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Efter 17.797 indscanninger, databasekorrekturer og programmering og design af hjemmesiden kan Lomholt 

Mail Art Archive gå i luften torsdag den 18. september 2014.  

Niels Lomholt aka Lomholt Formular Press, Lene Aagaard Denhart og netfirmaet Oncotype har i samarbejde 

med Museet for Samtidskunst skabt denne hjemmeside for et sjældent stort arkiv af mail art fra 1970’erne 

og 1980’erne.  

Mail art er et netværk, der blev populær i 1970’erne, hvor kunstnere udvekslede projekter, bøger, postkort 

og breve som i sig selv, ofte var små kunstværker. Niels Lomholt var en aktiv deltager i netværket (1970-

1985) og udvekslede projekter med kunstnere fra Nord- og Sydeuropa, Østeuropa og mange andre lande. 

Lomholt Mail Art Archive består af disse tusindvis af forsendelser, fra en tid, hvor verden så lidt anderledes 

ud. Det var før den digitale revolution, hvor internettet gav nogle hel andre muligheder for global 

kommunikation. Det var dengang, at verden syntes temmelig meget større, hvor mobiliteten ikke var lige så 

let og billig som i dag. Og det var dengang, hvor der fandtes et Øst Europa, der ikke havde de samme 

kunstneriske friheder, som kunstnerne i Vest Europa havde, men måske alligevel de samme interesser.  

Alt dette afspejles i Lomholt Mail Art Archive, der også rummer et stort kunstnerisk overskud i fortællingen 

om de politiske og sociale tilstande i 1970’erne. 



En del af processen har også været at arbejde med det digitale arkiv. Hvordan skaber man et interessant 

udseende arkiv, der kan stimulere brugerne til at kaste sig ud i en nysgerrig jagt efter opdagelser? Vi har 

forsøgt at skabe et åbent og brugervenligt arkiv, som skulle være til at gå til, og hvor der også er mulighed 

for at læse om mail artens historie og eksistens som fænomen.  

Sitet er på engelsk af hensyn til arkivets globale rækkevidde og det faktum, at der ganske enkelt ikke var råd 

til en tosproget version. Arbejdet har været en tour de force i arbejdstimer og forsøg på at skaffe penge til 

projektet, men med begrænset held. Vi håber at hjemmesiden kan være til inspiration og vise værdien i 

digitale arkiver i forhold til indhold såvel som oplevelse.  

 

Se sitet på www.lomholtmailartarchive.dk 

(linket vil være tilgængeligt for pressevisning fra tirsdag d. 16. september) 

Og kom til lancering på Museet for Samtidskunst, torsdag den 18. september kl. 16-18.  

Lomholt Mail Art Archive er støttet af Statens Kunstfond og Grosserer L. F. Foghts Fond 

 

Sitet er designet af Lene Aagaard Denhart, og implementeret af Oncotype (www.oncotype.dk) 

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Niels Lomholt 

lomholt.formular.press@gmail.com 

Tlf 20 11 85 16 

 

Med venlig hilsen 

Museet for Samtidskunst 
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4000 Roskilde 
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