


































Uddannelser I)ANSKI.] \{USI.]IIR

M useumshoj skoleforeni n gen.

Museumshoj skolelbrenin gen blev
dannet i 19BB med det ene formil at
vare stotteforenine for Museums-
hzjskolen. Pi irsmodet bestemmer
deltagerne, hvilke af bestyrelsesmed-
lemmerne der skal vare de 3 med-
lemmer af Museumshojskolens be-

styrelse.
Indviklet?
Nej, sire simpelt!
Samridet s bestyrelsesmedlemmer
reprasenterer arbej ds give rsiden,
Mu seum shaj skole fore n i n gens besty-
relsesmedlemmer reprresenterer ar-
bejdstagerne.
Pi den mide sikrer man, at Mu-
seumsho.jskolen ikke er institutio-
nernes alene, men ogsi er museums-
folkenes.

er en lordel at varc dct, fbr rent
bortset fra den indllydelse man fir
pi driften, si sikrer man sig at th til-
sendt kursuskatalog oe nyhedsbrev
direktel

Hvad skal Museums-
hojskolen?

\ f useumshojskolen skal sikre el:
IYI teruddannelse af museums-
folk og arbejde for museologisk
forskning og videreudviklin g.

Igennem de kommende iLr vil en del
aI' kurserne blive mere milrettcdc,
sAledes at man via en rakke basis-
kurser nir frem til at opfylde de

krav, man kan stille til de lbrskellige
still in gskategorier.

Men ved siden af det vil der fortsat
vare tilbud om overbygning og
snusen til det sjove, som man kender
det fra de gamle sommcrkurser.
Museumshoj skolen tilbyder u ge-

kurser, hvor man bor pi skolen (1-5.

oktober 1990 pn Holstebro Hojskole,
3-7. juni og 12-16. august 1991 pi
Museumshoj skolen i Jyderup).
Men der er ogsi regionale kurser,
som er smi en-dags kurser, der
holdes rundt om i landet, og special-
kurser der holdes pi specialmu-

Fra 1. september er Museumshoj-
skolens adresse:

Museumshojskolen

Jyderupvej 18, 4560 Vig
Telf. 53 41 7200 og Fax: 53 41 72 10

Med under loven

T\a det i 1989 blev klart, at Mu-
I--rf seumshoiskolen ville komme
med under den nye lov, som tridte i
kraft 1. januar 1990, vovede man
springet og ansatte fra 1. september
1989 undertegnede som forstander.
Og fra 1. september tager Muse-
umshajskolen endnu et skridt ud pi
det dybe vand, for da flytter vi per-
manent sammen med en folkehaj-
skole, nemlig Den Rytmiske Hoj'
skole iJyderup ved Vig i Odsherred.

Og hvem er sa

Museumshojskolen for?

f rods alle disse aendringe r er
I Museumshojskolen endnu dy-

best set et nyt navn pi de vante som-
merkurser.
Der er helle r ikke sket nogen an-
dring i, hvem der kan deltage i kur-
serne:
Det kan alle museernes folk: An-
satte, bestyrelsesmedlemmer, frivil-
lige hjalpere, studerende osv.

Det er ftkq som nogle tror, en be-

tingelse at vare medlem af Mu-
seumshojskoleforenin gen. Men det
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Katalog for efte rirskursus 1-6.

oktober pi Holstebro Hojskole
udkommer i begyndelsen af au-
gust. Tilmeldingsfrist 3. sep-

tember. Emnerne vil vare: Mu-
seumsadministration, PC-File +,
AV-teknik, Arkitektur- og stilhi-
storie, "Fup eller fakta" og
(mAske) Lyd som dokumentation.

Det svenske museologiinstitut i
IJmei arrangerer i 90-91 folgende
efteruddan nelseskurser:
Hu manekolo gi, 9 -14. december
90. Larere: Tagc Sundstrom og
Sverker Sorlin. Foregir i Hdllnds
nv. for Umei. Koster 2415 SKR
+ rejsen. Tilmelding 31. august
1990.

Ve rk s a m het sp ro gra m fo r m u see r.

3-8. februar 91. Handler om mil-

Katalog for hele 1991 forventes at

udkomme i december.
Katalogerne sendes til museerne
og medlemmer af Museumshoj-
skoleforeningen. Vil du vare helr
sikker pi at fi kataloget selv, siL

meld dig ind i foreningen! Hen-
vendelse til Anna Noer pi Es-

bjerg Museum.

rettet planlagning af "tillvdxt,
vArd och underhill".
Larere: Eric Hedqvist, Benny
Hjern. Foregir i Ostra Amtervik
ved Karlstad. Koster 4400 SKR
+ rejsen. Tilmelding 1. oktober
1990.

Interesserede kan skrive til Insti-
tutionen for museologi, Umei
universitet, S-901 87 Umei.

884b:ruu;

Institutionen for museologi i Umeir



DANSKI-, MUSF]ER Debat

En messe for hvem?
/-\ l. Strandgaard, Museumshoj-
\r.-rf skolen. beretter i Danske Mu-
seer nr. 2 om en tur til "2me Salon
International des Musees et des Ex-
positions" i Paris i januar 1990. Ole
Strandgaard beskriver messen og

nlr frem til sporgsmile t, om Dan-
mark bor vare med naste gang. Det
mener han, Danmark boq ud fra en

betragtning om almen kulturek-
sport, visen flaget i det fremmede,
dansk uhojtidelighed og den grundt-
vigske vej garneret med lidt smart,
dansk arkitektur. En dansk stand

skal i givet fald ikke forsoge at leve

op til prestigerreset, men snarere at

vise de billige og praktiske syrefrie
papkasser lra Museumstjenesten i

Viborg.
Ole Strandgaard foreslAr si, at det

samlede danske museumsvresen skal

overveje at lege med under disse

rammer og lade Naevnet koordinere
dette internationale fremstod. I og

for sig en god id6 - javn i sin grund-
holdning.

For snart et par ar siden rettedc
messens arrangorer henvendelse til
Arbejdermuseet for at lbrhore, om

vi var interesserede i at bemande en

stand. Allerede pi forhind var det

vanskeligt at finde ud afhvilket pub-
likum, der var tale om, altsi hvem
PR-funktione n skulle rettes imod.
Generelt virkede det hele lidt diffust,
men rummede samtidig ud lia en

umiddelbar betragtnin g spandende
perspektiver. Vi takkede nej.

Et besog pi messe n bekraeftede de

varste anelser. Fra tilrettelaggernes
side var linien lagt s5' tilpas lost, at

hvem som helst kunne gore hvad

som helst inden for de kvadratmeter,
der var stillet til disposition. Det var
vanskeligt at se, om messen var til-
rettelagt for at fiL det parisiske pub-
likum ud i den franske provins og

ind i de lranske provinsmuseer, om

schweiziske fransktalende museer

var interesserede i det franske pub-
likum, om der var tale om ren itali-
errsk og spansk prestige eller om

tyske nationale mani{'estationer.
Man kan naturligvis ikke undgi: at
li en rakke indtryk og ogsi nogle
ideer, som kan bruges herhjemme,
nAr man besoger sidan en messe.

Nogle af dem har vi allerede omsat i
kvindeudstillingen her i denne
sommer pi Arbe.jdermuseet, men
generelt har messen ikke en kvalitet
og milrettethed, som gor det vaerd

at olre nogle af'museumsnavnets
midler til at lbrmidle og koordinere
det internationale samarbejde for
museerne.
Danmark kunne eventuelt vare re-

prasenteret, i givet fald af Dan-
marks fhristrid, men kan det for-
trelle om ret mange danske museer,
som adskiller sig fra, hvad man kan
opleve som turist et hvilket som helst

andet sted i Europa?
Peter Ludvigsen
Arbejdermuseet

Kul sto f-I+ daterin gsl aboratoriet
I forbindelse med Nationalmu-
seets udbygning er Kulstof-14 la'
boratoriet flyttet fra sine hidti-
dige lokaler vsi "Lovegirden" til
nye velindrettede lokaler i Bag-

huset, Ny Vestergade 11.

Laboratoriet standsede daterin-
gerne i midten af oktober 1989 og

kunne igen optage dateringsvirk-
somheden efter et halvt irs in-
tenst arbejde med at fiL indrettet
og opstillet udstyret.
Nuvrerende og kommende bru-
gere er meget velkomne til at
bese det nye laboratorium.
Dr. scient. Kaare Lund Ras-

mussen overtager ledelsen af la-
boratoriet, nir H. Thuber
trakker sig tilbage ved udgangen
af september 1990.

C-14 komit6n holder sine irlige
moder i slutningen af januar,
april og oktober. Praver til date-

ring indsendes i rimelig tid inden
moderne.

SIME 1992
3. Salon International des

Musees et des Exposition,
Grand Palais, Paris 20. til 26.
januar 1992.

Se Ole Strandgaards artikel i
Danske Museer 2, maj 1990.

Hvis danske museer skulle
overveje at deltage i denne
>museumsmesse" skal man al-
lerede nu til at beslutte sig.

Tilmeldelse fra november
1990. Sidste frist for tilmel-
delse er 30. juni 1991.

Materiale findes hos redak-
tionen.
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Meddelelser DANSKE MUSEER

Valgt af de
kulturhistoriske museer:
Museumsinspektar Birte Friis
Sydhimmerlands Museum
Vestergade 21-23
9500 Hbbro

Mu seum sin spektor
Kirsten Strandgaard
Odsherreds Museum
Kirkestrade 12

4500 Nykobing Sj.

Museumsdirektor
Bjarne Flou
Djurslands Museum/
Dansk Fiskerimuseum
Sondergade I
8500 Greni

Museumsleder
Soren Manoe
Zlgod Museum
Vestergade 7

6870 A$od
(Formand)
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Statens Museumsnrevn
Nyrulst 1. juli 1990

Museumsinspektor
Helge Nielsen
Koge Museum
Norregade 4

4600 Koge

Valgt af kunstmuseerne:
Museumsinspektar

Jesper Knudsen
Holstebro Kunstmuseurn.
Sanderbrogade 2

7500 Holstebro

Museumsdirektor Claus Olsen
Skagens Museum
Brondumsvej
Postboks 171, 9990 Skagen
(Nastformand)

Valgt af de
naturhistorisk museer:
Museumsdirektor
Anders Holm Joensen
Naturhistorisk Museum
Universitetsparken
8000 Arhus C



MeddelelserDANSKE MUSEER

Udpeget af Nationalmuseet:
Overinspektor Poul Otto Nielsen
Nationalmusset
Frederiksholms Kanal 12

1220 Kobenhavn K

M u se um sin spekto r
Bodil Busk Laursen
Nationalmuseet,
Administrationen
Snaregade 12

1205 Kobenhavn K

Udpeget af Statens Museum
for Kunst:
Overinspektor Bente Skovgaard
Statens Museum for Kunst
Solvgade 48-50
1307 Kabenhavn K

Udpeget af de
naturvidenskabelige
centralmuseer:
Lektor Niels Hald
Geologisk Museum
Zster Voldgade 5-7

1350 Kobenhavn K

Personalia
Fuldmagtig Lars Banke, Statens
Museumsnavns sekretariat, har som

led i ministeriets turnusordning for-
ladt navnet 15. juni for at tiltrade
en stilling i Kulturministeriets Me-
dieretskontor.

Fuldmregtig Soren Agerskov til-
trader 1. september stillingen som

fuldmagtig i Statens Museums-
navns sekretariat. Soren Agerskov
kommer fra en stilling pi Biblioteks-
skolen.

Norske
Naturhistoriske

Museers
Landsforbund

alholdcr Nordisk Scminar mctl titlcrt "Spredning
av okologisk kunnskap giennom museene

15. til 18. novcmber 1990. Stccl: Norsk Skoebruks-
museum og Glomdalsrnuseet, N - 2000 Elverum.
Tilmeldingslrist: Snart:st rnuligt, scncst 1. oktobcr
1990.

Seminarlccler: Antanucnsis/zrkvarit:lcclcr Cll'rristran

Anderse n.

Adresse : Clhristian Anclcrscn,
Norsk Skogbrukstnuscutn,
Postboks 117, N-2001 Fllvcrutn.
-t'l]. 47 64 10 299.
Jtlcl:rx: 47 6't 13 015.
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Udstillinger I)ANSKI.] MUS!]1-]R

Danske Bondem sbler
fra Middylland

T 1989 udgav profrssor Axt'l Steens-

Iberg og Grirh Lerchc 4. bearbe.j-

dede udgave afAxel Steensbergs
uundvarlige bogvark "Danske Bon-
demobler".
Ikke si li aI'bogens illustrationer
viser mobler lra Herning Museums
fine, gamle samling af bondemobler,
og museet har derfor besluttet at

hente moblerne frem fra magasi-
nerne til irets store sarudstilling.
Moblerne er udstillet i mindre
grupper, der danner interiorer med
sammenhang i tid og rum, begyn-
dende med gamle mobeltyper fra
1600 6rene med skriftbind og rigc
udskaringer.
Dernast I'olger 1700 og 1800 irenes
varierede mobeltyper i form aI'drag-
kister, chatoller, fliseborde og skabe

ofte med broget bemaling, irstal og
ejerinitialer.
I 1800 6rene kommer finerede
mobler pi mode i borgerlige miljoer
og bondestanden folger trop ved at
lade de brogede mobler overmale
med traefterli gnin ger.

Det er disse mobler som i dag af-
syres helt ind til det simple lyrretrae,
som del aldrig har varct meningen
at vise frem.
Udstillingen slutter med en samling
af mobler fremstillet af Peter Kri-
stensen i Vildbjerg, som var ivrig
husflidsmand pi den tid, da hus-
flidsbevagelsen kom til at prage
man ge danske landbohjem.

Herning Museum. Udstillingen
kan ses iret ud.

Et intcrior fra udstillingen. I k]tclcskabt:t lra
1700-drene hrcnger tojct pii "qannt'ldass"
manEr i stroppt'r pi skabcts trtknag<:r.
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Klassik og kaos
C'l ommerens udstilling pi Statcns
LJMuseum fr,r Kunst ('r ('n pra'-
sentation al' billedhuggeren, maleren
og gralikeren Svend Wiig Hansens
arbe.jder lra de tidlige naturalistiskc
studier skabt i halvtredserne til hans
seneste skulpturer skabt spccielt til
denne udstilling.
Mennesket har altid varct bade ud-
gangspunkt og mil lbr Svend Wiig
Hansens arbe.jde. Fra den sanselige
og narvarende "ModerJepd", der
vakte si hidsig dcbat i 1954, til de

eneste ars store udsmykningsop-
gaver.

Menneskeskikkelscn som motiv har
indtil firserne generelt spillet en til-
bagetrukket rolle i elierkrigstidens
kunst. Men Svend Wiig Hansen

brugcr dcn, lbrme r den og deibr-
merer den.
Svend Wiig Hansen har cn overval-
dendc og mangfoldig produktion,
tiltalt som han er af gigantiske op-
gaver. Han udtrykker sig med lige
stor slrede og styrke gennem alle bil-
lcdkunstcns udtryksmidler - og gen-
nemspiller olie sarnme tema i lbr-
skellige medier.
Udstillingen, der er blevet til i sam-
arbejde med Aarhus Kunstmuseum,
rummer ca. ll0 varker - malerier,
skulpturer, tegninger og grafik - og
byder pi en sjrelden lejlighed til at
stifte bekendtskab med denne monu-
mentale skikkelse i dansk kunst.

Statens Museum for Kunst,
Kobenhavn, 14.7 til 16.9.1990

UDSTILLINGER



DANSKE MUS[,ER Udstillinger

!v[oder Jord

Sensommerkoncerter

Qo- noget nvt afholdes koncertcr
LJi museer i Kerteminde. 4 scn-

sommerkoncerter i september - den

2.,9., 16. og 23. september lbr-
trinsvis med varker af fynske kom-
ponister, spillet af musikere, der bor
og har deres virke pi Fyn.
Der spilles varker af bl.a. Franz Sy-

berg, son af maleren Frits Syberg, aI'

Svend Erik Werner, tidligere rektor
for Det fynske Musikkonservato-
rium, af en ung fynsk komponist
Anders Brodsgaard og naturligvis af'

Carl Nielsen i 125 iLret for hans
fodsel.
Medvirkende er: Carl Nielsen Kvar-
tetten, Den danske Violonbande,

Jorgen Klint, Jens Schou og Rosa-

lind Bevan.

lohannes Larsen Museat i Kertemindc
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Walker Evans
amerikanske fotografier

,l mcrikan ske Fotogralier blev
fl, forste rang vist pi Muscum of
Modern Art i New York i 1938, hvor
udstillingen blev et gennembrud for
den da 35-irige fotograf. Siden har
ingen set udstillingen i dens helhed.
Nu godt 50 iLr efter, hvor Walker
Evans er blevet en fotografiets klas-

siker, har Museum of Modern Art
genskabt udstillin gen.

Amerikanske lbtogralier er i to af-
snit. Den forste kunne man kalde
det amerikanske menneske under
30'ernes depression, den anden det
menneskeskabte Amerika - deres
huse pi landet og i provinsbyerne,
fabrikker og kirker, og som den
I'orste del preget af 3O'ernes dybe
fattigdom og nad.

Louisiana i Humlebaek 25. august
til 21. oktober.

Gamle Danske Hindvark - det som forsvinder

'l)i Aalborg historiske Museurrf
I vises i sommer os frem til ok-
tober udstillingen ,Gamle Danske
Hindvark..." som behandler 28 fbr-
skellige gamle hindvrerk. Det er fag,
som enten er helt forsvundet, eller er

si forandrede, at kendskabet til fa-
gets traditionelle varktoj og tek-
nikker er ved at vaere glemt.
Udstillingen viser en rrekke hAnd-
vark, hvoraf de fleste kom til Dan-
mark i middelalderen. Nogle fi
hindvark arbejder i teknikker, der
har vaeret kendt sidenjernalderen -
f.eks. smedehindvarket. De fleste
fag havde derfor en mere end
500-irig historie, da industrialise-
ringen i slutningen af forrige iLr-

hundrede begyndte at udkonkurrere
de traditionelle hindvarksfag. Der-
efter gik udviklingen sterkt - de fag,
der ikke kunne tilpasse sig industria-

liseringen, forsvandt, og i dag haster
det med at indsamle de sidste rester
af den traditionelle hindvarks-
kultur. De hindvarkere, der har
laert de gamle fag, er nasten alle op i
irene.
Indenfor de naste 10 5r mi man gi
ud fra, at de sidste danske bsdkere,
karetmagere og trredrejere er for-
svundet. De udstillede redskaber fra
gortlere, kobbersmede og skemagere
betragtes allerede som store kuriosi-
teter og ingen mode rne tu mrer kan
bru ge udstillingens tomrerredskaber.
Andre teknikker overlever kun som
kunsthindvark og hobby.
Museets udstilling er baseret pi
cand.mag. Mikael Andersens ind-
samling af minder og redskaber.

Aalborg historiske Museum - 23.6
til begyndelsen af oktober 1990

Bontuldslbrpagt('rr korc, Alabama, 1936
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