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CURRICULUM VITAE                     for Anette Tonn-Petersen 
 
 
1954: Født d. 24.oktober på Frederiksberg. 
1971: Realeksamen fra Krogårdskolen, Greve. 
1973: HF-eksamen fra Frederiksberg Gymnasium. 
1975: Exam.Art. i Nordisk Arkæologi på Forhistorisk Arkæologisk Institut, KBH. Universitet. 
1984: Mag. Art. i Europæisk Etnologi, KBH. Universitet. 
 
 
ANSÆTTELSER OG PROJEKTER 
1982 Periodiske ansættelser på Grindsted Museum: forskning, indsamling og opbygning af nye  
- 1986 permanente udstillinger:  "Jæger og Bonde" 1984 og "Hedebonden" 1986. (se publ.) 
1985 Projektansat ved Århus Amstmuseumsråd, Pilotprojekt angående kortvarige undersøgelser af  
- 1986 landsbyer og kulturlandskab i henhold til museumslovens § 36a. (se publ.) 
1986 Museumsinspektør på Grindsted-Vorbasse Museum. 
- 1993 Her bl.a. ansvar for udstillinger og særudstillinger, bygninger, haver og div. løbende sager.  

Samarbejde med foreninger, samt øvrig formidling til lokalsamfund og medier. 
Projektudvikling vedrørende museumsgård anno 1930'erne, retablering af smedie, markeds-    

  og gøglermuseum samt oplæg til 3-årigt forskningsprojekt om egnens historie i 1000 år.  
1992  Medlem af arbejdsgruppe for etablering af et kultur- og religionsmødecenter "Globalia". 
1993 Projekt for Gentofte Kommune angående Øregaard Museum, udarbejdelse af status,      
 perspektivplan og arbejdsplan med henblik på statsanerkendelse. (se publ.) 
1993  Projekt på Jagt og Skovbrugsmuseet: Forskning og ideskitser vedrørende jægerstenalderens  
- 1994 mennesker og dragt. (se publ.) 
1994 Ideudvikling, forskning og projektbeskrivelse vedrørende et "Formidlingscenter for Identitet    
  og Kultur i Slesvig" - for en interessegruppe i Sønderjylland (Aabenraa). (se publ.) 
1994 Idegrundlag til historisk formidling på Middelgrundsfortet, samt udarbejdet samlet projekt-   

beskrivelse for Middelgrundsfortets fremtid som offentligt besøgscenter - for Forsvars-    
ministeriets Fæstnings- og Natursekretariat. (se publ.) 

1994  Skindgarvnings- og skindfarvningsforsøg med okker - for Jagt- og Skovbrugsmuseet  
udført i Lejre Forsøgscenter. 

1995  Boligundersøgelser "Danske Hjem" - for kulturanalysebureauet Kimming /Karens Schousboe. 
1995 Forskningsprojekt  "Matrostøj, barnemode og idealforstillinger - en etnologisk dragtunder- 

søgelse" - for en række søfartsorienterede danske lokalmuseer (søfartspuljen). (se publ.) 
1995  Slagterimuseet i Roskilde. Projekt med udarbejdelse af udviklingsgrundlag for et landsdæk- 
- 1996 kende specialmuseum for slagteri-, garveri- og kølebranchen. (se publ.) 
1996:  Vestvolden. Udstilling om Københavns befæstning og tiden omkring dens tilblivelse.  

Kulturby 96, Rødovre. 
1996  Den milde kyst. Sejlende udstilling om livet langs Nordjyllands østkyst. For otte museer i    

Nordjyllands amt. 
1996 Til lands og til vands - Matrostøj. Vandreudstilling om matrostøjets historie, en udløber af 

 Søfartspuljens projekt.Udarbejdet på andelsbasis for 14-16 museer i Danmark. Eget initiativ. 
1996 Interviews, tekstskrivning samt billedredaktion af bog om sommerhuslivets glæder ved Hads  
- 1997 Herreds Kyster - for Odder Museum (samt vikar for 2. inspektør) 
1997 Projektering af nyopstilling af Bov Museum 
1997 Ideudvikling og projektering af et kultur- og naturcenter om Rold Skov. Skørping kommune.  
1998  Konsulent på Jagt og Skovbrugsmuseet: Udarbejdelse af dragter til diorama,  udfra tidligere    
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  udført projekt vedrørende jægerstenalderens mennesker og dragt. (1994 se publ.)  
1998 Projektformulering vedrørende undersøgelse af Sorø's kulturelle identitet i de sidste 50 år.  

For Sorø Museum. 
1998 Tilrettelægning og afvikling af "Den gode historie" en landsdækkende historiefortællings-   

 kampagne, for Greve Museum. 
1998 Undersøgelser og projektering af tre arbejderhaver: 1895, 1930 og 1965 ved Cathrinesminde    
  Teglværksmuseum, for Museet på Sønderborg Slot. 
1998 Vikar på Bramsnæs Museum og Arkiv. 
- 1999   
-  
UDSTILLINGER: 
1975 Udstillingsprojekt "Oldtiden på Asnæs" Lerchenborg slot. (kollektivt) 
1978 Udstillingsprojekt "Landboreformerne" Køge Museum. 
1979  Udstillingsprojekt "Den ideologiske husflid" Møn Museum. -genopstillet i 1980 (se publ.) 
1980 Udstillingsprojekt "Vordingborg 1855"  Vordingborg Museum. (se publ.) 
1984 Grindsted Museum permanent udstilling "Jæger og Bonde" (se publ.) 
1986 Grindsted Museum permanent udstilling "Hedebonden" (se publ.) 
1986 En række særudstillinger på Grindsted og Vorbasse Museer, bl.a. om haver, jagt, kartofler,  
-1993 lægeplanter og alderdom. 
1983  Forskning og udstillingsopbygning af permanent udstilling i Grindsted kirkes tårn:  
- 1989 "Kirkehistorisk samling", for Grindsted Menighedsråd. 
1990 Idé og opbygning af udstillingen: "Historien på Hovedet" i Museumscenter Billund. (se publ.) 
1991 Konsulent og arkitekt på udstillingen "Gnags på Vingerne", Skjern-Egvad Museum. (se publ.) 
1994 125 års Jubilæumsudstilling på Modemessen i Bellacentret - for hatteengrosfirmaet Levinsky    
  Fashion. 
1996 "Vestvolden". Udstilling om Københavns befæstning og tiden omkring dens tilblivelse. For 

 Kulturby 96, Rødovre. 
1996  "Den milde kyst". Sejlende udstilling om livet langs Nordjyllands østkyst. For otte museer i    

Nordjyllands amt. 
1996 "Til lands og til vands - Matrostøj". Vandreudstilling om matrostøjets historie, udløber af    
  Søfartspuljens projekt. Udarbejdet på andelsbasis for 14-16 museer i Danmark. (se publ.) 
1998 "Med eller mod Strømmen" en udstilling om kulturelle forskelle og ligheder i Storstrøms Amt, 
og   museernes rolle i udforskningen heraf. For de kulturhistoriske museer i Storstrøms Amt. 
1999   ”Hver tid – sine spor, landskabet fortæller historie. Permanent udstilling på Bramsnæs Museum 

og Arkiv. 
 
ANDEN FORMIDLING  
1980  Aftenskoleundervisning i Arkæologi, og Dansk kulturhistorie, dels for Lokalhistorisk forening,  
-1982  i Greve og dels på Nationalmuseet for Københavns Kommunes Aftenskoler 
1988 Skabt figurer til Grindsted-Vorbasse Museums egne udstillinger. 
1990  En dansk soldat - figur i fuld størrelse til nyt museum på Dannevirke. 
1990: Arrangeret og præsenteret Historisk Modeshow, i forbindelse med udstillingen  

"Historien på Hovedet". 
1991  Freelance på Danmarks Radio med fast udsendelse hver anden uge på P1: "Hvordan, Hvorfor,  
-1994 Hvornår - et kulturhistorisk spørgeprogram". 
1994: Sommerkursuslærer i "Mænd, mælk og mode - kvinder, kommoder og konfirmationer.     

Livsformer og livsstil" - på Danebod Højskole. 
Samt løbende: 
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1986 > Foredrag om bl.a. Dragthistorie, Dødens Kulturhistorie, Bondeliv på Heden, Folkelige   
   traditioner, Folkemusik- og Dansehistorie m.m. i aftenskole- og Folkeuniversitetsregi over  
   hele landet. 

 
 
TVÆRMUSEALE HVERV OG PROJEKTER: 
1987 Tilrettelægger og lærer på museumssommerkursus (DKM) i emnet: "Dødens og kirkegårdens  

kulturhistorie". (1 uge) 
1987 Udarbejdelse af bibliografi over kirkegårdslitteratur for Statens Museums Nævn. 
1988 Initiativtager til oprettelse af tværmuseal "Kirkegårdspulje" til udveksling af forsknings-     

resultater og registreringserfaringer angående kirkegårdene. 
1989 Udarbejdet registreringskort og vejledning til brug ved registrering af bevaringsværdige      

gravminder (distribueres af Museumstjenesten). 
1989 Koordineret fagligt årsmøde for "Nyeretidsgruppen"  (DKM) 
1990 Initiativtager til og leder af 2-dages kursus i fremstilling af figurer til udstillingsbrug    

(dragtpuljen) 
1990 Medlem af koordineringsgruppe for forskningsprojektet "Begravelsesskikke og kirkegårde i  

Danmark 1780 - 1980". 
1991 Medstifter af Jagtpulje, for samarbejde imellem museerne om jagtens historie. 
1992 Medstifter af Havepulje, for samarbejde imellem museerne om havernes historie. 
1995 Leder af emnegruppe på Formidlingsmøde i Fuglsø "Museerne anmeldt" 
 

Desuden medlem af Landbrugspuljen (indtil 1993) Havepuljen og Dragtpuljen. 
 
 
PUBLICERING: 
1979 "Folketælling Vordingborg 1855 med kommentarer"  SDS Vordingborg. (7 s. + 50 s.) 
1980 "Husflidsarbejder" i Arv og Eje temanummer "Den ideologiske Husflid" 1983. (23 s.) 
1983 Magisterafhandling: "Ideologiske og funktionelle anvendelser af folkemusikken i 
        det 19' og 20' århundrede". (225 s. upubliceret) 
1984 "Jæger og Bonde" i Mark og Montre. (8 s.) 
1985 "Spillemandens rolle" i Folk og Kultur. (52 s.) 
1986 "Museerne i bevaringsarbejdet - og lidt om Veng" i Skanderborg Museums årbog. (8 s.) 
1987 "Østjyske landsbyer", Århus amtsmuseumsråd l991. (257 s.) 
1988 "Karensminde" i Mark og Montre. (5 s.) 
1989 "Hedebonden" i Mark og Montre. (5 s.) 
1990 "Historien på hovedet - en særlig særudstilling" i Mark og Montre. (4 s.) 
1991 "Rock på udstilling" i katalog til udstilling om Gnags, Skjern-Egvad Museum. (3 s.) 
1991 "Dukkemagerens håndbog", Grindsted Museum. (77 s.) 
1992 "Nationalmuseet: Ak, hvor forandret !" i Dansk tidsskrift for Museumsformidling nr.12. (21s.) 
1993 "Den rendyrkede oplevelse" i  Danske Museer, nr.1, 1993. (4 s.) 
1993 "Øregaard Museum: status, perspektivplan og arbejdsplan"  (34 s.) 
1994   "Stenalderjægers dragt" ( 95 s.) 
1994 "Historama - Fortællested eller formidlingscenter for identitet og kultur i Slesvig". (60 s.) 
1994 "Over havet, under jorden, op i luften - men aldrig i ilden. Middelgrundsfortet." ( 46 s.)  
1995 "Matrostøj, barnemode og idealforestillinger, en etnologisk dragtundersøgelse".  

 Nyere Tid nr. 10, november 1995. (4 s.) 
1996 "Slagterimuseet i Roskilde. Et nyt museum om slagtning, garvning, køling og madkultur."  
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 ( 71 s.) 
1996  "Til lands og til vands - Matrostøj". Nordslesvigske Museer 1996. (9 s.) 
1997 "Det danske skovcenter - Rold skov" (70 s.) 
1998 Stranden kalder – bølgen lokker. At ligge ved stranden – Fritidsliv ved Odders østkyst. Odder 

Museum 1998 (285 s.)  
Samt løbende: 
1993 > Fast skribent af opslag om Hovedbeklædninger og Hår- og Skægmoder til Danmarks    

   Nationalleksikon Encyklopædien: ( ca. 35 små og to omfattende opslag) 
 
 
I ØVRIGT HAR JEG DELTAGET I: 
1975 Erhvervskursus i væveteori, Væverlauget. 
1977  AVG-kursus (alment voksenpædagogisk grundkursus) 
1979 Lederkursus i folkedans (over tre år - Danske Folkedansere) 
- følgende DKM-sommerkurser: 
1980 "Bygningsbevaring" 
1984 "Kulturlandskabsbevaring" 
1985 "En ny museumslov" 
1986 "Natur og kulturformidling" 
1988  "Udstillingssprog" 
- samt: 
1993 3 ugers studierejse til Thailand, Hong Kong og Taiwan med henblik på udstilling om 

     tradition og fornyelse i buddhisme og kristendom - projekt Globalia (se ovenf.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ortved d. 19. september 1998 


