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Invitation til 

TEMAMØDE    
 2019 

Lørdag den 5. oktober i Esbjerg 

SAMMUS har hermed fornøjelsen, at invitere vore 

medlemsforeninger til det årlige TEMAMØDE. 

Formålet med TEMAMØDET er at skabe et forum og  

netværk for foreningens medlemmer, hvor disse kan 

blive inspireret – dels gennem indlæg fra spændende 

oplægsholdere og dels gennem udveksling af  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oplevelser og erfaringer. Endelig får deltagerne i 

TEMAMØDET lejlighed til at besøge et lokalt museum. 

 

Tid og sted:   

                                                                   

TEMAMØDET foregår i tidsrummet 11 – 16.30 

(mulighed for ankomst fra kl. 10.30). 

Mødets første del foregår på Sædding Bibliotek, Fyrvej 

32, 6710 Esbjerg V. 

Mødets anden del foregår på Fiskeri- og Søfartsmuseet, 

Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V. 

                  

  

 

 

 

BESØG VORES MUSEUM 
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Program for TEMAMØDET: 

10.30  Ankomst. 

Mulighed for en kop kaffe og et rundstykke. 

11.00 Velkomst og Nyt fra SAMMUS 

11.45 En kommunal vinkel på Museumsforenin-

gernes betydning. 
Er museumsforeningerne blot et levn fra ”gamle 

dage” eller er de stadigt vigtige for de lokale 

museer? 

12.30 Frokost 

13.15 Et eksempel på en museumsforenings 

samarbejde med museum og kommune. 

Er museumsforeningerne blot et levn fra 

”gamle dage” eller en vigtigt aktiv for et lokalt 

museum og en kommune? 

14.00 Erfaringsudveksling og debat. 
En oplagt lejlighed til at få snakket med – og dele 

erfaringer med – gode folk fra andre spændende 

museumsforeninger. 

14.45 Afgang til Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

15.00 Introduktion og rundvisning  
ved den stedlige museumsforening, som også er 

vært ved et glas og lidt snacks. 

16.30 Afslutning 

Tilmelding og betaling: 

 

Tilmelding til kasserer, Per M. Holm 

E-mail: permholm@stofanet.dk – Tel: 40 27 10 44 

 

Deltagelse: 1. deltager fra en medlemsforening skal 

IKKE betale for at deltage i Temamødet. Øvrige 

deltagere betaler 250 kr. pr. person. Beløbet for deltagelse 

skal indbetales inden mødet til SYDBANK på konto:  

Reg.nr. 7910 Konto nr. 0185408  

TILMELDING og BETALING SKAL VÆRES SAMMUS I 

HÆNDE SENEST MANDAG DEN 30. SEPTEMBER. 

 

 

 

 

 

Bliv klogere på Museumsforeningen for 

Fiskeri- og Søfartsmuseet, 

Saltvandsakvariet i Esbjerg og deres 

museum inden TEMAMØDET. 

Skrevet af Per M. Holm, Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfarts-

museet og Saltvandsakvariet, Esbjerg – og bestyrelsesmedlem i 

SAMMUS. 

Museumsforeningen er stiftet den 8. februar 1962, på 

en stiftende generalforsamling, med det formål at 

opbygge en samling og et museum omkring dansk 

fiskeri og vestjysk søfart. Udgangspunktet var de 

fiskeredskaber, der i de foregående år var indgået i 

Esbjerg Museums samlinger, og som altså nu fik sin 

egen forening, med egen udstilling og egne magasiner. 

Forud lå mange møder i Bestyrelsen for Esbjerg 

Museum i Finsensgade. Der var to fraktioner der 

kæmpede om magten. Den ene havde i årevis kørt 

museet som et helt overvejende arkæologisk 

foretagende, men den anden fraktion ville gøre det til 

et fiskerimuseum, som også var lovfæstet i museets 

love. I 1957 blev der på generalforsamlingen indvalg 

nye kræfter, Arne Espegaard, som forstærkede 

gruppen, der var for et fiskerimuseum. Arbejdet med 

ajourføring af genstandsprotokoller, konservering m.v. 

tog for alvor fat med det mål at etablere en 

fiskeriafdeling. De følgende års arbejde med indsamling 

af genstande, både lokalt og nationalt blev forstærket, 

da kræfter inden for fiskeriet organisationerne også 

deltog i arbejdet.  

 

 

 

 

 

 

  

SAMMUS’ ÅRSMØDE VIL BLIVE AFHOLDT 

DEN 14. MARTS 2020 - i KØBENHAVN. 

Nærmere følger……. 
Pressefoto, fimus.dk 
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I fiskeriteknikker er fiskefartøjer selvsagt et vigtigt 

element, og med stor hjælp fra Vestjysk Fiskeriforening 

fik man fra 1957 lagt grunden til den omfattende 

samling kuttermodeller. I årsberetningen fra 1958 

hedder det at ”vi vil tilstræbe en høj museumsteknisk 

standard, så vi kan opnå status som landsmuseum”.  

Dette arbejde forsatte med mange tiltag som blev 

bremset af den arkæologiske fraktion. Men i 1961 kom 

der et gennembrud, da fiskeriminister Normann og ikke  

mindst Claus Sørensen støttede op om ideen med en 

ny museumsforening, samt en anbefaling om at 

oprette et specialmuseum for fiskeri i Esbjerg. 

Museumsforeningen blev som sagt stiftet den 8. 

februar 1962 og blev bakket op lokalt og kunne tælle 

400 medlemmer. Så der var lokal opbakning.  Da 

Esbjerg byråd beslutter at markere havnens 100 års 

jubilæum, og dette skal ske i et nyopført bygning ved 

indsejlingen til Esbjerg kommer der rigtig gang i 

museums-foreningens planer. Esbjerg kommune 

vælger arkitekterne Halldorr Gunløgsson og Jørgen 

Nielsens forslag. Museumsforeningen var naturligvis 

repræsenteret i byggeudvalget som bla. bestod af 

Esbjergs nye borgmester Henning Rasmussen. 

24. april 1968 kunne Fiskeri- og Søfartsmuseet, 

Saltvandsakvariet i Esbjerg indvies, og et par uger 

senere kom kong Fredrik den Niende på besøg med en 

rundvisning. Museets daglige leder var mag.art. Allan 

Hjorth Rasmussen, akvariebiolog H. Meesenburg og 

som akvariemester Svend Tougård.   

 

 

 

 

 

 

 

Svend Tougård blev i 1970 museets biolog, og var en af 

de store kræfter bag udbygningen af et Sælarium, som 

blev indviet sommeren 1976. Svend Tougård blev 

landskendt da han i en årrække var fast panelmedlem 

af Poul Thomsens ”Dus med dyrene”. 

 

Fiskeri- og Søfartsmuseet blev en folkelig succes, med 

besøgstal på over 210.000 i 1992, samt utallige 

publikationer på museets fagområder.  I 1972 opnåede 

museet statsanerkendelse og kom på finansloven med 

statslige tilskud. 

1988 startede udbygningen af et 11.000 kvadratmeter 

stort frilandsområde, hvor museets skibstømrere samt 

frivillige kunne vise fagenes kunnen i originale rammer, 

her vises museets bådsamling samt havets håndværk 

eks. vodbindere, smede, motorfolk samt 

provianteringshandel - et stort aktiv for museet. 

Løbende er museet udbygget, udstillinger er blevet 

fornyet og udskiftet og der arbejdes pt. med planer om 

en udvidelse, der binder Esbjergs nye havneafsnit, 

Esbjerg strand, De Hvide mænd sammen med Fiskeri- 

og Søfartsmuseet, Esbjerg. 

 

Museumsforeningens bestyrelse har frem til 23. april 

2013 været museets bestyrelse, suppleret med 

repræsentanter fra interesseorganisationer samt 

Esbjerg kommune. I 2013 overgik ejerskabet til en 

selvejende fond, og der blev fremført forslag om at 

reducere museumsforeningens deltagelse i 

fondsbestyrelsen til 1 person. Dette blev ikke modtaget 

med begejstring i museumsforeningen og efter 

forhandlinger vedtog man af museumsforeningen fik 4 

pladser i fondsbestyrelsen.  

 

Foreningens formål er at støtte Den selvejende 

institution Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet 

i Esbjerg. Støtten ydes gennem praktisk bistand og 

økonomisk støtte for at fremme interessen for museets 

arbejde og ansvarsområder.  www.fimusforening.dk  

I dag er museumsforeningens daglige virke reduceret 

til at hjælpe til med forskellige praktiske opgaver for 

museet, samt besætte 4 bestyrelsesposter i 

 

Pressefoto, 

fimus.dk 

Pressefoto, fimus.dk 

 

http://www.fimusforening.dk/
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fondsbestyrelsen, være inspirationskilde til emner og 

aktiviteter for museet. Salget af årskort er overgået til 

en professionel fordelsklub på museet, og 

medlemskabet tegnes som et tilvalg ved køb af årskort.  

 

 

 

 

 

 

 

Kort om Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i 

Esbjerg. 

 I dag oplever besøgende på Fiskeri- og Søfartsmuseet 

en udstilling om Danmarks Vildeste Fiskeeventyr, et 

veludbygget frilandudstilling med havn og mange 

skibsmodeller, saltvands akvarium, sælarium hvor man 

kommer tæt på sælerne, vadehavspavillon samt en 

unik offshore udstilling om Energi fra Havet. Det hele 

rundes af med et besøg i MS Smag, hvor man kan nyde 

en middag eller en forfriskning med udsigt ud over 

indsejlingen til Esbjerg havn – De hvide mænd – og ikke 

at forglemme vadehavsøen Fanø.  www.fimus.dk 

 

KULTURMØDET MORS 2019 
 

SAMMUS’ bestyrelse var repræsenteret med 4 

personer på det netop afholdte Kulturmøde på Mors. 

Kulturmødet er en oplagt mulighed for en lille 

organisation som vores for at møde og netværke med  

museumsfolk, kulturpersonligheder og kulturpolitikere. 

Følgende er ”sakset” fra ODM (Organisationen Danske 

Museers hjemmeside) og fortæller ganske godt om 

museernes deltagelse på kulturmødet: 

ODM var også i år sammen med museerne i Region 
Midt- og Nordjylland på Kulturmødet Mors. Det skete 
under overskriften ”Vi elsker museer!” I et privat hjem, 
Antjes hus, blev politikere, kulturpersonligheder og 
museumsfolk inviteret indenfor sammen med små 
grupper af borgere for at dele deres bedste 
museumsoplevelser. 

Blandt gæsterne var bl.a. flere kulturordførere og den 
nye kulturminister, Joy Mogensen. Efter mødet om 
spisebordet i Antjes hus var der samtale i husets 
carport foran en stor forsamling. Her bedyrede 
ministeren sin kærlighed til museer og stor indsigt i 
museernes vilkår, ikke mindst med baggrund som 
tidligere borgmester, herunder formand for to museer i 
Roskilde. Mere nedslående var, at ministeren ikke 
lovede at afskaffe det skadelige omprioriteringsbidrag, 
men henholdende svarede, at det var noget, 
finansministeren arbejdede med. Det lover ikke godt! 
Også ændring af museernes tilskudsstruktur blev 
berørt. Her var der mere klarhed: Ministeren vil først 
prioritere aktuelle problemstillinger på medieområdet. 
Ministeren antydede, at en evt. omfordeling af de 
statslige midler til landets statsanerkende museer er en 
hård nød at knække – og med mange interessenter i 
det politiske spil – hvorfor opgaven måske ikke aktuelt 
vil blive prioriteret. 

Fra ODM’s side blev det slået fast, at der i det mindste 
bør ske en politisk afklaring. Ingen kan være tjent med 
usikkerhed, nu på 3. år, i forhold til statens 
engagement. Ønsket er dog ikke bare omfordeling, men 
at statens midler til museerne i hele landet skal ses som 
en investering – og at nedskæringer i kulturens midler 
er en decideret dårlig forretning. 

 

 

 

 

 

 

 

    Kulturminister i tæt dialog med bl.a. SAMMUS-formand Steen   

    Hjorth (yderst til højre på foto’et) 

 

 

Husk I er altid velkomne til at kontakte 
SAMMUS - enten 
formand Steen Hjorth, tlf. 2143 0726 
mail hjorthsteen@gmail.com – eller  
kasserer Per M. Holm, tlf. 4027 1044,  
mail permholm@stofanet.dk 

 
 

 

Pressefoto, fimus.dk 

Foto: dkmuseer.dk 

http://www.fimus.dk/

