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Vikingeskibsmuseets Venner 
            Bestyrelsen 
                                                                                                                                                   Marts 2020 
 
 
 
 
Bestyrelsens beretning for året 2019 
 
”2019 var på alle måder et rigtig godt år for Vikingeskibsmuseet også med en flot fejring i 
august af museets 50 års fødselsdag. 2019 var bestemt også et godt år for 
”Vikingeskibsmuseets Venner” med fin tilslutning til foreningen og til vore foredrag og med 
god hjælp til museet fra en kreds af frivillige medlemmer. 
 
Ved årsskiftet var vi 651 medlemmer i foreningen. Det er 55 flere end ved sidste årsskifte.  
 
Det er meget glædeligt, at foreningen har så god tilslutning. Vi har faktisk aldrig været flere. 
Det giver flere kræfter i støtten til Vikingeskibsmuseet, og det giver os i bestyrelsen god 
inspiration i arbejdet. Vi vil selvfølgelig meget gerne sige velkommen til endnu flere nye 
medlemmer i foreningen. Ikke fordi fortsat vækst skal være en målsætning i sig selv, men 
selvfølgelig fordi flere medlemmer giver et bedre og bredere grundlag for opfyldelsen af 
foreningsformålet  - løbende støtte på forskellige områder til Vikingeskibsmuseet. Omkring 
62% af foreningens nuværende medlemmer bor i Roskilde-området. Det er en afgørende 
vigtig lokale opbakning – ikke mindst også til museet, og det er jo netop det, der er formålet 
med vor forening. Et verdensberømt museum med en solid lokal understøttelse. Vi skal jo som 
medlemmer være gode og aktive ”ambassadører” for museet. Men vi vil selvfølgelig meget 
gerne have endnu flere medlemmer fra større dele af Sjælland og fra hele landet. Bestyrelsen 
er sikker på, at vore medlemmer i årets løb yder et væsentlig aktivt bidrag til den store 
opbakning til foreningen og til Vikingeskibsmuseet – og også til at skaffe flere medlemmer.  
Tusinde tak for det.   
 
Som det fremgår af foreningens MedlemsNyt 1/2020 fra januar har det også i 2019 været 
muligt for foreningen at anvende en pæn del af kontingentmidlerne til direkte økonomisk 
støtte til projekter på Vikingeskibsmuseet. Donationen i 2019 var i alt på 140.000 kr., som blev 
overdraget museets ledelse ved bestyrelsesformand og borgmester Tomas Breddam og 
direktør Tinna Damgård-Sørensen ved et gavebrev af 21. nov. – og som formanden for museet 
og direktøren kvitterede hjerteligt for. De 100.000 kr. af 2019-donationen var øremærket til 
museets fortsatte arbejde med forberedelserne til rekonstruktionen af verdens længste 
vikingeskib – det såkaldte ”Roskilde 6”, som jo i begyndelsen af 1990`erne blev fundet på 
Roskilde havn under forarbejderne i 1996 til den nuværende Museumsø. Skibet blev bygget 
omkring år 1025 i Oslo-området. Foreningen støtter helhjertet dette projekt, som foreningen 
ser som en visionær fremtidssatsning i de kommende spændende og udfordrende år i 
arbejdet mod et nyt og moderne museum. Havhingsten er jo heller ikke helt ung længere, og 
der er indenfor få år brug for en ”storesøster”. Roskilde 6 er ca. 7 m længere end Havhingsten 
og krævede en besætning på 100 mand mod Havhingstens ca. 60 mand. Vi har hermed i de 
seneste år indtil nu doneret i alt 450.000 kr. til forberedelserne til det spændende 
skibsbygningsprojekt. Foreningen donerede sidste år yderligere 40.000 kr. til museets arbejde 
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med profileringen af Vikingeskibsmuseet som ”årets erhvervsprofil” i 2019-udgaven af det 
traditionsrige magasin ”Jul i Roskilde”. Udgivelsen af magasinet blev markeret ved en flot 
reception i Vikingeskibshallen den 21. nov. med ca. 200 deltagere. Det var den traditionsrige 
hyggelige ”Roskilde-begivenhed” med networking. Museets direktør holdt en meget veloplagt 
oplagt og visionær tale om museet og fremtidsudfordringerne. Magasinets forside og 11 sider 
i magasinet præsenterer rigtig flot Vikingeskibsmuseet  - og herunder også 
Vikingeskibsmuseets Venner. Bestyrelsen har fundet det vigtigt at støtte dette projekt for at 
bidrage til at skabe et bredere og også mere opdateret kendskab i Roskilde-området til 
Vikingeskibsmuseet. Den lokale opbakning er , som det allerede er nævnt, altafgørende for 
Vikingeskibsmuseet  - og også for vor forening. Det er nemlig faktisk sådan, at kun ca. 3 % af 
besøgene på museet er fra Roskilde-borgere. Det er efter bestyrelsens opfattelse 
overraskende lidt, og vi vil i foreningen fortsat lægge os i selen for at bidrage til, at endnu flere 
lokale borgere får et nærmere kendskab til det spændende museum med de mange 
muligheder i Vikingeskibshallen og på Museumsøen også for børn og børnebørn. Flere besøg 
på museet giver jo også museet flere indtægter. Og selv om og museet støttes økonomisk både 
af staten og kommunen, skal museet rent faktisk selv – alene ved museets gæster - sørge for at 
skaffe over 60 % af museets indtægtsgrundlag.  
 
I september besluttede forenings hidtidige næstformand Gurli Martinussen bl a med baggrund i 
ændrede jobfunktioner at trække sig ud af bestyrelsen efter over 12 års bestyrelsesarbejde. 
Det har vi selvfølgelig på passende vis markeret i bestyrelsen også med en lille erindringsgave 
til Gurli., men der skal da også her i dag lyde en stor og hjertelig tak til Gurli for et rigtig godt 
og hyggeligt samarbejde i bestyrelsen. Heldigvis forbliver Gurli som det ene af foreningens to 
udpegede medlemmer af museumsbestyrelsen sammen med foreningsformanden. Gurli har 
gennem sit mangeårige job som direktør i ”Trygfonden” en rigtig god og meget nyttig 
nærkontakt med den danske fondsverden. Det er jo rigtig vigtig i disse udfordrende år for 
museet også at have disse kompetencer i museumsbestyrelsen i lyset af planlægningen og 
ikke mindst også financieringen af projektet med det nye vikingeskibsmuseum. 
 
Bestyrelsen skal efter foreningsvedtægterne have 5-9 medlemmer. Ved udgangen af 2019 var 
vi 7 medlemmer i bestyrelsen. Efter Gurli `s afsked med bestyrelsen i efteråret har bestyrelsen 
konstitueret sig med Thomas Maarup som ny næstformand. Bestyrelsen har også indledt lidt 
bredere drøftelser om bestyrelses fremtidige sammensætning. Der er næppe grund til at 
skjule, at der i de kommende år forestår et større generationsskifte i forbindelse med de 
bestyrelsesmandater, der udløber ved udgangen af april 2022. Bestyrelsen har indtil nu 
tilrettelagt arbejdet med det kommende generationsskiftet på den måde, at vi især i første 
omgang søger efter et bestyrelsesmedlem med de rette faglige kompetencer og den fornøden 
tid, lyst og energi tid til at overtage Aase Hansens arbejde med tilrettelæggelsen og 
afviklingen af foreningens foredragsprogrammer. Aase har besluttet at trække sig ud af 
bestyrelsen på generalforsamlingen i 2022, og det er vi i bestyrelsen rigtig kede af – ligesom 
jeg gætter på vore trofaste medlemmer til vore foredrag også vil have det. Det vil derfor for 
bestyrelsen være helt ideelt om et nyt bestyrelsesmedlem kunne indtræde så hurtigt som 
muligt og derfor i de næste par år sammen med Aase kunne deltage i tilrettelæggelsen og 
afviklingen af foreningens foredrag. Derfor skal der i det hele taget også her i dag lyde en 
opfordring til, at evt. interesserede medlemmer tager kontakt til formaden eller 
næstformanden til en nærmere snak, hvis et bestyrelsesarbejde med foreningens 
foredragsvirksomhed  - og andre bestyrelsesopgaver -  lyder fristende. Selvfølgelig kræver det 
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tid at deltage i bestyrelsesarbejdet udover det fornødne engagement i veneforeningen og 
Vikingeskibsmuseet, men  foreningsbestyrelsen har udarbejdet en meget grundig og 
detaljeret oversigt  - et ”årshjul” - over de løbende bestyrelsesopgaver, som efter god en god 
oversigt og utvivlsomt kan lettearbejdet fra første færd for nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Foreningens økonomi er efter bestyrelsens opfattelse ganske solid. Det vil også fremgå af det 
revisorgodkendte regnskab for 2019 under det senere dagsordenspunkt. 
 
Bestyrelsen håber, at medlemmerne har glæde af foreningens nyhedsbreve – de såkaldte 
”MedlemsNyt”. Vi udsendte sidste år 10 udgaver af MedlemsNyt.  Som bekendt udsendes 
nyhedsbrevene pr mail til medlemmerne, men til de knapt 40 medlemmer, der ikke har 
opgivet mailadresse, sender vi stadig med almindelig brevomdeling de væsentligste af 
nyhedsbrevene f eks med sæsonprogrammerne for foreningens foredrag og andet helt 
væsentligt foreningsstof som f eks generalforsamlingsmateriale o lign. Vi vil selvfølgelig i 
bestyrelsen meget gerne høre, om medlemmerne føler sig tilstrækkeligt dækket ind ved 
MedlemsNyt.  
 
Det samme gælder i forhold til foreningens hjemmeside. Lad os endelig i bestyrelsen høre om, 
hvordan medlemmerne oplever hjemmesiden. Hjemmesiden er jo også linker op til de af 
foreningens foredrag, som er optaget ”på film”. Hvis man altså er forhindret i at komme til et 
foredrag kan det efterfølgende opleves via foreningens hjemmeside, hvis foredragsholderne 
har godkendt, at vi på denne måde kan ”genudsende” foredragene via foreningens 
hjemmeside. 
 
Vi har også i 2019 haft endnu en succesfuld foredragsvirksomhed i foreningen.  Vi har som 
sædvanligt afholdt 5 foredrag med emner indenfor Vikingeskibsmuseets arbejdsområder, og 
vi har kunnet glæde os over stor tilslutning til arrangementerne. Der har været i gennemsnit 
116 deltager til foredragsaftenerne. For bestyrelsen er foreningsforedragene en væsentlig 
livsnerve i foreningen, som jo også udover selve foredragene og drøftelserne med 
foredragsholderne om de faglige spørgsmål også altid afsluttes med kaffe og lidt småkager – 
og hyggelig snak medlemmerne imellem. 
 
I 2019 afholdt foreningen følgende foredrag: 
 
- 28. februar fortalte professor mso, arkæolog Søren Sindbæk fra Århus Universitet og 
Moesgård Museum om ”Nordens emporium – vikingernes Ribe”. 
 
- 21. marts hørte vi museumsinspektør Jeannette Varberg, Nationalmuseet fortælle om 
”Viking – ran, ild og sværd”, som også er titlen på hendes nye bog. 
 
- 19. september fortalte forskningsleder, Ph.d Museum Sydøstdanmark Jens Ulriksen om 
”Vester Egesborg – en produktions- og togtsamlingsplads”. 
 
- 31. oktober havde foreningen besøg af forsknings - og samlingschef, ph.d, Vejle Museerne 
Mads Ravn, som fortalte om ”Angelsakser og vikinger i England”. 
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- 14. november fik vi en indføring i ”Vikingernes kampteknik” ved Museumsinspektør, 
Trelleborg Jacob Nyborg Andreassen og cand. mag Rolf Warming, Saxo Instituttet. 
 
Jeg er ikke i tvivl om, at jeg også taler på medlemmernes vegne ,når jeg retter en varm tak til 
foreningens foredragskoordinator Aase Hansen, som med sjælden godt fagligt overblik og 
uhørt stort engagement og arbejdsindsats har æren for foreningens spændende foredrag.  
  
Også i 2019 har foreningsmedlemmer på forskellig måde bistået Vikingemuseet med frivillig 
arbejdskraft. Også det er en rigtig væsentlig aktivitet for foreningen i den løbende støtte til 
museet helt i pagt med foreningsvedtægterne. 
 
Medlemmernes frivillige bistand til muset har bestået i : 
 
-  Tremandsgruppen med Kaare R Skou, Peter Ditlevsen og Per Vejrup- Hansen har også i det 
forgange år fortsat arbejdet med digitaliseringen af museets bibliotek. Det var et arbejde, der 
startede tilbage i 2016. 
 
- En række medlemmer har meldt sig til at være permanente ”tilkaldevagter” i forbindelse 
med museets beredskabsplaner for stormflodsituationer o lign. 
 
- 14 medlemmerne meldte sig til at stå for ”drikkevareteltet” under Vikingeskibsmuseets 
meget vellykkede 50 års-fødselsdagsarrangement 17. august 2019, der fint var kombineret 
med arrangementet ” Træf Fjordens både” og folkemusikfestivalen ”Rødder, Fødder og 
Stemmer”.  
 
Der blev holdt taler af kulturminister Joy Mogensen, museets formand borgmester Tomas 
Breddam og museets direktør Tinna Damgård-Sørensen, der holdt en ”fremtidstale”. 
Foreningens frivillige hjælp under arrangementet stod vore medlemmer Lene Buch og Dorte 
Andersen for. En herlig dag. 
 
- På baggrund af en henvendelse fra Vikingeskismusset meldte 11 medlemmer sig til at være i 
beredskab til understøttelse af  ”Jul i Roskilde-receptionen” i Vikingeskibshallen i november? 
Det viste sig imidlertid ikke at blive nødvendigt, men også en varm tak for 
medlemsopbakningen til dette. 
 
- To medlemmer Frank Ibsen og Orsolya Petrity bistår løbende med vedligeholdelsen af 
foreningens hjemmeside. 
 
- Foreningens mangeårige sekretær Else Snitker bistår med stor iver ved afviklingen af 
foreningens foredragsarrangementer. Det er herligt, at vi på den måde stadig kan trække på 
Else `s historiske viden om foreningen og hendes store personkendskab til medlemmer. 
 
På bestyrelsens vegne skal der også ved denne lejlighed lyde en stor tak til alle de 
medlemmer, der bidrage med frivillig arbejdskraft. Det er højt værdsat af museet og af 
foreningen.  
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Foreningen vil fortsat meget gerne fortsat kunne tilbyde museet medlemmers frivillige 
arbejdsindsats. Interesserede kan tage kontakt til foreningens næstformand og 
frivillighedskoordinator Thomas Maarup. 
 
Bestyrelsen har i løbet af 2019 arbejdet med en modernisering af foreningens 
præsentationsfolder. Den foreligger nu med mere stof om foreningen, og hvert halve år 
indlægges indstiksblade med programmet foredragsprogrammet for det kommende halvår. 
Foreningens medlemmer må meget gerne tage eksemplarer i museumsbutikken af folderen 
og benytte folderen til at reklamere for medlemskab af foreningen.  
 
Bestyrelsen vil i den kommende tid være fokuseret på spørgsmålet, om der kan være behov for 
en opdatering og modernisering af foreningens profil – ikke mindst også i lyset af museet 
store og udfordrende arbejde frem mod det kommende nye Vikingeskibsmuseum. Til dette 
arbejde med foreningens fremtidige profil vil bestyrelsen meget gerne have ideer og input fra 
medlemmerne. Hvad skal foreningen i fremtiden stå for ? Hvad skal foreningen arbejde med ?  
Hvad er kerneopgaverne for foreningen? Hvad kan foreningen gøre for medlemmerne? o s v. 
Som nævnt vil bestyrelsen også arbejde intens med fornyelserne i selve sammensætningen af 
bestyrelsen  - og herunder ikke mindst det kommende generationsskifte i bestyrelsen. 
Bestyrelsen vil herudover også satse på at bruge kræfter på at bistå museet i arbejdet med at 
skabe større og bredere lokal opbakning bl a ved flere museumsbesøg fra Roskildenserne. 
Medlemsforslag til, hvordan dette arbejde kan gribes an er også meget velkomne. 
 
Venneforeningen er helt afhængig af den gode og professionelle bistand, som foreningen 
løbende modtager fra museets ledelse og medarbejdere både i foreningens daglige drift og i 
forbindelse med foreningsarrangementerne. Selvfølgelig administreres foreningen 
medlemsforhold og økonomi helt professionelt i det daglige af museets administration på 
grundlag af en kontrakt på gunstige forhold for foreningen, men samarbejdet mellem 
foreningen og museet er bestemt ikke kun et ”forretningsforhold”. Museet er gennem året på 
rigtig mange måder en stor støtte for foreningen. Vi søger aldrig forgæves råd og bistand fra 
museets ledelse og medarbejdere. Tusinde TAK til alle på museet – og også tak for 
overbærenheden. En særlig tak til museets dynamiske direktør Tinna Damgård-Sørensen, som 
er en stor støtte for foreningsbestyrelsen gennem året. Direktøren deltager også som gæst i 
bestyrelsesmøderne, hvorved det sikres, at der er det bedst mulige løbende tætte samarbejde 
mellem museet og foreningen. Også stor tak til foreningens revisor Birgit Sode og firmaet RIR 
revision og til vor revisorsuppleant Hanne Veitland 
 
 
Hermed afsluttes bestyrelsens beretning for foreningsåret 2019 og den overgives til 
generalforsamlingens godkendelse. 
 
Samtidig vil bestyrelsen på foreningens vegne ønske Vikingeskibsmuseet held og lykke ikke 
alene i den udfordrende fortsatte drift af museet ,men ikke mindst også i det meget 
udfordrende og spændende arbejde frem mod det nye moderne Vikingeskibsmuseum.  
 
 
 


