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Pakning og transport af kunst 
og museumsgenstande

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

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

UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

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

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

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

“What can I say?

I am in shock.

The painting, the charming 
work of a talented amataur.

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

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

Victor Kemp, USA

Hvad siger kunderne?

HVORFOR BRUGE OS?

 Y Egne biler og chauffører 
i hele Vesteuropa.

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

 Y Professionel håndtering 
af kunst, antikviteter og 
designermøbler.

 Y ISPM 15 certificeret 
pakkeri med speciale i 
eksportkasser.Fine art  ·  Furniture  ·  Artworks  ·  Antiques  ·  Exhibitions
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 Museerne har til alle tider været 
udkigsposter, avancerede kikkasser, 
der kunne hjælpe os til at se længere, 
dybere, skarpere eller mere nuanceret 
på verden omkring os. Ikke nødvendig-
vis for at give svar, men for at stimule-
re en undren, pirre forestillingskraften 
eller for at vække nysgerrighed. 

Dette nummers forsidebillede 
kaster et vue ind over Cuba, set fra 
Ernest Hemingways hjem ’Finca La 
Vigía’, som ligger på et bakkedrag lidt 
uden for Havana. Siden 1962 har stedet 
været omdannet til museum for den 
amerikanske forfatter og nobelprista-
ger, som selv boede her fra 1939 - 1960.

Husets navn er, nok så passende, 
spansk for ’udkigspost’. 
Foto: Henning Hjorth
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 Serampore/Frederiksnagore 
– spot på en glemt dansk koloni i Indien, s. 16. 
Tegning af kaptajn J. Hammer, 1810, visende 
Serampore med Huglifloden i forgrunden. 
Foto: Handels- og Søfartsmuseet
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Museum Havana

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev 
interviewet af Annesofie Becker.

Læs s. 10

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

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

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

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

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

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

På vej ud af svingdøren til dette blads redaktion skal der falde en kommentar til det sidste tiårs 
redaktionelle linje – intet mindre – med undertegnede som redaktør. 

Mens mange andre kulturtidsskrifter stiller firkantede krav til form og formål, som enhver, 
der vil gøre sig håb om at få en artikel optaget, nøje må følge, er målet med Danske Museer at 
skabe et fagligt frirum for det skrivende museumsfolk. Til gavn for branchen selv og enhver 
anden museumsentusiast. Og mens museerne selv, i store træk, fortsat klamrer sig til porøse 
skel mellem fagene, løber bladets redaktionelle linje aldeles og med lethed på tværs af fagom-
råder. Så meget desto mere glædeligt er det, at Nationalmuseets nye direktør i dette nummer af 
Danske Museer, i inspireret samtale med Annesofie Becker, peger på museets mange faglighe-
der som et sted, han fremover vil sætte ind. Ifølge Rane Willerslev skal medarbejderne ”i øvrigt 
være parate til at arbejde på tværs af deres fag”. Erklæringen falder i en bisætning (s. 11), men er 
måske et af de vigtigste varsler om, at en ny tid er på vej i Prinsens Palæ. 

Med dette arbejde ønskes den nye direktør alverdens held og lykke. 

Vi har bestræbt os på at være rummelige, fordomsfrie og på at give ligelig plads til at rise, rose, 
reflektere og rejse debat om museernes arbejde og vilkår. Dette på en gang både visionære og 
praktisk anvendelige credo blev givet af bladets forrige redaktør Frank Birkebæk, og det har væ-
ret en glæde, og en balanceakt, at holde det i hævd og udvikle det. For kun på denne all around 
imødekommende facon kan Danske Museer forblive museernes eget blad og bevare sin relevans. 
Tak til Allan Risbo og Museumstjenesten for altid positivt at imødekomme denne linje og for 
at stå last og brast om den redaktionelle selvstændighed, der er Danske Museers vandmærke. 
Fremover vil det være det op til en nyvalgt redaktion at holde sluserne åbne og holde fast i selv-
stændigheden. Bakket op af en skarp redaktion, tværfaglig redaktionskomité og en engageret, 
ansvarlig bestyrelse.  

Jeg har tidligere sagt, at Danske Museer var det sted, hvor museumsfolk kunne se hinanden 
over skuldrene, et sted for indblik og for udblik. At flere af artiklerne i dette nummer fortæller 
om museer fjernt fra Valby Bakke, giver mulighed for at se ud og på den måde også skærpe 
blikket for vores egne institutioner og den retning, de tager. Forvandlingen af en tidligere dansk 
’glemt koloni’ i Serampore til en levende platform for dansk-indisk kultursamarbejde er et ene-
stående eksempel på, hvordan museerne rækker ud og viser, hvor forbundet de er til resten af 
verden – den nære og den, der ligger mere fjernt; noget tilsvarende gælder National Gallery of 
Singapore, hvor et tidligere kolonirige manifesterer sig stærkt på kunstens felt, mellem fortid og 
nutid, mellem det regionale og det globale. Fra museer i rivende udvikling til institutioner, der 
er stivnet i en fortids forvrængede forestillinger om museet som politisk propagandamaskine. 
Henning Hjorths billedserie fra Havana taler for sig selv. I deres kombination af tristesse og 
finstemt farveorgie vidner fotografierne fra den cubanske hovedstad om den tætte og vigtige 
forbindelse, der til alle tider og på alle steder er mellem museerne og det øvrige samfund. Også 
når dette omtrent er gået i stå og heller ikke ofrer sine kulturinstitutioner den omsorg, opmærk-
somhed og de økonomiske ressourcer, der til enhver tid kræves, hvis målet er at opretholde et 
humant, oplyst og vitalt samfund.
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Nyheder
Nyt fra den danske museumsverden om alt fra politik,

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

U DSY N I

Fra 4.-8. september afholdes den 18. 
konference for ICOM-CC i København. 
Konferencens tema er forbindelsen mel-
lem fortid og nutid i konservering. På 
konferencen vil en række ICOM-CC-ar-
bejdsgrupper præsentere deres nyeste 
forskning inden for konservering af bl.a. 
malerier, grafiske dokumenter, tekstiler, 
våde organiske materialer, læder, træ og 
moderne materialer. Af andre temaer kan 

nævnes juridiske udfordringer omkring 
konservering, konserveringsfagets teori 
og historie, præventiv konservering, ud-
dannelse og teknologiske ressourcer. De 
to keynote speakers, er professor Salva-
dor Muños Viñas, som er leder af afdelin-
gen for papirkonservering på Institut for 
Konservering på det Polytekniske Univer-
sitet i Valencia, Spanien og Eske Willer-
slev, som er professor ved Københavns 
Universitets Center for Geogenetik under 
Statens Naturhistoriske Museum. ICOM-
CC er for alle, der arbejder med bevaring. 
Tilmelding: http://www.icom-cc2017.org/
registration.aspx. 

Konference om 
bevaring

 Foto: SMK

Danske Museer har fået den 
triste nyhed, at tidligere formand 
for Arbejdermuseets Vennefor-
ening Kirsten Nøhr Christiansen 
er død. Kirsten Nøhr Christian-
sen var et engageret medlem 
af tidsskriftet Danske Museers 
redaktionskomité som den ene 
af to repræsentanter for Sam-
menslutningen af Museumsfor-
eninger i Danmark (SAMMUS). 
Redaktionen har sat stor pris på 
Kirstens deltagelse i komiteen, 
hvor hun har talt på vegne af de 
mange frivillige på museerne. 
Johan Adam Linneballe, som 
er SAMMUS’ anden repræsentant 
i Danske Museers redaktions-
komité, fortsætter på vegne af 
sammenslutningen.

Afsked med et 
komité-medlem

150 

Er antallet af år, der er gået, siden den fyn-
ske maler Johannes Larsen blev født. Det 
fejres hele året med særarrangementer på 
Johannes Larsen Museet i Kerteminde.
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En ledelse skal lede, og 
resultatet af denne ledelse 

er, at Roskilde Museum i dag 
fremstår som en meget veldrevet 

virksomhed, og dets leder er et 
ordentligt menneske, som ikke 

fortjener din avis’ urimelige 
nedsabling. Vi kan som læsere 

ikke vurdere udsagnenes 
validitet og baggrund, fordi der 
kujonagtigt er valgt anonymitet 

… Du har stillet tre helsider 
til rådighed for servering 

af en skidtspand dårlig og 
bevidst personkvælende 

smudsjournalistik. Det er ikke 
o.k. Kristian Jensen.

Allan Ohms, advokat (H) i åbent læserbrev 
til Politikens ansvarshavende redaktør 
Kristian Jensen.

Uens registrering 
af besøgende

TA L I

Museer som Louisiana, M/S Søfart og 
Nationalmuseet tæller kun antallet af 
indløste billetter, imens museer som 
AROS, Statens Museum for Kunst og 
Arbejdermuseet også tæller besøgen-
de til gratisområder som restauranter, 
caféer og museumsbutikker med. Den 
uensartede registrering vanskeliggør en 
sammenligning af museernes besøgstal. 
Dertil skal lægges, at museerne har 
mange andre slags gæster, som van-
skeligt lader sig tælle med. Det drejer 
sig om brugere gennem webformidling, 
guidede vandringer i natur- og kultur-
landskaber og øvrige formidlende akti-
viteter uden for museets mure. ODM og 
et større antal museer efterlyser derfor 
et øget antal parametre at måle antallet 
af museumsgæster på. Derfor har Slots- 
og Kulturstyrelsen nu aftalt et møde 
med Danmarks Statistik om besøgstal-
lene. Kontorchef i Slots- og Kultursty-
relsen Ole Winther anerkender over for 
Politiken, at verden har udviklet sig, og 
der er behov for at se, på hvordan man 
fremover opgør besøgstallene.

SA M A R B EJ D E

Faaborg Museum, Fuglsang Kunstmuseum 
på Lolland, Ribe Kunstmuseum og Den 
Hirschprungske Samling i København har 
fået 1,5 mio. kr. af den A. P. Møllerske 
Støttefond til et stort udstillingsprojekt 
om kunst, natursyn og naturvidenskab 
i 1800-tallet. Projektet har titlen Jord-
forbindelser – 1800-tallets billedkunst og 
det antropocæne landskab. Udstillingen 
debatterer og aktualiserer menneskets 

indgriben i det danske landskab fra slut-
ningen af 1700-tallet til begyndelsen af 
1900-tallet og trækker tråde til nutidens 
problemstillinger. Udstillingen viser nog-
le af periodens mest betydningsfulde 
landskabsmalerier i dialog med datidens 
videnskab og forestillingsverden. Dermed 
fortæller udstillingen om væsentlige 
aspekter af den nære fortid, hvor kunst, 
videnskab og landbrugets store transfor-
mation var sider af samme rivende udvik-
ling. Udstillingen vandrer mellem de fire 
museer fra 14. januar 2018 til d. 28. april 
2019. Der udgives også en fælles bog om 
udstillingen.

 M.P. Mols: Efterårstræk. Vildgæs og tamme 
gæs. Kandestederne. 1895. Den Hirschsprungske 
Samling

Kunstprojekt med 
jordforbindelse

Fagligt 
orienteringsmøde

U DSY N I I

Den 15.-16. november afholder ODM det 
årlige naturhistoriske, kultur- og kunst-
faglige orienteringsmøde, der finder 
sted på Hotel Munkebjerg i Vejle. Over 
to dage kan museumsfolk debattere i 
faggrupperne forhistorisk arkæologi, 
middelalderarkæologi, nyere tids kultur-

historie, konserveringsgruppen, udstil-
lingsgruppen, naturhistoriske gruppe og 
kunstfaglig gruppe. Det overordnede mål 
med orienteringsmødet er et ønske om 
at sikre yderligere netværk, faglig spar-
ring og fælles referencer på tværs af den 
danske museumsverden, samtidig med at 
man i egen kreds stadig har mulighed for 
at debattere påtrængende og væsentlige 
faglige forhold. Undervejs i forløbet vil 
der være et ”Museumsmarked” – hvor 
udvalgte leverandører præsenterer mu-
seumsrelevante produkter. Bindende 
tilmelding sker på ODM’s hjemmeside 
senest mandag den 9. oktober 2017.
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 Foto: Fotolia, kantver

 
Vi er dybt afhængige af 

et skarpt blik på vore 
ressourcer og prioriteringer, 

og ikke mindst på ”hvad, 
der virker og ikke virker” 
og derfor også af at kunne 
henvise til og professionelt 

arbejde med dokumenterede 
effekter af vores arbejde. Det 

kan vi ikke for nuværende. 
Og ej heller de politikere, 

fonde og virksomhedsledere, 
som vi i stigende grad 

er afhængige af.

ICOM-
konference 
om vanskelige 
emner

U DSY N I I I Museer spiller en afgørende rolle i at ska-
be og præsentere den fælles kulturarv. 
Hvad kan man sige om de historier, mu-
seerne fortæller? Hvorfor huskes noget, 
imens andet glemmes? Hvad er der fokus 
på, og hvad gemmes væk? Lægger muse-
erne bånd på sig selv i deres formidling af 
kompliceret stof? ICOM Nord (Danmark, 
Sverige, Norge, Island og Finland) og ICOM 
Tyskland inviterer til en konference i Hel-
singborg den 21.-23. september, hvor de 
vanskelige emner vendes af eksperter fra 
arrangørernes lande. Tilmeldingsfrist er 5. 
september. Læs mere her: icom-helsing-
borg-2017.org/conference.

Kulturens 
analyseinstitut

TA L I I

Organisationen af Danske Museer, ODM, 
vil i efteråret påbegynde udarbejdelsen 
af et forslag til et Kulturens Analysein-
stitut. Ifølge ODM’s formand Flemming 
Just mangler der en uafhængig enhed, 
som kan analysere museernes sam-
fundsmæssige betydning. Han og ODM 
ønsker derfor et kulturens analysein-
stitut, som f.eks. i Sverige, der kan give 
vigtig viden om brugere, ikke-brugere, 
afledte økonomiske effekter m.m. 
Næstformand i ODM og museumsdirek-
tør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, 
Bo Skaarup, efterspørger i netavisen 
Altinget et institut, der kan tilvejebrin-
ge valide tal og faktuel viden, som mu-
seerne kan bruge til at dokumentere 
deres samfundsmæssige betydning. 
”Der bør nødvendigvis ske en opkvalifi-
cering af vores viden om effekterne af 
indsatserne på kultur og fritidsområdet 
i en tid, hvor museernes og de øvrige 
kulturinstitutioners rammevilkår kalder 
på professionalisering parret med mo-
det til ambitiøst at afsøge ”nyt land” 
– men ikke i blinde!” siger Bo Skaarup 
til Altinget.

VELUX Fonden åbner 
for museumsprogram

Museum og teater

FO N DS M I D L E RSA M A R B EJ D E

VELUX Fonden anmoder landets muse-
er om at indsende ideer til projekter, 
der kan danne grundlag for en reel 
ansøgning. Det overordnede formål 
er at styrke museernes forskning og 
udvikle formidlingen til et bredere 
publikum. De relevante fagområder er 
kunst- og kulturhistorie, nyere formid-
ling og museologi samt naturhistoriske 
fagområder. Sidstnævnte skal indgå i 
et tværfagligt samarbejde med ét eller 
flere af de øvrige områder. VELUX Fon-
den har afsat cirka 15. mio. kr. Der er 
deadline for interessetilkendegivelsen 
den 3. oktober.

Viborg og Holstebro Museer har, sam-
men med egnsteatrene Carte Blanche 
og Odin Teatret, fået 300.000 kr. i 
støtte af Region Midtjyllands Kultu-
rudviklingspulje. Pengene skal sikre et 
pilotprojekt, der udforsker nye former 
og metoder til historiefortælling på 
museerne. Begge museer er ved at 
udvikle nye permanente udstillinger og 
vil samarbejde med egnsteatrene om 
to miniudstillinger, der i 2018 skal vise, 
hvad det tværfaglige samarbejde kan 
betyde for formidlingen af de nye ud-
stillinger. Institutionerne vil gerne ud-
brede samarbejdsideen internationalt. 

Bo Skaarup, Museumsdirektør for Naturhi-
storisk Museum i Aarhus. Om behovet for 
et nyt Kulturens Analyseinstitut, der kan 
behandle data om museumsbesøgende. 
Skrevet i Altinget 20. juni.
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Ansvarshavende redaktør for Danske Museer Line Hjorth Christen-
sen har valgt at fratræde sin stilling per 1. august efter snart ti år på 
posten. Senest har Line stået i spidsen for at relancere tidsskriftet 
med nyt grafisk design, website mm. Til dagligt er Line lektor på 
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns 
Universitet, hvor hun forsker og underviser inden for områderne 
museologi og designhistorie. 

I 2015 tilrettelagde hun, i samarbejde med grafisk designer 
Michael Jensen, udstillingen Spot On! Engelske plakater fra mellem-
krigsårene på Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By i Aarhus; ud-
stillingen vises i dette efterår på Københavns Universitet. 

Posten som ansvarshavende redaktør overtages af tidsskriftets nu-
værende redaktionssekretær og digitale redaktør, Ida Bennicke. Ida 
har været ansat på Danske Museer siden efteråret 2015 og har især 
arbejdet med relanceringen af tidsskriftet og udviklingen af nyheds-
formidling om museerne både i det trykte tidsskrift, på websitet og 
sociale medier. Hun er desuden ansat som redaktør og udstillings-
udvikler på Statens Naturhistoriske Museum og beskæftiger sig især 
med tekstformidling i udstillinger og udviklingen af det nye naturhi-
storiske museum i København. 

Da Ida er på barsel, varetages redaktørjobbet fra 1. august og frem 
til foråret 2018 af Majken Astrup, som ansvarshavende redaktør 
og Pernille Thomsen, som redaktør. Majken har en baggrund som 
historiker, imens Pernille har læst litteraturvidenskab. De har begge 
en kandidat i journalistik, erfaring med kulturformidling og bred 
indsigt i museumsverdenen. De har begge været tilknyttet tidsskrif-
tet siden foråret 2017, og Majken vil foruden rollen som ansvarsha-
vende redaktør også tage sig af opgaven som redaktionssekretær og 
digital redaktør. 

Redaktionen modtager fortsat pressemeddelelser og nyheder 
om udstillinger, publikationer mm. på adressen:  
info@danskemuseer.dk. 
Artikler og artikelforslag skal fremover sendes til: 
redaktion@danskemuseer.dk. 

Nye ansigter
på Danske Museer

S K I F T E DAG

Roskilde Museers direktør igennem 40 
år, Frank Birkebæk, går på pension og 
overlader stillingen til Henrik Bo Niel-
sen, som har været administrerende di-
rektør for Det Danske Filminstitut. ”Jeg 
er dybt imponeret over den fornemme 
udvikling, ROMU’s mange museer og 
udstillingssteder har været igennem, og 
de resultater der er skabt. Der er ingen 
tvivl om, at kommunerne har et stærkt 
engagement i museumsfællesskabet og 
ambitioner på borgernes vegne, og det, 
synes jeg, er det allerbedste udgangs-
punkt for vores fremtidige samarbej-
de,” udtaler den kommende direktør. 
Afgående direktør Frank Birkebæk har 
medvirket betydeligt til udviklingen af 
Roskilde Museer, men har også i foråret 
fået en del kritik af tidligere medarbej-
dere for sin hårde ledelsesstil.

 Foto: CC By 3.0

ROMU får ny 
direktør

Den2radio spreder 
museumsforskning

M E D I E R

Den2radio sender for øjeblikket serien 
Museer skaber viden, der ser på den vi-
den, som danske museer skaber inden 
for arkæologi, historie, kulturhistorie, 
kunst og naturvidenskab. Hver udsen-
delse tager et emne op, hvor en af 
museets medarbejdere fortæller. F.eks. 
fortæller museumsinspektør Annemet-
te Kjærgård fra Køge Museum om tøj i 
middelalderen. Serien beskriver også 
den bevaringsindsats, som museerne 
laver, og som er en forudsætning for, at 
kommende generationer kan skabe ny 
viden. Serien er støttet af A. P. Møller-
fonden og Spar Nord Fonden.



Af Annesofie Becker
kurator styre

Ilden 
skal
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Rane Willerslev 
skal være ny direktør for 

Nationalmuseet



11F O R A N D R I N G

MIlden 
eddelelsen fik taget til at lette. 
Sjældent er en udnævnelse af en ny 
museumsleder blevet taget imod 
med et sådant glædesskrig. Endelig! 

Endelig sker der noget overraskende, noget man 
tør tro på. 

Anne Knudsen, selv antropolog og en af mu-
seets mest vedholdende kritikere, betegner Rane 
Willerslev som en mand med sisu, et menneske, 
der kan udrette store ting under vanvittige og 
ekstreme betingelser (Weekendavisen, 28.4.2017). 

Det er, foreløbigt, sandt. Alle elsker vi at elske 
Rane og hans enæggede, ligeså frygtløse tvillinge- 
bror, dna-forskeren professor Eske Willerslev.  
Ingen kan stå for historien om, hvordan de to, 
efter en barsk opdragelse, hævede børneopspa-
ringen og drog til Sibirien for at jagte lykken som 
pelsjægere blandt jukagirerne i 65 minus grader, 
og Rane med den russiske skindmafia i hælene. 
Sammen løfter de arven efter vores store, even-
tyrlystne fortællere. 

Selv kalder Rane Willerslev opgaven på Natio-
nalmuseet for en udfordring. Han siger klædeligt 
tøvende: 

”Nu må vi se, det er jo en stor og tung institution, 
der skal ændres. Ikke i form af strukturændringer, 
som vi kender dem, og som for det meste kun 
er spild af tid og gode kræfter. Jeg vil bruge den 
faglige ild til at flytte museet. Gøre det til et vildt 
sted, hvor det faglige altid skal være omdrejnings-
punkt for det, vi sætter i værk, men også et sted, 
hvor fagligheden sættes i spil på nye måder. Det 
kræver mod at turde gentænke tingene, det bliver 
et langt og sejt træk. Museets gigantiske størrelse 
og fysiske spredning, organisationens størrelse, 
antallet af enheder, afdelinger og ansatte, dets 
mange profiler, dette, at museet skal være så 
mange forskellige ting på én gang og ikke mindst 
pengemanglen; jo, det bliver en tung og sikkert 
også vanskelig proces. På Kulturhistorisk Museum 
i Oslo, hvor vi lavede en mindre paladsrevolution, 
er der 300 ansatte, på Nationalmuseet 8-900. 
Det er en kæmpe forskel. Udfordringen ligger 
især i alle de forskellige fagligheder, jeg skal og vil 
sætte mig ind i. Når jeg alligevel vil insistere på at 
komme så meget som muligt ud i afdelingerne, er 
det selvfølgelig, fordi det hele bygger på de men-
nesker, der er i museet. Museet bliver aldrig bed-
re end dem, der arbejder der. Som leder vil jeg 
gerne forstå, hvad det er, der driver dem, forstå 
deres energi, undren og nysgerrighed. Deres ild 
og kreative oversættelse af viden skal bruges til at 
flytte museet. Jeg har modet og viljen, men det er 
medarbejderne, der skal løfte og i øvrigt være pa-
rate til at arbejde på tværs af deres fag. Vi ser jo 
alle på tingene ud fra vores egen faglige verden, 
derfor må en leder foretage et overordnet greb af 

en slags. Og en ting er sikkert: Ingen forandringer 
er smertefrie, men resultatet skal de ansatte kun-
ne spejle sig i og glædes over.” 

Jeg har jo ikke selv alle ideerne

AB  Hvad er en vigtig lederegenskab?
RW ”Lydhørhed! Kulturministeren lagde vægt 
på min brede profil, og at jeg har omorganiseret 
et forholdsvis stort museum, som er noget af det 
sværeste, hvis man altså vil have medarbejderne 
med. 

Kulturhistorisk Museum i Oslo blev omorgani-
seret på alle niveauer. Jeg har skrevet en bog om 
hele processen, Tænk Vildt – det er guddommeligt 
at fejle (netop udkommet på People’s Press). Om 
det skal ske lige så radikalt på Nationalmuseet, 
ved jeg faktisk ikke endnu. Hver organisation har 
sin egen unikke energi, potentialer, som det er 
vigtigt at forstå, inden man ændrer på tingenes 
tilstand. Det jeg ved er, at enhver forandring skal 
ske indefra og ud. Ikke ovenfra og ned. Jeg har jo 
ikke selv alle ideerne. Jeg er kommet for at lede. 
Og i dag kan et lederskab ikke lukke sig om sig 
selv. Autoriteten er simpelthen forduftet. Snob-

 Udstillingsfigur 
klædt i dragt fra sha-
mantelt. Hjembragt 
fra 2. Danske Central-
asiatiske Ekspedition 
til Mongoliet 1938-
1939.
Foto: Etnografisk 
Samling

 Foto: Rune 
Clausen, 
Nationalmuseet
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beri og isolation har ingen gang på jorden. Man 
må møde mennesker i øjenhøjde, ellers skyder 
man sig selv i foden. Distance fra ledelsens side er 
ikke en god opskrift, hvis man vil fremme dynamik 
og vovemod hos de ansatte, fremme deres skarpe 
og levende sider. 

Jeg ved jo, at ledelseskulturen afspejles helt 
ud i hjørnerne af et museum og også er afgøren-
de for publikums oplevelse af det. Der er mange 
gode grunde til ikke at have et frygtsomt arbejds-
miljø. Det er min erfaring fra både Moesgaard, 
universitetet og Kulturhistorisk Museum, at kva-
liteten bliver bedre, når de enkelte enheder i en 
organisation får en høj grad af selvbestemmelse 
og incitament. De vokser med mulighederne for 
kreativ og faglig udfoldelse og det dertilhørende 
ansvar.  At gå i den modsatte retning giver måske 
mening administrativt, men det kan hurtigt dræbe 
energien. Det er derfor aldrig spildt arbejde at 
gøre tunge, omstændelige bureaukratiske proces-
ser lettere, hvor det er muligt. Det faglige og kre-
ative skal prioriteres, og det administrative skal 
støtte op, ikke omvendt. Frigørelse af kreativite-

ten er i bund og grund en økonomisk nødvendig-
hed. Med de besparelser museet er underlagt og 
2%-kravet, som bare fortsætter, så må museet, 
hvis det vil undgå en katastrofekurs, udvikle sine 
kommercielle sider. Der skal simpelthen trækkes 
mere betalende publikum til. Og vi skal have fing-
rene dybere ned i de store forskningspuljer. Så i 
virkeligheden er mod til faglig nytænkning og mu-
seets økonomiske fremtid to sider af samme sag, 
og det bliver ledetråden i arbejdet fremover i alt 
hvad vi gør. Der skal penge i kassen, og det kræ-
ver, at kreativitet og mod til nytænkning sættes i 
højsædet”.

Det handler om at tilbyde et blik på ting

AB  Hvad med materialiteten, genstandene, som 
forhåbentlig overlever de skiftende forskere og 
inspektører, for ikke at sige direktører?
RW ”Er du sindssyg, dem tager jeg enormt seri-
øst. Nationalmuseet har nogle af de fineste sam-
linger i verden.  Både de arkæologiske og etno-
grafiske samlinger er guldgruber. Det, der optager 
mig, er i høj grad, hvad vi bruger genstandene til, 
hvordan vi ser på dem. Konservatorernes måde at 
se på tingene med et røntgen-, næsten shamani-
stisk blik, er et smukt eksempel på, hvordan man 
kan tilbyde et andet blik på genstandene. Kan man 
gøre det samme i udstillingerne, gentænke tinge-
ne, se dem på nye måder, tilbyde nye forbindelser 
imellem dem, overraske, så kommer man langt. 
Materialitetsstudier har de sidste årtier sat gen-
stande på det forskningsmæssige landkort igen. 
De indvarsler en ny tid på museerne.”

AB  Har du et ideal i den danske museumsver-
den?
RW ”Det må være P.V. Glob (rigsantikvar 1960-
81). Han gjorde arkæologien relevant og levende 
for befolkningen, han var tværfaglig, visionær og 
nytænkende.”

AB  Du må også næsten have fået ham ind under 
huden på Moesgaard, som jo var Globs opfindelse. 
Hvad synes du om det nye Moesgaard Museum?
RW ”Der er meget godt at sige om det. Museet 
har uden tvivl løftet standarden for formidlin-
gen af forhistorien. Og det sælger billetter. Jeg 
har stor respekt for Moesgaards teknikere, de er 
sindssygt dygtige. Men hvor blev etnografien af? 
Hvad skete der med den? Jeg går ind for at lade 
fagene arbejde sammen på tværs af tid og rum. 
Derigennem udspringer stor videnskab og også 
stor formidling. Nationalmuseets genstande er af 
en helt anden kaliber end Moesgaards, og det er 
både en velsignelse og en udfordring, for de skal 
stort set alle sammen i montrer. Du kan altså ikke 
lave Harry Potter-land på Nationalmuseet, men 

 Rigsantikvar P.V. 
Glob foran Brede 
Værk omkring 1970
Foto: Gregers Nielsen



13F O R A N D R I N G

du kan forsøge at skabe levende og tværfaglige 
forskningsmiljøer, der ikke vil kunne undgå at 
smitte af på formidlingen.”

AB  Efter din udnævnelse har jeg flere gange 
hørt dig omtale Ramasjang som forbillede for mu-
seumsformidling?
RW ”Ja, jeg synes, der er høj kvalitet i de pro-
grammer, fordi de ikke er entydige, men befrien-
de fulde af genreforskydninger og flerstrengede 
fortællinger, der sammen skaber et univers. Jeg 
er ikke så vild med udstillinger, der fungerer som 
en klassisk skolebogsfortælling, men foretrækker, 
at man tør tænke på tværs af tid og rum og eks-
perimentere med at udforske spændingen mellem 
fakta og fiktion. Al forskning har fiktionen indbyg-
get i sig. Det glemmes ofte. Museet bør igennem 
sine udstillinger være specialister i at skabe ver-

dener, der igennem brug af fiktionen bliver mere 
virkelige end den faktuelle virkelighed. Det er 
netop derfor, at gode udstillinger kan flytte pub-
likum. Og så må man være fagligt modig, tale ind i 
de store spørgsmål og konfrontere de paradokser, 
der viser sig i grænselandet af det kendte og det 
entydigt forklarlige. Det kræver også, at man lader 
sig inspirere og udfordre af andres fagligheder. 
Derfor er kravet om tværfaglighed et must.”

AB  Har du yndlingsmuseer?
RW ”Mange! Lige fra Vasamuseet i Stockholm 
til Imperial War Museum i Manchester. Musée du 
quai Branly i Paris kunne jeg ikke fordrage i be-
gyndelsen, nu er jeg vild med æstetikken. Den 
er så gennemført. Men Nationalmuseet er mere 
komplekst end nogen af disse, fordi det har og 
skal have en flertydig profil.”

 Kaj Birket-Smith 
(tv.) og Terkel Mathi-
assen under arbejdet 
med opstillingen af 
Østgrønlandsrummet 
i Etnografisk Samling, 
1938
Foto: Etnografisk 
Samling
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Et museum for menneskehedens kulturer? 

AB  Da vi første gang talte sammen om dette 
interview, var du på vej til Alaska for at tale om 
forholdet mellem indfødte folks viden og naturvi-
denskaberne på det, du kaldte et politisk møde for 
indfødte folk. Har du en politisk dagsorden? 
RW ”Indfødte folk er overalt under stærkt 
pres. Jeg har hjerte for deres sag, og jeg synes, 
at antropologer har en forpligtigelse over for de 
mennesker, som vi faktisk lever af at studere. Men 
hverken videnskaben eller museerne må eller 
kan være underlagt en politisk agenda; jeg hader 
museer, der fungerer som vindue for en politisk 
korrekthed. Nationalmuseet skal ikke være talerør 
for bestemte politiske holdninger, men udfordre 
og flytte mennesker igennem videnskabelig indsigt 
og nytænkning.” 

AB  Jæger-samler-kulturer er dit område. Du 
har lavet feltarbejder hos jukagirerne i Nordøst-
sibirien og arbejder nu blandt Ik-folket i Uganda; 
jagt, animisme og magi er nogle af dine specialer. 
Din bror er blevet verdensberømt på dna-analy-
ser, der vel groft sagt kan koges ned til spørgsmål 
om, hvor vi kommer fra. Leder I begge efter men-
neskehedens begyndelse i betydningen oprindel-
se, og er du skolet inden for et bestemt teoretisk 
område?
RW ”Jeg har rørt ved meget teori, men jeg dvæ-
ler ikke ved et bestemt videnskabeligt paradigme. 
I etnografien er der en generel berøringsangst 
over for spørgsmål om oprindelse. Ikke siden Tay-
lor og Frazer har den beskæftiget sig med menne-
skets oprindelseshistorie1. Derfor har genetikken 
haft frit slag. Ja, faktisk har genetikken haft det 

Noter
1  E.B. Taylor, 
1832 -1917, engelsk 
antropolog, kendt 
som evolutionist og 
religionsteoretiker, og 
J.G. Frazer, 1854-1941, 
skotsk antropolog, 
ligeledes kendt for 
sine evolutionsteorier. 
2  Kulturens Veje, 
1941-42. Hovedværk 
i moderne dansk 
etnografi om menne-
skehedens kulturud-
vikling, baseret på 
komparative studier 
af udviklingsrækker, 
kulturlag og spredning 
af kulturer. Bogen er 
skrevet af tidligere 
overinspektør på Et-
nografisk Samling Kaj 
Birket-Smith, geograf 
og etnograf, deltager 
på 5. Thuleekspediti-
on m.m.

 ”I Oslo, på Kulturhistorisk Museum, var 
der (…) spillerum for at afprøve dét, jeg nu 
ser som et sammenhængende bud på et mere 
egalitært ledelsesprincip: At skabe uformelle 
rum i den formelle organisationsstruktur, så 
organisationen løbende er i stand til at gen-
tænke sig selv og dermed får aktiveret den 
kreativitets-reserve, som medarbejderne – 
samtlige medarbejdere – sidder inde med. 
Dermed gør man organisationen ”agil”, det 
er netop lige præcis erhvervslivets seneste 
buzz-word og våde drøm i disse år. De stive 
strukturer skal gøres smidige – adrætte. I 
en verden, hvor man skal være helt oppe på 
tæerne for ikke bare at følge med, men hele 
tiden være foran, kan virksomhederne ikke 
overleve med rigide hierarkier og kommando-
veje, der har indbygget fodslæb. I stedet for 
afdelinger skal de i langt højere grad turde 
satse på selvledende celler, der hele tiden 
arbejder med fremtiden for øje, og hvis 
processer derfor ikke må sande til i formalia.” 
(Tænk Vildt, People’s Press, 2017)
Foto: Rune Clausen, Nationalmuseet

RANE WILLERSLEV (FØDT 1971)

Tiltræder stillingen som direktør for  
Nationalmuseet 1. juli 2017

→ Leder af den tværfaglige, arktiske forskning 
ved Arctic Research Center, Aarhus Universitet

→ Professor i socialantropologi, Aarhus  
Universitet (2010)

→ Direktør for Kulturhistorisk Museum under 
Oslo Universitet (2011-13)

→ Leder af de etnografiske samlinger ved  
Moesgaard Museum (2008-11)

→ Lektor ved Granada Center for Visual Anthro-
pology, University of Manchester (2004-06)

→ Ph.d. fra Cambridge University (2003)
→ Kandidatgrad i Visual Anthropology,  

University of Manchester (1996)

for let og er ikke blevet tilstrækkeligt udfordret 
af kulturvidenskaberne. Genetikken fortæller 
jo ikke noget som helst om menneskeslægtens 
kulturer. At X er genetisk beslægtet med Y, og at 
de har samme geografiske udgangspunkt, er ikke 
ensbetydende med, at de deler kulturelle tradi-
tioner eller værdier. Kulturel spredning er langt 
mere komplekst end hvem, der er gået i seng med 
hvem. Her ville antropologien med dens nutidige 
viden om kulturel spredning og kompleksitet kun-
ne bidrage, men antropologerne holder sig væk. 
Det er synd og skam. 

Tænk, hvis vi tog Kaj Birket-Smiths gamle pro-
gram Kulturens Veje op igen!2 Det ville kræve, at 
der blev arbejdet på tværs af alle Nationalmuse-
ets fagdiscipliner. Dét ville være lykke.
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For information om formater og priser – hent 
annonceinformation på danskemuseer.dk

Eller kontakt:

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

Annoncør i 
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 Europæiske bygninger i Serampore 
ved bredden af Ganges. Akvarel af 
guvernør Peter Anker 1790. 
Foto: Kulturhistorisk Museum, Oslo

SERAMPORE-INITIATIVET

Nationalmuseets Serampore-initiativ 2012-2018 er blevet 
til i et partnerskab med Realdania og med yderligere fina-
siering fra Kulturministeriets nu nedlagte pulje til bevaring 
af danske kulturminder i udlandet. Restaureringsarbejdet 
sker i samarbejde med delstatsregeringen i Vestbengalen. 
Forskning og formidling sker i samarbejde med indiske og 
europæiske kolleger.

Spot på en glemt dansk koloni i Indien

Af Bente Wolff
museumsinspektør ved Nationalmuseet, 

Nyere Tid og Verdens Kulturer

Serampore
Frederiksnagore
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Kan man være kendt for at være glemt? Den 
skæbne synes at være overgået den tidli-
gere danske handelskoloni i den indiske by 
Serampore, der engang var en af Danmarks 
største byer, og som er nok så vigtig, i både 
dansk og indisk historie. Når Serampore 
overhovedet nævnes, er det som regel 
i forbindelse med ord som ”glemt” eller 
”ukendt”. På Nationalmuseets Serampore- 
initiativ arbejder vi på at udforske byens 
dansk-indiske fortid og restaurere nogle af 
bygningerne fra den danske tid. Desuden 
håber vi på at udbrede kendskabet til Se-
rampores historie og nutid. Artiklen giver 
et indblik i vores arbejde i Serampore og 
overvejelser om, hvordan kolonihistorie kan 
formidles i dag.

istorien - kort
Serampore ligger i Vestbengalen lige 
uden for storbyen Kolkata (Calcut-
ta). Guvernøren, Alivardi Khan, fra 

det mægtige indiske mogulimperium gav i 1755 
danskerne ret til at drive handel og stå for lov 
og orden i området, mod at de betalte skat og 
handelsafgifter til de lokale herskere. Serampore, 
med det danske navn Frederiksnagore, hørte dog 
formelt under guvernøren i Tranquebar, som lå 
næsten 2000km længere mod syd. Handelskolo-

H

nierne i Indien blev efterhånden for svære og dyre 
for den danske stat at opretholde, og i 1845 blev 
Tranquebar og Serampore solgt til englænderne, 
der var godt i gang med at tage imperiemagten til 
sig over hele det indiske subkontinent.

Serampore ligger ved en gren af Gangesfloden, 
som var en hovedvej for eksporten af Nordindiens 
luksus- og specialvarer. Også før europæerne 
kom, havde området været et asiatisk centrum 
for global handel, og derfor anlagde de europæ-
iske handelskompagnier deres byer netop her. 
Målet var at få direkte adgang til de fine indiske 
bomulds- og silketekstiler og til salpeter, som blev 
brugt til fremstilling af krudt. 

I begyndelsen bestod kolonien kun af nogle få 
lerklinede huse, og den blev af en hollandsk skibs-
kaptajn omtalt som den ubetydeligste af de euro-
pæiske handelsstationer. Men med handlen vok-
sede byen, og den stigende velstand afspejledes 
i de mange europæiske pragtvillaer og grandiose 
indiske huse og paladser, der også blev opført. 
Fremtrædende indiske familier fungerede som 
mellemhandlere og havde stor indflydelse som 
pengeudlånere og investorer i de danske handels-
togter. Inden danskerne forlod Indien i 1845, blev 
Serampore flere steder beskrevet som den smuk-
keste og mest velholdte by i Indien.

I Indien er Serampore i dag især kendt som 
centrum for en indisk kommunikations- og ud-
dannelsesrevolution. Byen blev fra 1800 og frem 
hovedkvarter for den britiske baptistmissions 
skoler, sociale arbejde og trykkeri. Hjulpet af 

 Serampore College fra 1818, der i 2018 fejrer sit 
200-årsjubilæum, henviser stadig til Frederik VI’s 
diplom fra 1827, der gav stedet status som universitet.
Foto: Simon Rastén
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som universitet på linje med Danmarks to øvrige 
universiteter i København og Kiel. Dermed blev 
det Asiens første moderne universitet. Serampore 
College fungerer stadig og har i dag flere tusind 
studerende. 

Restaurering
Serampore med ca. 200.000 indbyggere er i dag 
en forstad til millionbyen Kolkata. Der findes 
stadig spor i byen fra den danske periode, både 
europæiske og indiske bygninger. Men mange af 
bygningerne er i forfald, og med en rivende byud-
vikling er det i sidste øjeblik, hvis de skal reddes 
for eftertiden. I byens centrum arbejder vi på at 
dokumentere og restaurere nogle af de vigtigste 
historiske bygninger. I en tid, hvor folk i Indien op-
lever, at massivt nybyggeri på få år forandrer byer 
til ukendelighed, bliver restaureringsprojekterne 
mødt med stor interesse og opbakning blandt 
Serampores borgere og i den indiske presse. De 
gamle bygninger har været i uafbrudt brug af 
både de danske, de britiske og – efter selvstæn-
digheden i 1947 – også de indiske myndigheder. 
Lokalt bliver de beskrevet som en vigtig del af by-
ens identitet og fremhævet både som historiske 
kulturminder og i høj grad også som personlige 
barndomsminder.   

Guvernementshuset fra 1771 med sin klassiske 
søjleportal har været hovedkvarter og domhus for 
den danske, britiske og indiske administration af 
området.  Det bliver nu restaureret af delstaten 
og skal derefter fortsat bruges til offentlig ad-

 St. Olav Kirke fra 
1805, der genåbnede 
i 2016 efter en gen-
nemgribende restau-
rering. 
Foto: Simon Rasten

 Pragtvillaen 
ved floden var i 
stærkt forfald, og 
bygningens oprin-
delige funktion var 
blevet glemt. Ud fra 
arkivdokumenter og 
gamle malerier blev 
den identificeret 
som ”The Denmark 
Tavern and Hotel”. 
Restaureringen for-
ventes færdig i 2018, 
hvor bygningen kan 
genåbne som café og 
overnatningssted. 
Foto: Simon Rastén

indiske eksperter, fik missionærerne fremstillet 
ordbøger og tryktyper til flere asiatiske sprog, der 
nu for første gang kom på tryk i Serampore. Dette 
pionerarbejde fik stor betydning for den videre 
udvikling af uddannelse og folkeoplysning i hele 
Indien.

I 1818 grundlagde missionen Serampore Col-
lege med det formål at uddanne indere i bibel-
studier og klassiske indiske sprog samt i vestlig 
naturvidenskab, geografi og historie. I 1827 fik 
kollegiet, med et diplom fra Frederik VI, status 
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 Det største af 
de indiske paladser, 
der blev bygget i den 
danske periode, tilhø-
rer familien Goswami, 
hvis forfædre blev 
rige på at handle med 
danskerne og låne 
dem penge til hand-
len. 
Foto: Dev Nayak

 Det tidligere dan-
ske guvernementshus 
fra 1771, som nu bliver 
restaureret af del-
staten. Fra National-
museet vil vi bidrage 
til en udstilling om 
Serampores historie i 
de istandsatte lokaler. 
Foto fra filmen Dan-
mark ved Ganges 
(Juan Palacio)

ministration og til kulturhus. Fra Nationalmuseet 
bidrager vi til en udstilling om Serampores histo-
rie, der får plads i de istandsatte lokaler. Udstillin-
gen skal fortælle byens borgere og besøgende om 
Serampores historie før, under og efter det euro-
pæiske kolonistyre. Da de indiske offentlige midler 
til driften vil være små, arbejder vi med det lokale 
kulturdepartement på en plan om en indholds-
mæssigt ”langtidsholdbar” plancheudstilling, der 
kunne fungere uden større løbende omkostninger.

Nationalmuseet har dertil ansvaret for restau-
reringen af fem andre bygninger i bykernen. Ved 
at restaurere disse bygninger er det muligt at 

bevare en historisk helhed midt i de forandrin-
ger, der i øvrigt sker i byen. Arkitekt Flemming 
Aalund er vores rådgiver på disse projekter, men 
arbejdet ledes af indiske arkitekter, og med lokale 
entreprenører og håndværkere som de udførende 
kræfter. De indiske partnere er alle specialister i 
restaureringsarbejde, og selve arbejdet er indtil 
nu forløbet uden problemer. De største udfor-
dringer er dels at sikre den fremtidige brug af 
bygningerne; dels at integrere de restaurerede 
bygninger med omgivelserne i et område, der 
ofte oversvømmer i regntiden, og hvor offentlige 
anlægsarbejder ofte ikke koordineres med hin-
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 Da historikeren 
gik på jagt i det kon-
gelige bibliotek efter 
spor fra Serampore, 
dukkede dette klip fra 
Politiken 1940 op, der 
viser, at Serampore 
allerede dengang 
var mest kendt for at 
være glemt. 
Foto: Simon Rastén

 Byggemøde i gu-
vernementshuset med 
arkitekterne Flem-
ming Aalund, Manish 
Chakraborti og Gopa 
Sen samt entreprenø-
rer, håndværkere og 
West Bengal Heritage 
Commission. 
Foto: Simon Rastén

anden. På begge disse fronter er vi i tæt kontakt 
med delstatsmyndighederne for bedst muligt at 
sikre bæredygtigheden af restaureringerne.

Vores største restaureringsprojekt er en for-
falden pragtvilla fra 1780’erne, beliggende ved 
floden. Nationalmuseets medarbejder, historiker 
Simon Rastén, har ud fra gamle malerier og ar-
kivdokumenter identificeret bygningen som ”The 
Denmark Tavern and Hotel”. Huset skal i frem-
tiden bruges som café og hotel; på den måde 
får det sin oprindelige funktion tilbage efter i en 
årrække at have været anvendt af det lokale politi 
til indkvartering af mandskab.

Vores første afsluttede bygning er Skt. Olavs 
Kirke fra 1805 (fig.#), som blev restaureret under 
ledelse af arkitekt Manish Chakraborti i samarbej-
de med Flemming Aalund. Kirken var frem til 2010 
– hvor taget var ved at styrte ned – i fast brug af 
Serampores to lokale kristne menigheder. Restau-
reringen blev afsluttet i 2016 og vandt samme år 
en udmærkelse fra UNESCO. 

Formidling af kolonihistorie
Foruden udstillingsprojektet i Serampore arbejder 
vi nu på en temaudstilling om Serampore, der skal 
åbne på Nationalmuseet i 2018, hvor Serampore 
College fejrer 200-årsjubilæum. Vores overvejel-
ser afspejler nogle generelle krav, som vi stiller 
til os selv på enheden for Nyere Tid og Verdens 
Kulturer: 

I modsætning til museets nuværende etno-
grafiske udstillinger skal alle nye udstillinger vise 
en tidsmæssig sammenhæng – det er m.a.o. slut 
med at vise etnografiske genstande, som om de 
var repræsentanter for uforanderlige eller tidslø-
se kulturer. Desuden skal man i tekst og billeder 
’møde’ konkrete personer i udstillingerne, både 
folk fra det pågældende sted, og også gerne mu-
seumsindsamleren.

Ud over disse almene krav, stiller vi os selv en 
række indholdsmæssige spørgsmål til udstillingen 
om Serampore: Skal vi fokusere på byen, som den 
var i den danske periode, eller på den moderne 
indiske storby i dag? Skal vi fortælle om restaure-
ringen af historiske bygninger, som er en stor del 
af vores projekt, men som måske mest vil tiltræk-
ke en snæver kreds af folk med arkitekturinteres-
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slet ikke hvis man også gerne vil fortælle om nuti-
dens danske og indiske syn på den fælles historie. 
For at kunne formidle til et bredere publikum 
om disse spørgsmål, har vi samarbejdet med in-
struktøren Nicolás Nørgaard Staffolani. I sin do-
kumentarfilm Danmark ved Ganges (premiere maj 
2017) bruger han netop Nationalmuseets projekt 
i Serampore til at afsøge sådanne spørgsmål. Med 
gamle kort i hænderne og beretninger gravet frem 
fra de gamle arkiver, dykker filmen på poetisk vis 
ned i Serampores kringlede gader på jagt efter 
fortiden, som den var en gang, og som den bliver 
husket og fortalt i Indien i dag.

Det er vores håb, at vi med filmen og udstillingen, 
sammen med diverse bøger og artikler om Se-
rampore, kan gøre den glemte og ukendte koloni 
husket – som et stykke fælles dansk-indisk histo-
rie.

 Serampore er i 
dag en moderne for-
stad til Kolkata med 
travle handelsgader 
og etagebyggeri, der 
skyder hastigt op. 
Foto fra filmen Dan-
mark ved Ganges 
(Juan Palacio)

se? Og kan vi gengive indiske perspektiver, når de 
fleste historiske kilder er europæiske? Vi har be-
sluttet at lade Serampores ukendthed i Danmark 
styre den fysiske opbygning – publikum skal få en 
følelse af aktivt at opdage den ukendte historie, 
når de bevæger sig gennem udstillingens to rum. 
Men hvordan udstillingen i øvrigt bliver, må man 
se, når den åbner.

Serampore er et godt eksempel på, at kolo-
nihistorie ikke altid er en enkelt tosidet relation, 
hvor den ene part udnytter og undertrykker den 
anden. Selvom fortidens danske handelsfolk i 
Serampore ønskede at maximere deres indtjening 
med alle midler, måtte de agere på lokale vilkår og 
i samarbejde med lokale partnere og investorer. 
Og der var rigdom og magt både blandt indere og 
danskere, ligesom der også var fattigdom og dårli-
ge vilkår i begge grupper. 

Udstillingsmediet er ikke nødvendigvis det 
bedste til at vise kolonihistoriens kompleksitet, og 
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DElk Horn i Iowa, USA, er kendt som en af de ori-
ginale danske bosættelser i Amerika. Byen, der i 
Danmark er kendt fra DR’s tv-programmer Dan-
mark på prærien og Danmark på prærien – Tilba-
ge til Elk Horn, har siden 1983 været hjemsted for 
Museum of Danish America. Museet beskæftiger 
sig med de danske immigranters historie samt 
den kontinuerlige udvikling og bevaring af dansk 
immigrantkultur i USA. Det er med missionen “ce-
lebrating Danish roots and American Dreams” et 
af epicentrerne for dansk immigrantkultur i USA.

Danske rødder og amerikanske drømme

ansk-amerikansk
I sin essens er historien om de dan-
ske immigranter ikke så forskellig fra 
mange andre nationers. De første 

danske immigranter var mormoner, men i midten 
af 1800-tallet skete der en drastisk stigning i den 
danske befolkning der, især blandt bønderne, 
skabte en stigende arbejdsløshed. Af den grund 
valgte mange at emigrere. Og langt de fleste af 
de udvandrende var unge arbejdsløse mænd, der 
søgte en bedre fremtid i USA.1

 Billede af Kristian 
Østergaard (1855-
1931) og familie, 1897. 
Kristian Østergaard 
var en dansk præst, 
forfatter og sangskri-
ver. Han emigrerede 
til USA i 1878, hvor 
han blev en del af 
højskolemiljøet, og 
arbejdede noget tid 
ved Elk Horn Højskole 
i Elk Horn, Iowa. Bil-
ledet er fra museets 
omfattende samling 
af fotografier.
Foto: Museum of 
Danish America / Ivan 
E. Nielsen

Af Peter Hansen
cand.mag., praktikant ved Museum of Danish America 

Museum of Danish America
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Med sig bragte de deres sprog og kultur, som 
blev en central del af deres selvforståelse. I mel-
lemtiden har kulturen tilpasset sig de nye gene-
rationer og er på den måde blevet noget unikt og 
særligt “dansk-amerikansk”. Netop mødet mellem 
det danske og amerikanske er, hvad museet pri-
mært beskæftiger sig med. Her formidles ikke kun 
dansk kultur og historie, men også den danske 
immigrantkultur og mødet mellem Danmark og 
USA i historiske og nutidige perspektiver. Museet 
har derfor en vigtig funktion: Mange indbyggere i 
Elk Horn og i de omkringliggende byer har danske 
aner, og for dem er museet et samlingspunkt. Der 
er nemlig ikke mange tilbage, der taler dansk – og 
også af den grund er det vigtigt både at bevare og 
formidle den dansk-amerikanske immigrantkultur.

Gode forhold
Museet ligger i udkanten af Elk Horn, lige ud til 
Iowas majsmarker. Og her skiller dets unikke ar-
kitektur sig gevaldigt ud. Bygningen er i bindings-
værk og rummer 3.000 kvadratmeter fordelt på 
tre etager. Indenfor er der skiftende udstillinger 
og en museumsbutik;  udenfor et stort grønt are-
al, med forskellige faciliteter, et stykke genskabt 
prærielandskab og en dansk immigrants hytte, 
hentet ind til museet fra North Dakota. I byen 
har museet et slægtsforskningscenter med et 
dertilhørende bibliotek med dansk og amerikansk 
litteratur og et historisk hus fra 1908. Dertil er der 
i alt 10 fuldtids- og 9 deltidsansatte, 2-3 prak-
tikanter og mange lokale frivillige. På Facebook, 
særlige festivaller, udstillinger og andre aktivite-
ter er museet årligt i kontakt med over 200.000 
mennesker, heraf 8000 besøgende. 

At museet gør det godt, kan ses i den aner-
kendelse, det får: Tidligere i år blev det akkre-
diteret af organisationen American Alliance of 
Museums, hvilket kun tilfalder ca. tre procent af 
alle museer i USA. Men hvordan kan et museum 
af denne specifikke karakter i en by på lidt over 
600 indbyggere have så mange og fine faciliteter? 
Det skyldes især en økonomisk opbakning fra ca. 
2.000 private medlemmer og husholdninger. Mu-
seet modtager nemlig ingen fast statsstøtte, men 
er finansieret af donationer, legater og medlems-
kontingenter.

Kulturudveksling
Det danske og det amerikanske kommer til udtryk 
på mange måder. For nyligt opdaterede man sine 
faste udstillinger om immigration, Danmark og 
dansk kultur for at imødekomme en ny generation 
af museumsgæster. Særudstillingerne belyser si-
der af dansk og dansk-amerikansk kultur og histo-
rie – i skrivende stund vises The Whimsical World 
of Bjørn Wiinblad om den danske kunstner; Sport 
for Sports’ Sake: Athletes and Ethnicity in Danish 

America handler om de danske immigranter og 
deres efterkommeres sportsforeninger, og dertil 
vandreudstillingen Skål! Scandinavian Spirits om 
skandinaviske alkoholtraditioner.

Museets stab giver i sig selv også et godt bille-
de af mødet mellem det danske, amerikanske og 
dansk-amerikanske: Flere har danske forfædre, 
og museumsdirektøren Rasmus Thøgersen er 
dansker. Dertil har museet et praktikprogram med 
primært danske praktikanter. Som praktikant får 
man i museets særlige perspektiv et unikt indblik 
i vores egen kultur og historie, og hvordan den er 
forbundet med USA’s. Derudover er dansk-ameri-
kansk kultur i evig forandring og skifter med hver 
generation og nye danskere, der emigrerer til 
Amerika. Museet er på den måde et udtryk for en 
amerikansk oplevelse af emigration og identitet, 
og hvordan hver immigrant og generation tager et 
aktivt valg om enten at bevare og tilpasse deres 
arv eller at ignorere den. Og så er det også inte-
ressant at arbejde for en institution, der danner 
bro mellem fortid og nutid. Museet i Elk Horn 
formår nemlig at kigge fremad og beskæftige sig 
med en kompleks identitet og selvforståelse, der i 
høj grad afhænger af nye generationer.

Bibliografi
http://www.danish-
museum.org/explore/
danish-american-cul-
ture/immigration

Noter
1  http://www.
danishmuseum.org/
explore/danish-ameri-
can-culture/immigra-
tion

 Museumsbyg-
ningen.
Foto: Museum of 
Danish America / Deb 
Christensen Larsen

 Dele af museets 
The Whimsical World 
of Bjørn Wiinblad-ud-
stilling. Denne er 
tilpasset efter en 
udstilling af Arken, 
med kunstværker og 
genstande lånt fra 
amerikanske sam-
linger.
Foto: Peter Søgaard 
Hansen





Fotos
Henning Hjorth

Havana
Museum

rede dollargrin, cigarer, sandstrande og 
den revolutionære marxist Che Guevara er 
billeder, der først melder sig ved tanken om 
Cuba. Men ligeså forslidte klicheerne måtte 

være, ligeså kompleks er landets fortid og de muse-
er, der i dag, trods økonomisk stagnation og forfald, 
fortsat formidler den. Danske Museer bad fotograf 
Henning Hjorth om at lægge vejen forbi en hånd-
fuld af Havanas mange museer, da han i oktober 
2016 deltog i en master class med den amerikanske 
fotograf Christopher Morris på Cuba, tilrettelagt af 
Dansk Fotografforbund.

Det blev til en billedreportage, der både fortæl-
ler om fortids magt og pragt, men også om en nutid 
og en politisk situation, hvor alt er omskifteligt og 
usikkert. Dele af Havana er på Unescos verdens-
arvsliste, men overalt i byen forfalder bygninger 
omkring befolkningen og efterlader et hjerteskæ-
rende indtryk af mange års forsømmelser og svigt. 
Museerne er selv en del af den fortælling. Glimtvis 
vidner de om den betydning og tiltrækningskraft, 
øen har og altid har haft på verden udenfor. 

B
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Finca Vigía er spansk for ’udkigspost’. 
Huset af samme navn, beliggende på en 
bakketop i en lille forstad til Havana, blev 
i 1940 købt af den amerikanske forfatter 
Ernest Hemingway. Her skrev han to af 
sine bedst kendte romaner, Hvem ringer 
klokkerne for og Den gamle mand og ha-
vet, og her modtog han i 1954 meddelel-
sen om at være blevet tildelt Nobelprisen 
i litteratur. Hemingway elskede Cuba, og i 
dag florerer der en hel Hemingway-indu-
stri i Havana, som har gjort hans billede 
lige så kendt som andre af øens helteiko-
ner. Efter forfatterens død i 1961 overtog 
den cubanske regering Finca La Vigía. 

Der er ikke adgang til selve huset, 
men gennem åbne døre og vinduer kan 
man danne sig et indtryk af de rum, 
møbler og hverdagsgenstande, forfat-
teren omgav sig med, heriblandt flere 
tusinde bøger. 
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Hemingways Finca La Vigía
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Museo de la Revolución
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Revolutionsmuseet ligger i en imposant 
bygning fra 1920, oprindeligt opført til 
provinsregeringen, men i 40 år residens 
for skiftende præsidenter og for Cubas 
regering. Bygningen blev museum efter re-
volutionen i 1959, hvis historie udstillinger-
ne fortæller og fortsat propaganderer for. 
Foruden helte-tableauer af Che Guevara 
og Fidel Castro kan man, i en montre bag 
paladset, se ‘Granma’, den yacht, som 
sejlede Fidel Castro og hans revolutionære 
fæller til Cuba, på vej til oprøret.   
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Grafisk virksomhed rækker på Cuba tilba-
ge til 1700-tallet, hvor man trykte helgen-
billeder med små vignetter af sukkermøl-
ler og lokal folklora. ”El Taller Experimental 
de Gráfica” – det eksperimentelle grafiske 
studio – er grundlagt i 1962 af kunstne-
ren Orlando Suarez med støtte fra Che 
Guevara, som på daværende tidspunkt var 
industriminister. Studiet og workshoppen 
findes fortsat og huser i dag også et min-
dre udstillingssted, Galería del Grabado. 
Noget museum i gængs forstand er El 
Taller ikke, men stedet udstiller, levende-
holder og viderebringer stærke grafiske 
traditioner, som altid har været en vigtig 
del af cubansk kultur, politik og hverdags-
liv. Studiet er et samlingssted for kunstne-
re, forfattere og musikere, som tiltrækkes 
af den kunst, der produceres her og af 
mulighederne for at mødes, studere og for 
selv at arbejde.  
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El Taller Experimental de Gráfica
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Fototeca de Cuba
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Fototeca de Cuba er en institution under 
det cubanske kulturministerium, grund-
lagt i 1986 af den prominente cubanske 
fotograf og forsker María Eugenia Haya, 
’Marucha’. Fototek og museum ligger i 
et palæ fra det 18. århundrede, et af by-
ens ældste, og rummer nu den største 
og vigtigste billedsamling i landet. Her 
finder man alt fra gamle daguerreotypier 
til moderne fotografier samt righoldige 
fotohistoriske arkiver, bøger, kataloger og 
anden dokumentation. Udstillingsarealet 
er beskedent, men her afholdes årligt 12 
udstillinger, diverse events, forelæsninger, 
workshops og konkurrencer. Alle har de til 
formål at promovere unge fotografer og 
cubansk fotografi i og uden for Cuba og at 
stimulere den fortsatte udvikling af hele 
det fotografiske felt. 
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Scott Anthony
Assistant Professor in Public History, Nanyyang 

Technological University

How the National Gallery of 
Singapore will transform Culture 

in the Tropics

Equatorial 
art

T he History
As a statement of cultural intent, the 
National Gallery of Singapore (NGS) is 
not exactly subtle. Partly housed in the 

imposing shell of the former Supreme Court and 
opened at eye-watering expense during the 50th 
anniversary of independence celebrations in 2015, 
NGS is intended to mark a new phase of national 
development. Like Japan and South Korea before 
it, Singapore aims to make its artistic mark.

“What’s important to understand is that there 
aren’t many successful large national galleries 
or museums in South East Asia (SEA) so it’s excep-
tional,” explains the freelance curator June Yap, 
“if you talk about its peers, we’re looking at spa-
ces such as M+ in Hong Kong.”1 

The sheer size and opulence of NGS is a stark 
reminder that unlike Europe – where the opening 
of new cultural institutions has become a strategy 
to combat post-industrial decline – the Asian arts 
arms race is a consequence of prosperity. 

The gallery can trace its institutional lineage 
back to the establishment of the Raffles Museum 
and Library in 19th Century Singapore, but the 
major evolution of Singapore’s national art collec-
tion began in the 1990s. After sustained industrial 
growth the nation’s cultural institutions were sin-
gled out for state investment. Globalisation was 
in the air, and with it the idea that soft power was 
important. 

The Vision
While NGS occupies over 60,000 square metres 
of space and benefits from a level of investment 
totally alien in contemporary Europe, it’s a far 
from gaudy institution. Some of its intellectual 
foundations are familiar (if increasingly forgotten) 
tenets of European enlightment thinking.

 Latiff Mohidin, 
Two Standing Figures, 
Pago-Pago Series
Photo: National 
Gallery Singapore

 The National 
Gallery of Singapore 
occupies the buil-
dings of both the old 
Supreme Court and 
City Hall.
Photo: National 
Gallery Singapore
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 Chua Ek Kay (1947-2008) is one of the 
Singaporean artists that the Gallery hopes to 
build appreciation of. 
Photo: National Gallery Singapore

 NGS has two main permanent galleries: the 
DBS Singapore Gallery (pictured) and the UOB 
Southeast Asia Gallery.
Photo: National Gallery Singapore
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“One aim would be a deeper and greater ap-
preciation of art among the Singapore public,” 
explains NGS Director Eugene Tan, “they would 
come to the museum and see our exhibitions in 
the same way they would choose to go to a shop-
ping mall. It no longer becomes something special 
or unique. It becomes part of everyday life.”

Attracting passers-by into the vast space of 
NGS as a strategy has paid dividends. In its first 
year NGS attracted 1.6 million visitors. Neverthe-
less, this is an institution driven by a very Singa-
porean mix of Arnoldian uplift and material am-
bition: NGS is a culturally elevatory project that 
aims not only to raise the status of the nation but 
the entire region. The National Gallery of Singa-
pore understands itself not just as the National 
Gallery of Singapore but as something akin to a 
National Gallery of South East Asia.

“We want Singaporean and SEA artists to be 
much more recognised internationally,” says Tan, 
“this is already starting to happen, for example, 
we’re working towards a small exhibition with the 
Centre Pompidou of Latiff Mohidin, a Malaysian 
abstract artist who started working in the 1960s.”

Lumping together the region’s diverse histories 
under the label ‘South East Asia’ is not without its 
problems, but NGS appears genuinely committed 
to promoting its artists. In this sense, NGS’s south 
east Asian galleries provide an important entry 
point to previously tricky to access histories such 
as Burmese, Cambodian and perhaps even Filipi-
no art. For most Western audiences, this will be a 
revelatory experience.   

Economy and education
While the aim to expand the international canon 
of art history is ambitious, the current curato-
rial strategy is much more narrow and focused 
on the longer term. NGS’s opening of temporary 
exhibitions, such as Reframing Modernism and 
Artist and Empire, were produced in partnership 
with established European institutions such as the 
Centre Pompidou and Tate Britain. New shows are 
apparently being developed with MoMAT Japan 
and Musée d’Orsay. It is difficult to know how far 
these collaborations are motivated by internatio-
nal ambition, curatorial caution, or pressure from 
the marketing department. For all its economic 
success, Singapore has deep anxieties about its 
international reputation that can inhibit creati-
ve confidence in projects – such as NGS – that 
depend on state largesse. NGS’s biggest hit to 
date has been a retrospective of the ubiquitous 
Yayoi Kusama, produced in partnership with 
Queensland Art Gallery.

Equally, NGS focuses entirely on fine art – its 
assessment of modernism in South East Asia stee-
red clear of architecture, design and commercial 

 The French architect Jean Francois Milou was 
responsible for overseeing the transformation of two 
19th buildings into the National Gallery of Singapore.
Photo: National Gallery Singapore

 The forgotten stories of SEA artists, such as 
video installation pioneer Johnny Manahan, have 
been uncovered by researchers at NGS.
Photo: National Gallery Singapore
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the reasons we decided to focus on art history as 
opposed to visual culture is to have greater clarity 
about what we are doing.”

Education is key to Tan’s vision. From early 
years to family events, and the ambitious digi-
tisation programme of the Gallery’s Resource 
Centre, the level of commitment is impressive. 
When asked to suggest SEA artists that a Europe-
an audience ought to know better, Tan mentions 
the work of – for purely illustrative example – Tan 
Teng-Kee, Johnny Manahan, and S. Sudjojono.

While it is possible NGS will make a significant 
contribution to the future of art history, perhaps 
the greatest achievement of NGS to date has 
been to give a national and regional art history a 
space and stature that it was previously denied. 

“In terms of its exhibitions, the Gallery deli-
vers, in that the collection that has been assemb-
led since the 90s — the national collection — has 
much needed presentation space,” reflects Yap. 
“As for the presentation of South East Asian art, I 
appreciate being able to view the region’s variety 
in juxtaposition. It’s a presentation that is not so 
simply found elsewhere.” 

Noter
1  M+ is a new museum of visual culture in Hong Kong 
that is scheduled to open in 2019. Unlike NGS, its vision is 
expansive – it will cover architecture, film and video games 
as well as traditional arts.

 The Reframing 
Modernism exhibition 
placed the work of 
South East Asian 
artists such as Nguy-
en Gia Tri (pictured) 
alongside Western 
artists such as Ma-
tisse, Kandinsky, and 
Picasso.
Photo: National 
Gallery Singapore

 NGS not only 
provides an impres-
sive space for the 
national collection, 
but it has also promp-
ted further bequests, 
such as a large dona-
tion of works by the 
founder of modern 
Chinese art Wu Guan-
zhong.
Photo: National 
Gallery Singapore

art. Considering the city state is recognised the 
world over as a veritable menagerie of urban fu-
turism, this seemed an odd decision. It closed off 
everyday experiences of modernism that might 
have cut through more arcane, scholarly debates. 

“We know that how people think about the hi-
story of art is shifting, but we have just started an 
art history programme with the National Universi-
ty of Singapore,” reasons Tan, “it’s one of the first 
art history programmes in Singapore, and one of 
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 S. Sudjojono, Kami Present, Ibu 
Pertiwi (Stand Guard For Our Motherland)
Photo: National Gallery Singapore
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Designarkivet i Pukeberg, 
Nybro

Af Eva Wängelin
Arkivchef, Designarkivet

Skissen 
som tankefigur 

och 
kunskapsbank
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 Göta Trägårdh var en pionjär inom mode. Mo-
deillustratör, textildesigner, stylist och kostymör 
är beteckningar, som alla kan sättas på Göta Trä-
gårdh. Hon var med och grundade Beckmans skola 
för reklam och mode, där hon blev huvudlärare i 
mönsterkomposition och modeteckning från 1939. 
Trägårdh anlitades av flera textilföretag för att 
modernisera den svenska textildesignen. På 50-ta-
let var hon chefsdesigner på STOBO, Stockholms 
Bomullsspinneri. I Designarkivet finns cirka 400 
skisser samt flera av hennes kända textilier. 
Foto: Designarkivet, Tusch och Gouache på 
akvarellpapper.

Vad är värdet i att samla och bevara 
skisser och material från formgiva-
re? Vilken kunskap finns i våra arkiv, 
och hur tillgängliggör man den? 
Under sommaren och hösten 2017 
visar Designarkivet en utställning på 
Kalmar konstmuseum, med material 
ur sina stora samlingar.

H istorik
1978 grundades Arkiv för Svensk Form-
givning på initiativ av Erik Broman, 
dåvarande chef för Kalmar Konstmu-

seum. Inspirationen till arkivet kom från Skisser-
nas Museum i Lund, som konstprofessor Ragnar 
Josephson startat på 1930-talet. Tanken var att i 
Kalmar skapa ett arkiv för ”svensk vardagskonst”. 
Stöd för tanken på ett nationellt arkiv för form-
givning hämtades från många håll. 

Behovet av ett arkiv med förtecknet var-
dagskonst berodde på förändringar inom svensk 
industri. Ända sedan 1950-talet hade delar av 
produktionen hotats av nedläggningar eller sam-
manslagningar. Textilindustrin var särskilt drabbad, 
och det fanns en välgrundad oro för, att viktig 
kunskap om olika formgivare och deras arbeten 
kunde försvinna. 

Kunskap och strategi
Arkivet har material från sent 1800-tal och 
framåt; vi samlar framför allt skisser, alltså förar-
beten till formgivning. Många donationer kommer 
till designarkivet från formgivare i slutet av sin 
yrkesverksamma tid, eller från familjer till avlidna 
formgivare, men för Designarkivet är förstås även 
samtida design av yttersta vikt. För tillfället arbe-
tar arkivet, när det gäller aktiv insamling, utifrån 
en trestegsmodell. Vi samlar aktivt forskning med 
relation till formgivning eller formgivare, samt 
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design som är representativ för samtiden. Följan-
de kriterier är grund för en strategisk insamlings-
modell:

→ Vi vill, att designen/designern ska finnas 
representerad i vårt arkiv

→ Vi vill, att designen/designern ska följas upp 
av vårt arkiv

→ Vi vill, att designen/designern ska kunna 
beforskas i vårt arkiv

Vilken kunskap finns då att hämta ur vårt arkiv? 
Skissen är ett redskap i designprocessen för 
att visualisera en tankefigur. Skissen ska kunna 
kommunicera ett resultat, men är sällan en del 
av själva resultatet. Finns det unik kunskap, som 
bara skissen förmedlar? Det går förstås att se 
vilken tradition, som designern jobbar i, men det 
går ofta att se även i produkterna. Kanske är det 
unika, hur skissen förmedlar organiserandet av 
designarbetet – från den första idéskissen, via 
konceptskiss och presentationsskiss till ritningar, 
som blir underlag för produktion. Skissen klargör 
också, hur processen skiljer sig åt mellan olika 
designfält och olika formgivare.

Vilka möjligheter finns för att i högre grad akti-
vera samlingens potential, så att fler kan få glädje 
av den? Designarkivet har idag endast 1½ tjänst, 
vilket gör, att vi har svårt att prioritera både ar-
kiv och förmedling. Arkivet är ju inte offentligt i 
vanlig mening, men vi registrerar allt material i 
en databas, som bygger på Creative Commons, 
dvs. materialet är tillgängligt för allmänheten på 
webben. Vi har också en hemsida, där vi lyfter 
fram olika formgivare och försöker skapa en bild 
av deras drivkrafter och deras roll i designhistori-
en. Vi är också aktiva på Facebook och Instagram. 
Visningar för grupper blir ett sätt att försöka vara 
öppna, men också ett tillfälle att förtydliga hur 
de antikvariska förutsättningarna styr människors 
möjlighet att ta del av samlingarna. De fysiska 
skyddskraven och vår önskan om öppenhet är 
på många sätt en olöslig motsättning, och en vi 
knappast heller kan lösa via digitala media. 

Vårt mål är att locka externa forskare genom 
att visa på möjligheter och djup i materialet. För 
att bli en forskningsnod behövs samarbetspart-
ners, men de begränsningar, som arkivet har, gör, 
att antalet samarbeten har behövt hållas nere. 
Det är också svårt, att som en liten organisation 
bli tillräckligt relevant gentemot större organisa-
tioner. Ett projekt, som är stort för oss, kan vara 
väldigt perifert för en större kontrahent. Vi har 
på regional nivå samarbete med olika utbildningar 
i närområdet, där vi kan initiera studentarbeten 
i olika projekt. På nationell nivå samarbetar vi 
med Design Region Sweden, som är ett nätverk 
för designer, universitet, kommuner m.fl. med 
designfrågor i fokus. Vi har även haft samarbete 
med Arkitektur- och Designcentrum (ArkDes) i 
Stockholm kring nationell arkiv- och forsknings-
samverkan. 

Men det finns också andra sätt att synliggöra 
Designarkivets existens för omvärlden, och de 
möjligheterna som samlingen rymmer. I november 
står Designarkivet för första gången som värd för 
ett seminarium inom forskarnätverket Nordcode, 
med tema Traces of the Design Process. Här möts 
forskare från de nordiska länderna för att disku-
tera ”skissen” som forskningsområde utifrån olika 
utgångspunkter. Då får vi också möjlighet att pre-
sentera oss själva och samlingarna för fler forska-
re och möjliga samarbetspartners (se faktaruta).

Samlingen 
Designarkivet har idag cirka 120 000 skisser från 
741 formgivare inom allt från konsthantverk, glas, 
textil och mode till inredning, möbler och indu-
stridesign. Det första materialet till arkivet var 
skisser av konstnären och formgivaren Arthur Per-
cy (1886-1976), som varit god vän till museichefen 
Erik Broman. Efter Percys bortgång fick arkivet ta 
emot mellan 1 200 och 1 500 skisser från familjen. 

 Astrid Sampe var 
under hela sin karriär 
intresserad av pro-
duktutveckling. Hon 
var en av de första 
att se möjligheterna 
med datorer för att 
utveckla nya mönster. 
Ett samarbete med 
IBM under tidigt 
70-tal ledde fram till 
screentryck av mön-
ster skapade i dator. 
Foto: Designarkivet, 
Computor Column 
av Astrid Sampe. 
Textiltryck på glas-
fiber, mönster utfört 
i samarbete med 
programmeraren Sten 
Kallin, IBM, Plotter 
1627.
Foto: Designarkivet

 Arthur Percy var konstnärlig ledare för Gävle Porslinsfabrik. 
Han hämtade under hela sin formgivarkarriär inspiration till 
dekorer från naturen. Han lät sedan dekorerna pryda former med 
ursprung från rokoko och Art deco. Förmågan att inspireras av 
äldre stilar, men ändå göra sin formgivning relevant i samtiden 
var kännetecknande för Arthur Percy. Foto: Designarkivet, Skiss 
i kol av fat i servisen Exotica, som visades på Stockholmsutställ-
ningen 1930. Var i produktion till 1945. Modell Q, koppargravyr i 
svart på gultonad massa. Alla servisdelar hade olika motiv. 
Foto: Designarkivet
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Därtill kompletterades samlingen med ett antal 
föremål, från Gefle porslinsfabrik och Gullaskrufs 
glasbruk. Att föremål ingår i samlingen, som i fal-
let med Percy, är idag ett undantag. Nästa stora 
insamling gällde material av Erik Höglund (1932- 
1998), en av de mest framgångsrika glasformgivar-
na under 60- och 70-talet. Den samlingen omfat-
tar idag nästan 15 000 arkivalier. 

Arkivets samling tog sedan form vart efter att 
material omhändertogs. Vi har många av 1900-ta-
lets mest namnkunniga formgivare i arkivet, men 
vi har även fantastiskt material av formgivare som 
arbetat ”in house” på olika företag. 

Under åren har flera textilkunniga personer 
arbetat på arkivet och därför har också ett stort 
antal textilier samlats in. Textilformgivare skissar 
ofta i skala 1:1, och arkivet kan därför i många fall 
visa hela deras designprocess från idé till slutlig 
form. När det gäller glas och porslin, är det istäl-
let ofta idéskisser i kombination med tekniska 
ritningar. Några större samlingar är material av 
Hertha Bengtsson, Göta Trägårdh, Viola Gråsten, 
Mårten Cyrén, Axel Larsson, Signe Persson Melin, 
Nisse Strinning och Rune Monö. Vi har dessutom 
en stor samling ritningar och formgivarskisser från 
Pukebergs glasbruk, där Designarkivet nu huserar. 
Där ingår också material från Böhlmarks Lampfa-
brik AB, Stockholm (se ill. 7). 

Utställningar
2006 flyttade Arkiv för Svensk Formgivning från 
Kalmar till Nybro, där man fick tillgång till bättre 

 Nils och Kajsa 
(eg. Karin) Strinning 
tillhör 1900-talets 
främsta svenska 
formgivare inom 
möbeldesign. Känd i 
stora delar av Europa 
blev Stringhyllan 
som ursprungligen 
byggde på en idé 
från ett diskställ. 
Stringhyllan vann en 
tävling som utlystes 
av bokförlaget Bon-
nier. Nisse och Kajsa 
Strinning utvecklade 
sedan principen till 
olika modeller och an-
vändningsområden. 
Foto: Designarkivet, 
Reklamfolder.
Foto: Designarkivet

 Erik Höglund 
skulle kunna be-
skrivas som glasets 
”Enfant Terrible”. Han 
var en innovatör vars 
mångsidighet vad 
gäller uttryck, mate-
rial och skala blev ett 
signum. Han målade, 
skulpterade, arbetade 
i trä, metall, keramik 
och glas, för både 
storskalig produktion 
och för offentlig uts-
myckning. Höglunds 
verk kan inte beskri-
vas via några få ord, 
men med experiment, 
folkkonst och färg 
skapade han ett 
alldeles eget uttryck i 
svensk designhistoria. 
Foto: Designarkivet, 
Skiss i blyerts och 
oljepastell, 1991.
Foto: Designarkivet
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anpassade arkivlokaler. Samtidigt bytte man namn 
till Designarkivet. 

Efter flytten kunde arkivet under ett antal år, 
med hjälp av extra anslag, visa delar av sina sam-
lingar på plats. Men de extra medlen försvann 
snart och därmed arkivets utställningsmöjligheter. 
Idag visas samlingarna framför allt genom att ar-
kivet medverkar i Kalmar konstmuseums ordinarie 
utställningsverksamhet. Vi lånar också ut material. 
Arkivet var en av de stora långivarna av textil, när 
Malmö Museer 2016 hade sin utställning Oomph – 
kvinnorna som satte färg på Sverige.

En gång om året visas på Kalmar Konstmuseum 
en mindre utställning med fokus på en enskild 
formgivare. Förra året gjordes en utställning av 
kläder, vävprover och referensmaterial från Coun-
tess Ebba von Eckermann AB, vars företag stod 
för 10 % av den svenska textilexporten på 60-ta-
let. Ebba von Eckermann utvecklade den svenska 
vävkonsten, samarbetade med internationella 
designer, bland annat från modehuset Christian 
Dior, och etablerade sig på en internationell mar-
knad. I samband med utställningen besökte Ebba 
von Eckermann oss, och vi hade ett uppskattat 
formgivarsamtal med den nu 95-åriga och mycket 
alerta damen.  

 Hans Krondahl 
arbetade inom många 
textila områden. I ett 
samarbete med Katja 
of Sweden skapade 
han fantastiska mön-
ster för tryckta texti-
ler, som förstärkte det 
moderna uttrycket i 
Katjas kläder. Hans 
Krondahls arbeten 
kännetecknas av 
färgprakt och en 
expressiv linjebild-
ning. I skissarbetet 
använde han sig ofta 
av kollageteknik. 
Foto: Designarkivet, 
Skiss till textil ”Gre-
ta” – gouache och 
kollage, tillhörande 
rapport i tusch.
Foto: Designarkivet

DESIGNARKIVET

Designarkivets hjemmeside: http://www.kalmar-
konstmuseum.se/designarkivet
Netværket Nordcode: http://www.nordcode.net

→ Designarkivet startades 1978 och är ett natio-
nellt arkiv för svensk formgivning. 

→ Verksamheten ligger under Kalmar konstmuse-
um och kan besökas efter överenskommelse.

→ www.designarkivet.se 
→ www.kalmarkonstmuseum.se 
→ www.nordcode.net

Att arbeta på Designarkivet ger tillfälle att 
ständigt upptäcka nya fantastiska formgivare i 
våra samlingar. Under 2017 planeras för en större 
utställning på Kalmar Konstmuseum: Designar-
kivet A–Ö. Tema för utställningen är skissernas 
värde och betydelse för designprocessen. Målet 
är att ge en så bred bild som möjligt av arkivets 
samling och bjuda in till att använda arkivet mer. 
Det blir den första större samlingsutställningen, 
som Designarkivet producerat.
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 Plakat for bade-
anstalten Gamma, 
1904. Designmuseum 
Danmark Biblioteket
Foto: Pernille Klemp

horvald Bindesbøll (1846-1908) var 
kunstner, og samtidig, set med nuti-
dens øjne, Danmarks første designer i 
ordets nutidige betydning. Han dække-

de så godt som hele feltet af brugskunst – fra ar-
kitektur, skulptur og møbler til bestik, bogomslag, 
gardiner, pengesedler, plakater, kakkelovne, ta-
peter og den verdenskendte Carlsberg-etiket. Og 
materialerne omfatter keramik, metal, glas, teks-
til, grafik, sten og træ.

Bindesbøll var en mand af få ord. Spørgsmålet 
om, hvad han ville med sin kunst, var en opgave, 
der udfordrede, for som mange kunstnere sy-
nes han ikke at have nedfældet sine tanker om 
kunst på papiret – hans intentioner må aflæses 
af oeuvret – det samlede oeuvre. Det kan sy-
nes dristigt dets omfang taget i betragtning, for 
mængden af genstande, tegninger, skitser og an-
den skrevet og trykt dokumentation fra hele hans 
interessefelt løber op i et par tusind. Løseligt 
betragtet synes der ikke at være en gennemgå-
ende stilistisk tendens, hvorfor publikationer og 
udstillinger har udvalgt aspekter af hans kunst. 

Ud fra det samlede materiale tegner der sig et 
billede, men ikke af den ensomme kunstner, der 
puslede ved sit tegnebord. Det er et indtryk, man 
nemt kan få, for han var ikke en uproblematisk 
person, og han bar sit kælenavn ”Bølle” med fuld 
ret.

Han levede i en brydningstid, hvor man stræb-
te efter en ny stil, samtidig med at nationalisme 
og individualisme prægede kunstnernes og firma-
ernes arbejder. Hvad stil angår, fandt han sit eget 
originale sprog, men han var samtidig i høj grad 
en mand af tiden og i tiden, hvor man søgte mod 
nye udtryk og en nedbrydning af det kunstneriske 
hierarki. I breve udtrykte han sin uforbeholdne 
mening om tidens danske kunst Hans gode ven-
ner var den gruppe aktive mestre fra de førende 
kunstindustrielle firmaer (som brødrene Kyster, 

T

 Krukke af gla-
seret ler, 1890. Skov-
gaard Museet
Foto: Pernille Klemp

En uundværlig forudsætning for forskningen 
er adgang til originalmateriale. Digitaliseret 
materiale er en hjælp, men en kopi på ens 
pc erstatter ikke det ægte. Den øgede di-
gitalisering af arkivmateriale, der derefter 
makuleres for at skaffe magasinplads, svarer 
til, at museerne affotograferer samlingerne, 
lægger det på nettet og sælger originalerne. 
Et mangeårigt arkivarbejde ligger til grund 
for ny designhistorisk monografi om formgi-
veren og arkitekten Thorvald Bindesbøll.  

Af Mirjam Gelfer-Jørgensen
dr.phil. 

Thorvald Bindesbøll
et pejlemærke
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Carl Michelsen, Severin Jensen og F. Hendriksen), 
der blandt andet støttede oprettelsen af et dansk 
kunstindustrimuseum. Og blandt den lille gruppe 
kunstnere, der stod ham nær, taltes Karl Madsen, 
Anna og Michael Ancher, Joakim Skovgaard og 
Jerndorff, der alle var aktive i det danske kunstliv. 
Tidens debat blandt kunstnere, håndværkere og 
erhvervsfolk om dansk kunst i forhold til den in-
ternationale og om indsatsen for kunstens udbre-
delse til alle befolkningslag som modvægt til den 
voksende industrialisering var givetvis noget, også 
Bindesbøll må have taget stilling til. 

Gavmildhed og dømmekraft
Bindesbøll virkeliggjorde som ingen anden for-
målet med den kunstindustrielle bevægelse, som 
var, at kunst, håndværk og industri skulle danne 
par. Dette gjorde han ikke blot ved at arbejde 
med de mange materialer såvel i unika-arbejder 
som i serier, men også, og nok så væsentligt, i et 

tæt samarbejde med de håndværkere, der skulle 
udføre hans arbejder, og som besad ekspertise 
i forhold til materialer og teknikker. Hans krav til 
kvalitet og til omhu for hver detalje blev i samti-
den fremhævet som en væsentlig forudsætning 
for de fremskridt, dansk kunsthåndværk og -in-
dustri gjorde, og som blev hædret på de interna-
tionale udstillinger. Man kan få den tanke, at hans 
holdning til den kunstindustrielle bevægelse tillige 
udmøntede sig i, at han var gavmild og overlod 
sine talrige tegninger til værkstederne, vel viden-
de at disse ville gøre brug af dem til replikker. Og 
det gjorde de, for der var efterspørgsel efter hans 
arbejder; langt op i det 20. århundrede udførtes 
sølv, boghåndværk, broderi, terrakotta, maleri-
rammer mm. efter hans tegninger, ligesom der 
fra samtidens kunstnere og håndværkere findes 
efterligninger af hans specielle stil.  

Denne form for mangfoldiggørelse, især af 
Bindesbølls værker inden for metal, broderi og 

 Dørparti, Marien-
dalsvej 38, Frederiks-
berg, 1901-02
Foto: Helene Høyer 
Mikkelsen
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grafik, strider mod vor tids fokus på originalen, 
den oprindelige, den signerede, men tegningerne 
var medvirkende til en ”serie”-produktion på højt 
niveau. Det var vel det, der var ideologien bag den 
kunstindustrielle bevægelse, samspillet mellem 
kunstner, håndværker og industri.

Også med flere af tidens kunstnere som Skov-
gaard, Plesner og andre havde Bindesbøll et 
kunstnerisk samarbejde; ikke mindst i udsmyknin-
gen af Viborg Domkirke bidrog Bindesbøll særde-
les aktivt både med udsmykning, men også med 
råd og forslag, hvilket fremgår af de to kunstneres 
brevveksling (Fig.). Bindesbølls samtidige satte 
hans kunstneriske indsats og hans dømmekraft 
højt, og hans generøsitet i samarbejdet med an-
dre kunstnere og håndværksmestre afspejles i 
breve og i de mange mindeord ved hans død. 

Men eftertiden har mere set ham som en ener, 
en lidt sær individualist. Man har med rette frem-
hævet ham for den ornamentale begavelse, han 
besad. I det føjelige pottemagerler skabte han en 
ornamentik, der gør ham til en tidlig forløber for 
den abstrakte kunst, men da det ”kun” var i det 
glaserede ler, han foregreb denne udvikling, er 
han ikke blevet inddraget i kunsthistorien om det 
20. århundrede. Med udgangspunkt i klassisk or-
namentik – han var jo barn af M.G. Bindesbøll – og 
ansporet af japansk kunst formede han så tidligt 
som i 1880’ernes midte en nonfigurativ kunst af 
en karakter, vi i dag forbinder med det 20. år-
hundrede. Et andet karakteristisk træk er hans 
evne til at forme flere visuelle planer (fig. 189). 

Inden for arkitektur skabte han ikke meget, 
men også hans villaer, etageejendomme og indu-
stribygninger peger fremad, blandt andet til den 

danske ”Bedre Byggeskik”-tradition i 1920’erne, 
samtidig med at han knyttede an til en anonym, 
national tradition. 

Arkivalier i sammenhæng
Bindesbølls oeuvre er særdeles omfattende med 
hundredvis af genstande i danske museer, med 
mere end 5.000 tegninger i arkiverne, med breve 
og en pæn stor litteratur om ham. Man kunne 
ønske sig en udgivelse i fem bind, men det har 
næppe sin gang på jord i vor tid. Når forsøget 
med en sammenfatning af nogle af hans intentio-
ner kunne gøres, skyldes det blandt andet, at en 
række praktiske forudsætninger var til stede. Det 
er af vital betydning for forskningen, at arkivalske 
samlinger, genstandssamlinger og bogsamlinger 
ikke omfordeles til tilsyneladende beslægtede 
institutioner, så forskellige materialeenheder ud-
skilles fra deres oprindelige sammenhæng. I alle 
Vestens kunstindustrimuseer har man fra grund-
læggelsen været bevidst om vigtigheden af dette. 
Som kunsthistoriker er det ikke tilstrækkeligt med 
fotografier eller fotokopier; man har behov for at 
arbejde med originalerne i sammenhæng og på 
tværs af materialer.

Vor tids rationaliseringsiver sætter nu barrie-
rer op for forskningen ved at omfordele naturligt 
sammenhængende områder og tilmed lade ma-
terialets karakter (bog, tegning eller brev) være 
et kriterium for sammenlægninger eller endog 
udflytning til andre byer. Det kan synes ressource-
besparende, men det er en komplikation for dem, 
der skal arbejde med et emne, det være sig som 
forsker på et museum eller på en uddannelsesin-
stitution.

 Vindue af glas-
mosaik og lysengel 
af bronze, figuren af 
Joakim Skovgaard, 
Viborg Domkirke, 
1907-08
Foto: Helene Høyer 
Mikkelsen

 Mindesmærke 
for Slaget på Rheden, 
granit og bronze, 
1901. A.H. Vedels 
Plads, Nyholm
Foto: Helene Høyer 
Mikkelsen

Bogen Thorvald Bin-
desbøll – stærk form 
og frit spil (Thorvald 
Bindesbøll – Inventing 
Modernism) er udkom-
met på Arkitektens 
Forlag. 
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BLUE SHIELD
Danmark

Med en Skjold Pionervogn kan du reagere hurtigt 
og begrænse skader – inden de udvikler sig til en 
katastrofe. 

Pionervognen er et katastrofeberedskab på to 
hjul. Den lette, men robuste og ergonomiske 
vogn indeholder 3 røde kasser med forskellige 
hjælpemidler, der kan begrænse, afhjælpe og 
dokumentere en pludselig opstået skade fra fx 
vandrør, mindre oversvømmelse eller støv.  

Beredskabssættet indeholder også en første-
hjælpspakke til personskader, og i oprydningsar-
bejdet kan både vogn og kasser bruges til opsam-
ling af glasskår, støv, vand mm. 

Vognen indeholder et komplet beredskabssæt, 
der er udviklet af Museumstjenesten i samarbej-
de med konservatorer, Blue Shield Danmark, arki-
varer og bibliotekarer.

Vær klar når skaden sker! 

Bestil en Skjold Pionervogn eller se mere på 
www.museumstjenesten.com

SKJOLD PIONERVOGN
Stop den lille ulykke – før den bliver stor

SHIELD

SKADEKONTROL

DAMAGE CONTROL

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten · Sjørupvej 1, Lysgaard · DK-8800 Viborg 
mtj@museumstjenesten.com · www.museumstjenesten.com · Tlf.: +45 86667666 · CVR nr. 59466828 
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serer os væk fra de lokale rødder, der engang skabte 
vores museer eller de brancher, der oprindeligt 
lagde grunden til vores samlinger. At sikre balancen 
mellem moderne professionel museumsdrift og 
den unikke skævhed i museet, drevet af entusiaster, 
er hele museets raison d’être. På trods af at vi alle 
grundlæggende arbejder ud fra fælles lovkrav og de 
samme formidlingsmæssige strømninger, så er vores 
lokale ophav vidt forskelligt. Ikke desto mindre er 
det lige præcis her, at vi skal finde vores styrker. Det 
giver ingen mening, hvis politikere og museums-
folk i én kommune ønsker de samme rammer og 
indhold som nabokommunen. I stedet skal vi søge 
mod kernen af det enkelte museums egenart, lade 
en stærk stedslighed råde og være med til at sætte en 
lokal dagsorden. Museerne kan være med til at løfte 
og kvalificere alt fra byudvikling til skræddersyede 
tilbud til udsatte borgere. 

Det allervigtigste i den stadige udvikling af muse-
erne er, at vi ikke tror, at det er museumsfagligheden 
alene, der driver museet fremad. Museumsfaglig-
heden er rygraden, det, der garanterer kulturarvens 
beståen, gør samlingerne tilgængelige, formidler og 
perspektiverer dem. Men levendegørelse og relevans 
får vi kun ved at sætte fagligheden i spil. Her tænker 
jeg ikke blot på brugerinddragelse i formidling og 
evaluering, men på aktiv inddragelse af en stadig 
strøm af kunstnere, debattører og samarbejdspart-
nere, også de kommercielle, ligesom vi som museer 
kan gøre en forskel ved at påtage os et socialt ansvar. 
Det sidste ved at tage vores viden og samlinger med 
ud på skoler, institutioner og plejecentre, etablere 
partnerskaber med organisationer og foreninger 
og derigennem lade vores samlinger være aktivt 
materiale i f.eks. bekæmpelse af ensomhed og andre 
samfundsmæssige udfordringer. 

Vores historieformidling skal foregå sammen 
med det mangefacetterede felt af de aktører, der 
virker nu og her, også private virksomheder og 
branche- og interesseorganisationer. Så når man skal 
lave en udstilling om historisk mad, er det oplagt at 
inddrage kommercielle parter fra fødevareområdet, 
når det handler om vand, er det oplagt at samarbej-
de med såvel både kommercielle vandrelaterede 
virksomheder, såvel som med den kommunale 
forsyningsvirksomhed osv. Vi er med til at give deres 
historiefortælling tyngde og historisk relevans, og ud 
over at de kan tilføje midler, er de med til at sikre, at 
vores formidling er kvalificeret forankret i nutiden.

At drive museum er at turde kaste sin faglighed 
ind i en fællesmængde – at lade sig udfordre af 
nutiden, af de besøgende og af andre fagligheder og 
professioner. De skal aktivt deltage i og være med til 
at skabe aktiviteterne på vores museer, som alene 
lever i kraft af interaktionen med det samfund, hvis 
historie de er med til at fortælle. Tager vi denne fæl-
les vej, vil fremtidens museer blive lige så brogede og 
mangfoldige som den virkelighed, der skaber dem.

Af Astrid la Cour
Direktør for Frederiksbergmuseerne

t træde ind i en stjernearkitekts muse-
umsbygning med den nyeste formid-
lingsteknologi, store fleksible sale, højt 
til loftet, børnemuseum, auditorium osv. 

eller at lade intimitet, nærvær og ro sænke sig sam-
men med de levende fortællinger i det lille lokale 
museum. Begge museumsoplevelser er vigtige veje 
ind i en del af kulturlandskabet. Undersøgelser har 
vist, at kun 50 procent af de besøgendes oplevelse 
knytter sig til selve udstillingen, mens de resterende 
50 procent handler om alt det andet – hvem man føl-
ges med, oplevelsen af stedet, rummene, landskabet 
og fornemmelsen af at være del af noget større. I ly-
set heraf må man sige, at den gode museumsoplevel-
se burde kunne leveres lige godt, hvad enten man er 
et stort eller et lille museum. Derfor vil forestillingen 
om det gode museum heller aldrig kunne følge én 
fælles retning, som vi alle skal tage. Med afsæt i en 
sammenligning med fødevareområdet, hvor udvik-
lingen mod større enheder besvares med en stadig 
voksende underskov af mikroproducenter, opfordrer 
Ulla Tofte os i den seneste Museumsstafet (DM2) til 
-”at holde fast i det uperfekte, der kan minde os om, 
at kun det vildtvoksende og uforudsigelige for alvor 
skaber forandring og udvikling.” Og eftersom det 
vildtvoksende ikke nødvendigvis gror i vores egen 
have, skal vi se ud over egne faggrænser for netop at 
sikre uforudsigelighedens vækstbetingelser. 

Når museer fusionerer, er begrundelserne ofte 
synergi, større muskler og mere gennemslagskraft. 
I den bevægelse er en af farerne, at vi professionali-

 Astrid la Cour 
Foto: Søren Rønholt

MUSEUMSSTAFETTEN

Museumsstafetten er skrevet af og givet videre til skiftende 
skribenter, der har at gøre med museernes virke. Formålet 
er at nå ud i alle afkroge af museumslandskabet, belyse 
vidt forskellige emner og få nye stemmer ind i debatten. 
Indlæggene tager fat i alt fra konservering, undervisning og 
formidling til kulturpolitik og forskning. Læs alle indlæg på 
danskemuseer.dk/museumsstafetten
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BRANDING: Form og logo skaber i sig 
selv ikke stærke nok brands i en verden, 
hvor alle råber. M/S Museet for Søfart og 
Designmuseum Danmark har taget  
konsekvensen og kigget indad for at 
skabe en ny fortælling. 

ANNONCE

der skifter hele tiden, fordi den er bundet op på en aktuel 

kunstner eller udstilling. Besøgende skal tænke, at alle 

udstillinger sikkert er gode, fordi de har en positiv opfat-

telse af museet i sig selv.” 

 

”Det handler om langt mere end  
farver og formgivning”

Med til øvelsen hører et fornyet fokus på, hvordan kerne-

ydelsen skal fremstå og leveres. For hvad er et muse-

umsbesøg i den digitale tidsalder med et bagtæppe af 

øget konkurrence fra andre oplevelsestilbud og krav og 

ønsker fra politikere, fonde og sponsorer?

”Museumsoplevelsen, formidlingen af udstillinger, kan 

foregå på mange platforme, ikke kun inden for fire mure. 

Der er masser af muligheder for at udnytte ny teknologi 

og brugerinddragelse, ikke kun til at trænge igennem 

støjen, men også til at give nyt liv til alt det gode indhold, 

museerne råder over,” siger partner i Stupid Studio, 

Daniel Gjøde og peger på bl.a. åbne værksteder for pub-

likum og flere digitale rum bygget op omkring fysiske 

udstillinger. 

 

”Nu gør vi det her”
Designmuseum Danmark indledte i foråret 2016 et sam-

arbejde med Stupid Studio om en ny brandingindsats, 

der havde sine rødder tilbage i 2011, da det gamle navn 

Kunstindustrimuseet blev lagt i graven. Det stod klart, at 

ønsket om et mere dynamisk brand og ambitioner om at 

blive et internationalt førende designmuseum krævede 

mere end blot nyt navn, logo og website.

”Det har været sundt for os at sige ”nu gør vi det her” og 

netop tænke vores brand hele vejen rundt,” fortæller 

kommunikationschef på Designmuseum Danmark, 

Nikolina Olsen-Rule. Processen endte med at tage 

længere tid end forventet, fordi brandplatformen skulle  

arbejdes ind i alle led i organisationen – fra personalets 

serviceniveau til digital formidling.

”Vi har opnået stor intern sammenhængskraft. Det kan 

lyde meget indadvendt, men en del af brandingproces-

sen og en del af det at få lavet et nyt website,  

500 millioner tweets. 4,3 milliarder Facebook-beskeder. 

Hver eneste dag. Verden råber, men ingen lytter – i hvert 

fald ikke ret længe ad gangen. Museerne har allerede 

den eftertragtede modgift til den fragmenterede verden 

på hylderne. Men hvordan får åndelige vitamintilskud 

som renæssancekunst, moderne arkitektur og udstil-

linger om cool skrifttyper ørenlyd i kakofonien? Det 

handler om at skille sig ud og skabe et stærkt brand  

– en øvelse, der begynder indefra.

”Vi vil give museerne en tydeligere stemme i en verden, 

hvor stadigt flere står og råber. Vi vil sikre, at de fortsat 

er relevante. Og det handler om langt mere end farver 

og formgivning,” siger partner i Stupid Studio, Christian 

Mogensen.  ”Museerne bør i højere grad se på sig selv, 

dyrke deres egen fortælling og opbygge troværdighed 

ved hjælp af en mere konsistent identitet frem for en, 

 

Når museet er sin 
egen topattraktion

 Af Thomas Bech Hansen

FOTO: LUCA SANTIAGO MORA / MUSEET FOR SØFART

A N N O N C E



kræver samarbejde på tværs af organisationen.  

Det kræver, at vi er skarpe på, hvem vi er, hvordan 

publikum ser os, og hvad vi skal prioritere i fremtiden,” 

forklarer hun om rejsen mod et brand, der i dag lever en 

mangesidet tilværelse.  

”Vi bruger det på mange måder. Dels som et styrings-

redskab og redaktionelt værktøj. Vi bruger det til at 

tvinge os selv til hele tiden at skabe en tydelig rød tråd 

i vores visuelle sprog. Så vores brugere og publikum 

nemt og hurtigt kan afkode, hvad vi kommunikerer.” 

”Vi har opnået stor intern  
sammenhængskraft” 

Ingen brandslukning
Det prisvindende M/S Museet for Søfart har også nydt 

godt af et samarbejde med Stupid Studio. Opgaven lød 

på en ny visuel identitet og en ny hjemmeside – toppen 

af isbjerget, viste det sig.

”Stupid Studio kom med en god forståelse for den situa-

tion, vi stod i. Museer i dag er jo mange ting – butik, café, 

udstillinger. Det er den helhedsoplevelse, som bureauet 

har forstået og leveret digitalt. Samtidig fangede de 

hurtigt, at vi ikke kun er et museum for søfartsentusia-

ster, men også en bredere kulturmålgruppe, herunder 

arkitekturinteresserede,” siger kommunikationschef på 

M/S Museet for Søfart, Frederikke Møller Kristiansen.

Netop det, at en opgave kan udvikle sig i løbet af bran-

dingprocessen, nogle gange drastisk, er karakteristisk 

for bureauets arbejde. Men fokus er hele tiden på, 

 at beslutningerne skal ske i fællesskab.

”Lad os nu huske gæsterne. Det er 
dem, vi tager udgangspunkt i”

 

”Vi kommer aldrig til bare at levere en designmanual eller 

producere et nyt årsprogram en gang om året. Vi går 

ikke ind i projekter for at slukke brande men for at tage 

aktivt del i museets videreudvikling og skabe en værdi, 

der holder. Det kræver, at alle mand er begejstrede og 

mærker, hvor vi skal hen,” siger Christian Mogensen. 

Han bakkes op af Daniel Gjøde, der giver udtryk for, at 

det sommetider kan være nødvendigt at udfordre bestå-

ende praksis og gamle vaner: 

”Museer kan være enormt politiske organisationer. 

Der er mange interne hensyn og barrierer, som nemt 

kommer til at fylde meget. Vi hjælper med at vende 

blikket udad og siger: ’I er her for jeres brugere’. Mange 

beslutninger bliver taget ud fra parametre som funding 

og interne strategier. Men lad os nu huske gæsterne. 

Det er dem, vi tager udgangspunkt i. Og opdager vi, at 

museet må ændre sig for at imødekomme gæsterne, 

så må museet gøre det. Vores oplevelse er helt klart, at 

museerne tager positivt imod den indstilling.” 

For et oplyst og vitalt samfund
Stupid Studios engagement med museer bunder i lige 

dele kulturinteresse og samfundssind. Endnu mere 

grundlæggende tager det afsæt i en værdidrevet tilgang 

ud fra mantraet ”creativity with a purpose”, kreativitet 

med et formål. 

”Lige siden vi startede for 10 år siden, har vi husket 

hinanden på, at vi skal have os selv med i de ting, vi 

laver. Vi kunne aldrig tage en opgave ind med målet om 

at gøre børn usunde eller få folk til at ryge. Vi står midt 

i et absurd forbrugersamfund, men hvor er meningen 

henne? Hvordan kan vi være noget for hinanden? Det er 

de spørgsmål, vi grundlæggende søger svar på. 

Selvfølgelig kan vi godt lave en god bundlinje og tænke 

forretning,” fortæller Daniel Gjøde, stopper op og tæn-

ker. ”Men vi vil holde museerne relevante, fordi de gør 

samfundet oplyst og vitalt.”

ANNONCE

FOTO: PERNILLE KLEMP / DESIGNMUSEUM DANMARK

Om Stupid Studio 

• Design- og brandingbureau stiftet i 

2006 af Daniel Gjøde. Christian Mogensen 

indtrådte som partner i 2013. 

• Siden juni 2017 med Lars Grarup,  

tidligere bl.a. Danmarks Radio og Politiken, 

som adm. direktør og partner. 

• Kontorer i Odense og København. 

• Har udover M/S Museet for Søfart og 

Designmuseum Danmark løst opgaver 

i samarbejde med Brandts, Dramaten i 

Stockholm og Københavns Kulturkvarter. 

• Læs mere: www.stupid-studio.com

A N N O N C E
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Af Sarah Smed, formidlingschef, og Ena Paetsch Wiig, formidler, 
Danmarks Forsorgsmuseum/Svendborg Museum

Mindemandage
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E n række tidligere anbragte på danske 
børnehjem har deltaget i ”Mindeman-
dage”; et eksperimentelt tiltag på Dan-
marks Forsorgsmuseum, som er en del 

af Svendborg Museum. Mindemandage indgår i 
det treårige forskningsprojekt Velfærdshistorier 
fra kanten, som har til hensigt at skabe en mere 
nuanceret og inkluderende velfærdshistorie om 
og i samarbejde med socialt udsatte. Med pro-
jektet undersøges museet som erindringssted. 
Tidligere anbragte inviteres til at dele minder og 
livserfaringer. De opfordres til at medbringe en 
personlig ting, som har særlig betydning for dem, 
eller som repræsenterer tiden på børnehjem. 
På disse mandage, hvor museet er lukket for 
et alment publikum, skabes der ro og rum til at 
mindes. Det meste af dagen foregår i det hjem-
lige miljø i den sidste opsynsmands lejlighed fra 
1950’erne på Fattiggården. Pga. et deltagerantal 
på 4-5 tidligere anbragte og de nære og ofte fø-
lelsesladede samtaler skabes der ved møderne en 
intim og nærmest terapeutisk stemning. Samtidig 

øges museets viden om de subjektive oplevelser 
af livet på og efter et ophold på børnehjem. Un-
dervejs undersøger vi, hvordan man som tidligere 
anbragt lever et liv med ofte svære minder. Muse-
ets udstilling Du skal ikke tænke på din Far og Mor 
om børnehjem samt udvalgte rum og genstande 
bringes i spil. F.eks. har det vist sig, at en udstillet 
seng fra et spædbørnehjem i særdeleshed vækker 
minder for de, som har været anbragt som spæ-
de. For nogle vækker den barske minder om en 
ensom institutionsbarndom, mens den for andre 
repræsenterer trygge rammer efter en omsorgs-
svigtet start på livet i en familie i krise. Fælles for 
alle er dog dette at kunne røre ved sengen. Mær-
ke dynens blødhed. Det, at kunne lytte til lyden af 
sengens metal, når siden slås ned, bringer dem i 
kontakt med de tidligste minder. 

Erindringsgenstande 
Ét af de teoretiske afsæt for Mindemandage er 
tanken om, at individuel erindringsdannelse er 
knyttet til den materielle verden, hvor sanserne 
spiller en central rolle. Igennem interaktion med 
genstande, rum og steder formes vore oplevel-
ser, som fæstnes igennem sanseindtryk og bliver 
til kroppens erindringer1. Dermed dannes erin-
dringer i en dobbeltproces: Både igennem selve 
udvælgelsen af erindringsgenstande, og ved at 
disse samtidigt indgår som medskabere af den 
enkeltes identitet og er med til at strukturere 
minderne. Erindringsgenstande er bundet til det 
enkelte menneskes livshistorie; de er bærere af 
betydninger og kan være med til at vække tid-
ligere oplevelser. De gør bogstavelig talt vores 
tidligere liv mere håndgribeligt og virker på en og 

”Jeg husker ikke lige, hvornår jeg fik den, 
men den har i hvert fald fulgt mig fra 
Bethesda. Når jeg tænker på gamle tider, 
så tager jeg nogle gange halstørklædet 
(red.: bamsens) lidt af. Så kigger jeg på, 
at sådan så den ud engang. Det er jo lidt 
forhistorie for mig. Den fulgte mig i tykt 
og tyndt, og den var det første, jeg fandt, 
da jeg blev tvangsfjernet.” 

Kent om sin mest dyrebare ting fra 
børnehjemmet Bethesda.

  En del deltagere 
har medbragt ukend-
te og meget personli-
ge albums med foto-
grafier, som de har 
fremvist på museet. 
Foto: Sarah Smed

 Meget få bør-
nehjemsbørn har 
ting at fremvise fra 
barndommen. Jens 
er en af de heldige, 
som både havde 
fotografier og et etui, 
som han selv havde 
lavet som barn på sit 
børnehjem. 
Foto: Sarah Smed
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samme gang både som noget, der bærer erin-
dringen frem, og som skaber identitet.2. Det har 
især vist sig at være betydningsfuldt for tidligere 
børnehjemsbørn, for hvem den personlige livshi-
storie ofte kan være utydelig og svær at beskrive 
og forstå.   

På Mindemandagene er det tydeligt, at det ikke 
blot er de personlige genstande, deltagerne selv 
medbringer, men også museets genstande, som 
kan sætte erindringer i gang. I børnehjemsudstil-
lingen knytter en del tidligere anbragte personlige 
fortællinger til tingene – legetøj, flids- og hånd-
arbejder, tøj eller postkort sendt til forældrene. 
F.eks. følte Hjalmar, en af deltagerne, en stærk 
forbindelse med en af museets genstande, en 
stabel af særlige gummilagner brugt til senge-
vædere. Han fortalte, at ”de der tislagner – de 
repræsenterer jo stadigvæk nogle ret smertelige 
erindringer for mig.” Da mange slet ikke ejer hver-
ken ting eller fotografier fra deres ophold, som 
kan hjælpe til at bygge erindringer op, viser mu-
seumsgenstandene sig at fungere som ”erindring-
stråde” mellem fortid og nutid.

Gode og dårlige minder
Det har vist sig at være helt centralt, at deltager-
ne inviteres til at deltage som ”eksperter” i dette 
at have boet på børnehjem. Det understreges for 
dem, at de har en særlig viden, som museet gerne 
vil have indblik i, og at denne viden styrker arbej-
det med børnehjemshistorien. Det aktive samspil 
mellem facilitatorer og deltagere øger dertil 
museets relevans for dem, der deler det skæb-

nefællesskab at have boet på børnehjem. Og det 
uanset om deres minder er præget af lys, mørke 
eller begge dele. 

Evalueringer viser, at det har særlig værdi at 
dele minder i museumsregi og at opleve, at også 
de ”små” personlige historier er vigtige. For en 
del er deltagelsen tvetydig, fordi adgangen til de 
svære minder kan være både smertefuld og posi-
tiv. Som én beskrev det: ”Dejligt, at der er men-
nesker, der viser interesse for fortidens synder. 
Havde en dejlig dag her på godt og ondt. Kan dog 
stadig ikke tale om min barndom på børnehjem 
uden at græde. De følelser, jeg stadig har i mig 
(omsorgssvigt, forladthed, ensomhed), er dem, 
jeg må bære i mig. Det er ikke noget, andre men-
nesker kan vise på en udstilling. Tak for den inte-
resse, I udviste.” Samme deltager gav dog også 
udtryk for, at hun efterfølgende havde genvundet 
troen på egne svære erindringer, og det havde 
givet hende en ro.

Noter
1  Horsdal, M. 
(2011). Livets fortæl-
linger – en bog om 
livshistorier og iden-
titet. 1. udg., 7. opl. 
København: Borgen
2  Otto, L. (2001). 
Biografiske Samlinger 
– subjektivitet, identi-
tet og materielle livs-
historier. I Tidsskriftet 
Antropologi, nr. 43/44. 
s. 189-201

 Ole, Poul Erik, 
Arne og Peer fra 
Landsforeningen af 
Godhavnsdrengene 
har også deltaget i en 
”Mindemandag”. Her 
blev også de sidste 10 
års kamp og betyd-
ningen af filmen Der 
kommer en dag delt 
og debatteret. 
Foto: Stine Grønbæk 
Jensen

 Deltagerne opfordres til at medbringe 
noget ganske særligt, som illustrerer deres 
anbringelse. Vibeke medbragte et blankt 
stykke papir for at understrege, at hun 
ingen ting, minder eller fotografier har fra 
sin tidlige barndom. 
Foto: Sarah Smed

MINDEMANDAGE

”Mindemandage” faciliteres i et parløb mellem 
ph.d.-studerende Stine G. Jensen og formid-
lingschef Sarah Smed, mens cand. pæd. Ena 
Paetsch Wiig skrev speciale om tiltaget i didaktik 
(materiel kultur). De dokumenteres i lyd, fotos og 
evalueringer til forskningsbrug, og kontakten til 
deltagerne fastholdes minimum 2-3 måneder efter 
deltagelsen. 
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Af 
Ole Strandgaard

forfatter

Den Gamle Bys nye, permanente 
udstilling er formet som en tidsrejse 
gennem byens historie fra vikingetid 
til nutid – Ole Strandgaard tog med 
på turen gennem tider, ting, miljøer 
og fortællinger. 

Aarhus fortæller

Er den fortællende  
udstilling 

vendt tilbage?

 Aarhus fortæller, Den Gamle Bys store 
udstilling om Aarhus’ historie, har fået sit eget 
nybyggede hus i museets ny 1900-tals-kvarter. 
En tro kopi af Sallings varehus i Søndergade i 
1930’erne. En cadeau til Salling Fondene, som 
har investeret i projektet.
Foto: Ole Strandgaard

I Købstadsmuseet Den Gamle Bys nye kvar-
ter med 1900-tals-ejendomme er der 
dukket endnu et hus op. Det ligger i Søn-
derbrogade lige over for butikkerne ”Pouls 

Radio” og ”Broderiboden” og er en kopi af vare-
huset Salling i Søndergade i Aarhus, fra 1930’erne. 
Det flotte funkishus ligner en biograf og kunne 
hedde ”Cosmorama” eller sådan noget, men der 
står ”Aarhus fortæller” med store neonbogstaver 
på facaden. 

Vover man sig indenfor, kommer man ind i en 
stor, men lidt øde forhal. I et hjørne hænger en 
stor videoskærm med en virtuel og meget aktiv 
elevatorfører, som gør alt, hvad han kan for at få 
dig ind gennem elevatordøren. Du bliver ikke blot 
transporteret op eller ned (man kan faktisk ikke 
mærke det) til udstillingen, men står også i en 
tidsmaskine, hvis billedpaneler hele vejen rundt 
med rasende fart, bladrer dig 1200 år tilbage i 
tiden til vikingetiden. 

Og du træder da bogstaveligt talt også ud på 
den plankebrolagte gade inden for en lille bys 
palisader, lige ved den træbyggede brønd, mellem 
småhuse ved en gård, hvor en høne er på vej ud 
af hønsehuset. Der står en tohjulet kærre læsset 
med keramik. Himlens skyer rødmer. En lille flok 
fugle flakser forbi. 

En tekst viser til rette: ”Skibe lagde til, / folk 
mødtes, / de handlede / og slog sig ned. / Aros 
kaldte de stedet, / åens udmunding. / Begyndel-
sen til Århus.”

Du er i vikingetiden og er samtidig trådt ind i 
den klassiske, fortællende udstilling: Den er byg-
get kronologisk op, begynder med det ældste, 
vikingetiden, og ender i moderne tid. Der er skif-
tevis autentiske eller rekonstruerede miljøer og 
afsnit med forklarende fakta. Teksterne er knappe 
og letlæste. Der er tænkt didaktisk, dvs. med ud-
stillingen som et læremiddel. Der er gjort udstrakt 
brug af interaktiv IT.

Å R H U S H I S T O R I E
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Efter Aros-tableauet følger en ”faktadel” med 
mange tekster og desværre meget få originale 
genstande. Straks efter begynder middelalderen, 
repræsenteret af et stykke rekonstrueret kirke-
rum med hvælvinger og kalkmalerier. Så kommer 
købstaden, hvor en borgerfamilie står i gårdens 
port og fortæller, på video, om handel, pest og 
krig.

Disse indledende afsnit lider lidt under, at der 
er så få ægte genstande. At Aros-Aarhus levede af 
handel bliver fortalt, men ikke rigtig demonstre-
ret. I stedet for at vise en stump rekonstrueret 
bindingsværk, som der ellers er rigeligt af uden-
for, og tre skuespillere, som snakker om liver i 
købstaden, kunne man have vist en stribe handel-
svarer, håndværksprodukter og handelsredskaber: 
vægte, mål, penge osv. Industrialiseringen og de 
moderne tider introduceres med røg og damp af 
et komplet rangerlokomotiv, bygget i 1920 hos 
Frichs i Aarhus. Over 30 tons jern og stål hejset 
ned i kælderen under det nye udstillingshus – i sig 
selv en udstillingsmæssig bedrift og i sig selv en 
attraktion. Lokomotivet er her et prustende og 
velvalgt symbol på modernitet, fart og udvikling. 
Det kobler byen til omverdenen, og det kobler 
industri, by og havn sammen.

Naturligt nok er havnen da også det næste 
highlight med en sort skibsside, hvorpå der pro-
jiceres billeder fra Aarhus Havn gennem næsten 
et århundrede. Fabrikationen følger efter i næste 
rum med eksempler på produkter og et billed-

show med levende og talende ”familiebilleder” 
– ganske som hos Harry Potter! – der som talen-
de hoveder fortæller om upstairs og downstairs. 
Efter en tur gennem besættelsestiden havner du i 
”nutiden”, hvor kronologien hører op, og hvor ud-
stillingen bliver mangfoldig som virkeligheden selv.

Aarhus fortæller er en god oplevelse. Den er 
energisk og oven i købet sjov, for der er megen 
humor gemt, bl.a. i de mange IT-indslag. Eksem-
pelvis når skuespilleren, der på en skærm kan 
klædes på som pebling, degn eller præst, med 
alle slags fagter og mimik prøver at lokke dig til 
at blive ”interaktiv” og trykke på knapperne. Eller 
når Jacob Haugaard midt i sit kursus i århusiansk 
beder dig om at gøre, som han siger, nemlig gen-
tage på århusiansk, hvad han har sagt. Den slags 
”verfremdung” er befriende.

Udstillingen er et helhjertet forsøg på at sam-
le ’den fortællende udstilling’ fra 1970’erne og 
1980’erne op i en nutidig klædedragt. Dristigt 
gået af et museum, som ellers har sin spidskom-
petence i en helt anden boldgade, nemlig i interi-
ørudstillingen, som de mestrer til perfektion i Den 
Gamle By, hvor man overalt i det store frilands-
museum fornemmer, at beboerne lige har forladt 
stuer, boder og værksteder.

Aarhus fortæller er titlen, og det skal tages 
bogstaveligt, for der er mange stemmer og leven-
de billeder undervejs til at fortælle historien – 
meget professionelt gjort af gode skuespillere og 
dygtige AV-folk.

 Det første tab-
leau. Aros for 1200 
år siden. Den erfarne 
museumsgæst vil 
genkende f.eks. den 
plankebrolagte vej fra 
vikingeudstillingen 
med den originale vej 
på Skt. Clemens Torv 
i Aarhus.
Foto: Ole Strandgaard

 Den unge mand på skærmen i middelalderaf-
snittet prøver med herlig pantomime at få os i 
gang med at trykke på skærmen og klæde ham 
på med peblinge-, degne- eller præstetøj. Han 
lægger også ansigtet i de rette folder afhængigt 
af, hvad du vælger.
Foto: Ole Strandgaard
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Der er selvfølgelig ting, der kunne forbedres. 
F.eks. kniber det af og til med at bruge selve 
berettermodellen. Der mangler de tillokkende 
visuelle spor, som skal få dig til nysgerrigt at gå 
videre op ad spændingskurven. F.eks. virker det 
fantastiske lokomotiv mere som en kulmination i 
fortællingen, frem for det point of no return, der 
skal sende dig videre i udstillingerne hen mod 
kulminationen.

Det kan også knibe lidt med anslaget og den 
visuelle præsentation. Anslaget kunne være at 
sætte fuld bengalsk belysning på den flotte model 
af Aarhus By i udstillingsvinduerne ud mod gaden, 
som man ikke rigtigt får øje på nu på grund af 
generende reflekser. Præsentationen kunne være 
fængende visuelle highlights fra fortællingen (lige-
som i film-trailers) i den lidt kedsommelige forhal, 
så du er forberedt, når den magiske elevator og 
tidsmaskine tager over og sender dig på eventyr.

Stor ros for udstillingens gode tekster. Den 
Gamle By har virkelig lyttet til Margareta Ekarv 
m.fl., som siden 1991 har prædiket for bedre 
formulerede og mere poetiske udstillingstek-
ster – desværre uden den store succes ellers i 
den danske museumsverden. Udstillingen er med 
sine mange fortællende greb i både ord, billeder 
og valg af genstande dejligt anderledes end den 
kølige, strømlinede æstetik, som det seneste tiår 
ellers ofte har budt på, f.eks. i Danmarks Oldtid 
på Nationalmuseet. 

En anmelder som denne, der har boet i Aarhus 
i mere end 10 år, føler sig hjemme i Aarhus For-
tæller. Han savner kun to ting: Lyden af havnens 
tågehorn, som om natten kunne høres over det 
meste af byen. Og så en rigtig gul Aarhus-spor-
vogn i stedet for den lidt pauvre papmodel, der 
nu er stillet op. Men måske kunne det næste pro-
jekt for Den Gamle By være at anlægge en Aar-
hus-sporvej med de gamle vogne fra indgangen 
og til det nye 1900-tals-kvarter?

Litteratur
Carlsson, Göran og 
Per-Uno Ågren: Utstäl-
lningsspråk. Stock-
holm 1982.
Ed, Björn, Elisabeth 
Olofsson og Marga-
reta Ekarv: Smaka 
på orden. Carlssons, 
Stockholm 1991.
Strandgaard, Ole: Mu-
seumsbogen, kapitel 11 
og 12, Forlaget Hikuin, 
2010.

 Det er ikke alle 
de talende tavler, der 
er med skuespillere. 
I den moderne afde-
lings præsentation af 
kulturlivet i Aarhus 
får du den ægte vare, 
det være sig Thomas 
Helmig eller som her 
Svend Aage Madsen.
Foto: Ole Strandgaard

 Rangerlokomoti-
vet bygget på Frichs 
fabrikker i Aarhus i 
1920 er herligt ”leven-
degjort” med kunstig 
damp og prustende 
lyde som en olm tyr.
Foto: Ole Strandgaard
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Udstillinger
Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. Følg med på 

danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

I en tid, hvor rejselivet var de færreste 
forundt, satte Simon Spies charter-
rejsen på dagsordenen som en af de 
første. Med hans egne ord handlede 
det om at sælge oplevelser og arran-
gere folkevandringer, så almindelige 
mennesker kunne rejse ud, få sol på 
maven, blande kromosomer og se den-
ne verden – før den næste. Udstillingen 
fortæller om Simon Spies, der fra en 
tidlig alder ikke ville lade sig begræn-
se, og som livet igennem udforskede, 
udfordrede og overskred grænser, 
både bogstaveligt og i overført betyd-
ning. Den fortæller om direktøren og 
den progressive forretningsmand, der 
var en kreativ iværksætter allerede i 
barndommens Helsingør, på trods og 
på tværs.  Den tegner et billede af et 
søgende, sammensat og usædvanligt 
menneske, der livet igennem både 
søgte ud i verden og ind i sindets krin-
gelkroge, gjorde det umulige muligt og 
havde et hidtil uset talent for selvisce-
nesættelse. 

2.6.17–31.5.19 

H E L S I N G Ø R BY M U S E U M

 Foto: Helsingør Bymuseum / Rolf Olsson

I år fylder Frømandskorpset 60 år, imens 
Langelandsfortet har eksisteret i 20 
år, og dermed er et af Europas ældste 
koldkrigsmuseer. Det markeres med en 
udstilling om korpsets første tid og om 

opstarten i juni 1957. I militære kredse 
hører man mange historier om, hvordan 
de danske frømænd har været brugt 
under den kolde krig, men det er næsten 
umuligt at dokumentere historiernes rig-
tighed. “Og hvordan dokumenterer man 
i øvrigt, at en dansk frømand har ligget 
på bunden af havnen i Leningrad? Hvis 
han da altså har gjort det?” spørger mu-
seumsleder Peer Henrik Hansen. Det og 
meget andet forsøger museet at fortælle 
om i udstillingen.

Permanent udstilling

KO L D K R I G S M U S E U M L A N G E L A N DS FO R T

 Foto: Koldkrigsmuseum Langelandsfort

Simon Spies 
Helsingørdrengen 
der fik vinger

Frømandskorpset 
barn af den kolde krig
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H O L ST E B RO KU N ST M U S E U M

Ny særudstilling fortæller om oldtidens 
Middelfart og op igennem historien 
med nedslag i samme perioder, som 
DR’s Historier om Danmark. Museet 
udstiller stenalderfund fra Middelfart 
og gravgaver fra jernalderen ved Bren-
derup og fortæller historier om Mid-
delfart Kommune frem til i dag. Blandt 
disse er en skat i form af en brudekro-
ne og et guldkors, der formentligt blev 
gemt under reformationen, og ”nul- og 
kvartbøsser” til arbejdstidskontrol 
fra fabrikken NKT, der viser, hvordan 
industrialiseringen forandrede byens 
rytme i 1800-tallet. Historien om nu-
tiden vises bl.a. i syv korte film, hvor 
gymnasieelever har interviewet ældre 
middelfartborgere om livet i 1940’erne 
og 1950’erne.

9.6–21.10.17

M I D D E L FA R T M U S E U M

G LY N G Ø R E KU LT U R STAT I O N 
& SA L L I N G  M U S E U M

 Foto: Alex Zwalen. Ardoras (2016)

Plein air kommer af fransk for fri luft. 
Friluftsmaleriet har rødder langt tilba-
ge i kunsthistorien, men blev særligt 
fremherskende med de franske im-
pressionister, der i sidste halvdel af 
1800-tallet dyrkede lysets påvirkning af 
farverne og motivet. Mange kunstnere 
mødes stadig for at dyrke friluftsmale-
riet og holde traditionen i live. Salling 
Museum har inviteret en række danske 
og udenlandske kunstnere til Salling, 
hvor de har malet ude i naturen om-
kring Limfjorden. Udstillingen viser 
resultaterne af kunstnernes arbejde. 

23.6–22.10.17

Kønnet er normalt én af de faste katego-
rier, vi definerer os selv og andre ud fra. 
En del unge deler ikke den opfattelse, 
men opfatter kønnet enten som noget 
mere nuanceret og flydende end det 
traditionelle todelte system. Eller at køn-
net er en kasse, en samfundsmæssig og 
kulturel konstruktion, der begrænser den 
enkeltes udfoldelsesmuligheder og iden-
titet. En begrænsning, som mange unge 

arbejder på at nedbryde. På udstillingen 
Q* Flydende Køn afbilder fotograf Lærke 
Posselt mennesker, der har valgt at træde 
uden for de traditionelle kønskategorier. 
Begrebet ’queer’ benyttes af mange af 
dem, der ikke føler sig tilpas inden for de 
traditionelle kønskategorier. LGBT er på 
det seneste blevet udvidet til LGBTQ*. 
Q’et står for queer, og stjernen indikerer, 
at ’queer’ er et paraplybegreb for mange 
minoriteter. Det er disse unge, som Lærke 
Posselt portrætterer i Q* Flydende Køn.

8.4–17.9.17

 Q* 
 Flydende Køn

 Foto: Lærke Posselt

 Historier om Middelfart

Glyngøre Plein Air
2017
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Hvordan blev Danmarks rolle som koloni-
magt skildret i kunsten for 100 år siden, 
og hvordan bearbejdes den i samtidskun-
sten i dag, 100 år efter vi solgte de Vest-
indiske øer til USA? Den kommende ud-
stilling på Gl. Holtegaard samstiller ældre 
og samtidig kunst og søger at aktualisere 

og perspektivere de temaer, som er fulgt 
i kølvandet på vores fælles kolonihistorie. 
Udstillingen præsenterer ældre værker og 
kulturhistorisk materiale samt samtids-
kunst fra ind- og udland. Det nostalgiske 
og romantiserende blik på de eksotiske, 
fjerne kolonier bliver præsenteret som 
et historisk afsæt for samtidskunstens 
mere dramatiske og kritiske fortællinger. 
Ældre og samtidig kunst vil på den måde i 
samspil aktualisere historien og perspek-
tivere emner som nationalfølelse, race og 
slaveri. 

25.8–30.12.17

G L .  H O LT EG A A R D

 Kolonihistorier
 magt og afmagt

I århundreder var Nordsøen frygtet 
af søfolk. Havet kunne være barsk og 
strømforholdene svære at beregne. 
Et skib kunne let komme ud af kurs. 
Kom man først i problemer, kunne 
den sandfyldte brænding hurtigt slå et 
skib til vrag. En række lydfortællinger, 
som kan findes på www.jernkysten.dk, 
fremmaner de barske historier om livet 
og døden ved den jyske jernkyst. På 
fem autentiske steder – der hvor histo-
rien fandt sted, fra Harboøre til Hvide 
Sande, kan man høre om strandinger 
og redningsvæsen. Om redningsmænd, 
fremmede søfolk, passagerer og lokale, 
som oplevede de dramatiske begiven-
heder på nærmeste hold. Ved Flyvholm 
Redningsstation bliver vi taget med 
tilbage til den store ulykke på Harboøre 
i 1893. På Strandingsmuseet kan man 
høre om forliset af to store engelske 
orlogsskibe en julenat i 1811.     

Permanent tilbud

L E M V I G M U S E U M,  R I N G KØ B I N G-S KJ E R N 
M U S E U M O G  ST RA N D I N G S M U S E E T

Jernkysten

Den stille uro prægede den danske maler 
Immanuel Ibsen (1887-1944). I 1930’erne 
malede han sin nære motivverden: op-
stillinger på bordet og udsigter fra vin-
duet. Kontraster, asymmetri og ulmende 
farvespil kendetegner værkerne. I 1943 
flygtede han til Sverige med sin jødiske 
hustru og døde der i 1944. Ibsen havde et 
hårdt liv, sled med sine værker og havde 
svært ved at sælge. Men han havde afgø-
rende betydning for efterfølgende gene-
rationer af kunstnere som fx Ejler Bille, 
Asger Jorn, Erik Hoppe og yngre kunstne-
re som Jesper Christiansen. Ibsen måtte 

i lange perioder arbejde som vognmaler 
om dagen og hellige sig maleriet om afte-
nen i skæret fra det elektriske lys. Det er 
ud af denne nødvendighed, at hans mest 
karakteristiske og bedste malerier blev 
til. Denne metode tvang ham til at slippe 
naturens farver og i stedet arbejde med 
en mere idébaseret kolorit. Han malede 
ikke naturens træer, buske og solskin, 
men de bitte små form- og farvemæssige 
forskelle i verden omkring ham. Udstil-
lingen viser nye kunstneriske vinkler på 
Ibsen samt værker fra Ibsens slægt, som 
publikum ikke før har haft mulighed for at 
se. Flere hundrede breve, der ejes af Ib-
sens barnebarn, kaster nyt lys over Ibsens 
liv og tanker.

10.9.17–7.1.18

N I VA AG A A R DS M A L E R I SA M L I N G

 Immanuel Ibsen
 Stille Uro 

 Opstilling med rød baggrund, 1940. 
Deponeret på Nivaagaards Malerisamling af 
Louisiana Museum of Modern Art

 C. W. Eckersberg, Korvetten Najaden i 
sundet venter fregatten Bellona, ca. 1834. 
Foto: Nivaagaards Malerisamling
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Til september åbner ARKEN en stor udstil-
ling med helt nye værker af billedkunst-
neren Michael Kvium. I en gigantisk tota-
linstallation folder Kvium vores samtids 
begivenheder ud på et bagtæppe af cir-
kusstriber og inviterer indenfor i CIRKUS 
EUROPA. I sine portrætter af forvrængede 
og deforme menneskelignende skabninger 
peger Michael Kvium på det moderne livs 

konsekvenser og fejlslutninger, og i udstil-
lingen er motivernes politiske aktualitet 
tydeligere end nogensinde før. Europa, 
det historiske centrum for hele den 
vestlige civilisation, er i rampelyset med 
evige nyhedsstrømme af krig, terror, kli-
maforandringer, flygtningekriser og andre 
katastrofer, der fylder sendefladerne og 
underholder på lige fod med alverdens 
reality shows. Vi er midt i et cirkus - en 
sensationel forestilling.

2.9.17–14.1.18

A R K E N

 Cirkus Europa

En halsbåndsmus på jagt i bunden af 
en skraldepose, et gammelt birketræ 
indhyllet i et nyt skolebyggeri og svale- 
unger, der hviler på en vanddrukken 
cykel, hevet op af Aarhus Å. I billeder 
og tekster fortæller udendørs udstil-
lingen om det liv, som leves lige for 
øjnene af os, foreviget af aarhusianere 
og gæster, som har indsendt mere end 
2500 fotos til fotokonkurrencen. De 
100 bedste fotos er udstillet langs åen 
ved Mølleparken. Udstillingen er gratis 
og åben 24 timer i døgnet, da der er lys 
på billederne om natten. Jyllands-Po-
sten har støttet projektet med en 
gratis udstillingsavis, der kan hentes i 
formidlingspavillonen i Mølleparken. 

26.5–22.10.17

N AT U R H I STO R I S K M U S E U M 
A A R H U S O G  L I F E  E X H I B I T I O N S

Habitat:Aarhus

Glas blev engang brugt til vinduer, til 
vaser, til briller. På årets internationale 
Young Glass udstilling eksperimen-
terer unge kunstnere med video og 
procesorienterede værker, skaber 
alkymistiske transformationer og nye 
effekter side om side med glaskunstens 
klassiske teknikker. YOUNG GLASS er 
en prestigefuld konkurrence og et 
markant pejlemærke for den helt unge, 
internationale glaskunst. Ambitionen 
er, at vise det helt aktuelle og under-
støtte den videre udvikling. Blandt 326 
ansøgere er der i år 57 kunstnere fra 18 
lande repræsenteret i udstillingen, som 
er en del af Aarhus Europæisk Kultur-
hovedstad 2017.

10.6–29.10.17

G L AS M U S E E T E B E LTO F T

 Young Glass 2017

 Michael Kvium, Stand Up Comedy, 2016
Foto: Anders Sune Berg

 Foto: Luba Bakičová

 Foto: Claire Chevalley
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med 

på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

Shibboleth

Sideløbende med sin kunst-
neriske praksis har Claus Car-
stensen siden 1975 opbygget 
en samling, der spænder vidt 
fra malerier og fotografier 
over arkivalier og mere eller 
mindre indforståede udveks-
linger med kunstnerkolleger 
til kitsch og memorabilia med 
helt personlige historier. Den 
omfattende samling er tidlige-
re blevet præsenteret under 
overskriften Shibboleth. Bogen 
af samme navn indeholder 
gengivelser af alle værker 
og genstande i Carstensens 
samling samt billeder fra såvel 
hans egne præsentationer 
som udstillingen på Esbjerg 
Kunstmuseum. Udgivelsen 
fungerer således dels som en 
dokumentation af udstillings-

præsentationerne, dels som et 
samlet visuelt vue over Car-
stensens indsamlingspraksis. 
Samtidig forankrer bogens to 
forskningsartikler Carstensens 
samling i overordnede teori-
er om kunstnersamlinger og 
kunstneren som samler.

Red. Claus Carstensen med bidrag 
af Anne Gregersen, Inge Merete 
Kjeldgaard og Christiane Finsen 
Shibboleth 
Esbjerg Kunstmuseum

Plakater fra Europa

Igennem en ny og en ældre 
plakat fra samtlige 56 lande i 
Europa, fortæller bogen Hvad 
er Europa? Plakater fra en 
verdensdel om de begiven-
heder, der har udspillet sig 
i tidsrummet mellem de to 
plakater og om det enkelte 
lands udvikling. Plakaterne 
stammer fra Dansk Plakatmu-
seums allerede eksisterende 
samling og fra en aktiv ind-
samling, hvor især de nyere 
plakater er indhentet fra hele 
Europa i tæt samarbejde med 
de enkelte lande, der dermed 
har fået muligheden for aktivt 
at tilkendegive, hvordan de 
gerne vil præsentere sig selv 
for omverden i dag. Der er tale 
om politiske plakater, turist-
plakater, propagandaplakater, 
teaterplakater, reklamepla-
kater, mobiliseringsplakater, 
kampagneplakater, festivalpla-
kater, filmplakater, transport-
plakater, museumsplakater og 
valgplakater.

Elsebeth Aasted Schanz 
Hvad er Europa? Plakater fra  
en verdensdel 
Dansk Plakatmuseum i Den  
Gamle By 

 Shibboleth

Kunsten som 
magtmiddel

Kunsten var et effektivt red-
skab i iscenesættelsen af 
den enevældige kongemagt i 
Europa i 1600- og 1700-tallet. 
Bogen fortæller om konger, 
der var storforbrugere af 

kunst og bestilte malerier, 
skulpturer og pragtpalæer hos 
tidens fremmeste kunstnere 
og håndværkere. I enevældens 
første mange år var Frankrig 
et af Europas mest indflydel-
sesrige lande, og det franske 
hof blev efterlignet overalt. 
Den franske mode og smag 
bredte sig frem til 1700-tallets 
sidste årtier, men så skyllede 
bølger af nationalisme ind over 
Danmark. I 1800-tallet kom 
de hjemlige kunstnere i høj-
sædet, og de udlændinge, der 
havde spillet afgørende roller 
i den danske kunsts udvikling, 
blev ligefrem forsøgt skrevet 
ud af historien. Alene, fordi de 
ikke var danske.

Ulla Kjær  
Fransk elegance og dansk snilde – 
fransk-danske kunstforbindelser i 
den danske enevældes tid 
Syddansk Universitetsforlag
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Louisiana
Arkitektur og Landskab

Kunstmuseet Louisiana blev 
grundlagt af Knud W. Jensen 
og åbnede for publikum i 
1958. Historien om museets 
tilblivelse fortælles nu af den 
amerikanske arkitekt og for-
fatter Michael Sheridan. Det 
er historien om et museum, 
der er vokset organisk i takt 
med udviklingen i tidens kunst 
og publikums ændrede for-
ventninger. Det er den første 
detaljerede kortlægning af 
historien om Louisiana med ny 
viden om husets arkitektur og 
om stifterens idérigdom.

Michael Sheridan 
Louisiana. Arkitektur og Landskab 
Louisiana og Strandberg Publishing

Lommebog om 
smykker

I 1968 designede Vivianna To-
run Bülow-Hübe en broche for 
Georg Jensen. Selv kaldte hun 
det for Uendelighedssymbolet, 
men i folkemunde blev det 
Moebius efter matematikeren 
af samme navn, der beskrev 
Moebiusfænomenet: en rek-
tangulær flade hvis ender er 
drejet 180 grader i forhold til 
hinanden og samlet, så der 
kun er én flade. Smykket er 
blandt de, som er beskrevet 
i den seneste Lommebog fra 
Den Gamle By i Aarhus. Bogen 
er baseret på udstillingen 
Smykkeskrinet, der viser en 
unik samling på næsten 1000 
smykker, fremstillet af en 
række af det 20. århundredes 
bedste danske smykkedesig-
nere.

Jens Ingvordsen 
Smykker 
Den Gamle By

På tur i Danmarks 
historie

Slots- og Kulturstyrelsen har 
i samarbejde med landets 
museer udvalgt 47 historiske 
cykel- og vandreture. Nu får 
man mulighed for at vandre 
i kongens krudtproduktion 
i Frederiksværk, cykle med 
nonner og munke i Søhøjlan-
det eller tage med på udflugt 
i Gudenåens industrieventyr, 
hvor man kan gå i pramdra-
gernes fodspor. Projektet er 
et initiativ under ”Historier om 
Danmark” og kan erhverves på 
print og via web.

På tur i Danmarks historie 
www.historiskatlas.dk 
Gads Forlag

 Foto: På tur i Danmarks historie

Det påklædte hjem

vægbeklædning, møbelbe-
træk, gardiner, gulvtæp-
per, hynder, pyntetekstiler, 
dækketøj og sengetøj, både 
det man ligger i og sengens 
beklædning. Bogen fortæller 
boligtekstilernes udviklings-
historie med et bredspektret 
perspektiv, der også omfatter 
den tid og det samfund, teks-
tilerne er knyttet til. Engang 
tjente tekstiler som kompen-
sation for dårlig boligteknolo-
gi, de varmede og skærmede 
for kulde og træk. Tekstiler 
har været brugt som rumud-
smykning, har kommunikeret 
status og rang og var en kapi-
talplacering. Med tekstiler har 
man skabt komfort, skønhed 
og hjemlig hygge. I dag bruges 
boligtekstiler ikke mindst som 
tilbehør i de hurtigt skiftende 
boligmoder.

Luise Skak-Nielsen 
Det påklædte hjem 
Historismus

Næsten uadskilleligt hører 
boligtekstiler sammen med 
hjemmets indretning, brug og 
miljø, hvilket er hovedtemaet 
i Det påklædte hjem. Bogen 
handler om boligtekstilernes 
skiftende brug, funktioner, 
roller og udbredelse, om 
udseende, mode, stil og pro-
duktion – men også om fravalg 
og begrænsninger. Helt kon-
kret handler det om stuens, 
bordets og sengens tekstiler: 

Håndskrevne 
opskrifter fra 
herregårdskøkkenet 
Ottilies Kogebog

Fra 1918-24 tjente Ottilie 
Olesen som husjomfru i her-
regårdskøkkenet på Gammel 
Estrup. I de år var hendes 
vigtigste arbejdsredskab en 
bog med over 200 håndskrev-
ne opskrifter på alt fra stegte 
fasaner og agerhøns til blod-
pølse, leverpostej og bageop-

skrifter, som hun havde samlet 
og nedskrevet gennem sine 
mange år i herskabelige køkke-
ner. I Ottilies Kogebog danner 
opskrifterne udgangspunkt for 
fortællingen om maden, hus-
holdningen og menneskene på 
herregården omkring forrige 
århundredeskifte. Mange af 
museets gæster har gennem 
tiden smagt kagerne i her-
regårdskøkkenet, bagt efter 
Ottilies opskrifter. Nu kan 
man prøve kræfter hjemme i 
køkkenet med et udvalg af de 
originale opskrifter. 

Marie Aaberg Andersen og  
Jytte Møller Nielsen  
Ottilies Kogebog 
Udgivet af Gammel Estrup –  
Herregårdsmuseet
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Nationalmuseets direktør Rane Willerslev 
interviewet af Annesofie Becker.

Læs s. 10

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

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

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


