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Kære Læser!
Velkommen til årets opdatering. Det er ottende gang Vardemuseerne og Ringkøbing-Skjern Museum udsender en
fælles årbog, der beskriver noget af alt det, der sker på museumsområdet i de to kommuner.
Og som altid er årbogens indhold blandet. Denne
gang er der en hel stribe artikler, der er resultatet af 20
antropologistuderendes feltarbejde i maj måned 2017
omkring Hvide Sande. Der er fine portrætter af Skjerns
”Kornelius Blisand”, Christian Hansen og Vestjyllands
”Rembrandt”, Christen Lyngbo. Der er artikler om museernes formidling både i landskabet og inde på museerne.
Der er artikler om to forskellige flygtningelejre fra tiden

efter Anden Verdenskrig og vi fortsætter byvandringen
gennem Ringkøbings gader før og nu. Der er fokus på
jernalderens spader og deres rette brug og en artikel om
alternativ medicin for hundrede år siden – som nu giver
vore dygtige detektorfolk fund fra marken. Og så er der
som i de tidligere årgange beretninger fra museumsforeningerne om deres aktiviteter og en oversigtsartikel om
årets arkæologiske udgravninger.
Som altid kommer vi langt omkring – selvom vi holder
os inden for de to kommuners grænser. Men der er meget
historie her i Vestjylland. Og vi bliver ved med at finde nyt
om den.
God læselyst
Kim Clausen og Claus Kjeld Jensen
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Genstande på et museum
Af Holger Grumme Nielsen

Ifølge museumsloven har de danske museer fem søjler,
der er retningsgivende for museernes arbejde. De er indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.
Denne artikel omhandler, hvorledes vi på Vardemuseerne
arbejder med at indsamle genstande, registrere dem og
bevare dem for eftertiden.
Når vores gæster træder ind på museet, bliver deres
fokus og interesse forhåbentlig rettet mod de udstillede
genstande. Ser genstandene spændende ud, læser man
udstillingsteksten, og ud fra den information begynder
forskellige billeder og historier at dukke frem i hovedet, og
måske forestiller man sig, hvorledes de enkelte genstande
har været anvendt og i hvilken kontekst, de er indgået. De
færreste er dog bevidste om, at de udstillede genstande
kun udgør en brøkdel af museernes samlinger. Faktisk er
Vardemuseerne i besiddelse af ca. 75.000 genstande, men
kun ca. 2000 af dem er udstillede. Langt størstedelen befinder sig på museets magasiner. Museumsfolkene har
nemlig til opgave at indsamle genstande, der på den ene
eller anden måde fortæller om kulturhistorien i netop det
område, de dækker. Det betyder også, at genstandssamlingerne er meget forskellige. Eksempelvis er den ældste
genstand, der befinder sig i magasinet, over 8000 år gammel, mens de nyeste genstande endnu ikke har fejret rund
fødselsdag.
Det kan lyde besynderligt, at man vælger at indsamle
så store mængder genstande for derefter at bevare dem
i magasiner, der ikke er offentligt tilgængelige. Men ved
nærmere eftertanke er det nu ikke så besynderligt. Hele
omdrejningspunktet for et museum er netop genstandene
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– noget, alle museumsfolk får ind med modermælken.
Uden genstande, intet museum. For museerne indsamler
ikke bare genstandene for at stille dem på magasin. Vi indsamler genstandene for at bevare viden om dem og for at
kunne formidle vores fælles kulturhistorie til kommende
generationer. Sagt med andre ord handler det ikke alene
om at bevare vores kulturarv for eftertiden, men også om
at forske i, fortolke og formidle kulturarven til gavn for alle.
Det betyder også, at der knytter sig en række krav til det
at indsamle genstande. Således må man som museum
ikke bare indsamle de smukkeste genstande eller de mest
sjældne genstande eller måske bare indsamle mest muligt.
Nej, det drejer sig om den historie, der knytter sig til den
enkelte genstand – om det levede liv. Hermed er det også
sagt, at det ofte lige præcis er den enkelte genstands historie, som gør den interessant. For god ordens skyld skal det
dog her nævnes, at museerne også til tider indsamler genstande, hvor det er genstandens repræsentative egenskab
der er argumentet for indsamlingen, fremfor den kontekst
genstanden må have indgået i.
Kunstmalerens spisestue
Lad os prøve at kigge i museets magasiner og finde et eksempel på en genstand, der fortæller en historie. I 1985 fik
Ølgod Museum overdraget en række genstande, der havde tilhørt kunstmaleren Jens Lauritzen Thomsen, der ejede
gården Erica ved Ansager og boede i området fra 1904 til
1971. Blandt disse genstande fandtes en stor buffet og
seks spisestuestole. Men hvorfor har museet valgt at tage

imod disse genstande? Hvilke historier knytter sig til dem,
og hvem var Jens Lauritzen Thomsen?
Jens var født i 1874 i Ribe, hvor faderen var skrædder og modelsnedker. Efter eksamen på Latinskolen blev
han ansat som lærer ved Ansager og Stenderup skoler.
Under dette ophold fik han kontakt med kunstmaleren
Hans Agersnap, som ejede Ansager Mølle. Her nød den
unge Jens at komme, bl.a. fordi der på møllen var et lille
orkester, der spillede på hjemmelavede instrumenter.
Herefter blev Jens ansat på Juelsberg godskontor, hvor
han brugte fritiden på godsets store gartneri. Godsejeren

var så glad for Jens’ arbejde, at han omkring år 1900 betalte for, at Jens kunne komme til København og lære at
male. På Kunstakademiet i København blev han bl.a. undervist af professorerne Otto Bache og August Jerndorff,
og i 1903 fik han et værk antaget på forårsudstillingen på
Charlottenborg. Jens Lauritzen Thomsen rejste herefter
tilbage til Ansager for at leve som kunstmaler med fokus
på landskabsmalerier af de store vestjyske heder. I Ansager
købte han 17 ha hede, som han begyndte at opdyrke for
at anlægge en frugtplantage. Som supplement til indtægterne fra maleriet tog han forefaldende havearbejde
Jens Lauritzen Thomsen med
sin familie i spisestuen på Erica
omkring 1910. Den fine buffet og
spisestuestolene ses på fotoet.
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rundt i omegnen. Med tiden blev han desuden en dygtig
kirkemaler, der udsmykkede mange kirker og malede flere
altertavler.1
Museet er i dag i besiddelse af 53 malerier af Jens
Lauritzen Thomsen. Derfor var det ret naturligt, at museet
takkede ja til nogle genstande, der kunne kaste lys over
kunstnerens liv. Møblementet, som museet modtog, købte
Jens, mens han studerede på akademiet, og han har selv
lavet udsmykningen med blade og blomster.
Forhåbentlig kan denne lille historie tjene til at illustrere, hvorfor museumsfolk finder genstande så centrale og så
magiske. Nogle vil måske påpege, at vi bare kunne tage et
fotografi og herefter smide de pladskrævende genstande

ud. Men selvom vi godt ved, hvordan genstandene ser ud,
er det altså de originale, vi gerne vil have. Eksempelvis ved
vi alle, hvorledes de højt besungne guldhorn så ud – de er
jo rekonstrueret i størrelsesforholdet 1:1 – men de fleste
erkender vel trods alt, at det ville have været meget bedre
at have originalerne. Den ægte vare besidder en magi, som
nok så mange fotos, tegninger, beskrivelser og aftryk ikke
kan erstatte. Originalgenstanden var med i fortiden. Den
bygger bro mellem det evigt tabte og nutiden. Således
er genstanden med til at gøre fortiden konkret. Med genstandene i hånden kan man bedre bedømme størrelsesforhold, materiale og vægt. Desuden kan man bedre
bestemme genstandens funktion, når man kan vende og
dreje den og sætte den ind i lige den sammenhæng, man
har lyst til.
Endelig skal det påpeges, at det ikke kun er museumsfolk, der er genstandsfikserede. Det er i høj grad noget, der
gælder for alle folk i dag. Prøv lige at tænke på, hvor mange
ressourcer vi bruger på at få de forskellige genstande til
at stå og se helt rigtige ud i vores hjem, så vi alle får mest
ud af dem, såvel dekorativt som rent praktisk. Skulle der
stadig være nogle, der tvivler på genstandenes magi og
betydning for det moderne menneske, så er det kun at
sige: enhver, der har været i IKEA – en lørdag eftermiddag –
ved bare, at genstande er magiske. Der er simpelthen altid
mindst én ting, som man bare må have med sig hjem, fordi
man ikke kan leve uden.
Genstandene i magasinerne

Et par af spisestuestolene er her fotograferet sammen med en målestok (lineal) og det museumsnummer de er registreret under. Alle genstande bliver
fotograferet som en del af dokumentationen.
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Hvad sker der så med de genstande, der kommer ind i museets magasiner?
Det er klart, at et større logistikarbejde træder i kraft,
når 75.000 genstande skal opmagasineres og bevares
for eftertiden samtidig med, at samtlige oplysninger om
genstandenes proveniens skal registreres. Til at holde styr
på alle disse informationer har Slots- og Kulturstyrelsen,
som er den instans, der har det overordnede opsyn med

Indtastningen af sagen kan begynde. Når de overordnet oplysninger om sagen er blevet registreret, kan man klikke sig ind på de forskellige underkategorier.
Her kan man så oprette genstande, fotos, rapporter, kommunikation osv. Her er det sag nummer Ø1549, hvori malerens møbler er registreret.

museernes samlinger, udviklet en national, netbaseret database. I dette system skal museumsmedarbejderne indtaste alle de oplysninger, der knytter sig til genstandene,
hvorved programmet sørger for at alle data bliver gemt for
eftertiden.
Vender vi tilbage til vores lille eksempel med donationen af Jens Lauritzen Thomsens genstande, vil vi forsøge at give et lille indblik i det arbejde, der knytter sig til
registreringen.
Når genstande ankommer til museet, bliver de i første omgang gennemgået, renset og deres bevaringstilstand vurderet. Særligt er vi opmærksomme på, om der
fx findes borebiller, husbukke eller svamp i genstandene,
da sådanne dårligdomme vil kunne inficere museets øvrige genstande og derved starte en nedbrydningsproces.

Derfor skal næsten alle genstande i fryseren, så vi er sikre
på, at alle levende organismer er slået ihjel, inden genstanden kommer ind på magasinet. Når genstanden er blevet
rengjort, og bevaringstilstanden er stabiliseret, starter
indtastningsarbejdet.
Først oprettes en sag, hvor alle de overordnede oplysninger indtastes. Dvs. oplysninger om, hvornår sagen
er oprettet og af hvem, hvad sagen omhandler, hvordan
sagen er opstået, hvem der er ansvarlig for den osv.
Når sagen er oprettet åbner systemet automatisk en
lang række underkategorier, hvor det er muligt at registrere oplysninger om genstande, fotos, kommunikation om
sagen, aktører, der har haft med sagen at gøre, osv.
Hvis vi tager udgangspunkt i de seks spisestuestole og
buffeten, skal museets medarbejder efter at have oprettet
Genstande på et museum
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Når sagen er oprettet, begynder arbejdet med at indtaste oplysningerne om de enkelte genstande. Her er det genstand Ø10109 i sag nummer Ø1549 (Buffet).

sagen nu ind og oprette møblerne som enkelte genstande
i systemet. Buffeten og stolene får først et genstandsnummer, som også påføres genstanden. Derved er museets
medarbejder sikker på hvilke oplysninger, der passer til
den enkelte genstand. Herefter er det blot at gå i gang
med at udfylde oplysningerne om genstandens størrelse,
farve, materiale, vægt, indkomstdato, osv. Igen findes
en lang række underkategorier, hvor man kan indtaste
oplysninger om giveren, emner, der knytter sig til genstanden, og hvor genstanden befinder sig rent fysisk. Til
tider er det nødvendigt at kombinere flere oplysninger.
Eksempelvis er det praktisk, at man under beskrivelsen af
genstanden henviser til de interiørfotos fra Jens Lauritzen
Thomsens hjem, hvorpå genstanden kan ses, ligesom det
er en god idé at henvise til arkivalier eller konserveringsrapporter, der omtaler genstanden. Modsat er det under
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registreringen af de forskellige interiørfotos nødvendigt at
henvise til det inventar, museet er i besiddelse af, og hvor
det befinder sig.
Når alle informationerne er indtastet, publiceres sagen,
hvorved andre museer og den bredere offentlighed får
mulighed for at gå ind på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og finde oplysninger om alle genstande. Det betyder også, at hvis eksempelvis et museum i Nordsjælland
får lyst til at lave en udstilling om Jens Lauritzen Thomsen,
så kan de lave en søgning i systemet på emnet, og straks vil
alle informationer om genstandene dukke frem.
Holger Grumme Nielsen kan kontaktes på hgn@vardemuseum.dk
Noter
1. https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbachRefresh.do?kunstnerId=314
6&wsektion=biografi

