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Send mere kultur…….
Endnu et nyhedsbrev fra SAMMUS i en tid, hvor vores eneste aktivitet stort
set er – at skrive nyhedsbreve!!!! I seneste nyhedsbrev (ultimo november
2020) glædede vi os over, at nedlukningen i en række nordjyske kommuner
netop var ophævet – og vi så frem til en jul, hvor man under behørig hensyntagen til myndighedernes anbefalinger, kunne gennemføre nogle af de traditionelle juleaktiviteter på muserne. Men nej, allerede i december fulgte nye
nedlukninger, som kulminerede med en række nedlukninger – bl.a. af museerne – hen over jul og nytår. Restriktionerne som siden er blevet skærpet og
forlænget – foreløbigt til slutningen af februar.
Sideløbende med nedlukningerne har myndighederne – bl.a. i en faglig referencegruppe – løbende vurderet på, hvordan og hvornår samfundet igen kan
åbnes under hensyntagen til pandemien. Denne referencegruppe har foreløbigt anbefalet en gradvis åbning af skolerne – men der er endnu intet konkret
vedr. kulturinstitutioner, indkøbscentre, detailbutikker, liberale erhverv, de
ældste skoleklasser og restauranter. Disse mange – udefra betragtet, temmelig forskellige grupper – er placeret i en stor samlet gruppe. Det er så op til
regeringen politisk at prioritere, blandt hvem og hvornår nye åbninger kan
ske.
Der arbejdes altså løbende med en genåbning af samfundet. Regeringen har
også nedsat et genstartsteam for kultur og idræt, hvor bl.a. vores gode samarbejdspartnere fra ODM repræsenterer museerne. I den forbindelse har ODM
tre anbefalinger:
1. Differentieret, logisk genåbning: Af ekspertrapporten om genåbning
fremgår det, at de danske museer har sikre forhold og er vant til at håndtere publikum. Museerne bør altså være med i første bølge.
2. Forårspakke: Erfaringen fra 2020 er, at det tager nogen tid, inden publikum vender tilbage til kulturinstitutionerne. Vi vil derfor plædere for
en forårspakke i lighed med sidste års sommerpakke, der var en gedigen
succes.
3. Kommunikation: Der er brug for en national koordineret kommunikationsindsats, som opfordrer befolkningen til at besøge de danske kulturin-
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stitutioner, når de igen er åbne. Så man ikke, som vi oplevede i efteråret, med den ene hånd holder kulturen åben, og med den anden beder
befolkningen blive hjemme.
Følg ODM’s arbejde på www.dkmuseer.dk
Det er 3 anbefalinger, som SAMMUS til fulde kan tilslutte sig. Vi oplever også,
at vore medlemmer står klar til at starte op igen. Efter et år med mange aflysninger og udsættelser, er foreningerne klar til at tilbyde deres medlemmer
en række aktiviteter, som kan være med til at fastholde deres interesse for
det lokale museum – og også for at komme på besøg på andre museer. Medlemmerne af museumsforeningerne er traditionelt storforbrugere af kulturelle tilbud – og det er bl.a. dem, der efterlyser muligheden for at igen at komme
ud og gøre brug af de mange spændende kulturtilbud.
I foråret var museerne blandt de sidste institutioner, der genåbnede. SAMMUS
håber, at museerne denne gang bliver blandt de første.

Hårde tider for mange museer.
På ODM’s hjemmeside kan man i øvrigt også læse dystre tal om, hvordan museerne har oplevet og oplever Coronatiden. I januar lavede ODM en undersøgelse blandt sine medlemmer og halvdelen svarede.
Undersøgelsen viser bl.a.
 at 80 % af museerne havde lavere besøgstal i 2020 end i 2019
 at hvert 5. museum har halveret deres besøgstal i forhold til 2019
 at kun hvert 10. museum har besøgstal i 2020, som ligger 10 % eller
mere over 2019
 at 6 ud af 10 museer forventer omsætningstab
 at flere museer angiver at fondsmidler, hjælpepakker og kommunale
støttepakker betyder, at de ”lige kan holde skindet på næsen”
 at flere museer forventer et hårdt 2021, som vil være afhængig af en
tidlig genåbning, besparelser og hjælpepakker
 at 1 ud af 8 museer har svært ved at se, hvordan man skal få ”enderne
til at nå hinanden”.
Læs mere på www.dkmuseer.dk

Udsættelse af årsmøde/generalforsamling
SAMMUS’ bestyrelse besluttede på vort seneste virtuelle bestyrelsesmøde, at
vi endnu engang må ty til udsættelse af en planlagt generalforsamling. Ifølge
vedtægterne skal denne afholdes inden udgangen af marts – og vi havde planlagt at den skulle afholdes lørdag den 27. marts. Bestyrelser tror desværre
ikke på, at de nuværende restriktioner vil være lettet så meget, at vi kan invitere et fornuftigt antal deltagere (30-50) til generalforsamling og har derfor
besluttet, at udsætte årsmødet og generalforsamling helt til SEPTEMBER måned. Nærmere om dato og sted vil snarest blive meddelt.

Foreløbig fastholdelse af datoer for regionalmøder
Til gengæld har bestyrelsen besluttet foreløbigt at fastholde datoerne for de
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regionalmøder, som skulle have været afholdt i efteråret. Møderne er planlagt
til at skulle afholdes medio/ultimo april, og vi krydser fingre for, at de nuværende lave smittetal betyder en lempelse af forsamlingsforbuddet efter Påske,
således at vi kan samle 20-30 personer til de planlagte møder. Vi følger situationen nøje – og vurderer vi i løbet af marts, at møderne kan afholdes, vil der
blive sendt invitationer ud. Men reservér datoer, så I er klar til at tilmelde jer,
når invitationen forhåbentligt kommer til jer.
Der er planlagt følgende møder:
Onsdag d. 14. eller 21. april kl. 19-21 på Holmegård Værk, Fensmark
Torsdag den 15. april kl. 15-17 på M/S Museet for Søfart, Helsingør
Mandag den 19. april kl. 19-21 på Vesthimmerlands Museum, Aars
Endelig vil der blive afholdt et møde i Ribe, men datoen er endnu ikke fastlagt.

Nyt fra museumsforeninger
Hvis du vil dele informationer om/fra DIN museumsforening med andre
af SAMMUS’ medlemmer, er du velkommen til
at kontakte os via
kontakt@SAMMUS.dk

Aktiviteter i en Corona-tid
Selv om aktivitetsniveauet nok ikke er helt så højt som under normale vilkår,
er der dog flere foreninger, som har sendt os oplysninger om, hvordan man
holder kontakt til sine medlemmer i en nedlukningstid.
Formanden for Middelfart Museumsforening, Kristian Gren fortæller
bl.a. at foreningen har en tradition for et årligt fællesarrangement sammen
med en af de andre lokalhistoriske foreninger – MOLF.
Det kunne grundet Corona ikke gennemføres på normal
vis i år, så derfor valgte de to foreninger at lave et digitalt arrangement, hvor mødet blev gennemført som et
webinar.
Samtidigt havde foreningerne fået Middelfart LokalTV
til at forevige arrangementet og sende det på lokal TV,
da man var klar over, at man nok ikke nåede ud til alle
deres medlemmer med et webinar.
Webinaret blev afholdt den 23. november med ca. 80
deltagere – og da der var tale om flere ægtepar, skønner Kristian Gren, at godt 100 personer deltog i foredraget ”Musik og foredrag fra krigens tid”.
Fra Designmuseets Venner har vi (før 2. nedlukning) modtaget følgende:
I disse vanskelige Corona-tider finder man nye løsninger. Designmuseet blev
nødt til at lukke ned i foråret for en længere periode. En meget stor del af
museets besøgende kommer fra udlandet, og lukningen af grænserne gjorde
det økonomisk umuligt for museet at holde åbent på det hidtidige niveau. I
stedet satte man speed på en planlagt renovering af bygningerne, så museet
vil være i tip top stand, når det åbner igen i begyndelsen af 2022.
Men for at fastholde interessen for museet i en lukningstid har man udover en
række digitale tiltag også åbnet en lille pop-up butik i Thiemers Magasin. Her
kan man frem til slutningen af januar 2021 købe et udvalg af varer fra museumsbutikken og få en snak med en række designere og kunsthåndværkere.
Medarbejdere fra museet vil i løbet af december hjælpe til i butikken, hvor de
vil fortælle om museets ombygning og omfattende relancering.
Museet har også velvilligt stillet sit designværksted til rådighed for Venneforeningen, så vi kan afholde forskellige medlemsarrangementer under iagttagelse af Corona restriktionerne. Det er fint, at vi på den måde kan opretholde
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kontakten til vores medlemmer, som har vist stor interesse for at komme på
museet også i en lukningstid.

Kerteminde Museumsforening har søgt og fået midler fra Slots- og
Kulturstyrelsens pulje ”1000 nye fællesskaber mod ensomhed”. Projektet
henvender sig til medlemmer, som føler sig usikre ved at forlade eget hjem
her i Corona-tiden.
Foreningen inviterer nu små grupper af medlemmer til ”Formiddage på museet”, hvor ansatte fra museet, museumsforeningen og andre venneforeninger
i byen kommer med oplæg. I alt ville en gruppe blive inviteret til 8 møder
med 14 dages mellemrum. Planen var at samle indtil 10 personer på museet,
men den aktuelle nedlukning og det skærpede forsamlingsforbud har udsat
starten af projektet.
Lars Ilsøe, formand for Det antikvariske Selskab, har sendt følgende
beretning om foreningens aktiviteter under Coronaen 2020-2021.
Redaktionen har bedt os fortælle lidt om vores foreningsliv under Coronaen.
Det antikvariske Selskab i Ribe er en museumsforening med en lang historie.
Selskabet blev stiftet 1886 med tilknytning til Den antikvariske Samling, som
museet i Ribe dengang hed. I 2008 blev museet i Ribe så fusioneret med museet i Esbjerg under navnet Sydvestjyske Museer. Det antikvariske Selskab
fortsatte som museumsforening og har det nuværende formål at stimulere
den historiske interesse og støtte Sydvestjyske Museer med vægt på Ribe.
Det gør vi ved foredrag, udflugter, rundvisninger, et fastelavnsarrangement
og to bogbasarer. Vi har lige nu ca. 700 medlemmer. Held i uheld blev Danmark annonceret nedlukket samme aften, som vi havde vores generalforsamling. Held fordi vi lige nåede at gennemføre generalforsamlingen! Derefter
måtte vi udskyde et foredrag til efteråret og aflyse to rundvisninger og to
planlagte busudflugter. Til gengæld har vi i efteråret kunne gennemføre alle
foredrag efter de gældende restriktioner. For museets foredragssal var der en
begrænsning på max. 50 personer. Vi sørgede for afspritning på sæderne før
og efter foredragene og god afstand mellem pladserne, og fra november bar
tilhørerne mundbind til og fra deres pladser. Vores beslutninger om aflysninger og forholdsregler har også taget hensyn til, at vores medlemmers gennemsnitsalder er over de 50. Trods alle indskrænkningerne kan vi glæde os
over, at det ikke har været svært at nå op de 50 deltagere til foredragene. Der
har været mange på venteliste næsten hver gang, sidst endda mere end 50.
Det er jo så oplagt at arrangere en gentagelse ved lejlighed. Vi tror, vores
medlemmer er sultne efter kulturelle oplevelser.
For de første måneder af 2021 har der desværre også for museums- og foreningsaktiviteter været en nødvendig total nedlukning. Vi mærker dog medlemmernes optimisme i form af fornyelse af deres kontingent trods alt!
Vi håber på bedre tider for foreningslivet generelt og overvejer, hvordan vi
kan gøre noget ekstra for vores medlemmer til gengæld for det aflyste.
Virtuelt museumsbesøg på 6 danske kunstmuseer
Nød lærer nogen kvinde at spinde siger man. Og Corona-tiden byder da også
på nye kreative muligheder for at komme på museum. LOF Nordvestsjæl-

land tilbyder ONLINE VINTERHØJSKOLE 2021 - en virtuel 'live' højskole,
med kunsthistoriker Peter Kær som fast højskolevært. Han byder velkommen,
snakker med oplægsholder og styrer debatten med deltagerne.
På kurset besøger man nogle af Danmarks mest interessante kunstmuseer –
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hjemme fra din stue sammen med Peter Kær. Over seks online undervisningsgange kommer deltagerne på en lærerig rejse gennem en række forskellige
kunstretninger – fra guldalder til surrealisme.
LOF’s online højskole udfordrer højskolens traditionelle form, idet deltagerne
mødes på den digitale platform Zoom Der er undervisning seks mandage kl.
19.00-21.00. På disse dage udfoldes kunsthistorien af dygtige oplægsholdere
med speciale i netop deres kunstretning. Ligesom på en traditionel højskole
bliver deltagerne en naturlig del af et læringsfællesskab.
KUNSTRUTENS PROGRAM:
01. februar: Bornholms Kunstmuseum
08. februar: Malergården Odsherred Sigurd Swane
15. februar: Skagen Museum
22. februar: Museum Jorn i Silkeborg
01. marts: KØS i Køge
08. marts: Nivaagaards Malerisamling
Læs mere om ONLINE VINTERHØJSKOLE 2021 på
https://lof.dk/nordvestsjaelland/foredrag-debat/kunstruten-med-peter-kaeronline-vinterhojskole/id/210028 OBS Der er desværre ikke flere pladser
Endelig har DR TV også sendt en række spændende programmer, hvor nogle
kendte kulturpersonligheder har haft en enestående mulighed for at besøge
magasinerne på nogle af vore store museer – og efterfølgende fået mulighed
for at lave deres helt egen udstilling.
En idé, som jo passende kan videregives til landets museumsforeninger. Mon
ikke man kunne lave nogle lokale arrangementer, hvor interesserede medlemmer kunne komme på besøg på museets magasin – og måske kan museum
og museumsforening samarbejde om nye spændende udstillinger, når ”friske
øjne” fik mulighed for at se, hvad magasinerne gemmer.
Hvis du ikke har set udsendelserne, kan de findes på drtv.dk – Kig efter ”Skattejagt på museet”.
SAMMUS modtager fortsat gerne små oplæg om, hvad JERES museumsforening foretager jer under Corona-nedlukningerne. Send jeres indlæg
til kontakt@sammus.dk.

5

