
Årets Etnologisk Forum er inspireret af fænomenet TED-talks og sætter via korte, skarpe oplæg fokus på tre aktuelle 
temaer: KROPPEN, MUSIK samt MENNESKER & NATUR. Under de tre hovedtemaer præsenteres aktuelle projekter fra 
både forskningen, museumsverdenen samt private og offentlige organisationer. 

Ønsket med årets forum er at vise bredden i den etnologiske praksis, byde på masser af inspiration og på interessante 
pointer præsenteret gennem alt fra store forskningssatsninger til projekter baseret på frivillighed og selvstændighed.

Etnologisk Forum 2014 afholdes fredag den 24. oktober og finder i år sted på i Multisalen (lokale 21.0.54) på KUA, 
Karen Blixens Vej 1, 2300 KBH S.

Billetter til Etnologisk Forum koster 250 kr. og inkluderer frokost og øvrig forplejning i løbet af dagen. Billetter kan 
købes indtil den 10. oktober via websiden billetto.dk/etnologisk-forum-2014 

Etnologisk Forum er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor etnologer fra forskellige steder mødes til socialt og 
fagligt samvær, udveksling og inspiration. Arrangementet henvender sig til alle med baggrund i etnologi, dog særligt 
færdiguddannede etnologer. Etnologisk Forum er uafhængig af teoretiske skoler, og har en åben tilgang til etnologien 
som praktisk og fagligt felt. Etnologisk Forum er et alumneinitiativ og arrangeres af færdiguddannede og studerende 
etnologer. 

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen 
Etnologisk Forums styregruppe 
Birgitte Lysgård Pedersen, Pil Lundsager Hansen, Line Jørgensen, Marie Louise Melgaard, Kirstine Fjeldgaard Hansen 
og Beate Sløk-Andersen.

Kontakt: etnologiskforum@gmail.com

EtnoLogiSK ForUM 2014 - Etno tALKS
Etno Talks

Billetter, tid og sted

Hvad er Etnologisk Forum?



Indskrivning

Velkomst og nyt fra styregruppen

TEMA 1: MENNESKER OG NATUR
Maria Maarbjerg, etnolog: Smagen af koliv med udsigt 
Majken Fosgerau Salomonsen, etnolog og naturvejleder på Samsø naturskole: natur er det evige sort 
nathalia Brichet, post. doc. på Etnologi: guld og grønne skove 

Pause

TEMA 2: KROPPEN
Anette Stenslund, PhD-stipendiat på Medicinsk Museion: Metascent – en udstilling om menneskets duft
Jonas Winther, PhD-stipendiat på Etnologi: Eksperimenter med livsstil
Anne Folke Henningsen, Adjunkt på Etnologi: Konfigurationer af menneskekroppe i Etnografisk Samling

Frokost

Nyt fra instituttet og rundvisning på det nye KUA2 v. Signe Mellemgaard

TEMA 3: MUSIK
Marie Sandberg, lektor på Etnologi: Eurovision Song Contest – en indgang til at studere europæiske kontroverser 
Siri Bonde, etnolog: Fangirls, formidling og kulturarven: Et studie af Danmarks rockmuseums formidling af fankultur i et 
kønsperspektiv
Kamilla Hjortkjær, museumsinspektør på greve Museum: Kan du høre historiens vingesus?

Pause

Keynote: Mikkel thelle, adjunkt på Dansk Center for Byhistorie: Mistænkelige kroppe. om følelser og rum i kulturhistorien.

Vin og snacks 
Evt. fælles middag på en restaurant i nærheden for de, der er interesserede (kræver ikke tilmelding).  

Program
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Smagen af koliv med udsigt 
Urbanisering, industrielt landbrug og skarpt opdelte by- og landzoner betyder, at de fleste møder mellem 
dyr og mennesker i dagens Danmark finder sted ved middagsbordet, når mennesker spiser kød. Hvad 
betyder det for vores oplevelse af kødet, at vi og dyrene er flyttet fra hinanden? Er dyret på marken det 
samme som dyret på tallerknen? Dette oplæg handler om relationen mellem dyr og mennesker, når 
dyret er kød. 

Natur er det evige sort 
Jeg vil med udgangspunkt i små eksempler fra mit arbejde på Samsø som naturvejleder og etnolog 
reflektere lidt over menneskers brug af naturen, samt hvorfor og hvordan det er interessant for etnologer.

Guld og grønne skove 
Midt under den danske sommer fandt jeg vanter, vandrestøvler og skibukser frem for sammen med en 
biolog og en kemiker at begive mig mod grønlands sydspids. Målet med dette feltarbejde var sammen med 
de udsendte videnskabsfolk og en gruppe lokale arbejdere at forestå og tilse et stort oprydningsarbejde, 
efter at guldminen Nalunaq beliggende i den smukke Kirkespirsdal afsluttede sin minedrift sidste år.
En af de tråde jeg vil tage op i denne præsentation er, hvordan man forstår og udforsker en sådan 
industriel aktivitet, som uvægerligt blander natur og kultur i langt højere dosis, end vi (måske) er 
skolet til at forstå og begrebsliggøre. Hvordan kan vi som kulturhistorikere fx indsamle og udstille den 
slags foretagender på hhv. et kulturhistorisk museum og et naturhistorisk museum, som opdelingen i 
museumslandskabet vil det i dag? og hvilke genstande, historier og analyser kan fortælle interessante 
historier om de sammenvævede forarbejdninger af natur og kultur, som minedrift udgør?

TEma 1: mENNESKEr og NaTUr

Maria Maarbjerg, etnolog:

Majken Fosgerau Salomonsen, etnolog 
og naturvejleder på Samsø naturskole:

nathalia Brichet, post. doc. på Etnologi:



TEma 2: KroPPEN

Anette Stenslund, PhD-stipendiat på 
Medicinsk Museion:

Jonas Winther, PhD-stipendiat på 
Etnologi:

Anne Folke Henningsen, Adjunkt på 
Etnologi:

Metascent – en udstilling om menneskets duft
Er du en af dem, der fniser lidt indvendigt, når du gennemgår dit mentale katalog over dufte, du har oplevet 
gennem livet? Eller bliver du tacklet af minder – duftminder – og føler dig hensat til en anden tid og sted, inden 
du rigtigt når at tænke dig om? Eller er lugt så tabuiseret for dig, at du helst vil undgå at forholde dig til emnet?
Lugt kan være både intimiderende, invaderende og svær at undslippe. Vi inhalerer alle lugt på daglig basis, og alle er 
vi mere eller mindre ufrivillige vidner til lugt. Alligevel tænker vi sjældent eksplicit over hvordan den olfaktoriske 
æstetik indvirker på os. På den eksperimentelle udstilling Metascent kunne man over sommeren få lejlighed til at 
dvæle ved menneskets duft i flere afskygninger. Duftsymptomer fra den syge krop og duftspor fra den raske krop 
var indsamlet og gjort tilgængelige for besøgendes næser. Kurator og kultursociolog Anette Stenslund kommer og 
fortæller om tankerne bag dette udstillingsprojekt, der udspringer af hendes ph.d.-afhandling Lugten i galleriet.

Eksperimenter med livsstil
Ved at observere et videnskabeligt interventionsstudie om fysisk aktivitet beskriver Jonas Winther, hvordan 
kroppe bundet i forskellige livshistorier, erfaringer og hverdagsliv går i forbindelse med biomedicinske 
forskere, standarder og teknologier. Vi skal se nærmere på, hvordan interventionsstudiet kan forstås som 
et socialt eksperiment, og hvad det kan betyde for forståelsen af sundhedsfremme og forholdet mellem 
livsstilsintervention og -rutine. Feltarbejdet er et led i et igangværende ph.d.-projekt

Konfigurationer af menneskekroppe i Etnografisk Samling
overgreb, stereotypi, formidlingsværkstøj, levendegørelse, livløshed, uhygge, menneskeliggørelse, 
ubekvem kolonial kulturarv, komiske og lidet overbevisende dukker. Associationerne kan være mange og 
sammensatte, når tanken kredser om de - afstøbte eller skulpterede - mannequiner, der ofte bruges til at 
illudere menneskekroppe i etnografiske udstillinger. På baggrund af et kort historisk rids reflekteres videre 
over potentialer og problemer ved brug af etnografiske mannequiner i udstillinger.



TEma 3: mUSIK

Marie Sandberg, lektor på Etnologi:

Siri Bonde, etnolog: 

Kamilla Hjortkjær, museumsinspektør 
på Greve Museum: 

KEYNoTE: 

Mikkel Thelle, adjunkt på Dansk Cen-
ter for Byhistorie: 

Eurovision Song Contest – en indgang til at studere europæiske kontroverser 
Eurovision Song Contest (ESC) er et af de mest populære live-tv shows i Europa. Siden 1956 har ESC været en 
årligt tilbagevendende begivenhed, som har tiltrukket flere hundrede millioner seere på verdensplan. ESC er 
ikke kun en festlig sangkonkurrence for populærmusik; kigger man lidt nærmere på løjerne, udspiller der sig 
såvel på, som foran og udenfor scenen en række kontroverser: fra nye konfigurationer af alternative kroppe 
og Europa-geografier til en forstærkelse, eller måske ligefrem en ’legen kispus’ med nationale og etniske 
stereotyper. Oplægget vil skitsere, hvordan et populærkulturelt fænomen som ESC, kan danne en indgang til 
analyse af europæiske grænser og kulturelle processer i et Europa udfordret af finanskrise, migrationsstrømme 
og forholdet til ’Øst’.

Fangirls, formidling og kulturarven: Et studie af Danmarks rockmuseums formidling af fankultur i et 
kønsperspektiv

Kan du høre historiens vingesus?
Brug af lyd i udstillingen i et kulturhistorisk museum kan tilføje noget særligt, men normalt er lyd ikke 
prioriteret på samme måde som det visuelle på museerne. Når du bruger lyd i udstillingen, kan lyden til 
tider stå alene, og den kan endda ses som en immateriel genstand svarerende til de traditionelle fysiske 
museumsgenstande. På Greve Museum har vi i de seneste år arbejdet med at bruge lyd i formidlingen af 
kulturhistorien - bl.a. har lyd en central rolle i to nyere permanente udstillinger.

Mistænkelige kroppe. Om følelser og rum i kulturhistorien.
Mikkel Thelle har arbejdet med produktionen af den moderne bys offentlige rum og herigennem med 
følelseshistoriske perspektiver. gennem to cases om henholdsvis mistænkeligt kød og ironisk vold i 
København omkring 1900 vil forelæsningen diskutere problemstillinger omkring følelseshistorie og 
historisering af følelser.


