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De danske museer har gennem mere end 200 år spillet en væsentlig rolle for formidlingen og udforskningen af
historien.
På en museumhistorisk baggrund har bogens forfattere indkredset den museale praksis i relation til
samlingerne og deres formdiling på fire forskellige museer. Det gælder Nationalmuseet, der med sine store
arkæologiske og etnografiske samlinger især fortæller om fjerne tider og egne.
Langelands Museum, der som lokalhistorisk museum er meget nærværende i det lokale, kulturelle miljø.
Arbejdermuseet, der også fungerer som et aktivt kulturhus i arbejdet med at formidle en bestemt
befolkningsgruppes historie i såvel nationalt som internationalt perspektiv.
Frilandsmuseet, der i over 100 år har formidlet forskellige sider af landbolivet med udgangspunkt i genskabte
gårde, huse, haver og landskaber. Bogen analyserer museernes praksis i relation til begreber som autencititet,
kulturarv og erindring. Museernes valg af udstillingstemaer og udstillingssprog er et andet tema i bogen, som
sættes i relief af en række undersøgelser, der lader museernes publikum komme til orde. Den museologiske
litteratur i Danmark er ikke særligt omfattende. Bogen skal derfor også ses som et forsøg på at skabe
udgangspunkt for en debat om museernes fremtid og samfundsmæssige relevans.

Danmarks Tekniske Museum byder på oplevelser for store og små, entusiaster og pilfingrer - og alle andre
interesserede i hele Danmarks teknologihistorie.
Danmarks Tekniske Museum byder på oplevelser for store og små, entusiaster og pilfingrer - og alle andre
interesserede i hele Danmarks teknologihistorie. Oplev en spændende egns historie. Rörstrand Museum
utställningar. Museum Silkeborg har fået lavet en digital rekonstruktionn af Tollundmandens ansigt.
Danmarks Tekniske Museum byder på oplevelser for store og små, entusiaster og pilfingrer - og alle andre
interesserede i hele Danmarks teknologihistorie. BEDEDAG, EN SÆRLIG DANSK BEDEDAG MED
LOKALE RØDDER. MEDARBEJDERE; FIND VEJ; Kontakt Museet: Administration Odder Museum
ligger midt i Odder by på et skønt grønt område, som er et historisk kulturmiljø med den gamle Odder Vandog Dampmølle i centrum. Oljemålning av Edith Henckel, 1880-90-tal. 2–27. Stua hadde vært på
Jubileumsutstillingen på Frogner (Kristiania. 2–31. Det var faktisk biskoppen over Sjælland, som sidst i
1600-tallet fandt på … Västerås konstmuseum ansvarar för Västerås stads konstsamling som främst består av
svensk 1900-talskonst och samtidskonst. 15. 3200 besøkende på åpningsdagen Søndag 28.
Få rabat på dit måltid efter museumsbesøget på Res… Nyhedsbrev. I kælderen finder du en af områdets
bedste restauranter. 2–29. Læs mere. Gå på udforskning og hør om universet, Solsystemet. Museum
Østjylland er en fusion mellem tidligere Kulturhistorisk Museum i Randers, Djurslands Museum i Grenaa og
Museet for Syddjurs i Ebeltoft.

