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Højsæson                 

for museumsfrivilligekont 
 

De møder os i receptionen, når billetter skal købes eller 
spørgsmål skal afklares: Hvor ligger toiletterne? Hvilken 
vej er udstillingen? Hvor er museumscafeen? Eller når 
de er faldet for en god bog eller anden design i 
museumsbutikken, som de gerne vil have med sig  
hjem som minde eller for at blive klogere. Det køber 
de, publikum, de besøgene, meget ofte af os, de 
frivillige. 
De møder os frivillige som historiefortællere i 
udstillingerne, eller som havemænd/kvinder i terrænet. 
Som statister i diverse historieoptrin, som gør historien 
levende og forståelig. Og tusind andre steder i det 
museale landskab.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

12 millioner besøgene i 2016 alene på de 
statsanerkendte museer 
                                                                                                                                   
De frivillige er en vigtig og uundværlig del af driften i 
ethvert museum i Danmark. De frivillige var i 2016 med 
til at sikre, at de statsanerkendte museer sidste år 
havde ca. 12 millioner besøgene. Tallet er opgjort af 
Statistikbanken – indberettet hertil af de enkelte 
museer. Der er sat spørgsmålstegn til disse tal, da man 
nogle steder tæller alt, hvad der rør sig i nærheden af 
museet. Men så længe dette er det officielle tal, lader 
vi gerne det gå videre. Det er jo en positiv historie. 
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HUSK:                          

TEMA-møde fredag 

d. 6. oktober 2017 på 

Silkeborg Museum. 

 

Odense Museum. Juni 2017.           Foto John Holmer 
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Nogle museumsledere er ikke specielt til frivillige  
 
Museernes organisation ODM bakker massivt op bag 
de frivilliges arbejde. ODM og SAMMUS har et tæt 
samarbejde på landsplan.  
Og langt de fleste museumsledere har en positiv 
indstilling til de frivillige, som er en væsentlig del af 
museernes DNA. De frivillige er kontakten til det 
folkedyb, det hele handler om. Det var os, der var 
ophavsmænd og kvinder til 80 % af de nuværende 
museer i Danmark. Meget vil ikke kunne lade sig gøre 
uden os.  
Men der findes museumsledere, som synes de frivillige 
er for besværlige og fravælger dem. Museumsklubber 
er nogle steder det store hit.  
                           
”Vi vil gerne have jeres penge, men frivillige er for 
besværlige”.   
                                                                                                 
De forstår ikke, at de reelt derved fravælger museale 
aktiviteter, der så ikke er råd til. Der skal betales 
lønninger, hvor de frivillige ellers kunne træde til. De 
fravælger aktiviteter i de 5 søjler, som de stats-
anerkendte museer har forpligtiget sig til gengæld for 
at modtaget skatteyderkroner.                                                
De fem søjler omfatter: Indsamling, registrering, 
bevaring, forskning, formidling. Fravælges de frivillige 
fravælges aktiviteter, hvor de professionelle og dygtige 
museumsmed-arbejdere kunne gøre en indsats. 
 
Vi kunne nævne et væsentligt område mange museer 
misligholder: Opbevaring.                                                
Det er ikke mange år siden Rigsrevisionen gjorde 
voldsom opmærksom på denne undladelsessynd hos 
mange museer. Ved at lette udgifterne andre steder – 
via de museumsfrivillige – kunne der blive råd til bedre 
og mere moderne depotfaciliteter. 
 
Museerne er dannelse og kulturarv 
 
Det er en fornøjelse at bevæge sig rundt i det danske 
landskab, og besøge de mange spændende museer vi 
har i alle afkroge af landet. Man bliver for det meste 
glad indeni efter et sådant besøg.  
 
Museerne besidder en ekspertise for formidling og 
udstillingsteknik, der hele tiden når nye højder. Der er 
god grund til, at 12 millioner personer i 2016 besøgte 
vores danske museer.  
 
John Holmer 
 
 
 

 

 
 

Møde med Kulturministeren  

I begyndelsen af september har SAMMUS ’s bestyrelse 

fået foretræde for kulturminister Mette Bock.                      

Det glæder vi os meget til.  

Siden vedtagelse af den nye museumslov, hvor 

landsorganisationen for alvor blev anerkendt, ved at vi 

blev høringsberettiget og ikke mindst, ved at vi fik fast 

sæde i det strategiske panel, siden da har vi ikke været 

tæt på den politiske ledelse for at formidle vores 

synspunkter og for at sikre udvikling netop på vores 

område.  

I uge 33/2017 samles bestyrelsen for bl.a. at forberede 

os på mødet med ministeren. Specificere vores ønsker 

for fremtidens museums-frivillig og ikke mindst søge 

forståelse for, at skal også de museumsfrivillige 

”professionaliserer” sig, kræver det ressourcer. 

Kommende museumsfrivillige, som i overvejende grad 

hentes fra de kommende pensionister har andre 

forsætninger og uddannelsesforløb bag sig end 

tidligere generationer.  

Det bliver samtidig en del af temaet på årets temadag: 

Din museumsforenings forhold til dit museum. 

Udnyttes ressourcerne godt nok. Hvordan fordels 

opgaverne.  

J.H. 
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En solstrålehistorie fra vest 

 
                                                                                              Foto fra www.fimus.dk  

                                                                                                               
På bestyrelsesmødet i fondet for Fiskeri- og Søfarts-
museet, Esbjerg, sidst i juni, kunne formanden for 
Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, 
Esbjerg, Erik Bonde Pedersen, stolt oplyse, at det var 
lykkedes museumsforeningen at medvirke til 
indsamling af over 1.600.000 kr.                                               
Dette store flotte beløb er øremærket til at realisere 
museets ønske, i anledningen af museets 50 års 
jubilæums, at finansiere en jubilæumsudstilling med 
titlen: 
  

”Danmarks Vildeste Fiskereventyr”.  
 
Midlerne kommer hovedsagelig fra medlemmer, der 
har tilknytning til fiskeriet.   
 

 
                                                                                               Foto fra www.fimus.dk 

Hardy Jensen 
 

 

Mandtal 

På årsmødet blev spørgsmålet rejst om, hvor mange 

foreningsmedlemmer Danske Museumsforeninger 

egentlig repræsenterer.  

Vi har kikket på hovedparten af medlemsforeningernes 

medlemsstruktur og kan notere at de fleste operere 

med forskellige 3 medlemstyper: Individuelle, 

par/familie/husstand og firmamedlemskaber. Og 

indenfor disse 3 hovedkategorier findes en større 

variation.  

At opgøre medlemstallet alene ud fra det antal 

medlemskaber, som indberettes i forbindelse med  

 

 

kontingentindbetalingen vil uvilkårligt give en skæv 

angivelse, hvor mange individer rent faktisk aktivt 

støtter op om de museer foreningerne er tilknyttet. 

Når vi tæller firmamedlemskaber alene som 1; men til 
gengæld kan se at par/familie/husstandsmedlems -
skaber udgør et flertal af medlemsskaber har vi 
konstrueret en faktor på 1,6.  

Da tallet for medlemsindbetalinger for 2017 vil udgøre 

ca. 32.000 (ud over grundbeløbet) vil antallet af passive 

og aktive medlemmer af Danske Museumsforeninger 

kunne opgøres til 51.200.  

Hardy Jensen 

 

Årets tema møde:   
Fokus på foreningernes forhold til deres 

museum. 

Årets tema møde bliver den 6. oktober på Museum 

Silkeborg nærmest midt i det jyske sø-højland.   

I år sættes der fokus på bl.a. foreningernes forhold til 

deres museer. I Silkeborg har man dygtigt og engageret 

manøvreret sig igennem en fusion af 3 museer og 

tilhørende foreninger.                                                           

Museets direktør og 2 af foreningsformændene vil 

fortælle om de svære udfordringer; men også hvordan 

det er blevet til en stor gevinst for alle.  

I Silkeborg har man en frivillig frivilligkoordinator og 

ham skal vi naturligvis også lytte på - og lære af. 

Det endelig program kommer ud med næste 

nyhedsbrev. 

HJ 
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HUSK:                           

TEMA-møde fredag d. 6. oktober 

2017 på Silkeborg Museum. 
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