STØT AARHUS SØFARTS MUSEUM
SÅ SKETE DET VI LÆNGE HAR FRYGTET!
Hjælp Aarhus Søfarts Museum med at redde en betydningsfuld kulturarv fra fugt og skimmelsvamp.
Der er konstateret skimmelsvamp og fugtskader i dele af Aarhus Søfarts Museums arkiv og udstillinger.
Museet har i ni år holdt til i 15 containere på Pier 3, som med tid trækker kondens, der udvikler skimmel.
Situationen er uholdbar og samlingen skal derfor stabiliseres, og der skal skaffes bedre forhold, som kan
sikre samlingen.
Alt dette koster mange penge, som museet ikke har, og vi beder derfor om hjælp.
Søfartsmuseet ligger inde med ca. 30.000 små og store museumsgenstande, bøger og arkivalier, som vil
forgå, hvis ikke vi tænker og handler hurtigt. Det er derfor nødvendigt at finde økonomi til at rense
genstandene og finde nye midlertidige, nye rammer, indtil et blivende museum er en realitet, hvilket der
arbejdes målrettet på.
Aarhus er den eneste by i Danmark, der kan føre sin maritime historie tilbage til vikingernes ledingsflåde og
frem til Danmarks største containerhavn. Aarhus Søfarts Museum har derfor brug for hjælp, så vi i fremtiden
kan få et styrket museum, der fortæller byens grundlæggende historie som havne- og søfartsby gennem
1250 år?
Du eller din virksomhed kan hjælpe os på følgende måde:
-

Økonomisk hjælp efter eget valg
Materielt bidrag til opbevaringskasser og opbygning af et midlertidigt museum
Opbakning – meld dig ind i museets medlemsforening og/eller køb en bog
Spred budskabet i dit netværk, så vi kan samle mange mennesker om museet.

•

Økonomisk støtte eller materiel sponsering fra 15.000 og op honoreres med logo på en
sponsorvæg/sponsorbanner samt logo og omtale på museets hjemmeside.
Økonomiske støtte eller materiel sponsering fra 5.000 – 15.000 honoreres med et mindre på logo på
en sponsorvæg/sponsorbanner samt logo på museets hjemmeside.
Økonomiske bidrag eller materiel sponsering op til 5000 honoreres med logo på museets
hjemmeside.

•
•

Ønsker du at støtte Aarhus Søfarts Museum, kan du kontakte:
Museets formand: Annette Damgaard Hansen på telefon: 60641816
Museets kasserer Ronald Peter Grassmé på telefon 22403669
Velkommen om bord på Aarhus Søfarts Museum.
Med venlig hilsen.
Aarhus Søfarts Museums bestyrelse
Ved/ Formand
Annette Damgaard Hansen
Mobil: 60641816
E-mail: a.dam@suu.dk

