
Børneattest
Da rigtig mange af museets gæster er børn under 15 år, 
skal museet have tilladelse at måtte indhente en børneat-
test.
Hvornår møder man?
Generelt kommer museets gæster mellem kl. 11 og 14, 
idet mange skoler og foreninger, efterlønsklubber mm 
passer det ind i deres dagligdag. Det er derfor mest inte-
ressant for Industrimuseet, hvis klubberne er på matriklen 
der. Man kan sagtens møde tidligere, men så er det nok 
mere af egen interesse end for at yde museets formidling 
støtte.
Vi ønsker at de frivillige er på værkstedet og udstillingen 
på de lovede tidspunkter. Det er ikke godt, når Billetsalg 
har henvist og skubbet gæsterne til det eller den udstil-
ling, og gruppen så er gået hjem før tid eller drikker kaffe 
i cafeen. Brug Ugebladet til at se, hvornår der kommer 

gæster eller spørg i Billetsalg. Når Billetsalg ved, at der be-
manding på værksted/udstilling, så kan de straks fortælle 
gæsterne det.

Løn
Nogle af museets frivillige er både frivillige og i andre til-
fælde lønnede. Det sker, når vi fra museets side har opga-
ver, der kan faktureres videre eller kan finansieres gennem 
en ansøgning til fonde eller styrelse.
Frivilligt arbejde er ulønnet.

Om at stoppe på museet
Frivilligt arbejde kan stoppe på ethvert tidspunkt, når man 
ønsker det. Museet kan også have interesse i, at et frivilli-
geforhold ophører, i begge tilfælde er det ønskeligt at det 
sker over en kop kaffe med museumslederen.

Arbejdstilsynet
Da museet som virksomhed har ansvaret for at ingen 
kommer til skade, skal alle i huset, ansatte som frivillige 
overholde almindelige arbejds- og miljøregler. Derfor kan 
der ikke bringes maskiner, væsker eller andet materiale, 
som er omfattet af gældende lovgivning til matriklen, 
uden det er aftalt med museets sikkerhedsrepræsentant 
Jørn Jensen.

Håndbog
Industrimuseets håndbog befinder sig på Kontoret. På 
kontorgangen er desuden referat fra sidste sikkerhedsud-
valgsmøde. Håndbogen indeholder også beredskabsplan, 
navnelister mm.
Håndbogen bliver løbende ajourført.

Beredskabsplan
Industrimuseet har en beredskabsplan, som beskriver 
hvordan man forholder sig i tilfælde at brand, røveri eller 
ikke normalitet. Her fremgår mødested samt at museet 
har en aftale med Falck Health Care i tilfælde af ulykke.
Beredskabsplanen findes i Håndbogen, som alle faste 
medarbejdere kender pladsen af lige indenfor døren på 
kontoret.
På Kontoret og i Billetsalg er desuden navneliste på an-
satte og frivillige samt de pårørende.
Industrimuseets ansatte udleverer ikke navne eller tele-
fonnumre på frivillige eller ansatte, hvis der bliver ringet. 
Navnelisten er udelukkende til brug ved ulykke.
Som ny frivillig får man en navneliste hos Kirsten Grave-
sen i Klædeskabet. man sørger selv for at vedligeholde 
sine kontaktoplysninger samme sted.

Navne og telefonnumre og tavshedspligt
Industrimuseets ansatte har tavshedspligt, det være sig 
om personlige oplysninger ved indvelerende genstande, 
andre ansatte eller frivillige.
Efter et par uheldige situationer udleverer museet ikke 
telefon eller adresse på frivillige til andre frivillige eller til 
eventuelle besøgende, som gerne vil tale med den eller 
hin person.
Vi spørger efter vedkommendes telefon og lover så at 
ringe til den frivillige og oplyse om henvendelse. Det kan 
virke mærkeligt i 2015, men sådan blev det.

Ugeblad, information, møder
Alle frivillige modtager informationer, invitationer, Ugebla-
det og hvad museet måtte have af viden, som kan styrke 
samarbejdet og sikre gæsterne den bedste formidling.
Ugebladet er centralt at læse, således man kan være til-
stede, når der er gæstegrupper. Så vil museet naturligvis 
bestræbe sig på, at gæsterne kommer omkring de værk-
steder eller udstillinger, hvor der er frivillige på dagen.

Tak fordi du er frivillig
Industrimuseet er som museum ikke som de fleste. Vores 
økonomi er ikke fuldfinansieret, vi er ikke offentlige. Vo-
res økonomi er spinkel, derfor har vi ikke mange midler at 
bruge, hverken til annoncering i aviser eller TV. Derfor kan 
vi heller ikke bare lave en hjemmeside om eller købe nyt 
udstyr.
Derfor er frivillige og gode historier meget vigtige og 
uvurderlige for at sikre vores museum. 

Tak fordi du er med til det!

Horsens, 8. maj 2015

Ole Puggaard
Museumsleder
olep@industrimuseet.dk

Danmarks Industrimuseum 
Gasvej 17 – 19 • 8700 Horsens

7562 0788

museet@industrimuseet.dk
www.industrimuseet.dk

Frivillig på 

Danmarks Industrimuseum

Mostre
Elektronik
Havefolket
Motormænd
Gutenberglaug
Stentrykkerklub

Essesmede
Hjælperne
Skolegruppe
Arkivgruppn
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Klædeskabets
Gymnasielærere
Smedeveteraner



ligarbejde hos museets afdelinger, og ses derfor 
ikke på værkstederne.

3. Frivillige får VIP-kort, bliver inviteret til diverse ar-
rangementer, grillaftener mm. Ved de store grup-
per går deltagelse på skift på museumsleders 
foranledning.

4. Når museet kan planlægge og markedsføre med 
aktivitet af den enkelte frivillige i 3 timer på en 
dag, dvs fra kl. 11 til 14  eller kl. 12 til 15 udleve-
res et klippekort, som kan veksles med en dagens 
ret i Café Gaslight på dagen. Det er altså ikke 
muligt at komme og spise og så forlade museet 
efter én times tid.

5. Brug af værkstederne aftales med museet, Privat 
arbejde betales med egne materialer, hvis ikke 
det er til glæde for museets gæster. Nogle af 
klubberne har medlemskab, hvor brug af værk-
stederne kan ske uden egentlig synergi med 
museets formidling. Det sker efter aftale med 
museumsleder.

I dag har museet mellem 150 til 200 frivillige, hvoraf 
nogle kommer meget ofte, andre kun når vi ringer eller 
ved særlige lejligheder.
Der er 12 forskellige gruppe/klubber 
Der er 4 ansatte på museet, som primært tager sig af fri-
villige. Det er museumsinspektør David H. Olsen, Klæde-
skabsbestyrer Kirsten Gravesen, projektleder Lars Svens-
son og museumsleder Ole Puggaard.

Forventningsafstemning
Det er vigtig ved ønsket om at være frivillig at gøre sig 
klart, hvad man ønsker at bidrage med og at få ud af de 
timer, der bliver brugt på Gasvej.
Museet har brug for frivillige i sin formidling, hvor de fag-
lige kvalifikationer bidrager til museets formidling af de 

sidste 150 års historie. Derfor er det vigtigt, at der er 
overensstemmelse mellem det, den frivillige ønsker, og 
det der er museets mission. Ellers fungerer samarbejdet 
ikke lykkeligt.
Gæsten mærker straks, hvis der er dårlig stemning, snak i 
krogene og uenighed. Ligeså straks fornemmer gæsten, 
når der er et ønske til stede om at fortælle og at vise 
frem, så både børn og voksne går fra museet med en 
oplevelse på alle niveauer. 
I de sidste mange år har museet og dets frivillige på bed-
ste måde suppleret hinanden.

Kørepenge
Industrimuseet betaler ikke kørepenge. Der er mange som 
spørger hertil, men sådan er museets økonomi ikke til.

VIP-, ODM- og spisekort
VIP kortet fås af museumsleder eller ved henvendelse til 
sin kontaktperson. Den kan bruges hele året bortset fra 

nogle særlige arrangementer som Juleweekend eller Art 
Bubble.
Klippekortet fås ved Café Gaslight efter aftale med mu-
seumsleder, idet der som udgangspunkt altid er en ind-
køringsperiode for begge parter, ganske som ved ethvert 
anden engagement.
ODM - Organisationen Danske Museer - udsteder er kort 
med fri adgang til faste medarbejdere ved museerne. 
Industrimusee har oprettet 5 lånekort til frivillige. Det fås 
ved Lars (Ole i tilfælde af fravær) og bruges på aftalte 
betingelser.

Forsikring og pårørende
Alle frivillige er forsikret af museets forsikring, når ar-
bejdet ligger indenfor det aftalte område. For at kunne 
komme i kontakt med pårørende ved et uheld eller syg-
dom, skal alle frivillige udfylde en pårørende seddel med 
kontaktadresse og telefonnummer.

Frivillige på Industrimuseet

Denne folder er en hurtig enkel indgang til at 
være frivillig på Danmarks Industrimuseum. 
Hvis der er noget, du er tvivl om, så kontakt un-
dertegnede.

God læsning!

Ole Puggaard

Danmarks Industrimuseum
I 1977 etablerede en gruppe borgere, virksomheder og 
organisationer Arbejder-, Håndværker - og Industrimu-
seet. 

Museet kom praktisk nok til at ligge i den gamle indu-
stribys tidligere elektricitetsværk tæt ved industrikvarter 
og havn. Museet, der er en selvejende organisation, blev 
statsanerkendt som specialmuseum i 1984. 
I 2000 overdrog kommunen det tidligere gasværk til In-
dustrimuseet. I 2015 er museets navn: Industrimuseet, 
museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling. 
I daglig tale Danmarks Industrimuseum eller Industrimu-
seet.
I museets bestyrelse er DI (2), LO, BusinessHorsens, Syd-
dansk Universitet, Horsens Kommune og Finansrådet re-
præsenteret. Hans Schur er formand for bestyrelsen.
Se mere om vedtægter og ansvarsområde på www.indu-
strimuseet.dk

Frivillige på museet
Industrimuseet har siden sin etablering i 1977 haft frivil-
lige tilknyttet værkstederne. Dansk Metal og Schur var 
markante ved etableringen, og derfor har smedeveteraner 
og trykkere i mange år været hovedkraften blandt de 
frivillige. Tanken var fra starten at vise og holde ved det 
gode håndværk til glæde for gæsterne, og samtidig etab-
lere nogle arbejdende værksteder, hvor der kunne fuskes 
lidt til glæde for alle.
De frivillige blev organiseret i klubber, ofte udsprunget af 
de faglige foreninger.

I mange år fungerede klubberne og museet side om 
side uden egentlig planlægning og formidlingsmæssigt 
idé med værkstederne. Dette blev ændret  fra midten af 
1990-erne. 
Tre ting blev sat i værk:

1. Øl og spiritus havde taget overhånd og blev for-
budt i åbningstiden. Det var ganske simpelt ikke 
rimeligt overfor gæsterne, især børnene.

2. Der blev lagt en plan, så værkstederne støttede 
museet og ikke omvendt, således museet nu 
kunne markedsføre værkstederne og det gode 
håndværk som en ekstra oplevelse.

3. Mostergruppen kom til, og med Grethe Sørensen 
som overmoster kom der kage og kaffe til klub-
berne frem for øl og spiritus.

Samtidig blev der sat system i aflevering af genstande til 
museet, således det fremover alene var inspektøren(erne) 
/registrator, som kunne tage imod museumsgenstande. 
Det blev stadfæstet med bortvisning ved overtrædelse af 
ordningen. Sådan er det stadig.

Dagens princip for at være frivillig på Industrimuseet blev 
sat i værk og har udviklet sig til:

1. Alle henvendelse bliver taget af museumsleder
2. Alle frivillige kommer i en gruppe/afdeling for at 

være i et fællesskab. Nogle lægger deres frivil-


