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Formanden orienterer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære museumsvenner
 

Hermed udsendes et nyhedsbrev 

fra Sammenslutningen med et nyt 

udseende. Vi håber, at det falder i 

modtagernes smag. 

Sammenslutningen har snart 10 års 

jubilæum. Kontakten til medlems-

foreningerne er hidtil varetaget ved 

udsendelse af medlemsbreve ca. 4 

gange årligt med post, men senest 

er det sket elektronisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har den fordel, at det er hurtigt 

og billigt, men også nemt at videre-

sende. Dertil kommer hjemmesiden 

www.sammus.dk , hvor brevene og 

andet relevant stof er tilgængeligt. 

Årsmøderne og temadagene er også 

vigtige begivenheder i kontakten til 

medlemmerne. 

Medlemskontakten styrkes  

Bestyrelsen synes, det er på tide, at 

få styrket kontakten til medlem-

merne. Brevene skal udsendes hyp-

pigere i en kortere form og i et 

mere moderne layout, gerne 

illustreret med billeder.  

Vi vil gerne opfordre medlemmerne 

til at bidrage med stof. Der er jo 

masser af erfaringer, begivenheder 

og aktiviteter i foreningsarbejdet, 

som andre kan have nytte af at vide 

noget om.                                                                            

Bestyrelsen arbejder også på at 

gøre hjemmesiden bedre og mere 

medlems orienteret. Vi vil gerne 

lave en lukket del, hvor kun med-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lemmerne kan komme ind. Et sted 

hvor vi kan inspirere hinanden med 

gode ideer og erfaringer som f.eks. 

om gode foredragsholdere, udflug-

ter, aktiviteter og med tilbud til 

museumsforeninger rundt om i 

landet. Vi sidder i foreningerne og 

arbejder med de samme emner, 

hvorfor ikke dele dem med hinan-

den? 

Sammenslutningens ressourcer be-

står af medlemmerne, kontingentet 

og bestyrelsens arbejde.  

Ressourcerne er begrænsede, men 

heldigvis kan vi langt hen ad vejen 

klare det selv takket være hjemme-

computeren. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Olufsen  

Formand    

 

Foto: John Holmer                       
Museumsforening på Frilandsmuseet 
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Kulturminister Uffe Elbæk fremsatte 

den 10.oktober 2012 forslag til æn-

dring af museumsloven. Det gjorde 

han med disse ord: 

Det hermed fremsatte forslag er en 

opfølgning på museums udrednin-

gen, der blev igangsat i 2010 efter 

et mangeårigt ønske i museumsver-

denen om gennemgang af området. 

Som et hovedpunkt foreslås en 

forenkling af tilskudsstrukturen, 

således at alle statsanerkendte 

museer fremover vil få et indivi-

duelt fastlagt tilskud. Dette ophæ-

ver den nuværende skelnen mellem 

museer med geografisk begrænset 

ansvarsområde og museer med 

nationalt ansvarsområde, der har 

vist sig vanskeligt at opretholde 

konsekvent. I forbindelse hermed 

foreslås desuden en forøgelse af 

minimumsgrundlaget for museums-

drift, således at statsanerkendte 

museer fremover skal have et 

statsligt driftstilskud på minimum 1 

mio. kr. og et ikke-statsligt drifts-

tilskud på minimum 2 mio. kr. 

Som et andet hovedpunkt foreslås 

etablering af en samlet pulje til 

udvikling af museumsområdet, i 

stedet for den række af formåls-

afgrænsede puljer, der findes i dag. 

Dette er inspireret af biblioteks-

området, hvor en tilsvarende 

samlet pulje har vist sig særdeles 

gavnlig for udviklingsarbejdet.            

I tilknytning hertil foreslås også 

etableret en ny faglig rådgivnings-

struktur for Kulturstyrelsen på 

museumsområdet, der i højere grad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Keld Nauntoft - Kulturminister Uffe Elbæk 

skal inddrage alle interessenter på 

området. 

Lovforslaget indeholder derudover 

følgende ændringer: 

Ajourføring af museumslovens 

formålsbestemmelse. 

Ophævelse af krav om indsendelse 

af arbejdsplaner. 

Ajourføring af bestemmelser om 

museernes indberetning til centrale 

registre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forenkling af kravene til museums-

lederens kvalifikationer. 

Afvikling af direkte tilskud til kon-
serveringscentre. 
 

Det foreslås, at loven træder i kraft 

den 1. januar 2013. Forhøjelsen af 

det ikke-statslige tilskud og afvik-

lingen af tilskud til konserverings-

centre foreslås dog først at træde i 

kraft 1. januar 2016. Forslaget med 

bemærkninger kan ses på 

www.retsinformation.dk - 2012/1 

LSF 24.                         Foto: John Holmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til ændring af museumsloven 

 

 

 

 

http://www.retsinformation.dk/
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Kommentar 

Lovforslaget er på de centrale 

punkter fuldstændig ligelydende 

med det lovforslag, der blev sendt i 

høring i juni. 

SAMMUS indgav høringsvar 

22 organisationer m.v. bl.a. 

Sammenslutningen indgav hørings-

svar - i alt 70 sider, som 

Kulturministeriet har lavet et notat 

over på 15 sider.  

Ministeriet forholder sig til de 

afgivne svar, der direkte vedrører 

loven, og argumenterer for, hvorfor 

lovforslaget i det væsentlige fast-

holdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenslutningen nævnes mange 

gange og et synspunkt har givet an-

ledning til en ændring af lov - dog af 

juridisk art. 

Stor ståhej for ingenting. Det 

forlyder, at forslaget var handlet af 

med de politiske partier. 

Den administrative proces, der skal 

opkvalificere det arkæologiske 

arbejde her i landet fortsætter efter 

den plan, der er lagt, og berøres 

således ikke af lovforslagets 

behandling i Folketinget, 

De 42 museer, der i dag har ansva-

ret for det arkæologiske arbejde, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

havde frist til den 1.oktober 2012 til 

at tilkendegive over for Kultur-

styrelsen, om de fortsat ville påtage 

sig det arkæologiske ansvar og i 

givet fald opfylde de skærpede krav.  

Kulturstyrelsen er nu i gang med at 

vurdere disse tilkendegivelser. Det 

vil ske i dialog med museerne. Den 

fremtidige struktur forventes på 

plads ved årsskiftet. 

 

 

 

 

 

Foto:  

I disse dage foregår Danmarks i øjeblikket 

største arkæologiske udgravning i og om-

kring Slotsruinen i Vordingborg bedre kendt 

ved Gåsetårnet. 

Udgravningerne skal bane vejen for det nye 

Danmarks Borgcenter, samt en reetablering 

af Valdemar Atterdags etablerede voldgrav 

omkring hans af munkesten opmurede 

Vordingborg Slot i 1300 tallet. Det er 

resterne heraf man ser som ruiner i dag.  

Udgravningerne har afdækket mange 

spændende fund. Blandt andet et væltet 

tårn lig det eksisterende Gåsetårn. 

I sidste uge afdækkedes en robåd, som er 

særdeles velbevaret – selv jernboltene gen-

nem ”spander” og ”bord” er velbevarede. 

Alders-bestemmelse foregår i disse timer. 

Hvis båden er fra vikingetid eller mere 

sandsynlig fra middelalder er fundet en 

sensation.  

Gå ind på facebook: Danmarks Borgcenter 

eller www.danmarksborgcenter.dk , der fin-

des mange billeder og beskrivelser. DR 

havde mandag d. 12.11. en udsendelse om 

udgravningerne i programmet: ”Alle Tiders 

Historie”.  

 

http://www.danmarksborgcenter.dk/

