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En tidlig sommerhilsen fra SAMMUS 
 

Lige nu er det højsæson for de fleste af vore museer. Glemt er nedlukningerne og 

Corona-restriktionerne – og vi kan igen besøge vore museer og blive mindet om, 

hvorfor vi har valgt at være medlem af en venne- og støtteforening til et museum. 

Simpelthen fordi vi er glade for det store arbejde der gøres for den lokale kultur på 

vores museum – og på alle de andre. 

Ved forårets regionalmøder har vi hørt 4 engagerede museumsdirektører/chefer tale 

ivrigt om den lokale museumsverden set fra deres stol – men også hørt, hvor vigtige 

de lokale museumsforeninger var for museernes dagligdag. Mødet med engagerede 

museumsforeningsfolk opleves som motiverende og inspirerende for mange af de 

ansatte på museer. Selvfølgelig hører vi også om udfordringerne i samarbejdet. En 

enkelt kunne sågar referere fra et møde, hvor man havde talt om ”Museumsvenner” 

og ”Museumsfjender”!!!! Det er dog SAMMUS’ indtryk, at langt de fleste museer 

oplever museumsforeningerne som gode venner, man gerne ser på museerne. 

I SAMMUS er vi overbeviste om, at museumsforeningerne er vigtige brikker i det 

lokale museumsarbejde. Foreningernes bestyrelser repræsenterer således museernes 

kernekunder og kan således være med til at viderebringe værdifulde informationer til 

museerne ledelser. Dette kendskab til brugernes oplevelser og forventninger er 

vigtige kompetencer, som SAMMUS mener kan bruges i udviklingen af 

museernes lokale tilbud. 

Vi er således slet ikke enige med den kortlægning, som i det tidlige forår blev 

omtalt i medierne. En undersøgelse lavet af Akademikerbladet viste at kun 

32 ud af 93 statsanerkendte museer har formuleret krav om professionelle 

kompetencer for medlemmer af museernes bestyrelser – og at hver tredje museum 

Sammus-medlemmer rundvises på Nyborg Slot, marts 2022 

Nyborg Slot – en utilgængelig attraktion 

 



udelukkende har politikere og museumsforeninger i bestyrelserne. En del af 

kortlægningens konklusion er, at disse bestyrelser har et meget snævert sigte og 

risikerer at blive politiserende eller lokalpatriotiske. Ifølge AC-bladet har museernes 

bestyrelser i dag de samme udfordringer som erhvervsvirksomhedernes, fordi 

museerne som følge af færre støttekroner har været nødt til at lære at tænke mere 

forretningsmæssigt. Derfor bør museerne også have mere professionelle bestyrelser. 

SAMMUS mener nok, at der er en mellemløsning. Selvfølgelig skal en bestyrelse være 

i stand til at håndtere de nye udfordringer, som museerne møder i disse år – men 

udviklingen må også tage hensyn til museernes lokale forhold og forhistorie – og her 

kan museumsforeningernes kompetencer bringes i spil. De steder, hvor museumsfor-

eningernes udpeger repræsentanter til museernes bestyrelser, er det naturligvis 

foreningernes opgave at finde kvalificerede repræsentanter – og om nødvendigt 

overlade nogle af pladserne til personer med særlige kompetencer. 

I SAMMUS mener vi, at museumsforeninger bør repræsenteres i bestyrelserne i alle 

de museer, som har venne- og støtteforeninger. Vi er vidende om – at selv om AC-

bladet – sort på hvidt dokumenterer, at der er mange foreningsfolk i museernes 

bestyrelser, så findes der også en del museer, hvor museumsforeningerne slet ikke er 

repræsenteret. 

Læs mere om AC-bladets kortlægning: 

https://www.akademikerbladet.dk/magasinet/2022/artikler/kortlaegning-

lokalpolitikere-og-foreninger-dominerer-museumsbestyrelser 

 

God sommer til jer alle. 

 

Velgennemførte regionalmøder og kurser 
 
Hen over foråret har SAMMUS været rundt i landet for at 

mødes med nuværende og potentielle medlemmer, idet der 

i marts måned blev afholdt regionalmøde i Hjørring og 
Silkeborg og i april i Horsens og Holstebro. Ved disse 

møder har vi mødt engagerede repræsentanter fra 24 

museumsforeninger eller foreningsdrevne museer. Af disse 
var de 14 i forvejen medlemmer af SAMMUS og de 

resterende 10 var ikke medlemmer (men flere er 

efterfølgende blevet det !!!).  
Tak til engagerede lokale museumsdirektører for gode og 

indholdsrige orienteringer om den aktuelle situation for 

museerne i de 4 områder – og til de stedlige museumsfor-
eninger, som hjalp til med at arrangere møderne – og 

sidst, men ikke mindst tak til mødedeltagerne for vilje til at 

udveksle erfaringer og for at være med til at give SAMMUS 

viden om, hvad der foregår rundt omkring i landet – og for 
at være med til at give andre mødedeltagere fornyet 

inspiration til arbejdet i de lokale museumsforenin-

ger/forenings-drevne museer. 
 

Grundet støtte fra Veluxfonden lykkedes det også for første gang SAMMUS at udbyde 
og afvikle 4 kurser – om Museumsforeninger og foreningsdrevne museers brug af de 

sociale medier. Der blev afholdt kurser i Holbæk, Næstved, Middelfart og i Vejen. 

 

Sted: Antal  
forenin-

ger 

Antal  
deltage-

re 

SAMMUS 
-

medlem-

mer 

Ikke SAM-
MUS 

-medlemmer 

Tilfredshed *) 

     4 5 6 

Holbæk 7 11 2 5 1 6 1 

Næstved 5 9 4 1  4 5 

Middelfart 6 8 5 1  3 5 

Vejen 11 18 7 4 1 10 5 

*) Tilfredshed er målt på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er ”Meget utilfreds”, 4 er ”Lidt 
tilfreds”, 5 er ”Tilfreds” og 6 er ”Meget tilfreds” 

 

 

Museumsdirektør Ole 

Nielsen på talerstolen 

ved Regionalmødet på 

Silkeborg Museum. 

https://www.akademikerbladet.dk/magasinet/2022/artikler/kortlaegning-lokalpolitikere-og-foreninger-dominerer-museumsbestyrelser
https://www.akademikerbladet.dk/magasinet/2022/artikler/kortlaegning-lokalpolitikere-og-foreninger-dominerer-museumsbestyrelser


Altså i alt 46 overvejende tilfredse deltagere fra 29 museumsforening eller forenings-
drevne museer, som modtog undervisning af Brittany Overgård, der til daglig er SoMe-

ansvarlig på Frilandsmuseet i Lyngby. 

Også her skal lyde en stor tak til de stedlige museumsforeninger, som hjalp os med det 

praktiske, til underviseren og til engagerede kursister. 
SAMMUS er godt tilfreds med de evalueringer, vi modtog fra kursisterne. Der er ingen 

tvivl om, at der blandt museumsforeninger og foreningsdrevne museer er et behov for 

at kvalificere det lokale foreningsarbejde – og SAMMUS har da også planer for både at 
gentage SoMe-kurserne andre steder i landet – men også at udvikle og tilbyde andre 

kurser. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Kommende arrangementer 
 
Det kan oplyses, at SAMMUS planlægger at afvikle 4 regionalmøder i efterårets 2022. 

Vi arbejder på at invitere til møde i Thy, på Djursland, på Lolland-Falster og i Midt 
Vestjylland. 

 

Desuden forventer vi at kunne invitere til SoMe-kurser i Vendsyssel, Vestjylland, 
Himmerland og Nordsjælland. 

 

Sidst men ikke mindst arbejder bestyrelsen – direkte inspireret af input fra seneste 

årsmøde – apå at genoptage tidligere tiders temamøde – men selvfølgelig i nye 
klæder. 

Tanken er, at opfordre medlemsforeningerne til at samle flere bestyrelsesmedlem-

mer, som kan deltage i temamødet – og få en god social oplevelse ud af det, 
kombineret med muligheden for at deltage i flere mindre kurser eller erfaringsud-

vekslinger. Sidst, men ikke mindst, skal temamødet foregå et kulturelt spændende 

sted, som mødedeltagerne besøger. 
 

Vi vender snarest muligt tilbage med datoer på ovenstående arrangementer. 

 

”Personale-nyt” 
 
ODM – Organisationen af danske museer – har på deres netop afholdte generalfor-

samling taget afsked med deres Flemming Just – og bestyrelsen har efterfølgende 
konstitueret sig med Claus K. Jensen, som ny forperson. Claus Jensen er til dagligt 

direktør for Vardemuseerne, så forpersonen kommer altså stadig fra det vestjyske. 

Flemning Just er direktør for Sydvestjyske museer. SAMMUS takker Flemming for 
godt samarbejde og ønsker Claus tillykke med forperson-posten – og glæder os til et 

fortsat godt samarbejde med ODM 

 

I SAMMUS har vi valgt en ny næstformand i stedet for 
Hardy Jensen fra Vesthimmerlands Museumsforening, 

som efter mange års godt og engageret arbejde valgte 

at stoppe på den seneste generalforsamling. Bestyrel-
sen har nu valgt Anita Grant fra Odsherreds Kunstmu-

seum og Malergårdens Venner som ny næstformand. 

Tillykke til Anita. 
 

 

 

Brittany Overgård i gang med undervisningen på SoMe-kurset i Vejen – med hele 18 deltagere 

!!! 

 

 



Nye medlemmer. 
 

I forlængelse af regionalmøder og kurser har flere museumsforeninger eller forenings-

drevne museer valgt at melde sig ind i SAMMUS, så vi kan derfor byde velkommen til 

Fanø Kunstmuseums Venner, Gentofte Brandmuseum, Historisk forening i Vamdrup, 

Hørvævsmuseet på Krengerup, Kystmuseum Skagens Venner, Museumsforeningen for 

MOSS og Ølsømagle Møllelaug. Vi er nu 75 medlemmer i SAMMUS. 

Vi har bedt de nye foreninger om kort at beskrive sig selv – og vil i dette og 

kommende nyhedsbreve bringe disse beskrivelser.  

 

Første indlæg er fra Fanø Kunstmuseums Venner og skrevet af Birgit Knudsen, som 

også er formand for museet: 

 

Fanø Kunstmuseum er et egnsmuseum, der driver museumsvirksomhed på sæson 

basis fra egne bygninger i Sønderho. Fanø Kunstmuseum er en selvejende institution, 

der støttes af en medlemsforening på cirka 400 medlemmer.  

Museet ejer en meget stor samling af lokal kunst, der befinder sig i de fredede 

bygninger i Sønderho.  

Fanø Kunstmuseum bliver flittigt besøgt af turister og lokale. Museet udgør en 

væsentlig faktor i det udbud, turisterne kan vælge imellem under deres besøg på 

Fanø. 

Fanø Kunstmuseum råder over mere end 1400 

værker, der alle har tilknytning til Fanø gennem 

motiver eller kunstner. Museets formål er at for-

midle billedkunst med tilknytning til øen. Samlin-

gen spænder fra 1800 – tallets romantiske frem-

stillinger af livet på Fanø til værker af nutidige 

kunstnere. Det er museets fornemmeste opgave at 

vise spændvidden i kunsten på Fanø fra før op til i 

dag. 

Hvert år er der flere forskellige udstillinger. De udstillinger bliver først og fremmest 

finansieret af donationer fra forskellige fonde. I år søger vi fondsmidler til ikke mindre 

end 4 af vore udstillinger. 

I år åbnede Fanø Kunstmuseum med særudstillingerne Tabte somre og Forandrin-

ger.  

Den faste samling er i år tematiseret og hedder 170 års Vadehavskunst  

I det første rum er der skibsbilleder. I mellemgangen er der billeder om turismen på 

Fanø. I det midterste rum fokuseres der på fascination af naturen. I næste rum er 

temaet kulturliv.  

Hvert år fokuserer vi på en af kunstnerne fra vores egne samlinger. I år har vi valgt 

Jakob Agersnap  

Fra juni får vi en ny særudstilling. Udstillingen hedder BLÅ. Det bliver en udstilling om 

øen i havet. Fanø, Flora og Fauna af Eva Louise Buus 

Hvert år har vi gennem de sidste mange år haft en særudstilling, der især henvender 

sig til børn, da vi meget gerne vil have at børn kommer på vort kunstmuseum. I år 

udstiller Peter Madsen. Udstillingen viser eksempler på tegnerens omfattende virke 

gennem årene. 

Gå ind på vores hjemmeside www.fanoekunstmuseum.dk eller følg os på vores 

tilhørende facebookside 

 

 

 

 

http://www.fanoekunstmuseum.dk/


 

 

 

Det andet indlæg er fra Venneforeningen for Kystmuseet i Skagen og skrevet af 

Erik Hatt, som er formand for Venneforeningen: 
 

Kystmuseet i Skagen er en del af Nordjyllands Kystmuseum. 

 

Skagen afdelingen var selvstændig indtil sammenlægningen med tilsvarende museer i 

henholdsvis Frederikshavn og Sæby. Vores forening er en videreførsel af den tidligere 

bestyrelse af Skagen By og Egnsmuseet, og har derfor særlig interesse i forholdene i 

Skagenafdelingen af Nordjyllands Kystmuseum.  
 

Vores midler stammer primært fra medlemmernes kontingent betalinger, og gives til 

Skagen Kystmuseum som tilskud til nye initiativer. Her kan nævnes tilskud til 

museumskutteren Hansa, tilskud til museumsbussen, tilskud til infostandere, og sidst til 

tilskud til udendørsbelysning på særlige dele af museet. 
 

Vi har en stabil opbakning blandt skawboerne men også mange trofaste gæster i Skagen 

bakker op om vores forening. 
 

Vi har et godt samarbejde med Bestyrelsen i Nordjyllands Kystmuseum, hvor vi også 

har en repræsentant i bestyrelsen, så kommunikationen er meget fin og direkte. 

 

Velkommen til begge foreninger.  

Vi håber I vil få glæde af jeres medlemskaber. 

 

Vi vil i kommende nyhedsbreve bringe beskrivelser af flere nye medlemmer. 

 

SAMMUS’ bestyrelse: 
 

Formand: Steen Hjorth - Kerteminde Museumsforening 

- tlf. 21 43 07 26 - hjorthsteen@gmail.com  

Næstformand: Anita Grant - Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens Venner 

- tlf. 28 65 03 13 – agprivat@hotmail.com 

Kasserer: Per M. Holm - Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg  

- tlf. 40 27 10 44 - permholm@stofanet.dk  

Sekretær: Grete Thrane - Designmuseets Venner  

Else Runge Petersen - Aabenraa Museums Venner  

Arvid Lisbjerg -  Holstebro Museumsforening 

 

Suppleant: 

Dennis Lybech – Hadsund Museumsforening og Arkiv 

 

Flere oplysninger på www.sammus.dk 

 

Husk også at følge SAMMUS på Facebook. 
 

Dette nyhedsbrev udsendes af SAMMUS – Danske Museumsforeninger. 

 

Hvis du ikke ønsker at modtaget Nyhedsbreve fra SAMMUS, bedes dette meddelt til kontakt@sammus.dk 

mailto:hjorthsteen@gmail.com
http://www.sammus.dk/

