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Glædelig jul…….. 
 

Den 24. maj 2003 blev SAMMUS dannet på en stiftende generalforsamling afholdt på 

Strandingsmuseet i Thorsminde. SAMMUS blev dannet af en række museumsforeninger, 

der blev drevet af ildsjæle. 

Et af sammenslutningens formål er at synliggøre de betydelige folkelige kræfter bag de 

danske museer. En lang række af danske museer er opstået på baggrund af lokale ildsjæ-

les ønske om at bevare kulturhistoriske værdier. Mange af vores lokalhistoriske museer 

har i dag omkring 100 år på bagen. De blev oprettet takket være lokale borgere med 

historisk interesse. Når man dykker ned i disse museers arkiver, så var det ikke alle ste-

der, det gik smertefrit. Det var ikke let at oprette først en museumsforening og siden et 

museum. Der er eksempler på, hvorledes man gennem annoncer i de lokale aviser har 

indkaldt til stiftende generalforsamling. I nogle tilfælde lykkedes det ikke første gang. 

Disse foreninger havde ingen lokaler, så man fandt som regel et tomt loft, tit på skole, 

hvor man kunne opbevare de genstande, foreningen samlede ind. Ønsket om efterfølgen-

de at få lokaler til at udstille de indsamlede genstande har krævet meget benarbejde. I 

det seneste nyhedsbrev kunne man læse om oprettelsen af Ringkøbing Museum. Når et 

museum så blev indviet, blev museerne drevet af lokale ildsjæle. Vi skal helt frem til 

70’erne før der kommer uddannet personale på mange museer.  

I perioden fra museernes start og frem til det tidspunkt, hvor der kom uddannet persona-

le på museerne, var det de frivillige medlemmer af foreningerne som havde travlt med 

registrering, arrangementer og udgravninger. Og hvem var de frivillige? Det var et bredt 

udsnit af borgere med historisk interesse. I kilderne finder vi lærere, købmænd, konsulen-

ter, landmænd, tobaksarbejdere, snedkere, håndværkere, cigarhandlere og mange flere. 

Kort og godt en passende blanding af folk fra byen og landet. I dag er frivillige borgere 

med andre job end de første frivillige, men kendetegnende for de aktive foreningsmed-

lemmer, er et ønske om at kunne støtte op om det lokale museum. 

 
Fra Stubbekøbing Museum – nyt medlem af SAMMUS 



I den forbindelse må man ikke glemme, at der udover de statsanerkendte museer, findes 

en lang række mindre lokale museer rundt i Danmark, som udelukkende drives af frivilli-

ge. 

Hovedparten af de danske museer er startet af frivillige. De har udover de praktiske op-

gaver også siddet for bordenden i bestyrelserne. I dag kan vi se, at de frivillige i form af 

bestyrelsesmedlemmer fra museumsforeningerne bliver færre og færre i mange museers 

bestyrelser. Vi har forståelse for, at de bevilgende myndigheder har et ønske om at være 

repræsenteret i museumsbestyrelserne. Men man må ikke glemme det folkelige islæt i 

bestyrelserne. I dag er rigtigt mange tilknyttet museerne som frivillige. Det er museums-

foreningerne, der repræsenterer det demokratiske og folkelige element bag museerne – 

og er talerør herfor i museernes bestyrelser. 

 

 

SAMMUS’ bestyrelser sender vore allerbedste julehilsner til de mange frivillige, som er 

involveret i at støtte og drive museer – og vi håber, at I sammen med de øvrige bestyrel-

sesmedlemmer og det faglige personale kan se frem til et nyt spændende år, hvor vi kan 

vise vore mange dejlige museer frem til rigtigt mange besøgende. 

Glædelig jul. 

Bestyrelsen for SAMMUS. 

Tilfredsstillende samarbejde mellem forening og museum 
 

- men ¼ af besvarelserne i SAMMUS’ spørgeskemaundersøgelse giver 

udtryk for manglende indflydelse på driften af det museum, de støtter/ 

driver 
 
Forud for SAMMUS’ seneste bestyrelsesmøde (28/11) udsendte bestyrelse et lille spørge-

skema til vore medlemmer. Formålet med spørgeskemaet var at klæde bestyrelsen bedre 

på til en debat om medlemsforeningernes aktuelle udfordringer. 

Skemaet udsendtes til 76 medlemsforeninger – og vi modtog 42 svar fra 40 foreninger – 

altså en svarprocent på 53 %. TAK FOR JERES SVAR. 
 

83,7 % af besvarelserne giver udtryk for, at medlemsforeningerne er tilfredse (27,9%) 

eller meget tilfredse (55,8%) med forholdet til det museum, som foreningen støtter/driver 

– mens 9,3 % giver udtryk for utilfredshed. 
 

Heldigvis tyder det også på, at interessen fra museerne for SAMMUS’ medlemsforening 

også er stor. I hvert tilfælde oplever 75,7 % interessen fra ”deres museum” som tilfreds-

stillende (27,9%) eller meget tilfredsstillende (48,8%) – mens kun 7% udtrykker util-

fredshed med museernes interesse. 
 

SAMMUS konkluderer, at de fleste af SAMMUS’ medlemmer har det godt med ”deres” 

museer – og at langt de fleste museer udviser interesse for foreningerne. 
 

Lidt anderledes ser det ud, når spørgsmålet går på, hvorvidt SAMMUS’ medlemmer ople-

ver muligheden for at få indflydelse på driften af det museum, man støtter/driver. Her 

giver nemlig kun 42,9% udtryk for være tilfredse (14,3%) eller meget tilfredse (28,6%) – 

mens ca. ¼ af svarene (26,2%) udtrykker utilfredshed. Tilbage er en temmelig stor andel 

(31%) som på en skala fra 1 til 5, svarer 3 – altså både tilfreds og utilfreds. 
 

Lånt fra www.gem.dk – Give-Egnens museums hjemmeside 

http://www.gem.dk/


SAMMUS konkluderer, at der fortsat ligger en opgave – både for foreningerne lokalt – 

og for SAMMUS som talerør – fortsat at arbejde for, at især museumsforeningerne er 

repræsenteret i museerne bestyrelser. I forhold til de foreningsejede museer er der må-

ske et behov for nærmere at undersøge, hvordan bestyrelserne arbejder – og  om alle 

bestyrelsesmedlemmer involveres i museernes drift. 

 

Flere medlemsforeninger frygter fremtiden. 
 

Ovenstående svar om et utilfredsstillende samarbejde mel-

lem forening og museum, giver sig også udtryk i spørge-

skemaets 4. spørgsmål. Her spørges medlemsforeninger 

om, hvorvidt man tror, at medlemsforeningen eksisterer om 

5 år.  

3 museer (7 %) tror ikke de eksisterer, 9 (18,6 %) forenin-

ger er i tvivl – men heldigvis tror 74,4 %, at de fortsat eksi-

sterer om 5 år. 
 

SAMMUS konkluderer, at langt de fleste medlemsforeninger tror på en fremtid for såvel 

museumsforeninger som foreningsejede/drevne museer – men også at det er vigtigt alle-

rede nu, at der er en god dialog mellem museum og forening med henblik på en fælles 

fremtid. 
 

Medlemstal og nye bestyrelsesmedlemmer er de store udfordringer.   
 

41 havde besvaret spørgsmålet om, hvad man betragtede som medlemsforeningens stør-

ste udfordringer i de kommende 5 år. 

Her svarede 20 (48 %) at de største udfordringer var fastholdelse og rekruttering af med-

lemmer til foreningerne. 7 besvarelser (16 %) nævnte udfordringen med at rekruttere 

(yngre) medlemmer til bestyrelserne og 4 (10 %) mente at udfordringen var samarbejdet 

mellem forening og museum. De sidste 26 % svarene fordelte sig på en række forskellige 

emner (økonomi, bygningsvedligeholdelse, besøgstal……) 
 

SAMMUS konkluderer, at fokus i en kommende strategi må være at klæde medlemsfor-

eninger bedre på til at fastholde og rekruttere medlemmer – og til rekruttering af besty-

relsesmedlemmer. 
 

Energipriser og inflation opleves som aktuelle udfordringer. 
 

Sidste spørgsmål gik på, hvorvidt medlemsforeningerne oplevede at museerne havde helt 

aktuelle udfordringer grundet høje energipriser og inflation – og om det evt. havde kon-

sekvenser for medlemsforeningen. 25 (64 %) oplever, at museet har udfordringer – men 

9 (23 %) mente ikke, at det havde konsekvenser for medlemsforeningen. 14 (36 %) sva-

rede at deres museer ikke havde udfordringer eller at de i hvert tilfælde ikke kendte her-

til. 
 

SAMMUS konkluderer, at mange foreninger oplever stigende energipriser og inflation 

som aktuelle udfordringer – især på museerne. Udfordringerne har endnu ikke store kon-

sekvenser for de fleste medlemsforeninger 

 

Du kan se alle spørgsmål og svar på  

www.sammus.dk/Bestyrelsen/Spørskemaundersøgelse, nov. 2022 

 

Et gratis tip……. 
 

I øvrigt kan det oplyses, at spørgeskemaet er lavet i det program, som hedder Google 

Analyse, som rigtigt mange har adgang til via en Google-konto. Programmet er let at 

bruge – både når spørgsmål skal formuleres og efterfølgende bearbejdes. 

Måske kunne det være en idé med et spørgeskema, hvis en museumsforening eller et 

foreningsdrevet museum vil blive klogere på, hvad deres medlemmer tænker om forenin-

gen – eller til at indhente forslag til aktiviteter. 

 

 

 
 
 

 

Følg også SAMMUS på 

 

http://www.sammus.dk/Bestyrelsen/Spørskemaundersøgelse


1 SoMe-kursus og 2 regionalmøder. 
 

7/11 afholdtes efterårets eneste SoMe-kursus på Designmuseet i Købehavn. Der var til-
meldt 12 personer til kurset, men desværre kom der et par afbud, men kurset gennem-

førtes med 9 personer, som endnu engang gav udtryk for stor tilfredshed med kurset og 

instruktøren Brittany Overgård, der til dagligt arbejdet med sociale medier m.m. på Fri-
landsmuseet i Lyngby. 
 

17/11 afholdtes der regionalmøde på Ølgod Museum, hvor 12 deltagere fra 5 museums-

foreninger eller foreningsejede museer mødtes for at høre om den lokale Museumsfor-

enings udfordringer – og for at udveksle erfaringer. 
 

Endelig mødtes 16 deltagere fra 8 museumsforeninger eller foreningsdrevne museer den 

29/11 hos et af SAMMUS’ nyeste medlemmer, nemlig Stubbekøbing Museum. Her lyttede 
man til Ulla Schaltz, som er direktør på Museum Lolland-Falster – og også her blev der 

udvekslet erfaringer. 
 

SAMMUS’s bestyrelse er gået i gang med at planlægge nye kurser og regionalmøder med 

helt nyt indhold til afvikling i løbet af foråret 2023. 
 

SoMe-kursus i egen forening?? 
 

Hvis din forening er interesseret i at blive klogere på 

brugen af de sociale medier i kommunikationen med je-

res medlemmer – og ikke er interesseret i at køre efter 
kurset, tilbyder SAMMUS at afvikle et kursus med jer 

som medarrangør. 

Hvis I kan samle 5-7 deltagere – og har mulighed for at 
stille et mødelokale med plads til 15 personer til rådig-

hed, vil SAMMUS forsøge at finde de resterende kursi-

ster, så min. 10 og max. 15 personer kan mødes og af-
vikle kurset hos jer. 

 

Kontakt Steen Hjorth hurtigst muligt, hvis I er interesse-

rede. I første omgang udbydes max. 3 af disse kurser, 
som i øvrigt at støttet af Veluxfonden, hvorfor prisen er 

helt i bund. Kun 200 kr. pr. deltager. 

 

SAMMUS fik et spørgsmål……. 
 

På Regionalmødet i Stubbekøbing fik SAMMUS et spørgsmål fra et lokalt foreningsejet 
museum, som efterlyste et godt råd om, hvor foreningen kunne tegne en forsikring. 

 

Efter at have snakket med et par gode venner blev vores svar til foreningen, at man skul-
le prøve at kontakte MUSEUMSTJENESTEN. 

 

- og hvorfor så det? 
 

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten (i daglig tale kaldet Museumstjenesten) 

blev i 1976 oprettet som en selvejende institution med det formål at virke som serviceor-

gan for de danske museer. I dag er Museumstjenesten en erhvervsdrivende fond med en 
medlemskreds på ca. 200 museer.  

Museumstjenesten er museernes egen institution og har intet decideret profitmotiv, men 

har som sin fornemmeste opgave det sigte at fremskaffe de rigtige varer og tjenesteydel-
ser til den billigst mulige pris.  

Museumstjenesten udvikler og fremskaffer varer der indgår i museernes og arkivernes 

daglige arbejde og indgår samarbejdsaftaler med fx selskaber der udfører brandinspektio-
ner og indgår rabataftaler på områder, hvor Museumstjenesten ikke er lagerførende som 

fx alarmanlæg, affugtningsanlæg, reoler mv. 

Museumstjenesten tilbyder en museumsforsikringsordning med ’overskudsde-
ling’, hvor omkring 100 af de danske museer har tegnet deres forsikring. Der er 

tale om en specifik museumsforsikring, der i samarbejde med Topdanmark er 

udviklet til de danske museer. 

 



Endelig udgiver Museumstjenesten magasinet Danske Museer. 

Foreningsejede museer kan altså melde sig ind i Museumstjenesten og gøre brug af de 

mange gode aftaler, som er indgået med henblik på at servicere de danske museer. Et 

medlemskab koster 1500 kr. om året – men disse penge vil i mange tilfælde været givet 

godt ud. F.eks. oplyser Museumstjenesten at man f.eks., på en indgået forsikring vil kun-
ne spare ca. 25 % i forhold til andre aftaler – og så er der oven i købet overskudsdeling – 

og der har været overskud på forsikringsaftalen stor set alle de år, den har været gæl-

dende. 

Læs mere om Museumstjenesten på www.museumstjenesten.com eller kontakt dem på 

tlf. 86 66 76 66 – eller på mtj@museumstjenesten.com 

 

Årsmøde/generalforsamling – Sæt X i kalenderen 
 

Sæt X i kalenderen lørdag den 18. marts. Her afholder SAMMUS nemlig årsmøde og gene-
ralforsamling. Årsmødet vil blive afholdt på Folkehjem i Aabenraa – og vil bl.a. også inde-

holde et spændende besøg på Museum Sønderjyllands nye supermoderne bevaringscenter 

i Rødekro.   

Altså igen mulighed for en spændende dag sammen med andre gode foreningsfolk – og 

mulighed for en speciel museumsoplevelse. Nærmere følger i de kommende nyhedsbreve. 

 

Nyt medlem 
 

Velkommen til foreningen for Stubbekøbing  

Museum, som driver Stubbekøbing Museum. 

Som det fremgår af følgende beskrivelse, som 

vi har modtaget fra Vivian Høxbro (bestyrel-

sesmedlem i foreningen Stubbekøbing Muse-

um), er museet i Stubbekøbing byens lokalhi-

storiske museum, som udelukkende drives af 

frivillige – og museet har også en støttefor-

ening. 

 

Museet er en selvejende institution, der ejer det smukke, fredede og gennemrenoverede 

hus i byens hovedgade. Huset rummer museet og dets aktiviteter og alle medarbejdere er 

ulønnede. 

Man træder ind i Info-Caféen, der tager sig af billetsalg til museet og vejleder turister. 
Derefter går man igennem et egnsmuseum med Nielsen stue, Det blå køkken, bryggers, 

skomagerværksted, snedkerværksted, en vægtsamling og en særudstilling, der i år var en 

legetøjsudstilling.  
På vej op ad trappen kan man se en skolestue med gammelt inventar. 

Længere oppe er der STRIK på 1’ste, Danmarks eneste strikkemuseum. Vi viser historisk 

strik med gamle tekstiler og redskaber. Desuden har vi skiftende udstillinger af nulevende 
strikdesignere, i år var det Birgit Kønig, Marianne Isager og Kaffe Fassett. Desuden afhol-

der vi workshops med diverse strikketeknikker og foredrag med forskellige temaer.  

Bag museet er en gårdhave, hvor vi flere gange i sommerens løb holder små koncerter. 

 
Du finder Stubbekøbing museum på adressen Vestergade 43, 4850 Stubbekøbing – og du 

kan læse mere om museet på www.stubmuseum.dk  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Stubbekøbing Museum 

 

http://www.museumstjenesten.com/
mailto:mtj@museumstjenesten.com
http://www.stubmuseum.dk/


 

 

Husk også at følge SAMMUS på www.sammus.dk og 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 

 

 

 

 

 

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 

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

