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Netop nu har museumsfrivillige og museerne højsæson for 

besøg af gæster og formidling af kunstgenstande og 

kulturarv, som vi alle brænder for at vise frem og higer at 

fortælle om på vore museer.                                                                  

”VI” er 50-55.000 medlemmer af de museums foreninger, 

der har valgt at organiserer sig i landsforeningen SAMMUS, 

”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark”, 

mere kort: Danske Museumsforeninger. 

Den gamle bunkers i Tirpitz. Fra Årsmødet 2018.                                    Foto: JH 

Mange museumsfrivillige på landsplan              

Noget tyder på, at der er 5 til 10 gange så mange museums 

frivillige på museer og samlinger rundt i landet end SAMMUS 

organiserer.                                                                                                      

Mest – tror vi – fordi man ikke kender os. Måske også fordi 

man hellere vil bruge sine kontingent-penge anderledes, 

eller fordi man ikke synes, det har mening at være medlem. 

”Hvad får vi for pengene”? 

Hvad gør SAMMUS aktuelt 

Fra første færd har det været SAMMUS’ formål på landsplan 

at styrke og udvikle det folkelige engagement i museums-

arbejdet til gavn for museerne. At synliggøre de betydelige 

folkelige kræfter bag de danske museer og sikre museums-

foreningernes indflydelse på den aktuelle og fremtidige 

kulturpolitik.  

Disse formål er gode altruistiske formål til gavn for helheden. 

Men vi når desværre sjældent ud i det ”daglige arbejde”.     

Til daglig mærker den enkelte frivillige ikke kontakten til 

SAMMUS. Nogle gange knapt det enkelte bestyrelses- 

medlem.  

Derfor er dette spørgsmål en vigtig dagsorden for den 

siddende bestyrelse.  

 

 

 

 

På det organisatoriske område overvejer vi decentralisering 

af landsforeningen. Med opdeling i 5 regioner. 

På det økonomiske område arbejder bestyrelsen p.t. med 

Velux-Fonden om at forenkle støtteprocedurer til støtte af 

aktiviteter ude i de enkelte museums foreninger til gavn for 

museerne. Vi har ansøgning i Slots- og Kulturstyrelsen om 

støtte til kvalificerede bedømmelser af ansøgningerne.   

På markedsførings-området, arbejder bestyrelsen med 

tidsskriftet ”Danske Museer” for udgivelse af et aftalt 

særnummer om museumsfrivillige. Udkommer sidst på året.  

 

Museer i verdensklasse 

Siden 00-ernes museumsudredninger har museerne 

kvalitetsmæssigt taget et giga skridt opad. Først med fokus 

på arkæologien. Herefter koncentrerede man sig med Lars 

Liebst-rapporten om kvaliteten af ledelsen i museums- 

bestyrelserne. Og senest med fusioner og centraliseringer af 

museerne efter strukturreformen i 2005-07. Museerne har 

gennemgået en kolossal udvikling i de sidste år.  

 

Ikke mindst øgede milliondonationer fra private fonde i 

samme periode til opførelse af nye store spektakulære 

museer har givet Danmarks museumsvæsen en renæssance 

af uhørte højder, og kan nu måle sig med de bedste på 

verdensplan. Besøgene til danske museer tælles i tocifrede 

milliontal om året.                                                    

De sidste 15-20 års bestræbelser for udvikling af Danmarks 

museer er lykkedes. Det må ikke glemmes i den aktuelle 

kamp om Statens støttekroner. Moderniseringen af det 

danske museumsvæsen i det nye årtusind er et af 

velfærdsstatens helt store succeser.    

 

Udredning af museumsfrivillige ønskes 

Museumsfrivillige og museumsvenner er en stor broget flok, 

som har passionen tilfældes: Det tænkende menneskes dybe 

passion for, og hungrende viden efter svar på: HVOR 

KOMMER JEG FRA? Tænk hvad frivillige detektorfører har 

bidraget med til ændring af historien de senere år! 

Ønsket om, at bevarer fragmenter af fortiden, for at kunne 

give viden videre til næste generationer, besjæler en hver 

ægte frivillig.  

 

 

Højsæson for museumsfrivillige 
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De museumsfrivillige udgør en kolossal ressource, som et 

”guld-hul” ikke alle museer er dykket helhjertet ned i. 

Omvendt er landsforeningen ikke blinde for de udfordringer, 

der er ved brug af frivillige i et højt professionelt museum.  

  

Derfor opfordrede vi bl.a. kulturminister Mette Bock, da vi 

havde møde d. 1. september 2017, at nedsætte et udvalg til 

udredning af de museumsfrivillige for derved at kunne 

præcisere og spejle fremtidens frivillig. Vi håber Ministeren 

når det inden næste folketingsvalg.  

God sommer til jer alle! 

                                                                   /John Holmer, formand 

 

 

Kerteminde 

Museumsforening 

SAMMUS består af p.t. 66 foreninger m. 50-55.000 

medlemmer tilknyttet landets mange forskellige små og 

store museer. Foreninger med meget forskellige vilkår for 

det daglige arbejde – fælles for foreningernes medlemmer 

er et brændende ønske om at støtte op bag det eller de 

lokale museer. 

SAMMUS vil i dette og kommende nyhedsbreve prøve at 

beskrive nogle af vore medlemsforeninger, forhåbentlig til 

inspiration for andre! 

 

Som andre steder i landet opstod der i Kerteminde i 

begyndelsen af 1900-tallet interesse for at oprette et lokalt 

museum, men først i 1935 søsættes det initiativ, der fører til 

dannelse af en museumsforening – og efterfølgende til 

byens første museum. Planerne var at indrette et museum i 

en gammel bindingsværksgård, der lå midt i byen. 

23/2 1935 afholdtes der stiftende generalforsamling og 240 

havde meldt sig ind i den nye forening. Foreningens første 

opgave var at købe bygningen til det nye museum samt 

påbegynde indsamling af genstande til den kulturhistoriske 

afdeling.  

6. maj 1937 åbnedes det nye museum for publikum og 

indeholdt både en kulturhistorisk og en kunsthistorisk 

afdeling. Museet formand fra 1937 til hans død i 1961 var 

maleren Johannes Larsen, og han startede med at donere et 

antal malerier, hvilket medførte af byens mange andre også 

gav deres bidrag til kunstsamlingen, hvilket betød at det lille 

nye provinsmuseum kunne præsentere en perle af en 

kunstsamling omfattende nogle af landets fremmeste 

kunstnere. 

Alt museumsarbejde skulle udføres i fritiden og på frivillig 

basis, så naturligvis var de første år svære men allerede i 

1939 var der åbent 6 dage om ugen – dog kun i 

sommermånederne. 

I forbindelse med en ny museumslov i 1959 bliver museet 

statsanerkendt, men desværre kunne bestyrelsen ikke 

efterkomme de krav, der stilledes i den forbindelse, så 

statsanerkendelsen bortfaldt igen. Først ca. 25 år senere blev 

museet endelig statsanerkendt, blandt andet grundet et 

målrettet arbejde for at gøre museumsdriften i Kerteminde 

mere professionel, bl.a. gennem ansættelse af fagligt 

personale og i 1982 fik museet sin første heltidsansatte 

inspektør, den nuværende direktør for Østfyns Museer, 

Erland Porsmose. 

Det var også på højeste tid, at det frivillige 

bestyrelsesarbejde blev suppleret med professionel 

assistance. Antallet af medlemmer var i 1978 nået et 

lavpunkt med kun 98 medlemmer, men siden midten af 

80’erne, hvor museumsforeningens aktiviteter var steget 

voldsomt, bl.a. da foreningen overtog Johannes Larsens 

hjem på Møllebakken. Her åbnedes i 1986 et museum, som 

både rummede kunstsamlingen i det første museum og en 

stor del af den samling, der allerede fandtes på 

Møllebakken. Ligeledes overtog foreningen Svanemøllen, 

som også hørte til bygningskomplekset på Møllebakken. 

Museet på Møllebakken har siden været igennem to store 

udvidelser. Dels for at kunne rumme den store samling, som 

Johannes Larsen Museet i Kerteminde                        Foto: Museet 
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blev doneret museet af ægteparret Tulle og Nan Due Nielsen 

og dels for at få plads til skiftende særudstillinger. 

Skiftende bestyrelser og medlemmer har således gennem 

årende været med til at sikre og udvikle museumsdriften i 

Kerteminde, som i 1994 blev udvidet med en arkæologisk 

afdeling, da museet overtog Ladbyskibsmuseet fra 

Nationalmuseet. 

 

I 2009 bliver museerne i Kerteminde og Nyborg fusioneret i 

Østfyns Museer og Museumsforeningerne i henholdsvis 

Kerteminde og Nyborg ændrer status til støtteforeninger for 

museerne i Kerteminde og Nyborg. Som en del af aftalen, 

blev det vedtaget, at de to gamle museumsforeninger i 

fremtiden hver udpeger 3 Østfyns Museers bestyrelse, som 

desuden består af 2 repræsentanter fra Nyborg Kommune 

og 2 repræsentanter for Kerteminde Kommune. 

Formandsskabet går på skift mellem de to 

museumsforeninger. 

Kerteminde Museumsforening 2018. 

Udviklingen af museumsdriften i Kerteminde kan også 

aflæses af Museumsforeningens medlemstal. 

Fra lavpunktet i 1978 er medlemstallet siden støt steget – 

især efter etableringen af museet på Møllebakken, så 

foreningen har i dag 2953 medlemmer, 1863 enkelt- og 545 

dobbeltmedlemsskaber. 

Foreningens formål i dag er at støtte Kertemindeegnens 

museer. Det sker på flere måder. Bl.a. overføres hvert år et 

beløb svarende til 90 kr. pr. medlem som støtte til 

museernes drift. Desuden støtter foreningen indkøb af 

nyanskaffelser til museerne og trykning af bøger. 

Foreningens medlemmer får en del fordele ved at være 

medlemmer af foreningen. Først og fremmest gratis adgang 

på museerne under Østfyns Museer – men også rabatter til 

en række andre fynske museer. Desuden modtager 

medlemmer hvert år et årsskrift, løbende informationer om 

aktiviteter på museerne og invitationer til 

medlemsarrangementer. 

Museumsforeningens mange medlemmer er et vigtigt 

fundament for museerne i Kerteminde. Medlemmerne er 

hyppige gæster og gode ambassadører for museerne og 

mange vælger at bakke endnu mere aktivt op ved at påtage 

sig frivillige jobs i relation til museerne. F.eks. har frivillige på 

Vikingemuseet i Ladby bygget vikingeskib og broderet en 

fantastisk fortælling om skibet. På Møllebakken møder man 

frivillige værter og kustoder, ligesom det er grupper af 

frivillige omkring Svanemøllen og Johannes Larsens store 

køkkenhave. Aktiviteter, som er med til at supplere det store 

professionelle faglige arbejde – til gavn for foreningens 

mange medlemmer – og museerne øvrige gæster. 

Lige nu går bestyrelsen for Kerteminde Museumsforening er 

holder øje med medlemstallet – og håber, vi når medlem nr. 

3000 inden årsskiftet!! 

 

 
 

/Steen Hjorth, Kerteminde Museumsforening 

suppleant i SAMMUS’ bestyrelse 
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Vigtige orienteringer fra 

næstformanden 

Medlemsforeningerne på Sammus hjemmesiden 

Vi har ændret fortegnelsen over medlemsforeningerne 

på vores hjemmeside (www.sammus.dk) således vi 

alene oplister medlemsforeningerne ved navn. Dog er 

der i navnet indbygget et ’link’ til foreningernes 

hjemmeside, således interesserede der kan finde navne 

og adresser mm. 

De fleste medlemsforeninger ’bor’ typisk på deres 

museums hjemmeside. Dog er der en række foreninger 

(især dem, som er en del af de store museums-

fusioner), hvor man ikke er inviteret indenfor i 

hjemmesidevarmen. I sådanne tilfælde har man sin 

egen hjemmeside. Således vi er helt sikre på vi sætter 

den korrekte forbindelse på skal vi anmode om I vil 

sende os den ’link’ som er den korrekte i jeres tilfælde. 

 Kan sendes pr. mail til: hardyjensen@email.dk så skal 

jeg sørge for, at det bliver opslået korrekt. 

Venlig påmindelse 

Vi har endnu ikke modtaget kontingentindbetalinger 

fra alle og tillader os derfor lige at minde derom her i 

nyhedsbrevet. Det er naturligvis lidt ’meget forlangt’ 

for alle de, som har indbetalt, men det kunne være 

skønt om der lige kunne spørges hos den der står for 

betalingerne i foreningen om der nu er betalt til 

Sammus i 2018. Vi undskylder forstyrrelsen, takker alle 

der har betalt og på forhånd til dem der nu får det gjort 

☺. 

Velux Fonden og deres pulje til ’aktive ældre’. 

På sidste års temamøde havde vi besøg af Frank Ulmer 

fra Velux Fonden, som fortalte om deres pulje til ’aktive 

ældre’, som hovedparten af vor medlemskreds hører 

under. Se mere på: 

https://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-

aeldre.  

 

Vi forhandler nu med Velux fonden om at få en 

’administrationsrolle’ for puljen i lighed med den, som 

SLA (Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver) har 

med Velux. I den forbindelse vil det være meget 

gavnligt om I vil levere tanker og ideer til hvad der vil 

kunne søges til. Hvad I som foreninger har brug for 

støtte til og som vil være en stor hjælp i det daglige 

arbejde. Eller til at udfolde ideer og drømme I eller ikke 

kan realisere. Se lige på betingelser på forannævnte 

link. Ideer kan sendes til: hardyjensen@email.dk. 

Persondataloven 

I anledning af indførelsen af nye persondataregler skal 

vi oplyse, at foreningen har et medlemskartotek med 

navn og adresse på foreningens medlemmer alene med 

det formål at vide hvem, der er medlemmer, og med 

henblik på at udsende medlemsbreve og medlemskort 

på papir samt opkrævning af kontingent. 

Vi har endvidere et kartotek med mailadresser på de 

medlemmer, der har givet os disse adresser. 

Mailadresserne bruges alene til at informere 

medlemmerne om foreningens arrangementer. 

Navne, adresser og mailadresse slettes ved udmeldelse 

af foreningen eller hvis man beder herom. 

Oplysningerne videregives ikke til andre. 

                                           /Hardy Jensen, næstformand 

 

Husk TEMA-møde 

2018 holdes lørdag 

d. 6. oktober 2018 i 

Kerteminde. 
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