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Kulturministeren misser                     

lavt-hængende frugter 

I september afholdt Kulturministeren sit første kultur- 

møde på Rødding Højskole. En velkendt befolkningsgrup-

pe som spiller en historisk rolle for de kulturbærende 

institutioner i Danmark, var ikke inviteret med:                         

De frivillige. Det folkelige segment. Dem man på bjerget 

taler om ved festlige lejligheder. Bl.a. os i de danske 

museumsforeninger. 

I en stor opsat artikel i JyllandsPosten, som optakt til 

Kulturmødet udtalte Bertel Haarder bl.a. om museerne: 

”I Danmark har vi også en række fremragende museer. De 

fleste af dem er statsanerkendte og får del i omkring 380 

mio. kr. på finansloven. Nogle af dem er i verdensklasse, 

andre kunne bruge en økonomisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opmuntring eller et venligt skub i retning af samarbejde 

eller fusion. Men det eksisterende system med 

statsanerkendelse står i vejen for både fornyelse og 

konsolidering. Historiske bindinger gør det vanskeligt at 

omfordele pengene, og man kan i mange tilfælde ikke 

anerkende nye museer, fordi de bestående museer 

beslaglægger midlerne. Kan vi ikke gøre det på en 

smartere og mere fornuftig måde? 

Ikke et ord om de mange tusinde frivillige der dagligt 

bidrager både manuelt og på intellektuelt plan i driften af 

vore museer landet over. Frivillighedskulturen i Danmark 

er som lavt-hængende frugter, nemme at hente ned. Men 

man skal nødvendigvis række efter dem. Den operation 

skal der engagement og opmærksomhed til. Den skal 

organiseres som en bevidst indsats med museernes 

professionelle som dygtige ankermænd.  

 

Folkelighed og Frivillighed         

Respekteres det folkelige element i kulturforvaltningen? 

Foto: JH 

TEMA-dag 2016:                                       

Lørdag d. 24. september i Horsens Fængsels Museum  
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De frivillige på det kulturelle område har en typisk alder 

mellem 60 og 80 år. I disse år er det store årgange født i 

1940 og 50-erne. Mange har høje uddannelser og mange 

et livsforløb i erhvervslivet med ledererfaringer, som 

kunne tilføre vigtige ressourcer. Dem overser Kulturmini-

steren fuldkommen i sit forsøg på nytænkning i en 

situation, hvor vi mange år fremover skal spare penge på 

kultur budgetterne. 

Forskning i frivillighed 

Det lyder lidt pudsigt for os, der har udført frivilligt 

arbejde nærmest igennem et helt liv. Men skal der 

afdækkes hvilke ressourcer, der eksisterer i det moderne 

folkedyb, skal der en helt anden fokus på folkeligheden og 

de frivilliges indsats for nationens kulturliv. 

På årets TEMA-møde sætter vi derfor FOLKELIGHED og 

FRIVILLIGE til debat. Vi har behov for at skærpe profilerne 

og blive klogere på vores egen identitet og muligheder. 

Program: 

Kl. 10.15 – 11.00: Kaffe/the og indskrivning.                                                   

Kl. 11.00 – 11.25: Velkomst v. formand for SAMMUS                      

   Velkomst v. Horsens Museumsforening                           

    Velkomst v. Horsens Fængselsmuseum                                       

Kl. 11.25 – 12.30: Per Paludan Hansen sekr. leder i LOF og  

  formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd. 

   Respekteres det folkelige element i  

  kulturforvaltningen?    

Kl. 12.30 – 13.15: Frokost 

Kl. 13.15 – 13.45: Bo Skaarup, næstformand for ODM                          

  De gratis frivillige og de professionelle.                                          

   Hvor brydes vandene, og hvor består  

  mulighederne.                                                                  

Kl. 13.50 – 14.20: John Holmer, formand for SAMMUS                                 
  Status og fremtid for museumsforeningerne  

   Oplæg til debat.                                                   

Kl. 14.20 – 15.00: Debat. Herunder eftermiddagskaffe/the                                                                           

Kl. 15.00 – 16.00: Rundtur på Fængselsmuseet.   

Gebyr kr. 200,00 pr.pers. Betales til SYDBANK Reg. 7910 Konto 

01 85 408.  Tilmelding senest mandag d. 19. september til 

john@holmer-as.dk  

 

Horsens Fængsels Museum                                            

Horsens Fængsels Museum er Europas største 

fængselsmuseum. Ved besøg mærker man straks den 

specielle stemning krybe helt ind under huden. Vi møder 

fanger og vogtere, når de som skygger går forbi på 

gangen, når vi høre og ser dem på skærme, hvor de 

fortæller om alt fra familie forhold til problemer med 

narko.   

Fængselsmuseet har vundet tre priser for sin spændende 

og levende formidling: 1. Oplevelsesprisen 2015 –              

2. InAVation Award 2016 – 3. ”Bedste udenlandske 

museum 2016” som er Museums & Heritages store 

internationale pris i London. 

BEMÆRK: Der er MANGE trapper i Fængselsmuseet, og 

bygningens indretning gør det desværre ikke muligt for 

kørestolsbrugere og gangbesværede at se Kirken på 3. sal.  

Hjemmesidens Medlemsforum               

Her en smule inde i efterårssæsonen skal lyde en 
opfordring til at lægge arrangementsfoldere, 
programmer eller relevante medlemsblade ud på 
vores hjemmesides medlemsforum.  Så kan andre 
læse med interesse og lade sig inspirere. 
Medlemsforum er skabt til udveksling og deling til det 
fælles bedste. Med tidligere nyhedsbrev er rundsendt 
information om hvordan medlemsforum bruges. Hvis 
det er blevet væk så kontakt: hardyjensen@email.dk.  

Vores hjemmesideleverandør gør opmærksom på 2 
forhold: 

Hvis man indsætter .pdf filer må der ikke være 
mellemrum i navnet på filen. Man kan eventuelt 
indsætte en _ hvor mellemrummet er. Og så skal man 
undlade de gode nordiske bogstaver: æ, ø, å og 
generelt specialtegn.                                                                     
Og så være varsom med størrelsen på filer. Helst ikke 
over de 3 MB. Man kan evt. reducere ved at bruge: 
https://pdfresizer.com/resize.                                                    

Med venlig hilsen Hardy Jensen 
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