUSET.DK

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

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

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

                 Se en video...

JH TransportAPS

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

www.noparking.dk

Mobile fortællinger i Roskilde by

Tidsrejse biograf på Naturbornholm

Interaktiv video på Tøjhusmuseet

Foto: loftprojektion til "Den Fjerne Krig" på Tøjhusmuseet

Vi sætter os grundigt ind i materiale til 
formidling - bl.a. dinosaurer på Bornholm, 
middelalder, industrialisering, Københavns 

befæstninger og krigen i Afghanistan. 
Fortællinger lavet til danske museer.
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A Member of the Constructor Group

Lager- og arkivindretning

Læs mere på constructor.dk/museum

Compactus® mobil reol
      .. du sparer værdifuld gulvplads
   .. din samling er fuldt tilgængelig hele tiden
   .. hyldehøjden indrettes efter samlingen.

Danske Museer 6.2011.indd   1 03-11-2011   14:39:29

UDSTILLING

INDRETNINGGRAFIK
KVORNING DESIGN & KOMMUNIKATION
WWW.KVORNING.DK  ·  KVORNING@KVORNING.DK  ·  +45 3393 9353

Kvorning design & kommunikation designer og udvikler udstillin-
ger, events, udstillingsprodukter og grafiske udstillingselementer    
– men også interaktionsdesign, animation, storprojektioner, apps, 
guides, skærmløsninger mv.

Vi tilbyder også projektudvikling, hjælp til fundraising, PR,    
kommunikation, logoer, identitetsprogrammer, og websites    
– alt, hvad der skal til for at brande jeres museum og udstillinger.

Fotos: Udstilling og interaktionsdesign for Danfoss A/S    
– Danfoss Universe 2011.

Automatisk * Sikkert * Fleksibelt
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Kulturarvsstyrelsen har d. 12. april 2011 afleve-
ret sin ”Udredning om fremtidens museumsland-

skab” til daværende kulturminister Per Stig Møller.
Selvom rapporten er udarbejdet for at styrke muse-
erne over for fremtidens udfordringer, er den, set i
et bevaringsperspektiv, tynd og useriøs. Således ud-
gør afsnittet om bevaring én side ud af udrednin-
gens 53 sider til trods for, at ”pligt til bevaring” er
én af de 5 søjler i museumsloven. Set fra Bevarings-
center Øst nedtoner rapporten dog spørgsmål om
bevaring til udelukkende at omhandle en præven-
tiv indsats med gode opbevaringsforhold i form af
fællesmagasiner. Den tager på ingen måder stilling
til de bevaringsmæssige udfordringer, museerne
står overfor, og som ikke kan løses ved at låse muse-
umsgenstande inde på et magasin. Udredningens
største problem er dog, at den ikke tager fat, der
hvor problemet virkelig er: De ulige vilkår, som de
statsanerkendte kulturhistoriske museer har for
bevaring af den danske kulturarv.

Tilskud skaber ulige vilkår for museer
Frem for at ansætte egen konservator og drive et
dyrt konserveringsværksted, anvender mange
statsanerkendte kulturhistoriske museer et beva-
ringscenter til konservering og rådgivning om be-
varing. I Danmark findes 6 bevaringscentre, der
servicerer statsanerkendte kulturhistoriske museer.
Bevaringscentrene udspringer alle af konserve-
ringsværksteder, der blev etableret med støtte fra
de gamle amter. Danmarks første bevaringscenter,

Museernes Bevaringscenter i Skive, så dagens lys i
1972, herefter fulgte Center for Bevaring af Kultur-
arv i Vejle (1975), Konserveringscenter Vest i Øl-
god (1979), Bevaringscenter Nordjylland i Vod-
skov (1991), Bevaringscenter Øst i Køge (1997) og
Bevaringscenter Næstved (1998). Amternes øko-
nomiske støtte til bevaringscentre var frivillig. Til-
skuddene afhang af den førte kulturpolitik i amtet
og var meget ulige fordelt på landsplan. Nordjyl-
lands Amt, Ribe Amt, Viborg Amt og Vejle Amt
støttede deres bevaringscentre med pæne midler
til bevaring. På Fyn og i Vestsjælland gav amterne
bevaringsmidler direkte til museerne. I Syd- og
Midtsjælland gav amterne et mindre driftstilskud
til bevaringscentre, mens man i Frederiksborg Amt
slet ikke gav driftsmidler til bevaringscentre. Beva-
ringscentrenes ulige tilskud skyldtes ikke kun am-
ternes vilje til bevaring af kulturarv, men også cen-
trenes tidspunkt for etablering. De sidst tilkomne
centre har således kun haft kort tid til at skabe et
godt økonomisk fundament, før amterne blev ned-
lagt i 2007. Fra 2007-2011 overtog staten udbetalin-
gen af bevaringscentrenes driftstilskud i en over-
gangsordning, indtil museumsudredningen var
færdiggjort. 
Bevaringscentrenes driftstilskud er upåagtet en
meget stor hjælp til de statsanerkendte kulturhisto-
riske museer, da de tilbydes en reduceret timepris
eller helt gratis ydelser. Museerne har derfor bedre
muligheder for at efterleve lovens krav om beva-
ring, hvis de er geografisk placeret i en egn, der
udløser et driftstilskud til et bevaringscenter. Ved
amternes nedlæggelse i 2007 bliver centrene stillet
i udsigt, at der med museumsudredningen i 2011,
vil ske en omfordeling eller opnormering af til-
skuddene. Disse skal udlignes på landsbasis, så be-
varingen af Danmarks kulturarv ikke længere af-
hænger af, hvor i landet den befinder sig. Beva-
ringscentrene arbejder for en decideret statsaner-
kendelse med et samlet nationalt bevaringsvæsen
for de statsanerkendte museer i Danmark. Dette vil
ikke kun ligestille museumslovens søjle ”Bevaring”
med de øvrige 4 søjler -  ”Indsamling, registrering,
forskning og formidling”. Det vil også give de
statsanerkendte museer lige vilkår for bevaring af
deres samlinger uanset, hvor i landet de befinder

Udredningen i et 
bevarings (-center Øst)
perspektiv

Den endelige museumsudredning fra
Kulturarvsstyrelsen (KUAS) er kommet.
Afsnittet om bevaring er der blandt be-
varingscentrene delte meninger om. I
Bevaringscenter Øst’s perspektiv er ud-
redningens største problem, at den ikke
tager fat, der hvor problemet virkelig er:
De ulige vilkår, som museerne i Danmark
har for bevaring af kulturarven. 

Af Camilla Bastholm
og Simon Botfeldt,
Bevaringscenter Øst
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Foto: Simon Botfeldt.

Foto: Camilla Bastholm.
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sig. På landsplan får bevaringscentre ca. 12,5 mio. i
tilskud, så det er jo i realiteten en meget billig ord-
ning. Men tilskuddene er meget skævt fordelt. Øst-
danmark, repræsenteret ved Bevaringscenter
Næstved og Bevaringscenter Øst, får tilsammen ca.
800.000 kr. og servicerer 25 statsanerkendte kultur-
historiske museer på Sjælland. Heraf får Bevarings-
center Øst landets mindste tilskud på knap 250.000
kr., mens det har det største antal andelshavere
med 18 statsanerkendte kulturhistoriske museer.
De resterende 11,7 mio. kr. tilfalder 4 bevarings-
centre i Jylland, der tilsammen servicerer ca. 35
statsanerkendte kulturhistoriske museer. De statsa-
nerkendte kulturhistoriske museers størrelse og
behov for bevaring er naturligvis forskellig. Men
uanset om de kulturhistoriske museers samlinger
ikke kan sammenlignes direkte, så giver ovenståen-
de tal et godt fingerpeg om den skævvridning, der
eksisterer på landsplan med hensyn til museernes
vilkår for bevaring. 

Intet nyt i udredningen – de ulige vilkår 
mellem Øst og Vestdanmark fastfryses
Nu skriver vi 2011 - og museumsudredningen er
kommet. Den statsanerkendelse eller omfordeling
af statens tilskud, som bevaringscentrene var stillet
i udsigt, er desværre ikke længere på tale. I udred-
ningen fastslås det, at ansvaret for bevaring ligger
hos det enkelte museum. KUAS foreslår, at beva-
ringscentrenes driftstilskud overflyttes til de mu-
seer, der var begunstigede af amtstilskudsordnin-
gen, også selvom staten nu betaler. De gamle am-
ters tilskud til bevaring fastfryses og dermed også
de meget ulige vilkår for bevaring mellem Øst- og
Vestdanmark. Bevaringen af den del af vores natio-
nale kulturarv, der befinder sig på de statsaner-
kendte kulturhistoriske museer, er således stadig

afhængig af, hvor i landet den befinder sig og ikke
hvilken historisk værdi, den har for Danmark. 
Bevaringscenter Øst oplever situationen som helt
urimelig. Den ulige fordeling er ikke kun årsag til
konkurrenceforvridning bevaringscentrene imel-
lem, men også en skævvridning af det enkelte mu-
seums mulighed for at opfylde museumslovens
krav om ”pligt til bevaring”. Mange af de sjælland-
ske museer, f.eks. i det gamle Frederiksborg Amt,
har ikke haft opbakning fra deres amt til et beva-
ringscenter. Det betyder, at kun 3 ud af de 18 mu-
seer, der er tilknyttet Bevaringscenter Øst kan ud-
løse et statsligt tilskud til bevaring, hvis udrednin-
gens anbefalinger iværksættes. De resterende 15
museer i ordningen får ikke andel i de tilskud, som
deres bevaringscenter får til drift, men må efterføl-
gende betale den fulde timepris. De 3 begunstige-
de museer (Roskilde Museum, Køge Museum og
Greve Museum) har pt. indvilget i, at det statslige
driftstilskud til Bevaringscenter Øst skal komme
alle museer til gode. Tilskuddet, der ellers har
været øremærket de 3 museer, går til at nedsætte ti-
meprisen for alle 18 museer i ordningen. Om det
kan forsætte, hvis statstilskuddet fordeles direkte til
de museer, der var begunstigede af amtsmidler, vil
vise sig, når udredningens præmisser skal imple-
menteres i den danske museumsverden. 

Tilskud til bevaring – skal de 
øremærkes eller ej?
Hvis bevaringscentrenes driftstilskud tilfalder mu-
seerne direkte uden en øremærkning til bevaring,
vil der være en risiko for, at niveauet for bevaring af
Danmarks kulturarv vil falde. Museerne er økono-
misk trængte. De har derfor ikke mange midler til
at købe bevaringsydelser på et bevaringscenter
uden et driftstilskud. De fleste har heller ikke kon-
serveringsuddannet personale, der kan vurdere
museumsgenstandenes bevaringstilstand mht. de
mange forskellige materialer, der indgår i samlin-
gerne og de problemer, det skaber. 
Om museet opfylder sin bevaringsforpligtelse er
ikke synligt på kort sigt. Her skriver KUAS godt
nok i museumsudredningen, at de løbende vil kon-
trollere museerne med kvalitetsvurderinger. Dette
er dog tvivlsomt, da der i KUAS ikke findes eksper-
ter i museumslovens 5. søjle ”bevaring”, ej heller i
de udvalg KUAS har nedsat til at varetage kvalitets-
vurderingerne. Det svarer til, at man lader en per-
son, der ikke er uddannet arkæolog vurdere kvali-
teten af de arkæologiske udgravninger. 
Et andet problem ved at fjerne bevaringscentrenes
driftstilskud er, at hele grundlaget for bevarings-
centrene er truet. Det smarte ved et bevaringscen-
ter er, at det rummer mange bevaringsspecialer
med hver sine eksperter. Et bevaringscenter råder
over avanceret apparatur, som benyttes i forbin-
delse med konservering og rådgivning om museale
forhold. Personalet arbejder meget på tværs af fag-
grænser og sparrer med hinanden. Bevaringscen-
trene vidensdeler indbyrdes og kan ses som ”et
selvbestaltet nationalt bevaringsberedskab”. 

Bevaringscentrene i Dan-
mark har været fødsels-
hjælpere for forbedring af
eksisterende museumsma-
gasiner eller opbygningen
af nye og bedre museums-
magasiner i Danmark,
som erstatning for de til ti-
der dårlige forhold muse-
umsgenstande har været
opbevaret under. Foto: Si-
mon Botfeldt.
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For at kunne servicere de tilknyttede museer bedst
har bevaringscentrene i Danmark udviklet sig til ef-
fektive enheder, specialiseret specifikt i museums-
bevaring. Dette lader sig ikke gøre på et enkelt
museum, men kun hvis staten bidrager, og der
samtidigt er mange brugermuseer om at løfte. Be-
varingscentrene er derfor dybt afhængige af, at de
midler, der gives af staten til bevaring, øremærkes
til netop dette. Men med Museumsudredningen
vil det være op til museerne selv at vurdere, hvem
der skal løse deres bevaringsopgaver, og om mid-
lerne skal anvendes på bevaring.

Hvad mener Bevaringscenter Øst
Bevaringscenter Øst er i realiteten fortaler for, at
museerne selv bør kunne vælge hos hvem, de vil
købe deres bevaringsydelser, da det er museerne
alene, der har bevaringsansvaret. Men det skal un-
derstreges, at Bevaringscenter Øst havde forventet,
at KUAS i udredningen ville vise sig stærkere og
tage skridtet til en statsanerkendelse af bevarings-
centrene og dermed give dem lige vilkår. Dette

ville kunne ligestille museumslovens søjle ”beva-
ring” med de øvrige 4 søjler i loven og udligne de
meget ulige vilkår, museerne har for bevaring på
landsplan. Det er få midler, der skal til for at løfte
de østdanske statsanerkendte kulturhistoriske mu-
seers muligheder for bevaring på samme niveau
som i Vestdanmark. Og det er helt urimeligt, at
jyske museer kan få bevaringsydelser til en time-
pris, der ligger under halvdelen af, hvad de østdan-
ske museer betaler for en tilsvarende ydelse – eller
ydelser der er helt gratis – betalt via tilskud fra sta-
ten. 
At de statsanerkendte kulturhistoriske museer får
lige vilkår for at bevare deres samlinger på lands-
plan, lægger KUAS med museumsudredningen
ikke op til. Men eftersom regeringsskiftet har sat
det videre arbejde med udredningen i venteposi-
tion, kan vi jo håbe, at KUAS vil revurdere sine an-
befalinger, udligne bevaringscentrenes driftstil-
skud og dermed se bort fra de nedlagte amters
gamle kulturpolitik. Eller endnu bedre: Genover-
veje muligheden for et nationalt bevaringsvæsen
for de statsanerkendte museer. Et samlet beva-
ringsvæsen til de statsanerkendte museer vil sikre
en bedre udnyttelse af de specialer, der findes på
de enkelte bevaringscentre og en langt større de-
ling; ikke kun af viden, men også apparatur og
håndværksmæssige færdigheder. Adgang til et
sådant ”væsen” vil give museerne lige vilkår på
landsplan og langt bedre muligheder for at op-
fylde den lovbundne forpligtigelse om bevaring.
Dette vil sikre bevaringen af Danmarks kulturarv
på sigt.
På Bevaringscenter Øst er vi selvfølgelig urolige
over, at vi sandsynligvis mister vores driftstilskud. Vi
kan dog trøste os med, at vi kun har meget lidt at
miste, men potentielt meget at vinde. Vi har længe
været dybt afhængige af rekvirerede opgaver som
f.eks. arkæologiske bygherrebetalte konserverings-
opgaver, private opgaver, forsikringssager og i år
vandskadesager. Vi er formentlig tættere på et mar-
ked, hvor vilkårene er baseret på en konkurren-
cesituation end flere af de øvrige bevaringscentre.
Det er et marked, der er meget konjunkturafhæn-
gigt, hvilket gør Bevaringscenter Øst mere økono-
misk følsomt, da vi ikke er statsstøttet i samme grad
som vores ”konkurrenter”.
Det er i sidste ende statsanerkendte museer og den
østdanske kulturarv, der kommer til at bøde for, at
KUAS i udredningen ikke ønsker et nationalt beva-
ringsvæsen, men fastholder den skæve fordeling af
statstilskuddene til bevaring mellem Øst- og Vest-
danmark. Økonomien følger på ingen måde hver-
ken udbredelsen af museer i Danmark eller demo-
grafien og skatteydere for den sags skyld. Man kan
spørge sig selv, om det er rimeligt, at de østdanske
museers mulighed for bevaring af deres kulturarv
nedprioriteres på denne måde? Er kulturarven i
Vestdanmark således vigtigere at bevare end kul-
turarven i Østdanmark?

Forfatterne kan kontaktes på: info@bcoest.dk

Bevaringscentrene i Dan-
mark fungerer også som et
uofficielt bevaringsbered-
skab, der bruges af muse-
erne i forbindelse med
f.eks. brand eller vandska-
der. På Bevaringscenter
Øst behandles mug infice-
ret skellet kopi, vandska-
det under skybruddet d. 2.
juli 2011. Foto: Camilla
Bastholm.
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Billedligt talt

Københavns Museums billedarkiv har 
altid haft flere ansigter. På den ene

side billeder af ”Hvordan det var”. På den
anden side billeder, der viser den levede
kultur i byen, her og nu). Arkivet består af
mere end 300.000 enheder, hovedsagelig
ældre fotografier i sort/hvid.
Med den ”digitale vending” ser verden an-
derledes ud for billedarkivet. Set herfra
har digitaliseringen to sider. For det første
er der digitaliseringen af de mængder af
analoge billeder, vi allerede har i samlin-
gerne. For det andet de digitalt-fødte bille-
der, der nu kommer til arkivet fra alle si-
der.
Det har været hævdet, at digitale billeder
er væsensforskellige fra analoge, bl.a. fordi
analoge billeder ikke kan reproduceres
præcist. Med tiden vil analoge kopier der-
for blive ringere og ringere. I modsætning
hertil er digitale billeder eksakte, hver ene-
ste kopi er præcis magen til originalen, og
billedet kan derfor bevares uændret til
evig tid.
Dette er i teorien korrekt, men som alle
andre forskelle mellem analoge og digitale
billeder overlejres det i praksis af en række
forhold, der modificerer og på visse punk-
ter inverterer sagen.
Næsten alle ikke-professionelle digitale bil-
leder er komprimerede. Det betyder, at bil-
ledet fortolkes, hver gang det bliver ænd-
ret, fordi komprimeringsalgoritmen gen-
beregner hele billedet. Det kan sagtens
undgås; men det store flertal af alminde-
lige brugere er ikke klar over hvordan, og
derfor er utallige digitale billeder med ti-
den blevet synligt forringede.
Et andet aspekt er, at hvis billedet skal for-

stås af vores hjerne, skal det omdannes til
en form, der kan påvirke vore øjne. Det
skal vises: På en skærm, som et print, i en
bog osv. Resultatet er, at det indtryk for-
skellige mennesker får fra den samme fil,
langt fra er det samme: I hvilket omfang er
det så relevant, at digitale filer er teoretisk
uforanderlige, og kan kopieres et uende-
ligt antal gange uden tab?

Det allestedsnærværende kamera
Selv om man således kan hævde, at ana-
loge og digitale billeder ikke er grund-
læggende forskellige, har det faktum, at
der nu er et kamera i enhver mobiltelefon
betydet, at nye aspekter af dagliglivet er
kommet inden for dokumentationens ræk-
kevidde. Med et separat kamera tenderer
private billeder mod at blive optaget i
klumper, ved fødselsdage, ferier osv. Mo-
bilkameraet derimod er altid til stede, og
derfor tenderer billederne mod større
kontinuitet. Hvis familiefotoets historie er
selvfremstillingens historie, betyder mobil-
telefonens kamera, hvor vi får billeder, der
løbende dokumenterer nye områder af so-
cial praksis, dermed dokumentation af
flere aspekter af selvopfattelsen. I samme
takt som flere områder af dagliglivet bliver
genstand for fotografering, bliver vores
muligheder for at fastholde dem større.
Et vigtigt aspekt ved de digitalt fødte bille-
der er, at vi nu kan få billeder umiddelbart
i situationen. Det giver helt nye mulighe-
der for at være en aktiv del af kulturen. De
digitale mediers umiddelbarhed giver os
mulighed for at interagere med publikum
på helt nye måder. 
Dette, at vi nu kan digitalisere de analoge
billeder og gøre dem tilgængelige på helt
nye måder betyder, at store nye grupper af
brugere kan få adgang til materialet, og at
det dermed kan indgå i nutidens kultur på
en langt stærkere måde. Derfor bruger vi
mange kræfter på at digitalisere så meget
som muligt.

Af Johan Møhlenfeldt Jensen, 
museumsinspektør, Københavns Museum

Er digitale 
billeder farlige?

Et af en række billeder af Blikkenslagermester Mari-
boes hus: Han skriver selv på bagsiden af et af dem,
om rummet på billedet: ” Indenfor 1. Etages to vin-
duer findes en sal med en loftshøjde af 6 3/4 alen
hvis vægge, udført af mahogni og egetræ, danner
rammen om 236 malerier af interessante og karak-
teristiske københavnske gadepartier, huse og gårde,
m.m. fra tiden 1870-1900 alle malede af forskellige
anerkendte danske kunstnere.” Disse billeder var
malet på bestilling; flere efter fotografier, som Mari-
boe også samlede på. Museet har over 4000 billeder
fra hans samling, mange med hans personlige kom-
mentarer. Hans samling er et godt eksempel på
kombinationen af fascination af det, der forsvinder
og det dagsaktuelle.

Mariboe samlede også aktuelle billeder. Her er det
fagforeningslederen Marie Christensen.
På dette billeder skriver han blandt andet: ”Sam-
menløb af byens absolut uhæderligste, og til den af
dem påtagne gerning umulige individer, over-
værende møde med ophidsende, og sindssygt slud-
der, serveres af denne den maskerede prostitutions
formand Marie Christensen…”
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VÆGGEN

Ud over at være til gavn for museets sæd-
vanlige brugere, har Københavns Museum
også udnyttet disse nye muligheder i den
interaktive installation i forbindelse med
Metroudgravningerne VÆGGEN. Her har
vi har lagt en mængde af billeder ud fra
museets samlinger, samtidigt med at bru-
gerne kan uploade billeder, de selv har taget
og kommentere egne og andres billeder.
De billeder, der er kommet ind via VÆG-
GEN, er som ventet meget forskellige, om
end en større del end forventet er af tradi-
tionel ”turist”-karakter. Billeder, der viser
byen i forskellige,  ofte visuelt spændende
vejrsituationer, er hyppige. Mere tanke-
vækkende er den meget lille procentdel af,
hvad man kunne kalde private billeder, og
overraskende nok meget lidt ”støj” i form
af pjattede selvportrætter. Om det skyldes
en holdning til ”Museet” som et offentligt
sted, eller et ønske om at bidrage med bil-
leder, der har mere end snapshotkarakter,
er for tidligt at sige; men det er interessant,
at en hel del af de mange kommentarer er
konkrete oplysninger om billederne. Et af
de spørgsmål vi lige nu arbejder med på
museet er, hvordan vi bedst udnytter alle
disse input fra brugerne: Hvilke billeder
skal på traditionel vis indlemmes i billedar-
kivet? – og hvordan kan vi nyttig- og synlig-
gøre billederne i andre sammenhænge? 

Digitaliseringen som dagligdag

I en kort periode efter de digitale billeder
kom frem, håbede nogle, at man nu
kunne genoplive den gamle drøm om at
”gemme alt”; men virkeligheden har ikke
ændret sig med digitaliseringen: Som altid
er vi nødt til at beslutte os for, hvad vi vil
med vores materiale og acceptere, at vi
dermed i et vist omfang udelukker, at
fremtiden får svar på visse spørgsmål. Det
er nødvendigt, at vi én gang for alle accep-
terer den magtposition, arkiver og museer
har over for fortiden - fordi vi er selektive
instanser - at vi gennem vores aktiviteter
umuliggør visse fortolkninger af fortiden
og understøtter andre. Selv om det er
sandt, at et billede gengiver præcis, hvad
der var foran linsen i det øjeblik, billedet
blev taget og intet andet, så tier billedet på
samme måde om alt, der var udenfor eller
stod bagved. Selv de mest travle feriefoto-
grafer går et skridt til siden, så den roman-
tiske middelalderkirke ikke har en korn-
silo i baggrunden. På samme måde regi-
strerer familiebilleder i altovervejende
grad glædelige begivenheder og harmoni,
og ikke sorg og konflikter.
Billedarkivets praksis har tidligere primært
opfattet billeder som øjebliksbilleder af vir-
keligheden: ”wie es eigentlich gewesen”.
Dette ses tydeligt i, at langt over hovedpar-
ten af vores billeder er ordnet topografisk.

Denne registrering understreger, at for os
har billederne været dokumentation af en
”virkelighed” uden for billederne og ikke
mål i sig selv. Derfor har spørgsmålet om
ægthed været meget centralt, og der har
været en vis tøven over for digitale billeder
ud fra en opfattelse af, at de var manipuler-
bare i modsætning til analoge. Samtidig
har spørgsmålet om kvalitet været en vigtig
parameter.
Hvis vi vil dokumentere byens topografiske
udvikling, er den fotografiske kvalitet og
autenticiteten da også vigtige faktorer.
Hvis vi på den anden side vil dokumentere
dagliglivet og den sociale interaktion, er
den fotografiske kvalitet af underordnet
betydning, og eventuel manipulation af
billedet en del af den ønskede fortælling.
For os er idealet, at digitaliseringen redu-
ceres til konkrete tekniske spørgsmål, un-
derordnet det egentlige formål, at være
en levende del af den kultur, der omgiver
os.
Når Københavns Museum har lagt så stor
vægt på interaktionen med brugerne i
VÆGGEN, er det udtryk for, at vi gennem
brugerdeltagelse og involvering forhåbent-
lig kan skaffe os et korrektiv til et ensidigt
”musealt” blik på fortiden, samtidig med at
vi bringer vores store samling af billeder i
spil på nye måder.

”Amager boulevard”. Et eksempel på
et af de fine billeder af København,
der er lagt på væggen. http://vaeg-
gen.copenhagen.dk/media/17992
Foto: Lui Brandt,VÆGGEN.

”Good times.” Vi får også festbilleder
som dette, men ikke mange.
http://vaeggen.copenhagen.dk/me-
dia/30747  Foto: Badtz, VÆGGEN.

”outdoor heaters!?” Som det ses, får vi også ”mani-
pulerede” billeder, der viser byen set i en bestemt
sindstilstand. http://vaeggen.copenhagen.dk/me-
dia/31682  Foto:black7kilt, VÆGGEN.
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Et virvar af skraldehistorier udfolder sig i en humoristisk og farverig isce-
nesættelse på Københavns Museum. De 10-12-årige og deres voksne er
målgruppen for udstillingen ”Skrald!”, der kan forveksles med en lege-
plads, men får point for at opmuntre publikum til at skralde i ny og næ. 

Det er blevet hipt at stå på hovedet i en 
container. At være skralder eller

tingfinder er ikke længere ugleset, men et
ærefuldt hverv der bidrager til at mindske
miljøbelastningen. Det er en del af budska-
bet i Københavns Museums udstilling
”Skrald!”, der åbnede 14. oktober i bedste
genbrugsstil med studenterbrød og op-
læsning af affaldspoesi for de fremmødte. 
Gamle aviser, sammenkrøllede dåser, flad-
maste papkasser, udtjente bildæk og snav-
sede opvaskebaljer er kommet på museum
for at fortælle hovedstadens skraldehisto-
rie. Fra 1700-tallets klunsere og kræm-
mere, der levede deres liv på lossepladsen
af nød, til nutidens generation af unge,
der gør et politisk statement ud af at spise
supermarkedernes udsmidte mad og
blæse nyt liv i restprodukter af vores dag-
lige overforbrug.

Skraldets egen orden
”Skrald!” er naturligvis opbygget scenogra-
fisk af klunsede byggematerialer, og det
eneste strukturerende princip er inddelin-
gen i skraldets fire sfærer – lossepladsen,
gaden, baggården og hjemmet. Derudover
er udstillingen et kalejdoskopisk virvar af
brudstykker fra skraldets kulturhistorie:
skrald i alle tænkelige former, fortalt på
alle tænkelige måder af alle mulige men-
nesker. En almindelig families emballage
for en hel uge er dynget op i et rør af plexi-
glas (mængderne er skræmmende), et
komplet stueinteriør af storskraldsfund er
rekonstrueret, og flere kunstnere har givet
deres fortolkning af skraldetemaet. Johan-
nes Kattrup – tingfindernes godfather i

Danmark – har selvfølgelig også fået tildelt
et hjørne til et udsnit af hans spektakulære
samling af efterladte dimser fra gader og
stræder. ”Skrald!” er således en encyklo-
pædi over Københavns skraldehistorie.
Dog ikke med encyklopædiens orden,
men med skraldets egen; udstillingen er
en rodebutik, hvor man går på jagt efter
guldkorn uden mål og med. 
Ligesom i udstillingen ”At blive københav-
ner”, der åbnede på Københavns Museum
i 2010, er den personlige historie i cen-
trum i ”Skrald!”. Man kan både møde den
ghanesiske flaskesamler Christana, klunse-
ren Amerikaner Karl og 29-årige Lasse, der
drømmer om at bygge et hus af materialer,
han har fundet. Det er blevet Københavns
Museums varemærke at inddrage bru-
gerne og lade alle komme til orde, og der
er da også interaktivitet og demokratisk
formidling for fuld udblæsning i ”Skrald”.
Man får ikke lov at døse hen bare et øje-
blik, men bliver konstant bedt om at fore-
tage sig noget aktivt: ”Sid ned”, ”Lugt
her!”, ”Løft mig!”, og udfordret på sin vi-
den og holdninger til affald: ”Hvad synes
du?”, ”Fortæl om dit skybruds-skrald” etc. 
Tempoet og underholdningsniveauet i ud-
stillingen afspejler, at de 10-12-årige har
været i kikkerten som målgruppe. Man
kan samle et 3D-puslespil af ”lorteøen”
Amager, hvor den første københavnske
rensestation for latrinspande blev grund-
lagt, tegne grafitti på en væg eller gøre sine
første erfaringer som ”skralder” i en ægte
container. Men også fortælleformen viser,
at det er børnene, der tales til, det er lige
ud ad landevejen fra ende til anden. 

Humor og hands-on
På Københavns Museum er man ikke
bange for at sige ”tis” og ”lort”. Den uhøjti-
delighed, der per definition knytter sig til
skraldetemaet, gennemsyrer både sprog,
scenografi og grafik i ”Skrald!”, der giver

Af Ida Bennicke, cand.mag. 
og formidlingskonsulent

Hop med på skraldevognen!

Anmeldelse

mindelser om popkunstens leg med for-
brugskulturens æstetik og formsprog. Alle
skilte er i neonfarver, og nogle er som ta-
get ud af et storcenter med takkede kanter
som blikfang og ultrakorte budskaber som
”Mal graffiti med laserpen!”. Her er ingen
dvælen ved nørdede detaljer, og den for-
melle tone, der ofte sniger sig ind i udstil-
lingstekster, viger til fordel for hastige
meddelelser serveret i dagligdags vendin-
ger: 
”1700-tallets lossepladsaffald.Dette affald har
museets arkæologer fundet på byens losse-
pladser fra 1700-tallet. Affald blev ikke sor-
teret dengang, så alt affald fra både hjem
og erhverv samt lort og tis endte på samme
losseplads.”
Så enkel og ligetil kan en genstandstekst
være. Man behøver ikke mere information
for at forestille sig 1700-tallets losseplads;
den talesprogsnære tone bevirker, at man

Sommerfuglene giver løfter om velduft, men linder
man på låget, stiger en ram lugt af stald op af kas-
sen.
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”Skrald!” er scenograferet i temaets rette ånd
– med alt godt fra containere og lossepladser.

Tingfinder-trendens grand old man
Johannes Kattrup, der har sit eget
museum for fundne fragmenter i

Helsingør, er blevet tildelt sin egen
æresmontre.
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hurtigt kommer igennem teksterne og kan
lade blikket vandre videre til det vigtigste i
udstillingen – genstandene. Vil man abso-
lut vide mere, kan man tage en guide med
sig rundt, der supplerer med ekstra infor-
mation, eller kaste sig over hjemmesiden,
når man er kommet hjem. Men det er gan-
ske enkelt befriende at slippe for alen-
lange plancher og i stedet få lov til at se,
føle, lugte, snakke og grine. Udstillingens
indbyggede humor og lettilgængelige for-
midling forhindrer den træthed og pligtfø-
lelse, der ofte indtræffer undervejs i en ud-
stilling.

Udstilling eller legeplads?
Den enkle formidlingsform og de mange
aktiviteter giver imidlertid også anledning
til at stille spørgsmålet: Har jeg været på
udstilling eller legeplads? ”Skrald!” zapper
fra den ene historie til den næste og efter-
lader ikke megen plads til eftertænksom-
hed og fordybelse. Det vil sandsynligvis
kræve en indsats fra den voksne at lede
barnets opmærksomhed hen på det fag-
lige, idealistiske sigte i en udstilling, hvor
man kan gå på opdagelse i en container,
lave graffiti og fange affald med en grab. 
Men omvendt er det også opløftende, når
man kommer fra museets søvndyssende,
støvfarvede udstillinger om Københavns
historie, at træde ind i dette bombarde-
ment af farvestrålende materialer og få lov
at slippe tøjlerne på den veldresserede
museumsgæst, vi alle er blevet opdraget til
at være. 
Mange af os må nok gå til bekendelse og
indrømme, at udstillinger og aktiviteter
målrettet mod børn ofte har en dragende

effekt. Mens udstillinger til det voksne
publikum som regel er præget af en vis al-
vor og tyngde, åbner børnevinklen for de
sjove historier og fortæller i et humoristisk,
uhøjtideligt sprog. Alt sammen noget, der
i sagens natur ikke kun taler til børn, men i
høj grad også til voksne. Kontrasten mel-
lem de to udstillingstyper på Københavns
Museum kan bruges som et fingerpeg om,
at vi måske skal begynde at tænke mål-
grupper på nye måder. ”Skrald!” er ifølge
museets hjemmeside en ”familieudstil-
ling”. Men hvorfor skal børnene være en
”undskyldning” for, at vi som voksne kan få
lov til at lege, røre og grine, når vi går på
museum?

Alle kan blive tingfindere
Udstillingens særegne skraldeæstetik, den
bramfri sprogtone og mødet med byens
entusiastiske skraldemænd og -kvinder be-
virker, at man går fra ”Skrald!” i godt hu-
mør. Idealismen blandt de mange bidragy-
dere er smittende og efterlader en trang til
at være del af et fælles projekt, hvor skrald
ikke skal fortrænges, men forvandles til en
værdifuld ressource. Den politiske korrekt-
hed lurer lige under overfladen, javist, og
man kunne savne lidt mere kritisk kant i
beskrivelsen af vores daglige miljøsvineri
og de konsekvenser, det medfører. Men
oven på de senere års alvorsfulde klimaud-
stillinger er det tiltrængt med en optimi-
stisk indfaldsvinkel, der lægger vægt på at
opmuntre og inspirere publikum til at
hoppe med på den moderne skraldevogn.
Enhver kan blive tingfinder, bygge sit hus
af brugte materialer og spise mad fra en
container. 

Man får ikke en ærlig chance for at kede sig i
”Skrald!”. ”Lorteøen” Amager er genskabt i pu-
slespilsformat, og man kan fange skrald med en
grab. eller gå på opdagelse i en ægte container. 

”Jeg ’fandt’ et bord fra Ikea, som skulle skraldes. Efter en gang rens fungerer det
fint”. En gæstebog inviterer publikum til at fortælle deres egne skraldehistorier fra
sommerens skybrud.

”Skrald!” 
på Københavns
Museum 
14. oktober 2011
– 31. juli 2012.
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Under indtryk af Kulturarvsstyrel-
sens museumsudredning har der i
det seneste år været en levende
debat omkring den danske muse-
umssektors rolle og fremtid.
Netop museerne og deres rolle i
det moderne samfund er et tema,
som i årtier har været fokus for
den canadiske museumsmand
Robert R. Janes. I 2007 publice-
rede han den banebrydende arti-
kel “Museums, Corporatism and
the Civil Society” (Curator, 50/2,
april, 2007); heri præsenterer
Janes helt nye måder at tænke
museum på i en tid med øget
kommercielt pres. I dette interview
diskuteres artiklen med henblik på
at sætte perspektiv på den igang-
værende diskussion i den danske
museumssektor.  

En dialog om museer og samfund

MKS: I din artikel understreger du beho-
vet for, at museerne gør sig synlige i civil-
samfundet, og du konfronterer læseren
med flere forslag til, hvordan dette kan
gøres; f.eks. ved at styrke forbindelserne til
lokalsamfundet igennem opgaver, der rela-
terer sig til et større fælles ansvar såsom
økologi. Hvis et sådant skifte i museernes
positionering skal gennemføres, hvem skal
så sikre museernes basale økonomi? Hvor-
dan er det muligt for museerne at tjene
penge på at positionere sig i civilsamfun-
det? 
RRJ: Jeg tror ikke, at dette kan ses som et
enten eller. Museerne vil være i stand til at
involvere sig i traditionelle aktiviteter (ud-
stillinger, undervisning etc.) og direkte
omsætningsskabende aktiviteter (butikker,
madsalg), samtidigt med, at de gentænker
deres mission, mål og temaer, der berører
lokalsamfundet. Mange museer, i hvert
fald i Nordamerika, er i stigende grad op-
taget af materiel konsumption – sensatio-
nelle udstillinger, narcissistisk arkitektur,
butikssalg osv. Museerne bekender sig tilsy-
neladende til en opfattelse, der tilsiger, at
økonomisk vækst er essentielt for et sundt
samfund, og markedsideologien er blevet
den dominerende kraft for museerne.
Samtidigt er det tydeligt, at museerne har
bidraget til deres egen marginalisering ved
at overse den betydning, de har for fælles-
skabet i de omgivende lokalsamfund. Det
er på tide, at der ved museerne skabes en
forståelse, som bygger på en erkendelse af,
at et bredt og forskelligartet socialt net-
værk er fundamentet for succesfuld tilpas-
ning i en kompleks verden. Karakteren af
disse netværk (og hvorvidt de genererer
penge) afhænger af det enkelte museum
og lokalsamfund. Der er ikke nogen enkelt
løsning eller basale formler, der kan sikre

Museernes non-essense
En dialog med Robert R. Janes

museerne langsigtet finansiel stabilitet,
men der er grænseløse muligheder for at
eksperimentere, tage risici og innovere.
Jeg redigerede i 2005 en bog sammen med
Gerald Conaty (Looking Reality in the Eye:
Museums and Social Responsibility,University
of Calgary Press), som præsenterer ni for-
skellige casestudier på museer med succes-
fulde engagementer i civilsamfundet.
Disse casestudier kan assistere andre mu-
seer i at opnå langtidsholdbare og bære-
dygtige forhold med deres lokalsamfund.
Til at begynde med kunne museerne
spørge sig selv, om der er aktuelle emner
eller svagheder i det omgivende samfund,
som de kan være med til at adressere.
MKS: Social kapital er et centralt omdrej-
ningspunkt i din artikel. Dit fokus er mest
på de sociale goder der kan opnås, men
når museerne i så høj grad ejer og repræs-
enterer social kapital, ville det så ikke være
et logisk skridt for museerne, at sælge
denne indsigt på markedet til f.eks. fir-
maer, der typisk besidder en mindre grad
af social kapital? 
RRJ: Det er et meget interessant spørgs-
mål, fordi jeg tror, at museerne har meget
at tilbyde den private sektor, når det hand-
ler om at skabe social kapital. Det er en ud-
bredt misforståelse i den vestlige verden, at
det er markedet, der skaber samfundet.
Det modsatte er tilfældet, fordi markedet
og dets aktiviteter faktisk nedbryder tillid

Af Morten Karnøe Søndergaard, 
Professor (MSO), Aalborg Universitet

Kritik

Morten Karnøe Søndergaard er professor (mso) ved
Aalborg Universitet og har i en årrække arbejdet
med forskellige aspekter vedrørende kulturel kom-
mercialisering. Foto: L. Karnøe.

Robert R. Janes (f.1948) er chefredak-
tør for det internationalt toneangi-
vende tidsskrift Journal of Museum Ma-
nagement and Curatorship og samtidigt
en anerkendt museums- og kulturarvs-
konsulent. Han er desuden bestyrel-
sesformand for the Biosphere Institute of
the Bow Valley, en organisation, der ar-
bejder med forskellige aspekter af
økologi samt tidligere leder af Glenbow
Museum, Art Gallery, Library and Archi-
ves i Calgary, Alberta, Canada (1989-
2000).
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(jf. den amerikanske økonom og politiske
rådgiver Jeremy Rifkin i en offentlig tale,
Calgary, 13. november, 1997). Det er hver-
ken regeringen eller erhvervslivet, der op-
bygger den tillid, omsorg og ægte relatio-
ner, den sociale kapital, som markedet er
baseret på. Det er derimod organisatio-
nerne i non-profit sektoren, herunder mu-
seerne. Når det er sagt, så er erhvervslivet
yderst sekterisk og viser ikke ’outsidere’
megen opmærksomhed. Jeg noterer mig
imidlertid, at Harvard Business Review for
nyligt publicerede en artikel med titlen
”Creating Shared Values” (januar-februar,
2011). Det centrale budskab i denne arti-
kel er, at det kapitalistiske system er under
belejring, og at det i stigende grad bliver
opfattet som en væsentlig årsag til sociale,
økologiske og økonomiske problemer.
Kort sagt, så har erhvervslivet tabt samfun-
dets respekt. Det er på høje tid, at erhvervs-
ledere udviser kritisk selvrefleksion; den
kan bane vejen for samarbejde mellem
profit- og non-profit-organisationer, her-
under muligheden for at hjælpe erhvervsli-
vet med at opbygge social kapital.   
MKS: I din artikel nævner du, at museerne
ikke er gode til at stille sig selv spørgsmål
med hensyn til deres formål. Kan det være
det potentielle svar, museets manglende
relevans, der afholder museumsfolk fra at
stille kvalificerede spørgsmål? Hvad vil, set
i dit perspektiv, være det mest relevante
spørgsmål?
RRJ: Jeg synes, der er flere fundamentale
spørgsmål, som bør stilles for at forberede
museerne på en fremtid med social og
samfundsmæssig relevans. For det første,
hvis museer ikke eksisterede, ville vi så gen-
opfinde dem og hvordan ville de se ud?

For det andet, hvis museerne skulle genop-
findes, hvilken rolle skulle det offentlige
da spille? Og endeligt må ethvert museum
spørge ”hvorfor” og ”for hvem”, det gør sit
arbejde, fordi det ikke længere er nok bare
at definere, ”hvad” museet gør. Kort sagt,
så indebærer det, at museerne må genvur-
dere deres mission med henblik på at få
mere indsigt i, hvad der sker i den omgi-
vende verden. 
MKS: I den sidste del af artiklen citerer du
Stephen Weil (S.E. Weil, Rethinking the mu-
seum: an emerging new paradigm, 2004, for
hans pointe om, at der ikke findes nogen
”museums-essens”, mao., at der ikke findes
èn fast og evig gyldig tilstand for hvad et
museum er. Museer skal ganske enkelt, i
vekselsvirkning, eksistere af og med det
omgivende samfund. Det betyder implicit
også branding og re-branding. Hvorfor
står museerne svagt på dette område? 
RRJ: Museerne har ført en privilegeret ek-
sistens som agenda-frie og respekterede
beskyttere af centrale kulturelle værdier –
og under ingen omstændigheder forpligti-
gede på de stigende krav fra den såkaldte
’virkelige verden’. Der er ingen tvivl om, at
museerne nyder stor tillid og respekt fra
samfundet som et hele, uagtet om det er
fortjent eller ej. Dette har, omvendt, skabt
en selvtilfredshed blandt museumsfolk,
som har givet dem anledning til at tro, at
traditionel tænkning og praksis er tilstræk-
keligt. Dette bliver yderligere forværret af,
at mange museumsledere har mere end 20
års erfaring, men det er det samme år der
er blevet gentaget 20 gange. M.a.o. er der
en uvillighed eller manglende evne til at
lære og til at vokse, delvist på grund af in-
tenst arbejdspres. Selvtilfredshed, en for-
nemmelse af ret, manglen på læring og
tyngden af traditioner bidrager alle til fejl-
slagen gentænkning af museernes rolle og
ansvar. Problemet med museernes bran-
ding er, at den, med få undtagelser, mere
eller mindre ukritisk bliver lånt fra den pri-
vate sektor; de fleste museer brander ikke
deres værdier, ideer eller mission. De bran-
der ”ting”, bruger markedets sprog og be-
handler besøgende og brugere som for-
brugere og kunder. Det er på tide, at muse-
erne flytter sig og skaber brands omkring
de ideer og værdier, som er svarene på de-
res kernespørgsmål. Disse spørgsmål
burde fokusere på, hvorfor museet eksiste-
rer, hvilke forandringer det er med til at
påvirke og gennemføre, og hvilke løsnin-
ger det vil bidrage til at gennemføre. Det
at brande værdier og idéer er en vej til at
øge museernes bevidsthed og bevæge sig
væk fra den nuværende altoverskyggende
økonomiske modeltænkning.   

Arrangementer

Fuglsang Kunstmuseum
10. og 11. december kulturelt julemarked.
Koncerter, kunst, børneteater, hestevogns-
kørsel, foredrag, klippe-klistre, caféhygge,
fortælletæppe for børn samt juleboder. 
Storstrøms Kammerensemble, Fuglsang
Kunstmuseum og Fuglsang Herregaard
(der alle har til huse på Fuglsang Gods)
skaber sammen det fælles univers af kultu-
rel julehygge. www.fuglsangkunstmuse-
um.dk

Gammel Estrup
Jul på Gammel Estrup 19.11. til 23.12. Jule-
udstilling med pyntede juletræer og dæk-
kede juleborde. I week-enderne er der des-
uden juleaktiviteter på herregården, samt
specielle juleomvisninger. www.gammele-
strup.dk

Give-Egnens Museum
Udstillingen Julebørn og Legetøj til den
5.1.2012. Som de seneste 15 år kommer
museets store legetøjssamling frem fra ma-
gasinerne. Der vil også være julestuer, Pe-
ters Jul, spil og lege. I en afdeling sættes
der særligt fokus på julekort. Alle ad-
ventsweekenderne kan man deltage i det
store julekagekaffebord. www.gem.dk

Robert R. Janes (f. 1948) er en af den internatio-
nale museumsverdens ”grand-old men”. Han har
et stort indblik i museumsverdenen og er en kendt
debattør. Foto: R. Janes.

Priser
Danmarks Borgcenter, Vordingborg
Har vundet Østdansk Turismes Innovati-
onspris 2011. Prisen uddeles årligt til en in-
stitution i Region Sjælland som har udvist
nytænkning inden for turisme- og oplevel-
seserhvervet.
Juryens begrundelse: ”Danmarks Borgcen-
ter arbejder med at gøre den usynlige kul-
turhistorie synlig. Middelalderen, bor-
gene, konger og magt formidles gennem
nye og innovative koncepter og med ny
teknologi som omdrejningspunktet for
hele formidlingen. Danmarks Borgcenter
har udtænkt et unikt koncept med forny-
else og aktivering af det historiske Gåse-
tårn og ruinterrænet, hvor den nyeste tek-
nologi inddrages og skaber aktiv læring på
alle niveauer. Projektet er endvidere tænkt
ind i byens liv og rum, bl.a. med istandsæt-
telsen af en tidligere retsbygning som kom-
mende velkomstcenter”.
Danmarks Borgcenter åbner officielt 15.
juni 2012 på Valdemars Dag. www.dan-
marksborgcenter.dk

Meddelelser
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Brugerinddragelse kan være mere end enkelte projekter, som vi retter
mod bestemte befolknings- eller aldersgrupper. I Washington arbejder
museerne efter en anden og større vision: Museer og brugere deler dag-
ligt viden og historier, og museerne bliver til levende, voksende orga-
nismer med mange stemmer og fortællinger. En reportage fra verdens
største museums- og forskningskompleks The Smithsonian Institution.

May I share a story 
with you?
- om brugerinddragelse i mere end én forstand

“May I share a story with you?” En midal-
drende mand med asiatiske træk bryder
ind og fortæller, hvordan han på grund af
sit udseende og hudfarve er blevet diskri-
mineret og afkrævet identitetspapirer på
trods af sit amerikanske statsborgerskab. 
Vi er på National Museum of Natural Hi-
story i Washington DC, midt i deres nye
udstilling RACE: Are We So Different? Folk
sidder tæt på små skamler rundt om pro-
fessor Tom Guglielmo fra George Wa-
shington University, der i dag diskuterer
raceproblematikker gennem tiderne. Folk
deltager ivrigt, og flere besøgende stopper
op og lytter med. I dag kører programmet
The Scholar is in, en serie på museet, hvor
besøgende kan møde og tale med antropo-
loger, forskere, historikere, sociologer
m.fl. om aktuelle emner, som de skiftende
og faste udstillinger tilbyder. 
Senere på dagen møder jeg Helen på en
guidet tur; hun er Cherokee-indianer og
Cultural Interpreter på National Museum
of the American Indian.  Museet har ud-
stillinger om levestil, historie og kunst af
og om indfødte amerikanere på den vest-
lige halvkugle. Helen taler ud fra sin egen
baggrund og fortæller, at de i museets ud-
stillinger ikke kaster et eksotisk blik på lan-
dets mange amerikanske indianere, men
fortæller historien gennem de oprindelige
folks egne stemmer. På National Museum
of American History er det Pat, en midal-
drende kvinde, der står for dagens High-
light Tour om museets historiske begiven-
heder og epoker; igen hæfter jeg mig ved
den nære vedkommende historie om et vi
og et os.

Af Tine Seligmann, museumsinspektør, 
Museet for Samtidskunst

Museumsrejse

Art al la Cart eller Interative Carts er små mobile vogne, man møder rundt omkring på museerne. De knytter
sig til udvalgte udstillinger, værker eller historiske perioder. Her er det en bemandet hands-on vogn, hvor en
guide fortæller om tilblivelse og materialer i forbindelse med Debora Butterfields broncehest, Monekana fra
2001; den ser ud til at være lavet af drivtømmer, men er støbt i bronze.

Museumsrejse
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Artiklens forfatter prøver at gribe verden i form af
en oppustet gummibold. Bolden bliver holdt oppe af
en neden fra kommende luftstrøm i stationen for
What Makes a Wing Work på Air and Space Mu-
seum.  I afdelingen How Things Fly er det muligt
at eksperimentere med en række opsætninger af,
hvordan f.eks. et fly fungerer, og hvordan aerodyna-
miske kræfter kan holder et fly oppe.

Professor Tom Guglielmo fra George Washington University diskuterer raceproblematikker med gæster på 
udstillingen RACE: Are We So Different?, The National History Museum.  Bl.a. om der er forskel på blod af
sorte og hvide mennesker, og hvorfor sorte tidligere ikke har kunnet være bloddonorer, selv om det er videnska-
bentligt bevist, at der ikke er forskel i blodkvalitet.

Helen er Cherokeeindianer og Cultural Interpreter
på National Museum of the American Indian.
Museet har udstillinger med levestil, historie og
kunst af og om indfødte amerikanere på den vest-
lige halvkugle. Helen fortæller, at de ikke kaster et
eksotisk blik på landets mange amerikanske india-
nere, men fortæller en nutidig historie gennem deres
stemme, som også er en del af hendes historie.

Behind the scenes! Når man går rundt i udstillin-
gerne, møder man f.x. konservatorer i arbejde, eller
en formidler, der viser, hvordan et jordbærs dna-
strenge ser ud. På Luce Foundation Center kan
man følge konserveringen af rammer, papir, sten og
maleri bag glasruder og få indblik i deres arkive-
rings- og registreringsmetoder.
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En personlig tilgang

Jeg er på studietur i Washington DC for at
besøge The Smithsonian Institution, som
udgør 19 museer og 9 forskningscentre
samt en lang række filialer verden over
(ref. 1).  Mit fokus er måden, hvorpå man i
USA arbejder med brugerinddragelse, og
hvordan det kan styrke museernes under-
visningsafdelinger og samtidig have en po-
sitiv afsmittende effekt på den generelle
formidling af samlinger og forskning. 
Jeg oplevede på museerne en meget dedi-
keret og personlig tilgang til stoffet, hvor
det enkeltes menneskes og Amerikas histo-
rie fortælles gennem landets topografi,
portræt- og landskabsmaleri, flyvningens
historie, eller gennem beskrivelsen af,
hvordan posten er blevet bragt ud gennem
tiderne og har skabt kommunikation på
tværs af lange distancer. 
Det er tydeligt, når man kommer rundt på
museerne, som alle har gratis adgang til,
og følger guidede ture, at amerikanerne
føler sig som en meget ung nation med en
kort historie bag sig, og at de oplever et be-
hov for at stadsfæste historien via et per-
sonligt nedslag.  

Teens! Her ses en gruppe teenagere på Postal Museum, der er ved at udvælge frimærker, der skal repræsentere
en historie, som de efterfølgende skal arbejde videre med i grupper. ARTLAB+ A, design studio for teens på
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden er et andet spændende tiltag, hvor de har en Broadcast Club,
Artlabs, New Radio Station og Noise Factory se http://artlabplus.si.edu/artlabplus/#tp.

National Museum of National History åbnede i
1910 og var et af de første museer til at huse The
Smithsonians samlinger. Museets areal spænder
over 18 fodboldbaner og har 1000 ansatte til at
dække forskning, formidling og afvikling af de fa-
ste og skiftende udstillinger. Med et voksende net-
værk af hjemmesider er museet et samlingspunkt for
national og international uddannelse, tilgængeligt
for alle.

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden er et af
de senere skud på stammen af museer under the
Smithsonian. Museet åbnede 1974 og er bygget op
som en cylinder og har gennem tiden fået flere øge-
navne som ́ the bunker´, ́ the gas tank´ eller the
Malls Doughnut´. The National Mall er et stort
grønt område, der spændes  ud mellem Capitol Hill
og Washington monumentet, hvor mange af muse-
erne ligger.

Du bestemmer næste udstillede værk

The Smithsonian arbejder med en strate-
gisk og visionær plan for 2010-2015, som
de kalder The Four Grand Challenges: Un-
locking the Mysteries of the Universe; Under-
standing and Sustaining a Biodiverse Planet;
Valuing World Cultures og Understanding the
American Experience (ref. 2). 
Alle fire udfordringer kommer til udtryk i
udstillingerne; særligt i måden, hvorpå de
inddrager og gør forskning, indsamling,
bevaring og registrering forståelig over for
de besøgende. Desuden er det målet at
fremme og styrke det tværfaglige fokus og
samarbejde på tværs af museerne. Når
man går rundt i udstillingerne, møder
man konservatorer, der sidder og graver
en dinosaurtand ud af en sten eller en for-
midler, der viser, hvordan et jordbærs dna-
strenge ser ud. På Luce Foundation Cen-
ter (ref. 3) kan man følge konserveringen
af rammer, papir, sten og maleri bag glas-
ruder.  
Her er de arkiverede værker iscenesat i
store arkivreoler, bygget til at synliggøre og
formidle. Og man kan selv gå videre i arki-
verings- og registreringsdatabaser med de
værker, man finder interessante, ligesom
de besøgende opfordres til at stemme om,
hvilket værk der næste gang skal udstilles
m.m. 

Ud af huset-museum
Der findes ikke en god direkte dansk over-
sættelse af udtrykket ’to empower’, men
det handler om at sætte i stand til eller give
evnen til at gøre noget selv. En vigtig del af
The Smitsonians mission er formidling af
viden ved at yde faglige og professionelle
udviklingsprogrammer, også til undervi-
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sere.  Lærerworkshops og materialetilbud
handler ikke kun om at informere om til-
bud på museet, men om at give lærerne
værktøjer, så de i klasselokalet selv kan un-
dervise på en tværfaglig, kreativ og innova-
tiv måde.  
Museerne når langt med deres viden, fordi
de anvender forskellige tiltag inden for E-
learning, virtuelle klasseværelser og on-
line-dialog.  Mens jeg har et møde med
Emily og Tracie fra Smitsonian Center for
Education (ref. 4), er der for eksempel en
onlinevideokonference om ’Celebrate the
land’ i gang.  Undervisere fra alle stater i
USA kan logge sig på online og sende
spørgsmål til forskere og kuratorer fra de
forskellige fagområder og museer. Video-
konferencerne lægges ud på The Smitsoni-
ans’ hjemmeside (ref. 5). 
Flere af museerne bruger videokonferen-
cer, også direkte til eleverne i klasserne.
Som på American Art Museum, hvor ele-
ver og lærere uden at forlade klasselokalet
kan få en real timevideokonference om

museets omfattende samling af ameri-
kansk kunst (ref. 6). Når skoler, elever og
lærere ikke kan komme til museet, må mu-
seet komme til dem. 

Brugeren som kreativ tænker
Når Jeff fra Postal Museum taler om at
bruge museet som en ressource til at kom-
munikere og skabe netværk med verden
omkring sig, bliver det rigtig spændende.
Han leder et treårigt program, Mobile
Learning Institute (ref. 7), der ved hjælp
af nye teknologier og kreative færdigheder
giver undervisere nye muligheder i klasse-
undervisningen. Kort fortalt skal lærerne
på tværs af fag arbejde i grupper og løse en
opgave på museet, som de på kreativ vis ef-
terfølgende skal dele og promovere for de
andre på kurset. Lærerne får en masse vi-
den og erfaring i kreativ undervisning gen-
nem mødet med museet samlinger, som
de efterfølgende kan tage med hjem i klas-
sen og dele med deres elever. 
Tværfaglighed, kreativitet og innovation

står dermed i centrum for de professio-
nelle udviklingsworkshops til undervisere
og elever. Men det gør det også i forhold til
den enkelte besøgende. Jeg kan nævne
Spark Lab på National Museum of Ameri-
can History, hvor børn alene eller sammen
med deres forældre kan udføre videnska-
belige forsøg omkring f.eks. livscyklusser
og forsøge sig som kreative og opfind-
somme tænkere (ref. 8). 

Fortæl mig din historie
Identifikation, indsigt og medansvar ska-
ber et godt udgangspunkt for læring og vi-
densdeling. Men brugerinddragelse er
ikke kun konkrete projekter rettet mod be-
stemte befolknings- eller aldersgrupper. På
min tur rundt på museerne oplevede jeg
en anden og større vision om at dele viden
og historier. Her ’empowerede’  museerne
og deres brugere gensidigt hinanden på
en kreativ og innovativ måde, så det man
oplevede i museet ikke bare blev udstillede
genstande, men brugbare og kommunika-
tive redskaber til  den pulserende verden
udenfor. Dette indblik har i høj grad inspi-
reret mig til mit videre arbejde i og uden
for museumsverdenen.  At opleve museer
som levende voksende organismer med
mange stemmer og fortællinger! Kort sagt:
Hvad er din historie - og vil du dele den
med mig? 

Referencer:
1. Smithsonian: http://www.si.edu/ og 
2. http://www.si.edu./ofg/GrandChal-
lSOLAA.htm

3. http://americanart.si.edu/luce/
4. www.smithsonianEducation.org
5. http://www.smithsonianconferen-
ce.org/shout/

6. http://americanart.si.edu/education/
video/

7. http://sparklab.si.edu/
8. http://npm.si.edu/edlab/index.html

Studieturen var på 12 dage i septem-
ber 2011 og var støttet af KUAS, for-
midlingspulje 5: International erfa-
ringsudveksling og kompetencegi-
vende efteruddannelse. Forud for tu-
ren havde forfatteren kontakt med
The Smithsonian Center for Educa-
tion and Museum Studies og fået en
række aftaler med undervisningsan-
svarlige på udvalgte museer. Fokus var,
hvordan man i USA arbejder med bru-
gerinddragelse, og hvordan - og om -
det kan styrke museernes undervis-
ningsafdelinger og samtidig have en
positiv effekt på den generelle formid-
ling til museers gæster.

På National Portrait Galleri lånte jeg et Portrait discovery Kit. Jeg valgte tasken med George Washington, og
som en detektiv begav jeg mig på jagt efter portrætter af USA´s første præsident. Her  blev jeg udfordret til at
finde ud af, hvordan et portræt kan analyseres ud fra positurer og forskellige symbolikker m.m.
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Anmeldelse

Postmodernismen er kommet på
museum i Victoria and Albert
Museum i Londons stort anlagte
udstilling Postmodernism. Style
and Subversion 1970-1990. Re-
portage fra en udstilling, der
spænder fra filosofi til firserpop og
tager den nære fortid på mu-
seum. 

Den nære fortid bruges til meget. Re-
tromoden bliver stadig både mere al-

men og mere subtil. I film og tv er 1970’er-
ne, 1980’erne og 1990’erne ofte genstand
for drama, humor eller nostalgi, ligesom
museerne har taget fat i den nære fortid.
Den Gamle By i Aarhus har dedikeret en
afdeling til bylandskabet i 1970’erne, og i
et nyt museum som Koldkrigsmuseet
Stevnsfortet kan vi også træde ind i den
nære fortid. Næste års Golden Days Festi-
val i København kommer til at handle om
1950’ernes ikke så fjerne fortid. I det lys er
en vægtig udstilling om postmodernismen
en vigtig brik at få spillet ud, hvilket nu er
sket på Victoria and Albert Museum. 
”Of all movements in art and design hi-
story postmodernism is probably the most
controversial”. Efterfulgt af et neonskilt
med titlen introduceres udstillingen med
disse ord, dybt inde i den victorianske ud-
stillingskolos grundlagt af Henry Cole i Im-
periets storhedstid i 1852. Dedikeret til et
tidsrum, som kun ligger 20 - 40 år tilbage,
omhandler Postmodernism. Style and Subver-
sion 1970-1990 den nyeste stil, man formo-
dentlig vil se en kulturhistorisk udstilling
om. Derfor er den på flere planer bemær-
kelsesværdig og indfrier da også ambitio-
nerne om at være tankevækkende og se-
værdig.  
Udstillingen har en erklæret dobbelt in-
tention: Ved sin blotte eksistens og angi-
velse af tidsrummet 1970 - 1990 erklærer
den postmodernismen som en definerbar
stil. Det er ellers ikke nogen selvfølge, da
begrebets betydning har været diskuteret
siden det opstod. Kunstkritikeren Hal Fo-
ster spørger i 1985: 
”Postmodernism: does it exist at all, and if
so, what does it mean? Is it a concept or a
practice, a matter of local style or a whole
new period or economic phase? What are
its forms, effects, place?”. 
For at reflektere denne usikkerhed an-
lægger udstillingen en pluralistisk vinkel, i
sig selv et af postmodernismens nøgleord.
Den vil både være tydeligt afgrænset og re-
flekteret, men ledsages ind i mellem af en

Style Wars
– med postmodernismen på museum

Af Kristian Handberg, mag.art. 
i kunsthistorie og ph.d. studerende ved
Københavns Universitet

Udstillingens velvalgte ikon: Jean-
Paul Goudes “Maternity Dress” 
designet til Grace Jones i 1979. 

Fotos: V & A Images.
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distanceret tone over for sit emne, som et
sted i kataloget til udstillingen endda be-
skrives som ”toxic”.  Resultatet af den løf-
tede pegefinger er et forbehold over for
genstandsfeltet og opgaven at formidle det
til nutiden. Udstillingen har ellers format
og nuancer nok til at ruste publikum til at
dømme selv, hvilket herværende reportage
skal være en opfordring til at gøre.  

Tidsrejse i sort og neon
Udstillingen er formet som et langt forløb
gennem tre hovedafdelinger. En sort bag-
grundsfarve er grundtonen, tilsat glimt af
neonlys, tidstypiske mønstre og rå industri-
elle elementer. Det skaber et udstillingsde-
sign, der både sætter en stemning og giver
plads til de enkelte, meget forskellige gen-
stande. Første del omhandler arkitektu-
ren, den kunstform, hvor postmodernis-
men var mest synlig – og arkitekturens op-
gør med modernismen. Arkitekten og kri-
tikeren Charles Jencks satte tid og sted på
modernismens fallit: 15. marts 1972 i St.
Louis. Her bortsprængte man det moder-
nistiske beton-kompleks Pruitt-Igoe grun-
det massive sociale problemer, bare 16 år
efter dets færdiggørelse. (Arkitekten bag,
Yoru Yamasaki (1912-86) tegnede også
World Trade Center i New York, et andet
forsvundet modernistisk vartegn).
En anden symbolsk handling er den itali-
enske designer Aldressano Mendinis ritu-
elle afbrænding af sine tidligere, klart mo-
dernistiske design-arbejder; det var både
en nihilistisk destruktion og en mulighed
for at noget nyt kunne opstå. Dette gjaldt
også studierne af den nye verdens farve-
rige og absolut ikke stilrene overflader i
Las Vegas, som lå til grund for arkitektpar-
ret Robert Venturi og Denise Scott Browns
berømte postmodernistiske manifest
Learning from Las Vegas (1972). På udstillin-
gen ser vi deres originale videooptagelser
ved siden af en række kollager og skitser
fra tidens arkitekturdebat.
Postmoderne arkitektur gjorde demon-
strativt brug af fortiden ved brug af søjleor-
dener og andre stiltræk. Det ses i en rekon-
struktion af østrigske Hans Holleins søjle-
facade fra arkitektur-biennalen i Venedig
fra 1980, hvor skyskrabere og antikke rui-
ner mødes; et element, som i udstillingen
står noget trængt. Første del formår dog at
formidle, hvordan postmodernismen både
står for kritik og humor, selv om nogen sik-
kert vil glæde sig over, at mange af tidens
bygninger forblev i skitsebøgerne. Måske i
sig selv en pointe: Arkitektur var ikke pri-
mært noget man byggede, men et diskussi-
onsforum og en ’krig på stil’, udkæmpet i
skitser og skrift frem for i mursten. 

”Big Money is moving in”. Udstillingens sidste afdeling har en dyster og melodramatisk tone.
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New Wave i design og pop

I udstillingens anden del, New Wave, kom-
mer postmodernismen for alvor ud over
scenekanten, i kunsten, populærkulturen
og society-livet. Designerne i den italienske
gruppe Memphis blev i tidens magasiner
afbildet som noget nær popstjerner, et me-
die, der spillede en stor rolle for postmo-
dernismens og New Wave’s exhibitionistiske
og selvbevidste miljø. Designobjekterne er
skingre og uanvendelige. Alligevel fandt
de vej både til markedet og museerne på
samme tid. Sammensætningen af design
og pop i denne udstillingsdel er original
og giver mening: ”Den nye bølge” er begge
steder en blanding af det kulørt underhol-
dende og en vis nihilisme. ”Nothing Conti-
nues to Happend”, hedder således en grå
stol, der ligner halvt nedbrudt beton, skabt
af Howard Meister i 1980. Punkens provo-
kative, rå æstetik er også til stede, f.eks. i
magasinet Natö (Narrative Architecture
Today, 1983-) eller Derek Jarmans sortsy-
nede film ”The Last of England” (1987). I
filmen hedder det et sted: ”Even our pro-
tests were hopeless”; en replik, der danner
sort modstykke til den ubekymrede ”any-
thing goes”- attitude, som postmodernis-
men ofte associeres med. 
Den farverige postmodernisme får til
gengæld frit løb i udstillingens store rum
om popmusikkens udtryk og iscenesæt-

telse. Vi træder nærmest ind på dansegul-
vet i den hedonistiske klubscene: I musik-
videoer, performances og kostumer ser
man den intensive visuelle selvfremstillelse
i feltet mellem pop, mode og kunst, med
Devo og Klaus Nomi som ørehængende
eksempler.
Ikke for ingenting er natklubdronningen
Grace Jones og hendes spektakulære ko-
stumer (designet af Jean-Paul Goude) ikon
for udstillingen og dens plakat. De over-
skrider simpelthen beklædningens territo-
rium og bliver sammen med Grace Jones
selv til et levende kunstværk, hvor mode,
kunst og liv glider ud i et.
For musikentusiaster vil det næste rum
med pladecoverdesign dog være mindst li-
geså fascinerende. I mere nøgtern montre-
form fremvises skarpe designs af coverde-
signere som Barney Bubbles (skabte covers
til Ian Dury, The Damned, Elvis Costello)
og Peter Saville (for Joy Division og New
Order). Her blev der også citeret og gen-
brugt i en grad, så kritikeren Jon Savage et
sted kritiserede sin samtid for at være ”the
Age of Plunder” – en tid, hvor historien plyn-
dres for billeder. Denne dels grafiske de-
sign er også interessant. I disse fleksible vi-
suelle genrer opnåede postmodernismen
sandsynligvis sine bedste og mest stilska-
bende resultater; de peger ikke tilbage,
men ser friske og attraktive ud også i dag,

og det er et godt valg at præsentere dem i
den klassiske museumsæstetik.    

De store penge og kunsten
Den positive tone skifter den markant i ud-
stillingens sidste afdeling, ”Money”. Her
får den sorte baggrundsfarve en ekstra
tand, og man hører dyster musik af Philip
Glass. Andy Warhols dollartegn på pink
baggrund antyder, at det sidste kapitel i
den postmoderne saga handler om de
store penges indtog og stilens knæfald for
dem. I takt med Thatcher-Englands entre-
prise-kultur skød bygninger op, som blev
regnet for postmoderne; kunsten blev et
investeringsobjekt i hidtil uset grad, og
kunstnere som Jeff Koons spillede åbenlyst
med på dette. Design havde heller ikke
længere noget imod at være dyrt og eks-
klusivt. 
Udstillingen fremstiller dette som postmo-
dernismens forfald og ultimative kommer-
cialisering.  Der sættes dog lige lovligt
tykke streger under den ligning, og tonen i
udstillingsteksterne skifter fra at formidle
til at fordømme. Som om man vil
gravlægge begrebet ’det postmoderne’
som en stilart, der ’solgte ud’ og ikke læn-
gere findes. Selv om det fungerer som en
tråd i udstillingen til at fortælle om oprin-
delse, storhed og fald, er det en noget ge-
nerel udlægning af et fænomen, der om-

Den festlige postmodernisme. Udstillingens fremvisning af musikvideoer og kostumer er et rent diskotek, der giver god kontrast til de mere tunge dele. 

MuseumsrejseMuseumsrejse
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fattede næsten alle afkroge af kulturen.
Det modsiger måske også, at udstillingen
fra start lagde op til at vise, hvordan perio-
den på alle måder var kompleks. Alliancen
mellem kunst og penge kommer til at
fremstå, som noget, der hører fortiden til.
Det er jo en sandhed med modifikationer,
særligt når vi ser på nutidens kunst; her er
der tværtimod rykket meget større penge
ind, og i det lys er den postmoderne til-
stand mere tydelig end i fattig-firserne.

Museet tager sin samtid alvorligt  
Det rykker dog ikke ved billedet af, at dette
er en museal begivenhed, der bør ses og
debatteres bredt og intensivt. Det er jo den
første musealisering af det nyeste alment
anerkendte stilbegreb. På V & A foregår
det både tankevækkende og underhol-
dende. Min eneste indvending, ud over
den dystre og distancerede tone i den sid-
ste afdeling, er et lidt forudsigeligt udvalg
af billedkunst, fra Robert Rauschenberg
og Andy Warhol til Cindy Sherman og Bar-
bara Kruger. Her havde det pyntet med et
par overraskelser. Og hvor er det neoeks-
pressive maleri, som under sine forskellige
navne som transavantgarde og die Neue
Wilde netop blev regnet som yderst post-
modernistisk? 
Med design og arkitektur i hovedrollen vi-
ser V&A dog vejen for, hvordan sådan en
udstilling kan laves i stort format, selv om
det nok aldrig en udstilling for det helt
brede publikum – der skal nok en mere
pittoresk fortid på bordet. Derfor går det
an, at tekster og citater er en stor mund-
fuld for de helt uindviede. Forvent heller
ikke behag eller klare svar: Postmoder-
nisme er en stil, som skal vække ambiva-

lente følelser og usikkerhed. Udstillingen
leverer dette på en grundigt researchet og
fint iscenesat måde, der både er tankevæk-
kende og dansabel.  

Citat 
Glenn Adamson, kurator og inspektør ved
Research Department, Victoria and Albert
Museum: 
”Vi har haft besøg af mange af de celebrities, der
er med i udstillingen, fra Laurie Anderson og
David Byrne til Annie Lennox og Jean Paul Go-
ude. Også af kunstnere og designere bag udstil-
lingens værker – Charles Jencks, Jenny Holzer,
Peter Saville, April Greiman, Peter Shire, Ales-
sandro Mendini og mange andre. Nogen af dem
har endda skrevet tekster til udstillingens kata-
log. At møde disse personligheder ansigt til an-
sigt, interviewe dem og gå gennem udstillingen
med dem, har været en særlig stor oplevelse, som
har givet en unik indsigt og viden i emnet. 
Det er et bevis for vigtigheden af at lave historisk
research på nært hold, når man fortsat kan
snakke med de involverede personer”.

Udstillingens enkle og vellykkede fremvisning af pladecovers og grafisk design.
Pluralistisk arkitektur: Hans Hollein: ”Strada Novissima. 
The Presence of the Past”, 1980.

Udstillingen kan ses frem til d. 15. ja-
nuar 2012
Kurateret af Glenn Adamson og Jane
Pavitt 
Der er udgivet et omfattende katalog
til udstillingen, samt til ’bonusudstil-
lingen’ Signs of Struggle. Photography in
the wake of Postmodernismmed et impo-
nerende opbud af fotokunst fra
1970’erne til i dag. Hold ligeledes øje
med det intensive program af aktivite-
ter omkring udstillingen.   
Se også kuratorernes blog om udstil-
lingens tilblivelse, herunder også om
opbygningen af Hans Holleins søjlefa-
cade: http://www.vam.ac.uk/con-
tent/exhibitions/postmodernism/po
stmodernism-creating-the-exhibition/ 

Postmodernisme var et begreb, der
blev sat på en række kulturelle fæno-
mener, der på forskellig vis brød med
modernismen fra ca. 1970 og frem.
Samtidig talte man i filosofien om
postmodernitet som en ny intellektuel
tidsalder, karakteriseret af ”de store
fortællingers død” (Lyotard), det vir-
keliges ophør i en ny medieverden
gennem ”simulakra og simulation”
(Baudrillard) og det ”postindustrielle
samfund” (Bell). 
Begreber som radical design, adhocism,
counter-design, transavantgarde, neo-
ekspressionisme, radical eclecticism, cri-
tical regionalism og new wave blev også
anvendt omkring stilen.

Victoria and Albert Museum er grundlagt
i 1852, inspireret af den store Verdens-
udstilling i London i 1851, som dets
skaber og første direktør Henry Cole
havde været med til at arrangere. Det
er verdens største museum for kunst-
håndværk og design med en fast sam-
ling på over 4,5 millioner genstande.
Siden år 2000 har museet i en række
store udstillinger fokuseret på det 20.
århundredes væsentlige stilarter som
Art Nouveau, Art Deco, modernisme
og nu, postmodernisme.
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Middelfart i gennemsnit
Er en moderne 3D film om livet i nutidens Middelfart. Filmen,
der vises på CPH:DOX, er udviklet af Middelfart Museum og do-
kumentarist Michael Madsen med støtte fra Kulturarvsstyrelsen.
Historier om civil ulydighed, borgmesterens besøg hos en
spåkone og en serie 3-D fotos af Middelfart i 1880’erne. En mo-
saik af sande og fiktive fortællinger udfordrer det middelmådige.
Enkle scener, som refererer til montre på Middelfart Museum. 
Projektet tager udgangspunkt i ”Saglig registrant for kulturhisto-
riske Museer”. Projektet har 12 kategorier i registranten, og det
er det gennemsnitlige inden for disse kategorier, der bliver un-
dersøgt i 12 små film på 3-5 minutters varighed.
Ideen i projektet er at undersøge det typiske Middelfart.

Meddelelser
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Sorø Kunstmuseum
Vestsjællands Kunstmuseum har gennemgået en omfattende
restaurering og tilbygning og har samtidig skiftet navn til Sorø
Kunstmuseum. Den gamle museumsbygning er blevet istandsat
og rummer nu en ny etage til museets enestående samling af
russiske ikoner. 
Lundberg & Tranberg Arkitekter har tegnet museets nye tilbyg-
ning med nye udstillingssale og publikumsfaciliteter. En nuti-
dig arkitektonisk tolkning af det arketypiske murede hus har
været udgangspunktet for den nye tilbygning samt at fastholde
motivet med passagen og haven. Tilbygningen føjer knap 1400
kvm til museet.
I takt med de store ændringer har museet fået ny grafisk identi-
tet og hjemmeside – www.sorokunstmuseum.dk
Det nye Sorø Kunstmuseum fejres med en omfattende visning
af samlingen i alle udstillingsrum.

Kulturarvsstyrelsen
Danmarks oldtid i landskabet
Bautastenene ved Gryet på Bornholm og forsvarsværket Ram-
medige sydvest for Lemvig er nu blevet mere besøgsvenlige. I
efterårsferien indviedes de to steder, men også Fyrkat nær Ho-
bro og  Ravning Enge ved Vejle, var der arrangementer i anled-
ning af forbedringer for de besøgende. Stederne er en del af
projektet ”Danmarks oldtid i landskabet”, som er blevet til i kraft
af en 15 mio. kr. stor donation fra A.P. Møller og Hustru Cha-
stine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Statens Kunstråd
Per Arnoldi har efter eget ønske valgt at fratræde som formand
for Statens Kunstråd med omgående virkning. Der vil snarest
muligt blive konstitueret en ny formand for Statens Kunstråd.

Meddelelser
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Der er god plads på 3x7 meter lærred.
Når man som Cai Ulrich von Platen

betragter selve maleprocessen som den
mest enkle og direkte måde at være ska-
bende på, betyder det samtidigt meget tid
og rum til at være i ’orkanens øje’. Mindre
historier kan opstå uafhængigt af hinan-
den for til sidst at samle sig til én stor histo-
rie. Mange forskellige personlige og histo-
riske referencer kan få lov at influere på
processen og enten ende med at forsvinde
igen eller sætte sig varige spor. Udgangs-
punktet for Cai Ulrich von Platens maleri
er nemlig, at intet er givet på forhånd.

Billede på omslaget
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2011 er af EU Kommissionen ud-
peget som Europæisk Frivilligheds-
år med det formål at sætte fokus
på ”frivillighed” og ”den frivillige
sektor”. Undersøgelser viser, at en
stadig stigende andel af befolk-
ningen er med på frivilligholdet.
Det giver både muligheder, men
også udfordringer for museerne.

Frivilligt arbejde kan defineres som et
stykke ulønnet arbejde udført i organi-

satorisk sammenhæng, dvs. udført for an-
dre end personen selv og hans/hendes
nærmeste familie.1 Lysten til at være frivil-
lig er for opadgående: I 1990 var under en
fjerdedel af befolkningen over 16 år enga-
geret ved frivilligt arbejde, mens det i 2010
var hele 43 %. Det betyder, at der i dag er
omkring 1,9 mio. frivillige i Danmark.2 Alt
i alt en kæmpestor ressource, som også har
stor økonomisk betydning. I følge den
såkaldte Frivillighedsundersøgelse fra
2003-20063 udgør den frivillige sektor såle-
des samlet set 9,6 % af BNP, hvor den uløn-
nede indsats i sig selv tegner sig for 2,5 %
af BNP.4 En meget stor andel af det frivil-
lige arbejde knytter sig til idræt og kultur,

Af hjertens lyst
Om museernes samarbejde med frivillige

nemlig hele 43 %.5 I det følgende skal vi se
lidt nærmere på den frivillige indsats, der
knytter sig til museumsbranchen, mere
specifikt på Vikingemuseet Ladby (Ladby-
skibet), der er en del af Østfyns Museer.6

Som mange andre museer arbejder vi på
Vikingemuseet Ladby sammen med frivil-
lige, og der er flere gode grunde til den
prioritering: 1. Frivillige kan medvirke til
at forankre museet i lokalområdet, hvilket
er vigtigt for et museum som Vikingemu-
seet Ladby, der i en lang årrække (1937-
1994) var en afdeling under Nationalmu-
seet. 2. Museet får gode ambassadører; 3.
Museet får udført opgaver, som det er
svært at afse lønmidler til. 4. Frivillige med-
arbejdere har kompetencer, som supplerer
det faste personale og er ofte i øjenhøjde

Af Mette Ladegaard Thøgersen, 
afdelingsleder for Vikingemuseet
Ladby/Landskab & Arkæologi ved 
Østfyns Museer

De Frivillige

Alle fotos: Vikingemuseet Ladby.

Frivillige fra Ladby Skibslaug arbejder på vikinge-
jollen (kopi af den mindste Gokstadbåd) og kølen
til Ladbyskibet ved Vikingemuseet Ladby. Byggele-
der Hanus Jensen ses med ryggen til i sort t-shirt.
(september 2011).
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med museumsgæsterne i højere grad end
de uddannede museumsformidlere, f.eks.
ved formidling af gamle håndværk mv.. 5.
Frivillige fungerer som en slags fokus-
gruppe for museets brugere. 6. Frivilligt ar-
bejde har positive sidegevinster af mere
overordnet betydning for det, man kan
kalde ”sammenhængskraften” i det 
civile samfund, f.eks. i form af sociale funk-
tioner, demokratisering og integration.
Ladbyskibets og museets beliggenhed på
det autentiske sted, hvor en konge blev
stedt til hvile for mere end 1000 år siden,
gør Vikingemuseet Ladby til noget særligt.
Den lokale forankring er vigtig for os, og
noget vi prioriteter meget højt. Det hidtil
største frivillighedsprojekt i Ladby er det
igangværende byggeri af en kopi af Lad-
byskibet i fuld størrelse. Forhistorien er, at
museet for ca. tre år siden blev kontaktet af
nogle folk fra lokalområdet, som gerne
ville bygge et Ladbyskib. Museet havde
også selv et sejlende Ladbyskib på ønskeli-
sten, så vi sprang til, og heldigvis for det.
Det første interessentmøde blev en stor
succes, 67 dukkede op, og i 2009 stiftede
man støtteforeningen Ladby Skibslaug,
som nu har mere end 120 medlemmer,
hvoraf ca. en tredjedel er aktive i forbin-
delse med byggeriet. Det nye Ladbyskib fi-
nansieres af Augustinus Fonden. Byggeriet
ledes af en erfaren bådebygger fra Vikin-
geskibsmuseet i Roskilde, men ellers skal
skibet bygges ved hjælp af frivillig arbejds-
kraft fra Ladby Skibslaug. Det er ambitiøst,
men vi har nu også smugtrænet lidt. Hele
projektet er afprøvet i mindre skala ved at
bygge en kopi af den mindste Gokstadbåd
(primært finansieret af LAG-midler) – en
båd, der er fundet i Norge, og som kan da-
teres til omkring år 895 og ved at renovere
en gammel færøbåd. Og de er ikke pyl-
rede, bådebyggerne. Hele sidste vinter
byggede de på vikingejollen og færøbåden
i sne og frost på den forblæste byggeplads
ved museet, og senest var der 25 frivillige
bådebyggere på pladsen i silende regn,
som knap havde tid til at spise deres med-
bragte mad eller drikke kaffe med muse-
umsinspektøren!
Men hvem er de egentlig, de frivillige bå-
debyggere? De fleste er fra lokalområdet,
og så er det overvejende mænd på 50+ –
heraf mange, der på den ene eller anden
vis har praktisk håndelag. Interessant er
det også, at mange af dem tidligere har
bygget skibe på Lindøværftet, bare i andre
materialer og i helt en anden skala. Ende-
lig er det karakteristisk, at mange af både-
byggerne arbejder væsentligt mere end de
17 timer om måneden, gennemsnittet for
danske frivillige.7

Hvad så med kvinderne? Der er en del
kvinder med i skibsprojektet; enkelte sme-
der, nogle arbejder med sejl og rig, et par
stykker gør rent i bådebyggernes skurvogn.
Men kvinderne er i undertal. Derfor tog
en af museets frivillige for nyligt initiativ til
en aktivitet målrettet kvinder, nemlig sy-
ning af et Ladbytapet, naturligvis med in-
spiration fra Bayeux-tapetet. Vores tapet
skal fortælle to historier om henholdsvis
det gamle og det nye Ladbyskib. Projektet
har været i gang i mindre end to måneder,
og der er allerede nu 20 brodøser, som til-
bringer en eftermiddag om ugen på mu-
seet.
Og ikke nok med det: Herudover har mu-
seet et korps af frivillige omvisere, prakti-
ske hjælpere, ”vikinger”, amatørarkæolo-
ger, bl.a. detektorfolk, som alle yder en
stor indsats i museets tjeneste. Efterårets
særudstilling på Vikingemuseet Ladby an-
går amatørarkæologien og specifikt ama-
tørarkæologiforeningen HARJAs 40-årsju-
bilæum med titlen ”Arkæologi af hjertens
lyst”. Titlen siger, hvad det i virkeligheden
handler om: Lystbetonede aktiviteter, ud-
ført af folk, der brænder for det, de laver;
og så er der museumsforeningerne i Kerte-
minde og Nyborg, som støtter alle Østfyns
Museers afdelinger med henholdsvis godt
2440 og 600 medlemmer. Alt i alt rigtig
mange (ild)sjæle!
Der er ingen tvivl om, at den frivillige ind-
sats er en stor ressource, som både er til
glæde og gavn for de frivillige selv, museet
og samfundet som helhed. Vores erfarin-
ger er, at det er vigtigt at lytte interesseret
til de frivillige og tage deres behov og for-
slag alvorligt. Det kan eksempelvis være
ønsker, der kan forbedre deres arbejde ved
museet (bedre lys, nyt værktøj, andre loka-
ler etc.). Det er også vigtigt at lytte til de
mange idéer, der hele tiden kommer frem,
f.eks. til nye projekter. Omvendt er det
også  nødvendigt at være realistisk. Der er
grænser for, hvor mange projekter vi kan
håndtere – og helt konkret hvor mange
skibe vi har brug for, om end det ikke skor-
ter på opfordringer til at bygge flere. Og så
er det en kendsgerning, at samarbejdet
med frivillige, som med andre medarbej-
dere, selvfølgelig tager tid. Der skal afsæt-
tes lønnet arbejdskraft til at informere, af-
holde møder med, videreuddanne mv., så
de frivillige føler, at deres indsats bliver ta-
get alvorligt. Det tager tid – også fra det fa-
ste personale. Ifølge Frivillighedsunder-
søgelsen kan de frivilliges indsats i denne
sektor omregnes til 110.000 ”fuldtids-frivil-
lige” (årsværk), mens den lønnede ar-
bejdskraft samme sted udgør 140.000 års-
værk. Den lønnede arbejdskraft er altså

En frivillig smed, Kurt Søegaard, fra Ladby 
Skibslaug smeder mejsler til brug for byggeriet af
Ladbyskibet (august 2011).

En af museets flittige amatørarkæologer, Knud 
Ballesgaard, vasker oldsager på Vikingemuseet
Ladby (oktober 2011).
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større end den frivillige, og det er således
en væsentligt pointe, at den frivillige ind-
sats ikke kan stå alene. Ud over projektet
og/eller aktiviteter skal der selvfølgelig
være nogle ”gulerødder” til den ulønnede
arbejdskraft f.eks. gratis adgang til muse-
erne, rabat i museumsbutikken og arran-
gementer særlig rettet mod denne gruppe
– hos os en årlig udflugt. Men det er indly-
sende, at den frivillige ressource skal bru-
ges med omtanke, også i forhold til de løn-
nede medarbejdere. De ansatte må på in-
gen måde føle, at deres stilling er truet. 
Den frivillige indsats er på mange måde
det flødeskum, som får kagen til at smage
ekstra godt, men det er også præcis den in-
grediens, der gør, at vi kan drive det muse-
um, vi gerne vil. Et museum, der har en
bred lokal forankring, har gode ambassa-
dører, får løst mange ekstraopgaver og kan
tilbyde kvalitetsformidling  etc. Ydermere
har vi, som jeg ser det, som museum også
et samfundsansvar – og samarbejdet med
de frivillige er en af de måder, hvorpå vi
også kan bidrage til sociale fællesskaber,
demokratisering og integration. Men det
frivillige arbejde kan og bør aldrig indgå
som en kalkuleret forudsætning for, at en
institution eller for den sags skyld
(velfærds)samfundet kan fungere. I så fald
trues selve grundpræmissen for det frivil-
lige arbejde – nemlig ”det frivillige” ele-
ment og lysten til at være med.

1. Se mere om frivillighedsåret på www.frivillighed.dk
2. Inger Koch-Nielsen, Lars Skov Henriksen, Torben
Fridberg, David Rosdahl: Frivilligt arbejde Den frivil-
lige indsats i Danmark. København 2005, s. 9.

3. Frivillighedsundersøgelsen var en del af det interna-
tionale forskningsprojekt Johns Hopkins Compara-
tive Nonprofit Sector Project, der siden 1990 har
kortlagt den frivillige sektor i mere end 40 lande.
Der er udarbejdet forskellige rapporter over under-
søgelsen. Se f.eks. Bjarne Ibsen: Foreningerne på
Fyn. Frivillighedsundersøgelsen, Center for Forsk-
ning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2004.

4. Bjarne Ibsen: Foreningerne på Fyn. Frivillighedsun-
dersøgelsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed
og Civilsamfund, 2004. Se flere informationer om og
publikationer fra projektet på www.frivillighed.dk

5. Bjarne Ibsen: Foreningerne på Fyn. Frivillighedsun-
dersøgelsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed
og Civilsamfund, 2004. 

6. Se www.vikingemuseetladby.dk
7. Inger Koch-Nielsen, Lars Skov Henriksen, Torben
Fridberg, David Rosdahl: Frivilligt arbejde. Den fri-
villige indsats i Danmark. København 2005, s. 9.

Frivillige brodøser øver sig på at sy Ladbytapet. Initiativtageren, Inge Svensmark, ses i midten i grøn trøje
(september 2011).

Formidlingsprojektet ”sommerviking” for ferieramte
børn under ledelse af Jarnsaxa, alias Inge Svens-
mark, der er ”viking” og frivillig formidler på 
Vikingemuseet Ladby  (juli 2011).
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Kommunalt

Efter kommunesammenlægninger og museumsfusioner er der sket en
lang række opgaveomfordelinger hos kommuner og museer. På Muse-
um Lolland-Falster er vi blevet flere medarbejdere med nye inspektører,
der arbejder sammen med lige så mange og ofte også nye medarbejdere
i de kommunale forvaltninger. Museet har derfor taget initiativ til en
gensidig informationsdag, så sagsbehandlerne på museet og i kom-
munerne en gang om året kan mødes ansigt til ansigt for at diskutere
fælles udfordringer og aftale smidigere sagsgange.

Kommunedag 
– vi gør det igen!

Af Anna-Elisabeth Jensen, souschef, 
Museum Lolland-Falster

Sagsbehandlere fra Lolland og Guldborgsund kom-
muner sammen med museumsinspektører fra 
Mueum Lolland-Falster. Foto: Ann-Lise Hass,
Museum Lolland-Falster.



30 DANSKE MUSEER  6/11

Fra tretten kommuner og to museer - til
to kommuner og et museum på to år.

1. januar 2007 blev de 13 mindre kommu-
ner på Lolland-Falster lagt sammen til to.
De tidligere Højreby, Ravnsborg, Nakskov,
Maribo, Holeby på Lolland blev til Lolland
Kommune. Nysted og Sakskøbing på Lol-
land blev lagt sammen med Nykøbing, Syd-
falster, Nørre Alslev og Stubbekøbing på
Falster til Guldborgsund Kommune. Før
kommunesammenlægningen havde Lol-
land-Falsters Stiftsmuseum i Maribo det
antikvariske ansvar for de 9 Lollands kom-
muner i henhold til museumsloven og Fal-
sters Minder i Nykøbing havde ansvaret for
de 4 Falster kommuner. Efter kommune-
sammenlægningen kom ansvarsområder-
ne til at følge de nye kommunegrænser, så
Nysted og Sakskøbing overgik til Falsters
Minder, der i konsekvens af det ændrede
ansvarsområde skiftede navn til Guldborg-
sund Museum. 
To år senere, den 1. januar 2009 fusione-
rede Lolland-Falsters Stiftsmuseum og

Sagsbehandlere fra Lolland og Guldborgsund kommuner sammen med museumsinspektører fra 
Mueum Lolland-Falster. Foto: Ann-Lise Hass, Museum Lolland-Falster.

Museum Lolland-Falsters kulturhistoriske tur for motorcyklister er blevet en årlig tradition, der tiltrækker mange, der ellers ikke bruger museet. Foto: Henrik Elmer.
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Guldborgsund Museum til Museum Lol-
land-Falster med det antikvariske ansvar
for såvel Lolland som Guldborgsund Kom-
mune, eller slet og ret for Lolland-Falster.

Samarbejde om kulturarven i den 
fysiske planlægning - museumsloven
kapitel 8
Museum Lolland-Falsters arkæologer, hi-
storikere og etnologer arbejder bevidst på
tværs af faglige skel mellem arkæologi og
nyere tid i forbindelse med høring af kom-
muneplaner, rammeplaner og lokalplaner.
Det giver en langt mere smidig og helheds-
orienteret sagsgang, som vi på museet sæt-
ter stor pris på. Desuden giver det mange
diskussioner om, hvornår og hvordan mu-
seet skal og kan forholde sig til indgreb i
kulturmiljøer, hvadenten det er i byerne
eller i det åbne land. For eksempel vil en
nedrivning af en ikke bevaringsværdig byg-
ning inden for et af kulturarvsarealerne i
en af de 7 middelalderlige købstæder på
Lolland-Falster ikke i sig selv føre til ind-

vendinger fra nyere tids side, men i aller-
højeste grad fra museets middelalderar-
kæolog. På den anden side har arkæolo-
gerne ikke umiddelbart problemer med at
pumpestationer og andre elementer fra
1800-tallets inddæmningslandskaber for-
svinder, mens det med nyere tids briller er
en landskabstype, der er uløseligt forbun-
det med Lolland-Falsters identitet og der-
for i det mindste skal dokumenteres for ef-
tertiden, før det forsvinder.
Såvel på museet som i de to kommuner
har der naturligvis været en næsten konti-
nuerlig opgaveomfordeling siden kommu-
nesammenlægningen og museumsfusio-
nen. Den personlige kontakt, der i mange
tilfælde var opbygget på sagsbehandlerni-
veau på tværs af de tretten gamle kommu-
ner, de to gamle museer og det nu ned-
lagte amt er derfor nødvendigvis smuldret
hen i processen. Efter så omfattende fusio-
ner vil der nødvendigvis være mange med-
arbejdere der blot kender hinanden som
en mailadresse eller en stemme i telefo-

nen. Museum Lolland-Falsters ledelse
spurgte derfor i efteråret 2010 de kommu-
nale afdelingsledere på teknik- og miljø
området, som museet samarbejder med i
forbindelse med museumsloven, om for-
valtningerne ville sætte tid af til at sagsbe-
handlerne kunne mødes til en gensidig in-
formationsdag. På den måde kunne det
gode gensidige samarbejde blive endnu
bedre. Begge kommuner meldte positivt
tilbage.

Informationsdag og workshop 
Museet indbød til 5 timers information og
workshop om sagsbehandling, kortlæg-
ning og forvaltning af kulturmiljøer og for-
tidsminder på Lolland og Falster den 16
marts 2011.
Målgruppen var primært alle kommunens
sagsbehandlere, der arbejder med fysisk
planlægning samt museets inspektører for
arkæologi og nyere tid.
Formålet var gensidig information og net-
værksdannelse med henblik på at gøre det
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gode samarbejde endnu bedre og måske
lidt lettere i dagligdagen. 
Dagen startede med en præsentationsrun-
de af de 15 deltagere fra Teknik og Miljø-
myndighederne i Guldborgsund og Lol-
land Kommuner (natur, miljø, plan, byg-
gesager, byfornyelse, GIS, Vej & projekt)
og 7 deltagere fra Museum Lolland-Falster
(arkæologi, etnologi, historie, kulturgeo-
grafi). Foruden museets inspektører del-
tog arkitekt M.A.A. Helene Bang Nielsen,
Institut for By og landskab på arkitektsko-
len i Århus, der som led i studier til en nor-
disk mastergrad i kulturarv var interesseret
i at få kontakt til Lolland Kommunes ne-
drivningsteam. Sidst på dagen deltog også
Allan Leth Frandsen, Den Gamle By i År-
hus; dels for at fortælle om købstadsmuse-
ets moderne by “Nye tider 1927”, dels for
at efterlyse egnede bygningsemner fra Lol-
land og Falster.
Efter en kort præsentation af Museum Lol-
land-Falsters organisation og de to kom-
munale teknik- og miljømyndigheders or-
ganisation blev der afholdt en workshop
om sagsgang og sagshåndtering mellem
museet og de kommunale sagsbehandlere
med diskussion i mindre grupper. Her di-
skuterede man, om noget kunne gøres let-
tere og mere hensigtsmæssigt, bl.a. mulig-
heden for, at museet i højere grad kunne
graduere og validere høringssvar og for at
inddrage museet så tidligt som muligt. Det
blev også diskuteret, hvilke tidsfrister og
flaskehalse det er vigtigt gensidigt at være
opmærksomme på hos hinanden. Både
kommuner og museet er opmærksomme
på, at en del af planlægningen i de kom-
mende år skal tage hensyn til den kom-
mende tunnel over Femern Bælt. Der er

også risiko for, at sagsbehandlingen af de
ganske mange nedrivningssager, der er ini-
tieret af de bevilligede nedrivningspulje-
midler til både Lolland og Guldborgsund
Kommuner, kan genere flaskehalse.

Opsamling – evaluering – Det gør vi
igen
Museet havde som forberedelse til opsam-
ling af dagens diskussioner spurgt, om der
også fremover vil være et behov for denne
slags gensidige informationsmøder, og om
de bør afholdes årligt, alternativt en eller
to gange i hver kommunal valgperiode?
Konklusionen på dagen var, fra såvel Tek-
nik og plan myndighederne som fra muse-
ets sagsbehandlere, at det havde været rart
at mødes ansigt til ansigt, og vi vil tilstræbe

at gøre dette en gang om året med et kon-
kret og vedkommende indhold eller tema
og gerne med oplæg og input udefra,
f.eks. fra Kulturarvsstyrelsen. Museum Lol-
land-Falster har inden udgangen af 2011
lovet at foreslå en dato i marts 2012. 
Det blev også diskuteret, om det var rele-
vant at etablere et egentligt netværk på
tværs af de to kommuners forvaltninger og
museet. Der var enighed om, at det i prak-
sis ville være hensigtsmæssigt at få etable-
ret relevante kontaktlister med e-mail
adresser og kernearbejdsgrupper, så der
efter behov og til hver en tid hurtigt kan
etableres ad hoc arbejdsgrupper om kon-
krete projekter, f.eks. nedrivninger forbin-
delsen over Femern Bælt. 

Meddelelser

Digitalt

ARKEN Museum for Moderne Kunst, 
Ishøj, København
På museets nye videokanal ARKEN CHAN-
NEL kan man se videoer om udstillingsak-
tuelle kunstnere, komme med helt ind i 
ateliererne i små kunstnerportrætter eller
se udvalgte talks og foredrag af ARKEN.
Findes via museets hjemmeside www.ar-
ken.dk under menuen KUNST eller på
http://channel.arken.dk

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, 
Auning
Ny hjemmeside: www.herregaardslandska-
bet.dk

Herregårdenes kultur- og naturlandskab
er en vigtig del af vores fælles kulturarv.
Nu kan man selv komme rundt i landska-
bet og læse om herregårde og parkanlæg,
naturtyper, land- og skovbrug hjemme fra
stuen.
Hjemmesiden er blevet til i samarbejde
mellem de to østjyske museer Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet og Odder
Museum.

Museum Lolland-Falster
Falsters Egnshistoriske Arkiv har fejret Ar-
kivernes Dag den 12.11. På denne dag blev
der sat fokus på hjemmesiden www.histo-

riskatlas.dk der i fremtiden vil blive en
guldgrube af informationer. Museum Lol-
land-Falster begyndte at skrive og finde
materiale til siden i foråret 2011, og der er
allerede nu en del forskelligt materiale –
tekster og billeder – fra Lolland-Falster.

Kulturarvsstyrelsen
Til websitet ”1001 fortællinger om Dan-
mark” er tilføjet et rutemodul, så man selv
kan tilrettelæge en tematur ud i landet.
www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/
da_DK/routes

Koncentrationen var stor hos de børn, der deltog i Museum Lolland-Falster daginstitutionsprojektet ”En
tidsrejse på Pederstrup”, uanset om de lyttede til de kulturhistoriske fortællinger, malede guldaldermalerier,
animerede små rokokofilm eller byggede traktorer. Foto: Anne Elmer, Museum Lolland-Falster.

Meddelelser
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Norges Museumsforbund, norske
museers interesseorganisation, ar-
bejder for et styrket strategisk
samarbejde mellem museer og tu-
ristbranchen. Samarbejdet, en
sag, nordmændene mener skal
have øget politisk bevågenhed, er
også et kendt emne i Danmark.
Derfor var det interessant at følge
diskussionen på det årlige muse-
umsmøde i Oslo i august, hvor
man også kårede Årets Museum.
Et dansk jurymedlem beretter.  

Statement om turisme og museer

På det nationale årsmøde blev vedtaget et
nyt statement, hvori det foreslås, at de nor-
ske museer skal være en del af regeringens
rejselivssatsning eller turismepolitik. Norsk
Museumsforbund mener, at museerne i
højere grad skal nyttiggøres som en res-
source for turistbranchen, og man ser
gerne, at der udvikles projekter, der kan
styrke museerne i den retning. Statemen-
tet rummede en række gode, enkle formu-
leringer, som i høj grad også gælder dan-
ske forhold, og som vi, efter min mening,
med fordel kan lade os inspirere af og
bringe til debat.(Statementet kan læses i
sin helhed på www.museumsforbun-
det.no).

Demokratiske værdier, kritisk
refleksion og kulturel tolerance

- indtryk fra en rejse til norske museer, august 2011

Af Lene Floris, Chef for Forsknings- og 
Formidlingsafdelingen, Nationalmuseet

Norske Museumspriser

Fra utstillingen Mind Gap på Norsk Teknisk Museum, åpnet april 2011. Design: Robert Wilson. Foto: Dag Andreassen.

Fra Norge lyder det: ”Museer er ikke-kommer-
cielle institutioner, der producerer, forvalter og
formidler kundskab om natur- og kulturarven i
fortid og nutid. Museer er vigtige mødepladser
for forskellige grupper i lokalsamfundet og are-
naer, hvor gæster fra ind- og udland mødes med
vores historie, traditioner og samtidige udtryk”.
Det er en god og komprimeret sammen-
skrivning, der også dækker de danske mu-
seers opgaver i forhold til kunst, kultur- og
naturarven og museernes rolle som møde-
sted og arena for mange brugergrupper –
og det med blik for både inden- og uden-
landske gæster. Det kunne i en opdateret
dansk version være udgangspunktet for en
fornyet dialog mellem turistbranchen og
museerne. Behovet for dialog findes til sta-
dighed og gælder også på andre områder.

Museernes værdier og samfundsrolle
Videre lød statementet: ”Museerne skal bi-
drage til at værne om vore demokratiske værdier,
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fremme kritisk refleksion og kulturel tolerance og
modvirke de kræfter, som vil bruge historien til at
retfærdiggøre ekstreme holdninger, voldshandlin-
ger og historieforfalskninger”. Formuleringen
af de norske museers grundlæggende vær-
dier er givetvis præget af tiden efter terror-
angrebet den 22. juli 2011. Da årsmødet
fandt sted, var Oslo fortsat præget af den
forfærdelige begivenhed. Der lå blomster,
lys, fotos og breve mange steder i det of-
fentlige rum, men samtidigt fornemmede
man, at der også var en stærk vilje til at
komme videre.  Museumsdirektør Målfrid
Snørteland, formanden for Norges Muse-
umsforbund udtalte: Etter 22. juli vil nok dei
fleste museum i Norge tenka endå grundigare
gjennom museet si samfunnsrolle og samfunns-
ansvar. Museumsmeldinga som kom i 2009 un-
derstreka at musea skal vera aktuelle, profilerte
og sjølvstendige samfunnsinstitusjonar, som
skal formidla kunnskap og opplevingar, og bi-
dra til kritisk refleksjon og skapande innsikt.
Men sjeldan har det vel vore meir relevant å un-
derstreka at produksjon, forvaltning og formid-
ling av kunnskap må knytast til verdiar….. Ei
viktig samfunnsoppgåve for musea er å skapa
dialog og møteplassar - der musea utgjer ein fel-
les arena for personar og grupper med ulik so-
sial, politisk, kulturell og religiøs tilhøyrigheit.
Skapa ein “common ground” som vår nord-irsk
kollega Brian Turner, med erfaring frå eit delt
og konfliktfylt lokalsamfunn, uttrykte det då
han gjesta Museumsforbundet i 2002. Ikke
bare i Norge, men også i Danmark, er der
brug for, at museerne stiller viden til rådig-
hed og skaber dialog om demokratiske
værdier; gennem forskning og formidling
af kulturarven kan de bidrage til at
fremme kritisk refleksion og kulturel tole-
rance. 

Årets Museum i Norge
Det var der mange eksempler på ved udde-
lingen af prisen til ”Årets Museum”. Prisen
uddeles af Norges Museumsforbund og

består af æren med deraf følgende god
medieomtale og politisk opmærksomhed
samt en plakette.  Følgende museer var no-
minerede i år: 
Glomdalsmuseet,
www.glomdalsmuseet.no: Et traditionelt
frilandsmuseum, som har fornyet sig ved
målrettet at arbejde med etniske minorite-
ter, bl.a. i en permanent udstilling om Ro-
manifolket/Taternes kultur og historie
samt et flerkulturelt kundskabs- og kompe-
tencecenter i Hedmark, der p.t. arbejder
med vietnamesiske indvandrere i projektet
”Viet-mark”.  
Lofotr Vikingmuseum, www.lofotr.no: Si-
den åbningen i 1995 har museet udviklet
sig til en af de vigtigste kulturbaserede at-
traktioner i Nordnorge; opbygget omkring
fund udgravet 1986-89, er museets formål
at ”skape interesse for og kjennskap til nord-
norsk jernalder og middelalder, spesielt viking-
tid”. En ny udstilling i en helt ny tilbygning
og mange aktiviteter, bl.a. en vikingefesti-
val, har formået at mangedoble besøgstal-
let i forhold til den lokale befolkning.
Skimuseet i Holmenkollen, www.Holmen-
kollen.com: Museet ligger indbygget i fjel-
det under skihopbakken; åbnet i 1923, er
museet verdens ældste af sin art og skildrer
4000 års skihistorie i samfundsmæssigt per-
spektiv. Skiftende udstillinger i en ny, arki-
tektonisk spændende tilbygning, tegner til
at blive en fin videre udvikling af museet. 

Norsk Teknisk Museum
Årets vinder blev Norsk Teknisk Museum
(http://www.tekniskmuseum.no/), Nor-
ges største historiske og samtidshistoriske
museum for teknik og medicin med natio-
nalt ansvar for disse områder. Museet er
kendt for sine utraditionelle udstillings-
koncepter på et 12.000 m2 stort udstil-
lingsområde. I forbindelse med Universite-
tet i Oslos 200-årsjubileum engagerede
museet den verdenskendte teaterregissør

og udstillingsdesigner Robert Wilson til at
arbejde med udstillingen “Mind gap” - om
hjernens virkemåde og betydning for men-
neskers personlighed. Museet har haft en
stærk vækst i publikumstallene, ikke
mindst fordi ”Vitensenteret” giver børn og
unge unik mulighed for eksperimenter og
kreativt virke. Museet er på denne måde
en vigtig aktør i det såkaldte ”Kunnskaps-
løftes målsætning” om at styrke realfags-
kompetencer i befolkningen. 
Som jurymedlem rejser man rundt på be-
sigtigelse og overvældes her af den begejst-
ring, der strømmer en i møde overalt; bli-
ver derefter eftertænksom og imponeret,
når udstillinger, publikationer, magasiner
og diverse projekter og aktiviteter vises
frem. I mange tilfælde har vi haft mulig-
hed for at se museer, der har til huse i nye
og spektakulære bygninger, bl.a. Norsk
Luftfartsmuseum i Bodø samt planlagte
større og mindre museer i Oslo. 
Der er ingen tvivl om, at der er grøde, de-
bat og udvikling i den norske museumsver-
den, og uddelingen af priser, gør, ligesom
den danske museumspris herhjemme, mu-
seernes mangfoldige arbejdsmark synlig.
Museerne og deres mangfoldige projekter
har brug for synlighed. Det gælder muse-
ernes overordnede samfundsnytte som
arenaer for debat om demokratiske vær-
dier, og som steder, hvor kritisk refleksion
og kulturel tolerance kan udvikles og un-
derstøttes. At synligheden kan styrkes gen-
nem samarbejde med turistorganisatio-
nerne er der ingen tvivl om, og i Norge er
museerne og turistbranchen kommet et
godt stykke vej videre mod et forpligtende
samarbejde, som også har politisk be-
vågenhed. Blandt de forskellige aktører i
turist- og oplevelsesindustrien kan tole-
rance og dialog givetvis udvikles yderli-
gere; et eksempel til efterfølgelse i Dan-
mark?

Meddelelser

Nyerhvervelser

Holstebro Kunstmuseum
Har erhvervet et nyt Tal R maleri. Det nye
maleri har titlen ”Veranda”, og købet er
gjort muligt gennem en generøs donation
fra Ny Carlsbergfondet.

Kulturarvsstyrelsen
har doneret støtte til erhvervelse af video-
værket Mis United af Lilibeth Cuenca
Rasmussen til HEART, Herning
Ligeledes er givet støtte til erhvervelse af et

værk af Olof Olsson til Museet for Sam-
tidskunst, Roskilde.

Ærø Museum
Har til udstillingsstedet Søbygaard modta-
get 150.000 kr. fra Ny Carlsbergfondet til
erhvervelse af to ca. 120 cm høje unika
krukker af Per Arnoldi.

Forskning – arkæologi

Kulturarvsstyrelsen
”Affalds-arkæologer” fra Danmark, Eng-

land og Tyskland har netop gennemført en
undersøgelse af gammelt skidt fra ”køk-
ken-service” i Åmosen på Vestsjælland. Un-
dersøgelsen viser, at fortidsfolk havde mas-
ser af fisk, men også mælk på menuen. Re-
sultaterne ændrer ved opfattelsen af, hvor
hurtigt overgangen fra jæger til agerbrug
forløb.
Mere om undersøgelsen i det videnskabe-
lige tidsskrift ’Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States
of America, og se i øvrigt www.kulturarv.dk
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NODEM er akronymet for Nordic Digi-
tal Excellence in Museums, og samti-

dig titlen på en række konferencer, der si-
den 2003 er blevet afholdt i de nordiske
lande. I november 2010 blev den femte i
rækken, NODEM 10, afholdt på National-
museet og ITU i København under over-
skriften ”From Place to Presence”. Der
kom 200 deltagere fra 11 lande, dog med
hovedvægt på danske museums- og arkiv-
folk, alle ude efter digital inspiration. Nu
er der gået et år siden konferencen blev af-
holdt og flere af konferencens emner bli-
ver stadig diskuteret eller implementeret
blandt museerne. Ikke nødvendigvis pga.
NODEM konferencen, men måske som
udtryk for, at der på konferencen blev be-
handlet digitale muligheder og problem-
stillinger, som flere gerne vil løse og vide-
reudvikle. De sidste år er det blevet tydeli-
gere, at en af de konsekvenser, som de di-
gitale medier har for museerne er, at
museet udover at være et fysisk ”sted”, bun-
det af geografi og historie, grundlæggende
også skal opfatte sig som en digital ”tilste-
deværelse”. 
Brede brugerinddragende vidensopsam-
lingsprojekter som bl.a. Wikipedia ændrer
på synet på autoriteter, og store billedsam-
linger som Flickr sætter spørgsmålstegn
ved, om det giver mening at eje store sam-
linger uden at ville dele dem. Billedmæng-
den i Flickr er enorm, ligesom You Tubes
mængde af oploadede film; de er begge
kun så store, fordi det er systemer, der er
gode til at understøtte brugernes ønske
om at engagere sig og dele materiale og vi-
den. Skal museets viden og materiale i
form at genstande, undersøgelser, billeder
m.v. frit deles før end, at de for alvor bliver
brugt, og vil museerne tillade andre at
bruge deres materiale? 
Det var emner som disse, der blev sat un-
der debat i tre dage i et novemberkoldt
København. En af konferencens gennem-
gående temaer var brugerinddragelse. To

af keynote-speakerne kom, fra hvert deres
ståsted, ind på dette emne. Den amerikan-
ske forfatter og blogger Nina Simon talte
om ”the participatory museum”, hvor bru-
geren nemt kan deltage og bidrage til sin
egne og andres museumsoplevelse, og
hvor museet åbner op og lader publikum
blive en del af institutionen. Hendes vigtig-
ste pointer var, at museerne skulle være re-
elt lydhøre over for deres publikum, når
de bad dem om at deltage. Ingen vil give et
ordentligt svar, hvis svaret ikke bliver taget
seriøst. Nina Simon understregede også
betydningen af designet omkring interak-
tionen, og at begrænsninger og regler for
brugernes udfoldelse gerne er med til at
gøre interaktionen nemmere for brugerne
og mere brugbar for institutionen. Mi-
chael Edson, Director of Web and New Me-
dia Strategy på Smithsonian Institute, for-
talte hvordan dette verdens største muse-
um havde brugt åbne wiki’er blandt muse-
ets ansatte til at udvikle Smithsonians
målsætninger. Det førte bl.a. til Smithso-
nian Commons, en åben platform, hvor
Smithsonian Institute deler sin viden ud
digitalt og lader interesserede brugere få
en egen profil og uploade egne empiriske
og videnskabelige resultater eller formid-
lingsprodukter, der havde gjort brug af
museets data og billeder. En pointe, Mi-
chael Edson havde, var den at: ”The smar-
test guy to work for you is the one you ha-
ven’t hired”. Med andre ord: Det er kun
ved at give materialet mere frit, også til
folk der ikke er ansat af institutionen, at
museets materiale for alvor kan blive
brugt, og nye anderledes resultater og an-
dre typer formidlingsprodukter kan opstå.
En række oplæg og eksempler fra danske
og udenlandske museer viste brugerind-
dragelse i praksis; herhjemme bl.a., Ran-
ders Kulturhistoriske Museums (nu Muse-
um Østjylland) Byens spor, Københavns
Museums VÆGGEN og Kulturarvsstyrelses
1001 fortællinger om Danmark.Udstillingen i
Randers indbød gæsterne til at engagere
sig i historierne ved, at de slår sig ned i ud-
stillingen og nemt kan identificere sig med
dens historier. Den opfyldte gennem sin
brugerinddragelse målet om at lave en
vedkommende lokal udstilling. VÆGGEN

Allestedsnærværende medier: 

NODEM 2010 – ”From Place to Presence”

er formidling af København både gennem
nettet og ved en digital interaktiv væg, der
står forskellige steder ved metrobyggeriet i
København. 1001 fortællinger formidler kul-
turhistorie på nettet og en mobil applika-
tion. I forbindelse med begge eksempler
er brugerinddragelsen et vigtigt led i at ge-
nerere nye historier eller perspektivere de
historier, der allerede er. Den digitale til-
stedeværelse var et andet omdrejnings-
punkt. Kirsten Drotner, leder af forsk-
ningscentret DREAM på Syddansk Univer-
sitet, åbnede konferencen med nye resul-
tater omkring børn og unges adfærd i
forbindelse med digitale medier og mu-
seer; de viste bl.a., hvordan unges kulturva-
ner, også de digitale, hviler på familiemøn-
stre. Pranav Mistry fra MIT Media Lab i Si-
licon Valley holdt et oplæg om, hvordan
han og hans kollegaer i en årrække har ar-
bejdet med at hæve teknologien ud af
computerens faste former og lade bru-
gerne nemt interagere og bruge og skabe
data. Et eksempel på dette var Sixth Sence
teknologi; her kan brugerne, gennem et
kamera og en lille projekter, der kan
hænge om halsen, bruge deres hænder og
en hvilken som helt overflade som compu-
ter, kamera, scanner m.v. 
Andre oplæg kom ind på, hvordan museer
og andre kulturinstitutioner kunne være
digitalt tilstede uden for museets rum.
Hein Wils fra Stedelijk Museum sluttede

Af Martin Brandt Djupdræt 
og Mikkel Thelle på vegne af 
arbejdsgruppen bag Nodem 2010 

Digitalt

Nodem 2010 åbnes på Thorvaldsens Museum af
museets direktør Stig Miss. Foto: Rune Clausen.
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konferencen af med eksempler på, hvor-
dan det hollandske museum havde arbej-
det med applikationer og augmented rea-
lity, dvs. et digitalt lag over virkeligheden,
der f.eks. kan ses på smartphonens skærm.
Et eksempel var hentet fra den hollandske
”Picnic festival”, hvor festivalgæsterne digi-
talt kunne låne værker fra museets samlin-
ger og, virtuelt, placere dem i festivalens
rum. De danske museer er det sidste år for
alvor begyndt at lave applikationer til
smartphones, der fører museets historier
ud af museets rum. Der er også tendens til
øget digital tilgængelighed og kommuni-
kation i sociale netværk. Flere museer taler
ikke kun om det, men er i praksis efter-
hånden ved at gå fra place til presence. 

Meddelelser

Konferencer, møder, 
seminarer

Nordisk Historikermøde, Tromsø 2011
Orientering v. museumsinspektør Flem-
ming Petersen, Energimuseet
Nordiske historikermøder er møder for
historikere fra de nordiske lande. De bli-
ver typisk afholdt hvert fjerde år. I for-
bindelse med møderne er der forskel-
lige faglige foredrag og seminarer og
sædvanligvis udgives der en eller flere
rapporter i forbindelse med et møde. På
møderne diskuteres de nyeste strømnin-
ger inden for historieforskningen. Nor-
disk historie er i centrum, men der træk-
kes linier til tendenser inden for al mo-
derne historieforskning.
Mødet i år fandt sted i uge 32. Flere af
mødets sessioner var yderste relevante
for en museumsansat, og jeg kan kun
opfordre flere fra danske museer til at
deltage i næste møde om fire år. Min for-
nemmelse er, at der er god mulighed for
at få godkendt sessioner med relation til
museernes forskning og didaktiske til-
tag. At få afprøvet sin museumsforsk-
ning i en primær universitets sammen-
hæng er guld værd.
For halvandet år siden havde jeg i samar-
bejde med professor Mogens Rüdinger,
Historisk Institut, Aalborg Universitet
søgt om at få godkendt en session om
Nordisk Energihistorie, der fokuserede
på Energi-krisens betydning for udvik-
ling af såvel energipolitik som energi-
struktur i de nordiske lande. Ansøgnin-
gen blev godkendt, og Mogens Rüdin-
ger og jeg blev gjort ansvarlige for denne
session.
Mit eget indlæg handlede om den dan-
ske vindmøllehistorie set i forhold til
energipolitiken i Danmark efter 1973. I
dag fremstilles en femtedel af den dan-
ske elproduktion på vindmøller, og en
meget stor del af verdens vindmøller har
et dansk ophav.
Mit indlæg ligger i forlængelse af den
forskning, som vi i en årrække på mu-
seet har gennemført omkring det dan-
ske vindmølleeventyr og den danske
energipolitik. I den kommende tid er
det planen, at Energimuseet vil lave et
større forskningsprojekt omkring de
danske havvindmølleparker. Projektet
vil omfatte en energihistorisk beretning
om forløbet fra 1985 til i dag, en etnolo-
gisk undersøgelse af forskellige arbejds-
situationer, der knytter sig til udbygnin-
gen og så en nutidsdokumentation af

det arbejde, der pågår nu og frem til
2012.

Danske Kulturdage i Holstebro
Danske Kulturdage i Holstebro afholdes
næste gang onsdag den 18. og torsdag
den 19.april 2012.
I lighed med tidligere konferencer sæt-
tes aktuelle emner om kunst og kultur til
debat.
Førende og aktuelle oplægsholdere vil
give ny viden, stof til eftertanke og ny in-
spiration. Kunstnere vil underholde,
sætte kulturdebatten i perspektiv og give
unikke oplevelser.
Orientering på www.holstebro.dk/
danskekulturdage. Invitation med pro-
gram og tilmelding udsendes senere.
Evt. spørgsmål til: Holstebro Kommune,
Kultur og Fritid. Tlf. 96 11 69 12 eller
kultur@holstebro.dk

Forskning – arkæologi

Museum Sønderjylland, Arkæologi 
Haderslev
Nordic Synergy Park, ved Seest: Stor
jern-alderboplads fra o. Kr. fødsel. Plad-
sen er særlig interessant og informativ,
fordi der er mange huse der er brændt,
meget keramik og kværnsten.
Bastrupminde, Vamdrup: Stor udgrav-
ning af bronzealder ca. 1000 f.Kr. 5 huse
på ca. 20 m i længden og en ceremoniel
festplads med gruber i jorden til at lave
mad i. Udgravningen er unik fordi der
er boplads og festplads på ét sted.
Stagebjerggård, v. Almind: Vikingetid,
middelalder og lidt bronzealder.
Smedje, alm. huse og grubehuse med
ildsteder. Hvæssesten fra Norge, kera-
mik fra begge perioder, tenvægte,
glasperler og metalgenstande.
Kamp Syd v. Hellevad: Urnegravplads fra
o. Kr. fødsel. Mindst fem urnegrave.
Rehdesborg v. Rødekro: Otte huse fra
jernalderen ca. 200 e.Kr. Fund af mindst
en urne med en jernkniv fra samme pe-
riode.
Brønshøjgård, v. Rødekro: Boplads med
huse fra vikingetid og germansk jernal-
der, dvs. ca. 600-800 e.Kr. Store forvent-
ninger til udgravningen da der er lokali-
seret mange stolpehuller.
Dyrgård, vest for Vamdrup: Vikingetid.
Ca. 6-7 huse op til 22 m lange. Lidt kera-
mik. Jernalderhuse med udhuse, hegn
og staklader. Husofre i form af keramik i
stolpehuller.

Per Stig Møller på Nodem – konferencen. 
Foto: Rune Clausen.

Værtskabet for NODEM 2010 blev delt
mellem Nationalmuseet og IT-universi-
tetet. Arbejdsgruppen bestod af repræ-
sentanter fra: Thorvaldsens Museum,
Moesgård Museum, Arbejdermuseet,
Vikingeskibsmuseet, Rosenborg, Sta-
tens Museum for Kunst, Furesø Museer,
Esrum Kloster og Biblioteksskolen (nu
Informationsvidenskabeligt Akademi).
Flere museer og kulturinstitutioner del-
tog som værter for ekskursioner oa., og
her skal særligt nævnes Odense Bys Mu-
seer og Mediemuseet på Brandt, der
modtog en gruppe af deltagerne på en
post-conference tour. NODEM 10 blev
støttet økonomisk af Kulturarvsstyrel-
sen. Martin Brandt Djupdræt, overin-
spektør i Den Gamle By, Mikkel Thelle,
museumsinspektør og ph.d. studerende
ved Nationalmuseet. Flere af ind-
læggene fra konferencen kan ses på
hjemmesiden www.nodem.dk. I det se-
neste nummer af Nordisk Museologi
(2011/1), som sætter fokus på den digi-
tale museologi, er desuden optrykt fem
artikler fra konferencen, se også tids-
skriftets hjemmeside www.nordisk-
museologi.org



holm & Lotte Reedtz Sparrevohn: Forti-
dens spor under motorvejen.
Lotte Reedtz Sparrevohn: 3000 år ved
Nørreled.
Ole Thirup Kastholm: Hus under høj ved
Trekroner.
Ole Thirup Kastholm: Skvatbrinke – en
bronzealderhøj ved tilkørsel 14 Roskilde
Vest.
Lotte Reedtz Sparrevohn: Fløng – et godt
sted at bo.
Ole Thirup Kastholm: Gårde og grøfter.
1500 år ved Hyrdehøjskoven.
Sabine Karg: Korn og klinte – Plantefund
fra vikingegården.
Noter. Litteraturliste. Om forfatterne.
Roskilde Museum, 2011. Pris 50 kr.  (bogen
kan downloades gratis fra www.roskilde-
museum.dk).

Arkitekturoplevelser i Roskilde. En guide
til byens bygninger
Red.: Iben Bækkelund Jagd. Forfattere:
Iben Bækkelund Jagd, Bent Oslev og Flem-
ming Østergaard
Bogen sætter fokus på kendte og mindre
kendte bygninger i Roskilde by, der alle
rummer en væsentlig kulturhistorisk og ar-
kitektonisk historie. I alt er mere end 20
bygninger og pladser valgt, og bogen fore-
slår samtidig tematiske byvandringer, som
læsere selv kan begive sig ud på.
Guiden fører læseren gennem de sidste
1000 års byhistorie med fortællinger og be-
tragtninger om nogle af de bygninger, som
man ser på sin færden gennem byen. Den
skal hjælpe læseren til at ’forstå’ bygnin-
gerne og genkende deres tidstypiske arki-
tektoniske træk.
95 s., heftet, ill. s/h. Roskilde Museum For-
lag, 2011

Da færgen byggede bro – A/S Lillebelts-
Overfarten og færgeruten Assens-Aarø-
sund 1920-1072
Af Anne Dorthe Holm
I mere end 700 år var færgeruten mellem
Assens og Aarøsund af national betydning.
Ruten var en del af den vigtige postforbin-
delse mellem København og Hamborg, og
både kongelige, tiggere, handelsrejsende
og soldater har rejst via denne rute.
Bogen fortæller om færgerutens historie
med særlig vægt på perioden 1920-1972. I
disse år var det færgeselskabet A/S Lillebelts-
Overfarten, som sejlede tusindvis af passage-
rer, biler, levende svin og ikke mindst tons-
vis af roer over Lillebælt. Den livlige handel
mellem Assens og Aarøsund udgjorde den
økonomiske rygrad for færgedriften.
Bogen er en fortælling om færgeselskabet
og det liv, som udspandt sig på og omkring
færgen gennem årene. Det er en historie

om en færgeforbindelse, som skabte vækst
og kontakter på Vestfyn og i Sønderjylland,
og som dermed byggede bro mellem de to
landsdele.
150 s., indb., rigt ill. Museerne på Vestfyn,
2011. Pris 200 kr.  www.museerne-
vestfyn.dk

Bag Brødet. Dansk brød og bagning gen-
nem 6000 år
Af Bi Skaaarup
De første bønder. Forord.
Kornet.
Brødet og bagningen.
De vigtigste ingredienser til et godt brød.
Stenalderen. Emmerbrød med honning.
Bronzealderen, Egtvedpigens brød – spelt-
brød med æblesurdej og cider.
Jernalder. Agernbrød. Bygfladbrød med
hørfrø.
Vikingetid, Rugbrød med byg.
Middelalderen. Skonrogger.
Renæssancen. Vegger.
Barokken. Hollandsk hvedebrød. Barok-
kens theboller. Søsterkage. Syltet citron-
skal.
Oplysningstiden. Hollandske skorper.
Smørkringler. Skålbrød. Svensk sigtebrød
og skorper.
Guldalderen. Julekage. Fastelavnsboller.
Industrialismen. Hannoverkage. Brunsvi-
gerkage. En stor kringle. Tekage. Rundstyk-
ker. Horn. Mørk maltet rugbrød. Sigte-
brød. Sandwichbrød.
Det tyvende århundrede. Bløddej til rosen-
brød og kanelbrød.
Litteratur og andre kilder.  Brødtyper om-
talt i kilderne. Register.
150 s., indb. ill. farve. Gyldendal, 2011.
Pris 249,95 kr.

Hugo Matthiessens Skælskør, Korsør og
Slagelse. Fotograferet 1913-1919
Red. og tekst af en række lokalt forankrede
forfattere
Hugo Matthiessen (1881-1957), der i over
en menneskealder var museumsinspektør
på Nationalmuseets middelalderafdeling,
skrev 16 bøger og en lang række artikler
om dansk kulturhistorie. Emnerne strakte
sig fra forholdene i middelalderens byer til
kulturlandskaber og dets udvikling i 1700-
og begyndelsen af 1800-årene. En del af
teksterne er ledsaget af hans egne ypper-
lige fotografier. Disse optog han i omfat-
tende kampagner til de danske købsteder
(hovedsagelig mellem 1913 og 1922).
Dette store og kulturhistorisk betydnings-
fulde materiale udgives nu ved Forlaget
Hikuin, hver by eller egn for sig. Til nu er
udkommet 17 bind, bogrækken vil med ti-
den komme til at udgøre op mod et halvt
hundrede bind. Som introduktion til foto-
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Rasmus Christiansen. Tegner og maler
(1863-1940) – En sommergæst i Hjarbæk
Af Ole Utoft
Rasmus Christiansen grundlagde danske
avisers tradition for teatertegninger, men
han malede også Limfjordslandets kreatu-
rer og hele landbrugets historie.
Rasmus Christiansen, kaldet Rasmus  Kryds
(chris) fordi han i sine mange år som blad-
tegner brugte et stort X som signatur, blev i
årene 1917 til 1939 fast sommergæst på
Hjarbæk Kro, hvor han malede bondelan-
det og dyrene omkring Hjarbæk Fjord.
Hans virke var ikke totalt ukendt i den dan-
ske kunsthistorie, mange af hans værker
findes på danske museer. Et af hans andre
værker blev landskendt. Valdemar Villum-
sen, ejeren af Vordegaard øst for Hjarbæk,
fik i 1915 Rasmus Christiansen til at ud-
smykke to af gårdens længer med oliema-
lede friser af dyrenes og bøndernes liv.
Mange folk fra Hjarbækegnen købte flittigt
ind, og hans kendte malerier med sortbro-
gede køer, flittige bønder og landskabet
hænger i mange hjem. I dag har maleren
måske en sikrere plads i landbohistorien
end i kunsthistorien, for alle med en land-
brugsuddannelse fra de seneste hundrede
år har noget af deres viden om dansk land-
brugs udvikling fra hans illustrative tavler.
Kapitlet om malerens landbrugshistoriske
malerier og instruktionstavler er skrevet af
museumsinspektør Jens Aage Søndergaard
på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup. 
I begyndelsen af det nye år vil udstillinger
af Rasmus Christiansens værker åbne på
såvel Dansk Landbrugsmuseum som på Vi-
borg Museum.
160 s., rigt ill.. Foreningen Rasmus Christi-
ansens Venner og Dansk Landbrugsmuse-
um Gl. Estrup, nr. 10 i skriftserie, 2011.
Pris 150 kr.

6.000 år i grøften – arkæologi langs motor-
vejen mellem Fløng og Roskilde
Red.: Ole Kastholm, Roskilde Museum og
Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet
Før gravemaskinerne i 2009 gik i gang med
udvidelsen af Holbækmotorvejen fik ar-
kæologer fra Roskilde og Kroppedal Muse-
um mulighed for at undersøge stræknin-
gen mellem Fløng og Roskilde. Dermed
har arkæologerne kunnet dokumentere,
hvordan talrige generationer før os har sat
deres mærker i landskabet, hvad enten det
er gravhøje rejst på bakketoppe som magt-
fulde monumenter eller gårde anlagt i for-
hold til områdets naturlige ressourcer. Un-
dersøgelser er nu afsluttet og resultaterne
kan læse i bogen.
Indhold:
Forord af Tom Christensen
Andrew Crone-Langkjær, Ole Thirup Kast-
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Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk
politik 1848-1864
Af Hans Vammen
Perioden 1848-1864 var skelsættende i dan-
markshistorien. Første slesvigske krig 1848-
1850, overgangen fra enevældigt konge-
dømme til konstitutionelt monarki, Juni-
grundlovens indførelse i 1849 og ikke
mindst anden slesvigske krig i 1864 med
det efterfølgende smertefulde tab af Slesvig
og Holsten præger den forholdsvise korte
periode, der samtidig hører til de mest
komplicerede i Danmarks politiske historie
med hele 13 regeringer og fire forskellige
grundlove.
I bogen søger historikeren Hans Vammen
at forklare baggrunden for krigen i 1864
ved at skildre de mennesker, der havde an-
svaret for det politiske forløb. Disse perso-
ner beskrives socialt, kulturelt og politisk
inden for fem netværk: Sorø-folkene, som
står bag tvangsfordanskningen af Slesvig,
Helstatsfolkene, som forgæves søger at gen-
nemføre en realistisk politik, De Nationalli-
berale, hvis fantastpolitik fører til katastro-
fen i 1864, Bondevennerne, som kæmper
for at bevare Junigrundlovens demokrati,
og den socialt isolerede kreds omkring
Kong Frederik 7. og grevinde Danner.
Disse netværks indbyrdes med- og modspil
dominerede det politiske liv fra 1848 til
1866 med det resultat, at ansvaret for sta-
ten, som Grundloven 1849 flyttede fra kon-
gen til regeringen, ikke kunne praktiseres.
Statsmagten befandt sig i et tomrum.
Bogen er en sammenfatning af Hans Vam-
mens arbejde med 1800-tallets kultur og
politik gennem 40 år.
388 s., indb.. Museum Tusculanums For-
lag, København, 2011. Pris 375 kr.

Fra metateori til kommunikation
Red.: Nina Blom Andersen og Pernille
Almlund, begge Institut for Kommunika-
tion, RUC.
I bogen forklares forskellige teorier og be-
greber og forfatterne viser, hvordan teori-
erne hver især kan bruges i en analyse af
problemstillinger inden for kommunika-
tion. Alle teorier og begreber bliver de-
monstreret i konkrete analyser, så læseren
kan se teorierne i brug i praksis. Bogen be-
skriver flere kendte teoretikere og deres
begreber. Pierre Bourdieus begreber bliver
forklaret i en analyse af kommunikation i
en krisesituation, Niklas Luhmanns begre-
ber bliver demonstreret i en analyse af mil-
jøkommunikation og Jürgen Habermas
bruges både i en analyse af miljøoffentlig-
heden og i en analyse af mediernes rolle i
den offentlige debat. 
Derudover beskrives en række teoretiske
retninger, så som dialogisk kommunika-

tion, praksisteori, aktionsforskning, femini-
stisk teori og kompleksitet omkring foran-
dringskommunikation. De bringes på for-
skellig vis i spil for at belyse kommunika-
tion i organisationer, sundhedskampagner,
forståelser af køn mm.
Bogen giver et indblik i, hvor bredt det
kommunikationsvidenskabelige felt er og
hvordan man kan gå til og forstå kommuni-
kation. 
Hans Reitzels Forlag, 2011

Det interaktive Museum.
Red.: Kirsten Drotner, Berit Anne Larsen,
Anne Sophie Warberg Løssing og Christina
Papsø Weber
Museumsoplevelser har fået helt nye betyd-
ninger – betydninger der i høj grad er lagt
op til brugeren selv at definere. Digitalise-
ringen omformer og udvider således kon-
taktmulighederne mellem museer og bru-
gere. I dag kan brugeren engagere sig,
skabe indhold, dele det med andre og
kommentere deres bidrag via Facebook,
Flick og You Tube. 
Der er dog stor forskel på udnyttelsen og
udviklingen af den digitale tovejskommuni-
kation blandt de danske museer. Det inter-
aktive museum dokumenterer og diskute-
rer, hvordan museerne agerer i en konkur-
rencepræget verden. En verden hvor muse-
erne konkurrerer både indbyrdes om
publikum og ressourcer og mod uendeligt
mange andre fritidstilbud. Bogen beskriver
således udvekslingen mellem museerne
som institution og det omgivende sam-
fund. En interaktion hvis fysiske rum i
større grad udviskes til fordel for en virtuel
version.
Forfatterne er centrale udenlandske og
danske forskere og formidlere inden for
museumsområdet.
238 s. Samfundslitteratur, København,
2011. www.samfundslitteratur.dk 
Pris 213 kr.

Antikkens Verden
Red.: Birte Poulsen og Ole Høiris
Med bogen afslutter Aarhus Universitets-
forlag sin store serien om den europæiske
kultur- og idéhistorie. Antikkens kultur
havde sit udspring i Grækenland og Ro-
merriget og påvirkede hele Middelhavsom-
rådet og Mellemøsten. Men antikken dan-
nede også grobund for de tre store idésy-
stemer, der skulle komme til at bære den
europæiske historie i flere tusinde år.
Det ene idésystem havde som kerne, at ver-
den skulle forstås verdsligt på baggrund af
observation og tænkning eller logik. De fle-
ste af nutidens videnskaber fører deres rød-
der tilbage til græske filosofer som Hero-
dot, Platon og Aristoteles.
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bøgerne med deres særskilt skrevne indled-
ninger, er udgivet en grundbog, der rede-
gør for ikke blot fotokampagnerne, men
også for Hugo Matthiessens omfangsrige
forfatterskab. Denne bog - Hugo Matthies-
sens kulturhistorie - er skrevet af Anders
Linde-Laursen.
131 s., ill. med Hugo Matthiesens fotogra-
fier. Forlaget Hikuin, Højbjerg. www.hik-
uin.dk Pris 140 kr.

Klosterkirken i Øm. Vejledning til Danske
Kirker 8
Af Hans Krongaard Kristensen
Hefte nr. 8  en serie, der med korte oply-
sende tekster suppleret med mange farve-
fotografier vil bidrage til oplysning om hi-
storien i vore mange gamle og nyere kirker.
Serien er inspireret af de fremragende
overskuelige og ensartede kirkevejlednin-
ger, som i mange år har kunnet købes i ty-
ske og engelske kirker. Serien udbygges når
tid og økonomi tillader det. De første 7 hef-
ter i serien omhandler kirkerne i Mårslet,
Skivholmene, Kolt, Ormslev, Saksild, Tran-
bjerg og Gl. Rye.
24 s., ill. farve. Forlaget Hikuin, Højbjerg.
www.hikuin.dk Pris 30 kr. 

Ressourcer og Kulturkontakter. Arkæologi
rundt om Skagerrak og Kattegat.
Red.: Liv Appel og Kjartan Langsted
Lige siden stenalderen har udveksling af
fødevarer, råmaterialer og genstande over
Kattegat og Skagerrak bragt kystsamfun-
dene i kontakt med hinanden. Gennem en
række artikler giver norske, svenske og
danske arkæologer eksempler på forskel-
lige typer kontakter, der har påvirket kyst-
befolkningen helt frem til vor tid. I bogen
finder man desuden en status over den nu-
værende viden om udviklingen fra sæson-
til helårsfiskeri på Øresunds Fiskerlejer.
168 s., Kulturhistoriske skrifter fra Nord-
sjælland 1, Gilleleje Museum, 2011. 
museum@hhkc.dk  Pris 180 kr.

Bloodlands. Europa mellem Hitler og Sta-
lin
Af Timothy Snyder
På kun 12 år lykkedes det Adolf Hitler og
Josef Stalin at tage livet af 14 millioner
mennesker i det nuværende Polen, Ukra-
ine, Hviderusland og Baltikum. Timothy
Snyder kalder området for ”Bloodlands”.
Historikeren Timothy Snyder har fundet
nye kilder til sin afdækning af motiverne
bag Hitlers og Stalins forbryderiske frem-
færd i det centrale Europa. Han viser, hvor-
dan de to regimer var fælles om både jøde-
had og blodtørst.
562 s., Jyllands-Postens Forlag, 2011.  
Pris 400 kr.



Det andet store idésystem var mere prak-
tisk, nemlig den romerske statsforvaltning,
som har dannet grundlag for statsret og ge-
nerel lovgivning over store dele af verden.
Det tredje store idésystem, der udsprang af
den romerske verden, var kristendommen.
I middelalderen skulle den blive det domi-
nerende verdensbillede, og selv i moderni-
teten har kristendommen fastholdt en
stærk indflydelse på den enkeltes forståelse
af tilværelsen.
I 29 artikler i bogen stiller forskere skarpt
på centrale aspekter af antikkens tænkning
og livsformer. Dermed giver bogen en solid
indsigt i grundlaget for hele den vestlige
verdens kultur – og en baggrund for at for-
stå hvorfor det netop blev de europæiske
magter, der efter 1500 blev globalt domine-
rende.
Ca. 500 s., rigt ill. Aarhus Universitetsfor-
lag, 2011. www.unipress.dk  Pris 498 kr.

Renæssancens befæstede byer
Red.: Søren Bitsch Christensen
Det danske rige var i perioder af renæssan-
cen præget af en dyb by- og samfundskrise,
og invasioner, belejringer, sygdom og øko-
nomisk nedgang var hverdagskost. Købstæ-
derne var underlagt statsmagten og måtte
stille med soldater, penge, skibe og provi-
ant til landets forsvar. Samtidig måtte forar-
mede byer selv udbygge deres befæstninger
og forsvare sig over for fjendtlige hære og
en ny tids ildvåben.
Bogen handler om militariseringen af det
danske samfund i perioden 1536-1660 og
stiller skarpt på et helt særligt historisk fæno-
men: de befæstede og militariserede byer.
Bogen er blevet til i et samarbejde mellem
historikere og arkæologer og præsenterer
arkæologiske undersøgelser af befæstnin-
gerne og byudviklingen i bl.a. København,
Aalborg, Nyborg og Fredericia ved siden af
artikler om borgervæbninger og deres mili-
tære værdi, krigskunst, soldaterudskrivning
og byplanlægning. Bogen formidler forsk-
ning og giver et samlet overblik over den
fundamentale betydning, statens militarise-
ring fik for de befæstede byer.
Bogen indgår i skriftrækken Danske Bystu-
dier. I serien er tidligere udkommet: Mid-
delalderbyen (2004), Den klassiske købstad
(2005), Den moderne By (2007) og Danish
Towns during Absolutism (2008).
396 s., rigt ill. (Danske Bystudier 5), Aarhus
Universitetsforlag, 2011. www.unipress.dk

Things from the Town. Artefacts and Inhi-
bitants in Viking-age Kaupang
Red.: Dagfinn Skre
In this third volume deriving from the ex-
cavations of the Viking town of Kaupang of
2000-2003, a range of artefacts is presented

along with a discussion of the town’s inhi-
bitants: their origigins, activities and trading
connections. The main categories of arte-
fact are metal jewellery and ornaments, gem-
stones, vessel glass, pottery, finds of soap-
stone, whetstones and textile-production
equipment. The artefacts are described and
dated, and their areas of origin discussed.
An exceptional wealth and diversity of arte-
facts distinguishes sites such as Kaupang
from all other types of site in the Viking
World. Above all, they reflect the fact that a
large population of some 400-600 people li-
ved closely together in the town, engaged
in a comprehensive range of production
and trade. The stratigraphically distinct lay-
ers from the first half of the 9th century al-
low us to put precise dates to the finds, and
to the buildings and evidence of activities
associated with them.
Kaupang Excavation Project Publication
Series 3, Aarhus Universitetsforlag, 2011.
www.unipress.dk

The Archaeology of Medieval Europe, 
Vol. 2. Twelfth to Sixteenth Century
Red.: Martin Carver & Jan Klápste
The two volumes of The Archaeology of
Medieval Europe together comprise the
first complete account of Medieval Archa-
eology across the continent. This ground-
breaking set will enable readers to track the
development of different cultures and regi-
ons over the 800 years of Europeanisation,
within its shared intellectual and technical
inheritance, the complete work provides
an opportunity for demonstration the dif-
ferences that were inevitably present across
the continent – from Iceland to Sicily and
Portugal to Finland.
Acta Jutlandica, Humanities Series 2011:9.
Aarhus Universitetsforlag, 2011. 
www.unipress.dk

Narrating Peoplehood amidst Diversity Hi-
storical and Theoretical Perspectives
Red.: Michael Böss
Vi fortæller historier om os selv, for at an-
dre skal forstå hvem vi er. Også folk har for-
tællinger om sig selv. I dag forskers der in-
den for flere discipliner i, hvad ”fortællin-
ger om folket” betyder for et samfunds in-
stitutioner, værdier og selvforståelse. Men
kan man overhovedet bruge ordet folk i
dag? Og kan kulturelt mangfoldige sam-
fund have fælles fortællinger?
364 s., Aarhus Universitetsforlag, 2011.
www.unipress.dk  Pris 300 kr.

Årsskrifter
KUML 2011. Årbog for Jysk Arkæologisk
Selskab

Red.: Jesper Laursen & Ingrid Nielsen
Felix Riede, Steffen Terp Laursen & Ejvind
Hertz: Federmesserkulturen i Danmark.
Belyst med udgangspunkt i en amatørar-
kæologs flintsamling.  The Federmesser
culture in Denmark in light of an amateur
archaeologist’s flint collection. Litteratur.
Claus Skriver: De dødes flækker. Slidsporsa-
nalyse af flækker fra et megalitanlæg og en
boplads. Blades of dead. Use-wear analysis
of blades from a megalithic monument
and a settlement. Noter. Litteratur.
Peter Bye-Jensen: Eksperimenter med flæk-
kepilespidser. Studier af pilespidser fra gru-
bekeramisk kultur. Experiments with ar-
rowheads of flint. An investigation of tan-
ged points from the Pitted Ware culture.
Noter. Litteratur.
Michael Vinter: Kortlægning af marksyste-
mer fra jernalderen. En kildekritisk vurde-
ring af luftfotografiers anvendelighed.
Mapping Iron Age field systems. An assess-
ment of the applicability of aerial photo-
graphy. Noter. Litteratur.
Njal J. Geertz: Religionsskiftet i sen vikinge-
tid. Belyst ud fra Harvey Whitehouses teori
om religiøse modaliteter. The religious
transition in the Late Viking Age examined
on the basis of Harvey Whitehouse’s theory
of religious modality.  Noter. Litteratur.
Claus Feveile: Korsfibler af Råhedetypen.
En upåagtet fibeltype fra ældre vikingetid.
Crucical fibulas of Råhede type. An over-
looked fibula type from the Early Viking
Age. Katalog. Noter. Litteratur.
Jens Ulriksen: Vikingetidens gravskik i
Danmark. Spor af begravelsesritualer i
jordfæstegrave. Viking Age burial practises
in Denmark. Traces of burial rituals in in-
humation graves. Katalog. Noter. Littera-
turliste. 
Niels Bonde & Frans-Arne Stylegar: Ros-
kilde 6 – et langskib fra Norge. Proviniens
og alder.  Roskilde 6 – a long-ship from Vi-
ken. Provenance and date. Noter. Littera-
tur.
Mette Højmark Søvsø: Tro, håb og kærlig-
hed. De middelalderlige ringspænders
symbolik. Belief, hope and love. The sym-
bolism of medieval ring brooches. Noter.
Litteratur.
Forum
Jens Christian Moesgaard: Nyere fransk vi-
kingeforskning. Noter. Litteratur.
Anmeldelser
Anmeldelser af en lang række arkæologi-
ske og kulturhistoriske bøger samt et debat-
forum.
310 s., indb. rigt ill. s/h og farve. Jysk Ar-
kæologisk Selskab. I kommission hos Aar-
hus Universitetsforlag. Pris 200 kr.
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Roskilde Museum og Verdensarven
Roskilde Museum arbejder tæt sammen med Roskilde Domkirke
om formidlingen af kirkens historie og status som UNESCO-ver-
densarv. Som støtte til det arbejde har museet netop modtaget en
bevilling fra Kulturarvsstyrelsen på 212.000 kr. Bl.a. skal museet ud-
vikle nyt undervisningsmateriale med fokus på verdensarv som
identitetsskaber.

Holstebro Museum. Strandingsmuseum St. George 
og Marinarkæologisk Center
Strandingsmuseum St. George er et maritimt museum der er op-
stået på baggrund af de tusindvis af genstande, som er hævet fra
vraget af HMS St. George midt i 1980’erne og i 1996-97. Udstillin-
gen kan beskrives som en tidskapsel med materielle levn fra et mi-
nisamfund der afspejler det engelske samfund omkring 1800, med
alt hvad det indebærer. 
De to engelske linjeskibe St. George og Defence strandede og forli-
ste på den jyske vestkyst ved Thorsminde juleaftensnat 1811. Mel-

Kunsthal Brænderigården, Viborg. 
Pris 150 kr.

Anders Bonnesen. Hvis du ikke ved hvor
du skal hen vil alle veje føre dig dertil.
Tekst: Jakob Vengberg Sevel i samråd med
kunstneren.
Katalog (pamflet) udgivet i forbindelse
med udstillingen med samme titel (til
15.1.2012) og i anledning af at kunstneren
har modtaget Astrid Noacks Legat.
12 s., heftet, gennemill. farve. Holstebro
Kunstmuseum, 2011-11-06

”Skal vi lege?”
Af Hanne Schaumburg Sørensen
I forbindelse med udstillingen med samme
titel er udgivet udstillingskatalog. Med ud-
gangspunkt i museets legetøjssamling for-
tæller kataloget legetøjets kulturhistorie
gennem temaer som Dukkens historie,
Langtbortistan, Superhelte, Made in, Bør-
nehjælpsdag, m.m.
64 s., ill. farver. Museums Østjylland, Ran-
ders, 2011.

Tidsskrifter
SKALK, Nr. 5, Oktober 2011
Red.:Christian Adamsen
Axel Degn Johansen: Sporløse hytter.
Jægerstenalderen efterlod sig masser af
uforgængeligt flint, men hvad med deres
boliger?
Nils Engberg/Jørgen Frandsen: Kongens
Sprogø. Valdemar den Stores centralt pla-
cerede teglstensfæstning er blevet under-
søgt.
Morten Larsen: Påskesønnernes Gård.
Midt i Randers ligger et usædvanligt hus fra
1400-årene
Morten Larsen: Byggestop. Murværkets de-

Kataloger/Publikationer udgivet i for-
bindelse med udstillinger

Den Åbne Have, Karen Blixen Museet,
Rungstedlund
Red.: Johan Zimsen Kristiansen
Katalog til efteråret og vinterens udstil-
ling(18.11.2011 til marts 2012)  - en
udendørs udstilling af foderbrætter i den
fredede park og fuglereservat.
Forord af Cathrine Lefebvre
Johan Zimsen Kristiansen, kurator: Den
åbne have.
Parallelt med udstillingen på Rungsted-
lund er foderbrætter opstillet i den forsæn-
kede have ved kirken Aghias Aikaterinis i
Athen, i haven La Plaza Cultural i New York
og i haven på Karen Blixens farm nær Nai-
robi i Kenya.
Udstillingens deltagere er Cecilie Ben-
dixen, Erik Møller Arkitekter, Annette Hol-
densen, Steen Høyer, Silas Inoue, Sophus
Ejler Jepsen, Saïd Ouarzaz & Abdelhaq Bal-
hak, Vivian Rose, Aja Marie Skyum, Britt
Smelvær, Hannes Stephensen og Arlene &
William Whitehait.
Tekst på dansk og engelsk.
35 s., rigt ill. Karen Blixen Museet, Rung-
sted, 2011.

Aros og vikingernes verden – Syv vikingers
fortællinger og rejseberetninger
Bog udgivet i forbindelse med udstillingen
”Syv vikinger” (til 9.4.2012).
Moesgaard Museum, 2011.
Pris 148 kr.

Leonard Forslund 99-11
Bog udgivet i forbindelse med udstillingen
’Skog av Glas’ (til 6.11). 
Tekster af Jacob Wamberg og Jörgen Gassi-
lewski. Bogen samler en række af Leonard
Forslunds værker fra 1999 til 2011. 

taljer kan fortælle meget både om ændrin-
ger og opgivne planer. Skt. Mortens Kirke
og Helligåndshuset i Randers.
Helle Reinholdt: Samlermani. Mindet om
en midtjysk apotekers forbløffende samling
blev fastholdt for eftertiden i auktionspro-
tokollen fra 1859.
Christian Adamsen: Gådefulde lerhoveder.
Om en lille flok meget besynderlige fund
fra ældre jernalder i Danmark, Norge og
Holsten.
Bagsideartikel: Axel Degn Johansen:
GUML. To små klumper beg fra ældre sten-
alder.
Udkommer 6 gange om året. SKALK,
Højbjerg. www.skalk.dk Abonnement 
pris  280 kr.

Museumsnytt, Nr. 4/2011. Årgang 59
Red.: Anne Eriksdatter Bye (fungerende)
Steinar Sund: Usikkert for Tegneseriemu-
seet.
Anne Eriksdatter Bye: Med Hurtigruten på
museumstur.
Per B. Rekdal: ”Til Valhall”. Anmeldelse af
udstillingen ”Til Valhall – Våpen og strid
gjennom 4000 år” på Arkeologisk Museum
i Stavanger.
Trine Thorbjørnsen: Museum på spare-
blus. Om Norsk veterinærmedisinsk mu-
seum.
Anne Eriksdatter Bye: Bergtatt. Afgående
og ny direktør på Næs Jernverksmuseum i
Tvedestrand.
Kjetil S. Grønnestad: Fotonettverk Roga-
land. Museer og arkiv i Rogaland fælles om
digitalisering af billeder.
Museumsnytt.
Udkommer 5 gange om året. ABM-media
AS. Redaksjon og abonnement: Hegdehau-
gaveien 36 A, 0352 Oslo, Norge. Abonne-
ment pris 200 Nkr.
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Nye bøger og andre publikationer

lem 1300 og 1400 mand omkom ved forliset, kun 17 overlevede.
Den dramatiske stranding og de mange omkomne har gjort, at hi-
storien har levet videre i myter og fortællinger langs kysten i gene-
rationer efter hændelsen.
Museets anden samling og satsningsområde drejer sig om søkrigen
i Nordsøen under 1. Verdenskrig. Det er en samling der stadig er
under opbygning. Jyllandsslaget 31. maj 1916 er et af verdens
største søslag, og dermed en central begivenhed under 1. Verdens-
krig.
Kulturarvsstyrelsen har udpeget Strandingsmuseet til gruppen
Særlig seværdighed i Danmark. Strandingsmuseet St. George har 
siden 2007 været en afdeling af Holstebro Museum. Indtil da, var
Strandingsmuseet en afdeling af Ringkøbing Museum, der også
har grundlagt og opbygget Strandingsmuseet.

Fredning ved Madsebakke på Bornholm
Fredning af Bornholms bronzealderlanskab ved Madsebakke med
de unikke helleristninger er nu en realitet. 

Meddelelser



Gl Holtegaard, Holte og Sophienholm, Lyngby
Til 15.1.2012

Danmark under Forvandling
Hvordan ser Danmark ud? Og kan man overhovedet i dag repræsentere nati-

onen som billede? Fjorten danske fotografer har taget udfordringen op: At

skildre det danske landskab med dets særlige præg, baghaver, kyster og mo-

numenter, som det tager sig ud med deres øjne i dag. Sophienholm og Gl

Holtegaard viser nu i fællesskab resultatet – Danmark under forvandling.

De 14 fotografer blev sendt ud i landet i perioden 2008-2009. På udstillin-

gerne følger vi i fotografernes fodspor på rejsen gennem deres Danmark,

gennem klit og hede, over byens pladser og ind mellem skovens træer, gen-

nem forstæder og parcelhuskvarterer og ingenmandsland af indkøbscentre

og udkantsområder, gennem barndomslandets hjemlige tryghed, og langs

kysterne til det yderste af landets grænser. De deltagende fotografer er: 

På Sophienholm: Jørgen Borg, Peter

Brandes, Nicolai Howalt, John Jedbo,

Astrid Kruse Jensen, Janne Klerk og

Henrik Saxgren.

På Gl Holtegaard: Christina Capetillo,

Krass Clement, Joakim Eskildsen,

Mads Gamdrup, Fie Johansen, Kir-

sten Klein og Trine Søndergaard.

Udstillingen er forankret og gennem-

ført i samarbejde med Museet for Fo-

tokunst, Brandts.
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Tanghus på Læaø
Læsøs huse med tangtage kan ligne mammutter, men til forskel
fra de store dyr skal de unikke tanghuse nok overleve i kraft af en
redningsaktion fra lokale ildsjæle, Kulturarvsstyrelsen og Realda-
nia. Tanghusene var i fare, da havet ikke længere skyllede ålegræs
ind på Læsøs strande. Da tangen forsvandt, forsvandt også erfa-
ring og viden om det gamle håndværk ”tængning”. Få huse har
fået nyt tag ved tængning siden 1900-tallet. Tanken om igen at
tænge huse på Læsø opstod, da tanghus-eksperten Henning Jo-
hansen fra Læsø blev opmærksom på de store mængder tang på
strandengene på Møn og Bogø. Kulturarvsstyrelsen købte derefter
de 22 tons tang og fik dem sejlet til Læsø. Tangtagene behøver
næsten ingen miljøbelastende bearbejdning. Udover selve trans-
porten af ålegræs, anvendes der kun ganske få maskiner i tæng-
ningen. Husets facader er sat i stand inden tængningen. Indven-
dig er den mest markante ændring et nyt badeværelse og et jord-
varmeanlæg. Når istandsættelsen er afsluttet, sættes huset til salg.
Se www.tangtag.dk

Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring
-året ud

I øjenhøjde – en sanseudstiling for børn
Udstillingen er skabt med udgangspunkt i hundredvis af børnetegninger, der

er blevet forstørret, skåret ud i pap og blæst op på væggen i forskellige rum-

lige installationer.

Den centrale tanke bag udstillingen er at tilbyde en fælles og involverende

kunstoplevelse for børn og voksne. Midt i udstillingsrummet står en kæmpe-

stor ’kube’ – et rumligt element med labyrintiske gange i forskellig højde, så-

ledes at børn og voksne har mulighed for at opleve udstillingens univers på

samme niveau – i ’Øjenhøjde’ med hinanden. Derudover byder udstillingen

både på lyd og filmiske oplevelser.

Udstillingen er tilrettelagt af arkitekt maa Lone Duus, der i en årrække har

beskæftiget sig med udstillingsprojekter til børn, bl.a. på Nordsøen Oceana-

rium.

Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, København
Til 30.12.

Lars Lerin. Akvareller
Den svenske kunstner Lars Lerin (f. 1954) er en af Nordens mest markante

akvarelmalere. Lars Lerin har udstillet i mange lande og selvfølgelig mange

steder i Sverige.

Mange af motiverne er landskaber fra Lars Lerins hjemegn Värmland i det

centrale Sverige og fra Lofoten i Norge, hvor han boede i en årrække i

1990’erne. Karakteristisk for hans landskaber er, at han skildrer monumenta-

liteten og det særegne lys i den nordiske natur.

Udover landskaberne er Lars Lerin optaget af byer og bygninger. Han har en

særlig følelse for forstædernes betonbyggerier, som ofte kan forekomme ret

ens og lidt triste. I hans hænder får de liv, og det menneskelige nærvær kom-

mer til udtryk.

Der er en del akvareller fra Lars Lerins rejser med på udstillingen, bl.a. fra In-

dien, Iran og Sibirien. Ofte er to eller

flere akvareller sammenføjet til en

form for collager.

Udstillingen omfatter ca. 70 akvarel-

ler og en serie bemalede træsnit.

Lars Lerin har desuden et omfattende

forfatterskab bag sig. Han har udgi-

vet omkring 40 bøger med egne tek-

ster og billeder.

Viborg Museum
Til 1.1.2012

Nissens venner og fjender
I årets juleudstilling kan man opleve nisser, alfer, lygtemænd, trolde og en

tudsegammel mosekone. De er ikke alle lige gode venner med nissen og man

kan forsøge at finde ud af hvem der er ven, og hvem der er fjende.

Antikmuseet, Aarhus 
Til 1.3.2012

Antikkens Verden. Videnskab, kunst, kultur, 
myter og religion
Udstillingen udspringer af bogen (med samme titel). Den antikke verden har

haft en særlig status i den vestlige verdens selvforståelse. Både de græske by-

stater fra 700 fvt., de hellenistiske kongeriger fra Alexander den Stores magt-

overtagelse i 336 fvt. Og senere det romerske rige frem til kristendommens

udbredelse i århundrederne evt. har afsat spor i den moderne europæiske

kultur. Udstillingens små videoklip tager udgangspunkt i forskernes artikler i

bogen, knytter temaerne til nogle af Antikmuseets genstande og fører histo-

rien op til i dag. Forskning i antikkens verden styrker dermed vores forståelse

af det samfund, vi lever i i dag.

Bogen er udkommet på Aarhus Universitetsforlag – se publikationer

Trine Søndergaard: Vestskoven 2009.

Uden titel, 2007. Akvarel.

Udstillinger
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Udstillinger

Roskilde Museum
Til 1.3. 2012

“Stemmer fra fortiden”. 
Gadeudstilling
Nye beboere er flyttet ind i Roskilde

by. Museet har arrangeret en gade-

udstilling, som består af en række hi-

storiske figurer placeret på udvalgte

steder i Roskilde by og omegn. 

Formålet med figurerne er at sætte

fokus på de mange fine arkitektoni-

ske og interessante bygninger i byen.

Ved at sætte figurerne ud i byrum-

met, formidles bygningerne der hvor

de er – og der hvor befolkningen er. 

Roskilde by rummer med sine byg-

ninger en kulturskat, som vidner om

de funktioner og den udvikling, som

byen har gennemlevet de sidste 1000

år. Fra middelalderlig storby med kir-

kelig dominans til  købstad med han-

del og købmandsgårde og senere in-

dustrielle bygninger. Byens bygninger

fortæller om, hvordan borgerne har levet, hvilke erhverv, der har været og er,

og hvordan den økonomiske og tekniske udvikling har formet byens fysiske

rammer.

Ved at placere den historiske formidling ude i byrummet, i tilknytning til de

formidlede bygninger og steder,skabes der en tæt relation mellem bygning,

historisk figur og moderne beskuer. Ved at knytte en mobil app til udstillin-

gen, indeholdende fortællinger om de forskellige historiske personer, leven-

degøres bygningskulturen på en anderledes måde. 

De historiske figurer er udført i 1:1 format som er tegnet af Tea Bendix. De er

opstillet foran historisk interessante bygninger i Roskilde og Lejre. Desuden

kan alle figurer ses på henholdsvis Lejre, Hvalsø, Trekroner og Roskilde Sta-

tion. Fortællingerne aktiveres ved at indtaste figurernes koder i applikationen

”Stemmer fra fortiden”.

Ny Carlsberg Glyptotek, København
Til 25.3.2012

I pyramidernes skygge
Udstillingen handler om den britiske arkæolog og egyptolog Flinders Petries

udgravninger i Egypten. Petrie, der levede fra 1853 til 1942, var den første,

der tegnede og nedskrev detaljer om sine fund, og han kaldes derfor arkæo-

logiens fader. Den excentriske Petrie boede bl.a. i en klippegrav og havde

Lawrence of Arabia som assistent.

Udstillingen viser en række gravfund, fragmenter af statuer og grav-og tem-

pelvægge, som gennem Petrie kom til Glyptoteket. Ny viden og sammen-

hænge med andre af Petries fund på bl.a. British Museum og Museum of

Fine Arts i Boston præsenteres. Publikum vil komme tæt på Petrie og hans

opdagelser. Nu 100 år senere får Petries fund også ny betydning, når f.eks.

en krone med fjer og horn har vist sig at høre til en imponerende statue af

krokodilleguden Sobek.

Petries udgravninger blev støttet af fonde og museer fra især Europa og USA,

og i flere år var Ny Carlsbergfondet en af Petries største sponsorer. Efter hver

udgravning delte Petrie sine fund efter klare aftaler med den egyptiske stat.

Først fik Det Egyptiske Museum i Cairo de unikke fund. Herefter kunne Petrie

fordele de øvrige genstande mellem de forskellige sponsorer efter størrelsen

af deres bidrag. Fondet overdrog sin andel af fundene til Glyptoteket. I dag

rummer museet derfor over 200 af Petries fineste fund fra bl.a. oldtidsbyen

Memphis og gravpladserne Meydum og Hawara.

Nationalmuseet, København
6.1. til 3.6.2012

Europa møder Verden
Udstillingen skildrer vekselvirkningen mellem Europa og den omgivende ver-

den – på godt og ondt.

”In nomine domine” (I Herrens navn) er indskriften på klingen af et sværd,

som den besøgende vil møde på sin vej gennem udstillingen. Sværdet har

formentlig været skabt med korstogene for øje. Sværdet illustrerer meget

godt den tilgang, som europæerne i århundreder har haft i mødet med den

omgivende verden – ikke bare i tiden omkring korstogene, men også i tiden

der fulgte. De store ekspeditioner fra især Portugal og Spanien lagde for alvor

verden for Europas fødder. I mødet med fremmede kulturer i Sydamerika,

kunne europæerne også her fremvise en klippefast tro – krydret med stor ky-

nisme og mangel på respekt i forhold til indianerne og deres kultur, hvorfor

det lykkedes europæerne at underlægge sig store riger.

Udstillingen er ikke blot historien om krig, konflikt og undertrykkelse. Mødet

med de fremmede kulturer bragte ny viden og livlig handel. Udstillingen ta-

ger sin begyndelse i det gamle Grækenland, der blev Europas port til Mellem-

østens civilisationer. Fra det gamle Grækenland bevæger udstillingen sig til

Romerriget, der var den altdominerende magt i Europa i århundrederne efter

Kristus. De forskellige folkeslag i de romerske provinser skulle sværge kejse-

ren troskab, men lokale særpræg blev ikke fortrængt. De første hundrede år

efter Kristus var kendetegnet af et stort handelsmæssigt opsving og en spi-

rende globaliseringsproces. Der handledes på kryds og tværs inden for Ro-

merriget. Men keramik og andre romerske varer nåede langt fjernere lande.

Fra Orienten bragte karavaner kostbarheder tilbage. Udstillingen bevæger

den besøgende frem mod dagens Europa, der er et resultat af den historie

kontinentet har gennemlevet. 

På trods af udstillingens internationale tilsnit gøres der udelukkende brug af

museets egne genstande.

Holstebro Kunstmuseum
Til 15.1.2012

”Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, vil alle veje føre 
dig dertil”
Udstilling med værker af billedhuggeren Anders Bonnesen. Udstillingen er ar-

rangeret i forbindelse med, at Anders Bonnesen er modtager af Astrid No-

ack-legatet.

Anders Bonnesen har gjort det til sit projekt at reformulere hvad skulptur er,

og hvad den kan gøre. Til udstillingen har han samlet en række værker, der

tematisk kredser om veje og vildveje, og om bevægelse og stilstand.

For at komme til udstillingen skal man gennem en dør. På døren står udstil-

lingstitlen. Titlen er umiddelbar svær at læse, fordi Anders Bonnesen leger

med bogstaverne og deres baggrunde. Døren er på samme tid indgangen til

udstillingen og udstillingens titel – både bogstaveligt og i overført betydning.

Allerede her, inden man kommer ind i selv udstillingen, begynder Anders

Bonnesen at lege med dobbelttydige betydninger.

I selve udstillingen har kunstneren lagt et gulv af farvede laminatplader.

Umiddelbart ligner det et mosaikgulv, men ved nærmere eftersyn viser det

sig, at gulvet er sammensat af det tegn, man normalt bruger til vejskilte, der

angiver en blind vej. Denne dobbelthed går igen i de fleste værker på udstil-

lingen. Her er ting, vi genkender fra vores hverdag, men som i Anders Bonne-

sens bearbejdning får en helt ny og til tider overraskende betydning.

Udstillingen er Anders Bonnesens første soloudstilling på et kunstmuseum.

Anders Bonnesen er født i 1974, han har siden 2004 deltaget i flere udstillin-

ger og var i 2007 med til at stifte skulpturgalleriet Skulpturi.dk  Han er nr. 53 i

rækken af modtagere af Astrid Noack-legatet.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet en lille pamflet – se publikatio-

ner.

Jens Bisp.
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Louisiana, Humlebæk
13.1. til 13.5. 2012

Andreas Gursky
Louisiana indleder udstillingsåret 2012 med en præsentation af omkring 40

gigantiske fotografier samt et antal mindre værker skabt af den verdensbe-

rømte, tyske fotograf Andreas Gursky (f. 1955 i Leipzig og bosat i Düssel-

dorf). I mere end tyve år har han arbejdet med fotografi i stort format, der

matcher kunstens store komponerede billeder og forfører betragteren til at

tro, at de med det teknisk perfekte foto er kommet tæt på det virkelige. Men

således forholder det sig ikke. De fleste af billederne, viser det sig, repræsen-

terer noget, der kan ses, men selv er de ikke et produkt af nogen, der har set.

Ikke engang kameraets ene øje. Selv kalder han sine værker ”visuelle struktu-

rer eller systemer”. Gursky bygger sine billeder op i computeren af de foto-

grafiske optagelser, han har skudt, gerne fra et højt tårn eller en helikopter –

han er kunstens svar på ekstremsport – men selve det færdige billede vokser

ud af timers arbejde med at flette de mange enkeltbilleder sammen til ét bil-

lede.

Gursky er billedkunstner, inden han er fotograf. Gurskys fotografier er billed-

kunst. Gursky billedkunst er fotografi, når det er mest besnærende og

næsten svimlende virkeligt, altså uvirkeligt virkeligt. Udstillingen spænder

over hele Gurskys produktion frem til de allernyeste værker – og den giver så-

ledes beskueren mulighed for at følge billedernes forvandlinger og forvand-

lingskraft gennem mere end to årtier.

Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus, Middelfart
Til 15.1.2012

Erindring og Erkendelse
Facebook i ler. Hvordan formgiver man Internettets virtuelle struktur? På ud-

stillingen præsenterer den internationalt anerkendte keramiker Barbro Åberg

nye, unikke værker, som sætter konkret form på den virtuelle kontakt. Med

titlen ’Erindring og Erkendelse’ fokuserer udstillingen på, hvordan sindets

ubevidste lag i løbet af en kunstnerisk proces forvandles og tager konkret fy-

sisk form og skaber erkendelse. 

Født og opvokset i det nordlige Sverige, rejste Barbro Åberg som ung rundt i

USA, før hun i 1986 blev optaget på Designskolen i Kolding og bosatte sig i

Danmark. Men via internettet – og især Facebook – har Barbro Åberg opsøgt

og genetableret kontakten til mennesker, hun havde mistet forbindelsen

med. Det gensyn har også resulteret i en række konkrete, men spinkle og ele-

gante keramiske værker, der materialiserer de æterbårne mediers sociale

strukturer.

Holstebro Museum
Til 2.9.2012

Scener fra Nørre Vosborg. 700 års herregårdshistorie
Scenen er sat til en tidsrejse gennem Nørre Vosborgs store og mangfoldige

historie, der spænder over mere end 7 århundreder. 12 scener følger hinan-

den i kronologisk rækkefølge, og den røde tråd gennem fortællingen er ræk-

ken af ejere fra kong Erik Menved i 1299 til Realdania Byg A/S i 2011.

På rejsen gennem de mange hundrede års herregårdshistorie vil man møde

konger og riddere, bisper og fæstebønder, godssamlere og levemænd,

ærbare enker og ødsle hustruer, højaristokrati og studebønder, ansvarlighed

og laden-stå-til, opgivelse og håb. Gæsten kommer tæt på geologernes kort-

lægning af det landskab herregården ligger i, og på arkæologernes eftersøg-

ning af det ældste Vosborg. Man kan følge historikernes studier i gamle do-

kumenter og bygningsarkæologernes undersøgelser af herregårdens bygnin-

ger. Tidsrejsen slutter med beretningen om restaureringen af Nørre Vosborg i

årene 2004-08.

Udstillingen er Holstebro Museums bidrag til formidlingen af det tværfaglige

forskningsprojekt ”Nørre Vosborg i tid og rum”. Projektet er et samarbejde

mellem Aarhus Universitet. Holstebro Museum, Dansk Center for Herregårds-

forskning på Gammel Estrup og Arkitektskolen i Aarhus. Også forskere fra

Syddansk Universitet og Københavns Universitet er inddraget i projektet.

Omkring 30 fagfolk fra disciplinerne geologi, arkæologi, historie og arkitek-

tur har gennem fem år samarbejdet

om at afdække herregårdens og dens

omgivelsers historie fra vikingetiden

til i dag. Det betyder at Nørre Vos-

borg i dag er Danmarks bedst udfor-

skede herregård. Forskningsprojektet

afsluttes dels med et bogværk, der

udkommer i 2012, dels med denne

udstilling.

Kunstmuseet i Tønder, 
Museum Sønderjylland
Til 29.1.2012

Tommi Toija: Skulpturer
Den finske billedhugger Tommi Tojia

(f. 1974) præsenteres med denne ud-

stilling på et dansk kunstmuseum.

Han var i flere år assistent for Finlands

mest betydelige billedhugger Kain

Tapper, af hvem museet ejer flere ho-

vedværker. Tommi Toija har en frem-

trædende plads i finsk samtidskunst

og er bl.a. repræsenteret på KIASMA,

Museum of Contemporary Art, Hel-

sinki. Tommi Toijas skulpturelle uni-

vers tager afsæt i skulpturen Pikkupelkuri (Lille Kujon) fra 2003. Skulpturen er

en 32 cm høj menneskefigur i bemalet ler. Dette lille væsen har han modelle-

ret i talrige varianter og gjort til centrum for sit kunstneriske univers. Figuren

gennemspiller hele det menneskelige følelsesregister.

På udstillingen vises der et bredt udsnit af disse karakteristiske skulpturer

samt enkelte store trærelieffer.

Vejle Kunstmuseum
Til 30.12.

Alberts land
Vejles højtskattede kunstner Albert Bertelsen har i november fejret sin 90 års

fødselsdag. Museet markerer den store dag med denne udstilling.

Albert Bertelsen har gennem mere end 60 år malet billeder af landskaber,

mennesker, låse, sten, træ, murværk m.m. og ”det rene maleri” uden titler

og egentligt motiv. Mange vejlensere har lært at se på hverdagens omgivelser

gennem Albert Bertelsens billedfremstillinger af dagligdagens nære og oftest

oversete genstande og naturens rigdomme. Den besindige og afholdte

kunstners fremstillinger af det store i det små har også fundet et stort og tro-

fast publikum langt uden for Vejles grænser, såvel i Danmark som i udlandet,

ikke mindst i Tyskland og USA.

Bertelsen ældste malerier har motiver fra barndomsbyen Vejle og fra byens

omegn. Senere fulgte rejser til Norge og Færøerne. Landskabsmotiver går

som en rød tråd gennem hele Albert Bertelsens virke. På udstillingen kan Al-

berts landskab følges fra slutningen af 1950’erne over de prægtige grønne

færøske landskaber og de grå norske fjelde til vinterlandskaberne fra de se-

neste år og helt nye malerier udført i 2011.

Toija – Nej, 2008.

Rekonstruktion af Niels Bugges
Vosborg en højsommerdag i mid-
ten af 1300-tallet.
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Statens Museum for Kunst, København
-indtil videre

Europæisk Kunst 1300-1800
700 års kunst i tre etaper: ”Europæisk Kunst 1300-1800” udgør anden etape

af en gennemgribende revatilisering af samlingerne. I foråret åbnede første

etape med ”Dansk og Nordisk Kunst

1750-1900” og ”Fransk Kunst 1900-

1930” og den 31.3. 2012 bliver sam-

lingspræsentationerne komplette

med ”Dansk og International Kunst

efter 1900”.

Con amore – en samling med kon-
gernes fingeraftryk. Den ældre euro-

pæiske kunst på Statens Museum for

Kunst udgør den ældste kunstsam-

ling i Danmark og har rødder tilbage

til kongernes private samlinger. Fra

begyndelsen af 1500-tallet og frem

til enevældens ophør i 1848 var det

kongerne, som med vekslende liden-

skab og til tider svingende sans for

kvalitet erhvervede kunsten og der-

med satte deres personlige præg på

samlingen. En samling, der af den

grund favner det mesterlige såvel

som det middelmådige, men som

med sin enorme volumen og gennem

erhvervelser af nyere dato fremstår enestående repræsentativ på mange om-

råder.

Overordnet set er ”Europæisk Kunst 1300-1800” tilrettelagt i kronologiske

og geografiske grupperinger, som giver overblik.

En ambition for samtlige de nye samlingsrepræsentationer er at gøre det hi-

storiske materiale stadig vedkommende for samtiden, bl.a. gennem digitale

og analoge formidlingstiltag

Trapholt, Kolding
30.1.2012 – året ud

Finn Juhl – jubilæumsudstilling 100 år
Udstillingen åbner den 30. januar 2012 på det der ville have været Finn Juhls

100 års dag.

Finn Juhl var både banebrydende inden for møbeldesign og en værdsat arki-

tekt med sans for samspillet mellem møbler og rum. I jubilæumsudstillingen

er fokus på Finn Juhls arbejde i 1940’erne. I perioden tegner der sig to tyde-

lige spor i hans møbeldesign: De overpolstrede skulpturelle møbler og de let-

tere siddemøbler. Alle møblerne udføres i samarbejde med møbelsnedkeren

Niels Vodder.

Finn Juhls inspiration i denne periode kommer fra to forskellige kanter: Dansk

og international samtidskunst (Robert Jacobsen, Vilhelm Lundstrøm, Erik

Thommesen, Henry Moore, Jean Arp, Barbara Hepworth m.fl.) og fremmede

kulturer som Egypten og Afrika. I udstillingen illustreres disse inspirationer

bl.a. gennem værker af Thommesen, Lundstrøm og Robert Jacobsen og foto-

grafiske illustrationer af hans internationale inspirationskilder.

Udstillingen fortæller om en vinkel på

dansk design som er kendetegnende

for dansk design set fra udlandet,

mens den danske selvopfattelse om

dansk design er præget af folk som

Børge Mogensen, der er mere funkti-

onsorienteret og traditionsbårne.

Finn Juhls særegenhed i dansk de-

sign, hans internationale karriere og

orientering og kunstneriske inspirati-

onskilder er udstillingens omdrej-

ningspunkter.

Finn Juhl brød med den stramme,

geometriske møbeltradition anført af

bl.a. Kaare Klint og han introduce-

rede en helt ny møbelæstetik. Finn

Juhls mål var at kombinere hånd-

værkmæssig kvalitet, funktionalitet

og æstetisk nydelse.

Museet for Samtidskunst, Roskilde
14.1. til 8.4.2012

Never Odd or Even – Ord og tekst skaber rum
En udstilling med en række internationalt kendte kunstnere, der er skabt i

samarbejde melem Grimmuseum i Berlin og Museet for Samtidskunst. Udstil-

lingen er kurateret af den berlinbaserede roskildedenser og kurator Solvej 

Helweg Ovesen. Den afspejler det internationale kunstmiljø, som blomstrer i

Berlin, og som også danske kunstnere og kuratorer tager stor del i.

Udstillingen præsenterer ord og tekstbaserede værker i form af tekstbilleder,

vægtekster, ord-skulpturer, ”skriv med”, animationsfilm og skulpturel 16mm

filmprojektion. Værkerne fokuserer på det skrevne ords evne til at aktivere en

indre forestillingsverden og indgår i et arkitektonisk samspil med udstillings-

rummene. Titlen, som på dansk betyder ”hverken ulige eller lige”, antyder en

tvivlssituation, men også et ordspil – et anagram, som læses ens forfra og

bagfra. Ordlegen og publikums evne til mentalt – og flere steder helt konkret

– at udfylde og færdiggøre værkernes indhold er på spil. Never odd or even
tager afsæt i den berlinbaserede mexicanske kunstner Mariana Castillo De-

balls kunstprojekt af samme navn, og titelværket indgår i udstillingen: Et om-

slag til den udskrevne bog Never odd or even omslutter 30 fiktive bogomslag

til uskrevne bøger, som forskellige inviterede kunstnere har skabt. Første ud-

gave af bogen blev til i 2005, men til udstillingerne i Berlin og Roskilde udgi-

ves en helt ny version af værket. En række inviterede danske forfattere vil i

løbet af udstillingsperioden skrive et indhold til en eller flere bogomslag og

efterfølgende fremføre det i udstillingen.

Karen Blixen Museet, Rungsted
Til  1.3.2012

Den Åbne Have
Vintersæsonens udstilling på Rungstedlund. Udstillingen er et møde mellem

samtidskunsten og de fugle og den natur, som Karen Blixen holdt så meget

af.

I haven og parken på Rungstedlund præsenterer en række danske og uden-

landske arkitekter, billedkunstnere og kunsthåndværkere i vinterfodring-

sæsonen deres bud på et originalt fuglefoderbræt.

Rungstedlunds have og park blev i 1958

oprettet som fuglereservat af Karen

Blixen selv med økonomisk hjælp fra

hendes læsere. Fuglereservatet skulle

foregå som et demokratisk eksempel:

uden hegn og grænser kunne folk frit

komme og gå og ansvarsfuldt varetage

stedet og naturen og høre fuglene

synge.

Parallelt med udstillingen på Rungsted-

lund er foderbrætter opstillet i den forsænkede arkæologiske have ved kirken

Aghias Aikaterinis i Athen, i haven La Plaza Cultural i New York og i haven på

Karen Blixens farm nær Nairobi i Kenya.

Udstillingen ledsages af et katalog – se publikationer
Ambrosius Bosschaerts (1573-
1621): Blomsterbuket i stenni-
che. 1618. SMK Foto.
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Den Hirschsprungske Samling, København
Til 10.4.2012

Krøyer i Internationalt Lys
Udstilling i anledning af Den Hirschsprungske Samlings 100 års jubilæum.

Udstillingen viser de allerbedste af P.S. Krøyers (1851-1909) arbejder fra både

danske og udenlandske museer, og vil belyse hans rolle på den internationale

scene.

P.S. Krøyer har altid haft en central rolle i forhold til Den Hirschsprungske

Samling. Fra sin ungdom var Krøyer venner med Heinrich Hirschsprung og

hans familie, og det var Hirschsprung der sikrede Krøyers usædvanligt lange

uddannelsesrejse. Gennem årene stod Hirschsprung bag mange af Krøyers

bestillinger, og erhvervede selv løbende værker af ham, og museet huser i

dag den største samling af Krøyers værker.

Blandt lånerne til udstillingen er bl.a. Göteborg Konstmuseum; Nasjonalmu-

seet for kunst, arkitektur og design, Oslo; Nationalmuseum, Stockholm; Mu-

sée d’Orsay, Paris; Philadelphia Museum of Art og Statens Museum for Kunst.

Udstillingen er et samarbejde mellem Den Hirschsprungske Samling og Ska-

gens Museum, hvor udstillingen vises 4.5. til 2.9.2012.

Fyns Kunstmuseum, Odense Bys Museer
Til 12.2.2012

IDEAL (Ein Gespräch). Ingvar Cronhammar og Morten
Stræde
Det er første gang, at installationskunstneren Ingvar Cronhammar og billed-

huggeren, professor Morten Stræde samarbejder om en udstilling. Det er

med velbegrundet hu, at de har givet deres fælles projekt en titel, der refere-

rer til en klassicistisk tradition med alt, hvad det indebærer af ideale fordrin-

ger. For de to kunstnere stiler tilsvarende højt i deres arbejde.

Cronhammar og Stræde har skabt deres værker af moderne materiale som

henholdsvis stål og polyester kombineret med en videoinstallation. De har

begge opbygget deres store skulpturer af enkle geometriske og stereometri-

ske former, som med deres mangfoldighed bidrager til kompleksiteten. Da alle

de glatte overflader er samlet med største præcision og derpå sprøjtelakeret,

fremstår de to værker som sluttede helheder med monumental karakter. Ved

nærmere øjesyn byder begge værker på overraskende detaljer, hvilket bidra-

ger til deres mange betydningslag med referencer til såvel fortid som nutid.

Samhørigheden mellem Strædes vertikale blå Geist og Cromhammars hori-

sontale røde We saw that didn’t we understreges af, at de er opstillet på et til

formålet specielt designet sort gulv, hvori spejlblanke flader er indlagt. Dette

bidrager sammen med værkernes

blanke overflader samt deres uhånd-

gribelige titler til udstillingens æteri-

ske karakter.

Statens Kunstfonds Billedkunstneri-

ske Indkøbs- og Legatudvalg har

netop præmieret udstillingen.

Museum Østjylland, 
Randers
Til 11.3.2012

Skal vi lege? 
Udstilling om leg og legetøj gennem

150 år.

Udstillingen er en anderledes, magisk

og interaktiv udstilling, der sætter fo-

kus på leg og legetøj gennem de sid-

ste 150 år. Gennem genstande, digi-

tale medier og prøv-selv-aktiviteter

inddrages publikum i legens univers,

hvor kun fantasien sætter grænser.

Med udgangspunkt i museets store

fine samling af legetøj kan man be-

søge Langtbortistan, Drømmeland eller superheltenes verden. Man kan tage

med til fødselsdagsfest, høre om favoritlegetøj på tværs af generationer eller

opleve det gamle maleri, der på magisk vis bliver levende.

Der er til udstillingen udgivet publikation – se publikationer.

Vinhøst i Tyrol, 1901. Privateje.

Brandbil fra slutningen af 1800-
tallet i støbejern.

IDEAL. Foto: Gunner Merrild.

Nikolaj Kunsthal, København
Til 27.1.2012

”Space Invaders”
Computerspil har ændret sig en del siden man spillede Space Invaders i arka-

dehallerne, og siden Pac-Man hoppede mekanisk hen over Commodore 64-

skærmen. I dag skaber computerspil stadig mere realistiske simulationer af

virkeligheden, og mange computerspil er trådt skridtet videre fra fladskær-

men og ud i vores fysiske omgivelser.

I de seneste årtier har videospil vundet øget udbredelse på den kulturelle

scene, og elementer af videospil – såsom ikonografi, narration og interakti-

onsprincipper – optræder i stigende grad i billedkunst, film, musik, websites,

mobil-applikationer og events i byrummet. Med udgangspunkt i denne vok-

sende kulturelle betydning fokuserer udstillingen på krydsninger mellem digi-

tale og fysiske rum.

”Space Invaders” er en gruppeudstilling, der bringer kunstværker og nyska-

bende computerspil sammen og undersøger den udviskede grænse mellem

virtuelle rum og reelle rum, hvor der vil være mulighed for selv at prøve spil

og værker.

Moesgård Museum, Højbjerg, Aarhus
(forlænget) til 9.4.2012

Syv Vikinger
Udstillingen, som giver en smagsprøve på, hvordan fortællingerne om men-

nesket i fortiden vil blive formidlet i det ny Moesgård Museum, har været en

stor succes og er derfor blevet forlænget.

Som supplement til udstillingen har museet netop udgivet katalog – se publi-

kationer.
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Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum,
København
Indtil videre

De særeste ting
Ny udstilling, der byder på forunderlige genstande og tilhørende historier fra

Danmarks første museum: Museum Wormianum. Udstillingen er bygget op

om installationen One Room, som er den anerkendte amerikanske kunstner

Rosamond Purcells kunstneriske fortolkning af det gamle museum.

Udstillingen byder på originale genstande fra både Museum Wormianum og

Det Kongelige Kunstkammer og ikke mindst en række af de kuriøse historier,

teorier og tolkninger man i datiden knyttede til genstandene; at norske lem-

minger (mus, red.) blev avlet i skyer og faldt ned fra himlen, at paradisfugle

blev født uden fødder og levede hele deres liv svævende, og at narhvalens

snoede tand stammede fra en enhjørning. De særeste ting er dermed en ud-

stilling, der ikke alene fremviser sære genstande, men som også illustrerer

menneskets forhold til og fascination af genstandene.

Udstillingen er først og fremmest en forunderlige rejse tilbage til renæssan-

cens naturaliekabinetter, men tilbyder også et indblik i den tidlige videnska-

belige fortolkning og kategorisering af verden. 

Danmarks Fotomuseum, Herning
Til 29.1.2012

The absence of sanity. Photos by Bettina Kristoffersen
Fotoudstilling med den hollandske fotograf Bettina Kristoffersen, der gen-

nem sine billeder viser menneskets udtryk og følelser. Med titlen lægger Bet-

tina Kristoffersen afstand til en stor del af det traditionelle fotografi. Hendes

billeder er fotograferet med gammeldags film, og glæden over at fotografere

tillægger hun så stor betydning, at hun af og til mister besindelsen og lever

gennem fotografiet. ”Jeg vil bevise overfor mig selv, at jeg stadig er levende,

og det gør jeg ved at tage billeder og senere se det resultat, som en gang

imellem ikke er det, jeg havde forestillet mig – men det er kun positivt, at der

kommer andre udtryksformer frem end tænkt. Jeg vil gerne vise hvordan

mennesker er fyldt med udtryk og fantastiske følelser. Om det er voksne eller

børn, der fotograferes, er fuldstændig ligegyldigt for mig”.

Bettina Kristoffersen kommer oprindeligt fra Herning. På en studietur til

Rusland så hun en fotoudstilling med den berømte tjekkiske fotograf Jan 

Saudek, og han inspirerede og betog hende så meget, at hun besluttede at

gøre fotografiet til sin levevej. Under uddannelse til reklamefotograf debute-

rede Bettina Kristoffersen i 1994 med en fotoudstilling i Herning og efter et

personligt og inspirerende møde med Jan Saudek i 1995 følte hun trang til at

stå på egne ben og tog til Amsterdam, hvor hun i dag arbejder som fotograf.

Designmuseum Danmark, København
Til 19.2.2012

DeSigned by Ando
Mindre udstilling af bøger om Tadao Ando med 40 små originaltegninger og

signaturer.

I årenes løb er der udgivet en stor mængde bøger om Andos værk både i Ja-

pan og mange andre lande. Med udstillingen ønsker Designmuseum Dan-

mark at hylde arkitekten, der netop

er blevet 70, ved at sætte fokus på en

mere ukendt side af Ando og vise en

række af disse bøger. Det særlige ved

bøgerne er, at arkitekten i sjældne

tilfælde har gjort sig til vane ikke blot

at signere nogle af dem, men at

tilføje originaltegninger både af byg-

ninger, han har opført og bygninger,

som stadig er på planlægningsstadiet. Med andre ord udgør de signerede

bøger en lille del af det totale oplag. Tegningerne er meget forskellige. Nogle

skitser har han hurtigt og summarisk nedfældet med en speedmarker, andre

er mere detaljerede tegninger udført med kul og farveblyant. I udstillingen vi-

ses ca. 40 eksempler på disse helt specielle dedikationer.

Enkelte af bøgerne har Ando selv designet omslaget til. Her kommer en

stramhed og materialesans til udtryk, som falder helt i tråd med den æstetik,

som præger japansk design.

Den japanske arkitekt Tadao Ando (f. 1941 i Osaka) er verdensberømt. Hans

tilgang til arkitektfaget er usædvanlig, fordi han er selvlært. Andos bygninger

er opført over hele verden.

Samlingen af de sjældne Ando bøger er venligst udlånt til museet af arkitekt

Svend M. Hvass, der gennem en menneskealder har interesseret sig levende

for japansk arkitektur og kultur.

Nordatlantens Brygge, København
Til 30.12.

Georg Gudni – Landskaber
Inden sin alt for tidlige død i forsommeren i år, stræbte den islandske maler

Georg Gudni (1961-2011) igen og igen efter at indkredse og fortolke det is-

landske lys og land-

skab i sine billeder.

Med penselstrøg efter

penselstrøg fremma-

nede han dybe, ofte

melankolske og

næsten sfæriske land-

skabsskildringer, hvor

perspektiv og horisont-

linjer er på grænsen til

opløsning, og hvor

himmel og jord under-

tiden bliver et.

Georg Gudnis største

inspirationskilde var

det islandske landskab

med dets bjerge, kløf-

ter, dale, vulkaner og

ikke mindst de grænseløse lavamarker. Som søn af en geolog havde han gen-

nem hele sin opvækst rejst på kryds og tværs af Island, og på nærmeste hold

oplevet landets natur i al sin storslåede mangfoldighed. Indtrykkene fra barn-

dommen og de indre landskabsbilleder, der dengang blev skabt, øste han af

resten af livet. For selv når Georg Gudni i dagligdagen var tæt på dette land-

skab, malede han ud fra erindringen.

Skitse af Ando: Komyo-ji. Et tem-
pel fra år 2000 på Shikoku. 
Foto: Pernille Klemp.

Uden titel, kultegning.
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Vejen Kunstmuseum
Til 15.4.2012

Årets Julekalender – værker af billedhuggeren 
Marianne Jørgensen
Siden 1995 har udstillingen fra den første december årligt rummet en obliga-

torisk del: 24 montrer, der i julemåneden gradvist åbnes med de tilmeldte

hold – byens største julekalender.

I år er det den alsidige billedkunstner Marianne Jørgensen (f.1959), der har

taget imod invitationen. Hun er uddannet på Det Jyske Kunstakademi i årene

1981-85 og har arbejdet med skulptur, installationer, keramik, video, maleri,

syning, tegning og meget mere. Gang på gang markerer hun sig med værker

på uventede steder i uventede materialer.

En del af Marianne Jørgensens værker er båret af en politisk indignation, hvor

hun gennem kunstværker på sin egen facon påtaler eksempelvis køns-

spørgsmål eller krigen i Irak.

Til Vejle kommune har kunstneren leveret et oplæg til syv forskellige land-

skabsprojekter, der dog endnu ikke er ført ud i livet. Men under designbien-

nalen i 2007 udførte hun et usædvanligt projekt i midtbyen - Grønvestergade
var en 1350 kvm væg-til-væg rullegræsbeklædning af det centrale handels-

strøg.

Den Gamle By, Aarhus
Til 30.12.

Jul gennem 400 år
Jul i Den Gamle By består af udstillinger, Levende Museum, historiske butik-

ker og særlige arrangementer, der sætter den danske jul i historisk sammen-

hæng. I en lang række interiører ser man tableauer. Fra julebordet hos den

rige købmand i 1625 over klunketidens overpyntede juletræ i 1895 til den

moderne jul med adventskrans og julegaver. I Købmandsgården vises julen

som den bliver beskrevet i bogen Peters Jul fra 1866. Den danske juleklassiker

over alle!

Årets julesærudstilling, Nu er det jul igen, er en mosaik af julens mest elskede

ingredienser. I årets udstilling fejres også, at den danske tegner Frederik

Bramming ville være fyldt 100 år. Han opfandt kravlenissen i 1947.

I Den Gamle Bys gadebillede fra 17-1800 årene får publikum en sjælden op-

levelse af mørke. I 1927-kvarteret er der moderne gadelamper, og i 1974-

kvarteret er der både røde lanterner og plastikguirlander.

Dueholm Kloster, Morslands Historiske Museum
Til 30.12.

Julekrybber
Udstillingen af julekrybber i

Riddersalen på Dueholm

Kloster har museet lånt af

Lene Larsen, som i mange år

har samlet på julekrybber

fra hele Europa. 

I forbindelse med udstillin-

gen af julekrybber kan man

også se to ”Springerle-ka-

ger”. De er bagt i Warlitz

ved Hagenow og købt i byens lille rokoko-kirke. Kagerne bages efter traditio-

nel opskrift af mel, sukker, æg og anis og formes i 500 år gamle forme skåret

i lindetræ. Indtægterne fra kagesalget blev i 2007 brugt til restaurering af kir-

kens alter.

Udover Lene Larsens samling kan man stadig se udstillingen Miraklernes Tid
om middelalderen på Mors.

Kunsthal Brænderigården, Viborg
Til 8.1.2012

Concrete/Light
Udstillingen giver et unikt indblik i en ung dansk designers kontinuerlige ar-

bejde med at udvikle og skabe eksperimenterende møbel- og lys-design.

Christian Flindt (f.1972) har modtaget flere legater og designpriser, herunder

Dansk Designpris i 2008/09

Udstillingen præsenterer nogle af Christian Flindts nyskabende designs, især

med fokus på lys og beton. Kendetegnende for Christian Flindt er en ud-

forskning af materialer, der ikke normalt bliver brugt i forbindelse med

møbelproduktion.

Udstillingen viser både færdige produkter og formidler processen og tilblivel-

sen af udvalgte arbejder. Et eksempel herpå er den nye lampe, som er udvik-

let i forbindelse med ustillingen. Her har Christian Flindt eksperimenteret

med blændfrit lys i LED. De indledende forskningsresultater indgår i udstillin-

gen og den endelige lampe, produceret af Louis Poulsen A/S, vil herefter blive

permanent placeret i Brænderigårdens gårdhave.

Skive Kunstmuseum
Til 8.1.2012

Deep Field – Odey Curbelo
Den cubanske kunstner Odey Curbelo’s første udstilling I Danmark.

Kunstneren inviterer beskueren ind i et kontemplativt rum af mentale land-

skaber realiseret i det klassiske maleriske formsprog. Landskabsmaleriet som

tradition, med alle de referencer og konnotationer det umiddelbart vækker i

os, ligger som et bagtæppe som Curbelo maler på. Ved første øjekast virker

malerierne velkendte, men hvad er det der præcist er på spil i disse malerier?

Går man dybere ind i billederne, synes de at ophæve deres egen konkretise-

ring af landskabet, på kanten mellem det genkendelige og uvirkelige virker

de pludselig fremmede.

Kunstnerens egen position er central i denne fremmedgørelse af det kendte.

Som cubansk kunstner der bor og arbejder i Danmark, står Curbelo ude og

kigger ind.

Værkstedsgalleriet, Kerteminde
Til 18.12.

Moderne Broderi – afgang 2011
Udstillingen viser en meget alsidig tilgang til det at arbejde med nål og tråd

enten i hånden eller på maskine. En respekt for det gamle håndværk broderi,

som omsættes til nutidige udtryk.

Udstillingen viser værker af ti brodøser: Margit Jørgensen, Annelise Olsen,

Mona Lise Bundgaard, Annette Bork, Tina Vejlø Andersen, Mette Krogh

Jensen, Wendy Nielsen, Hanne Stummann, Vibe Munck og Lise Clem-

mensen.
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