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Kære museumsvenner 

Kære museumsvenner 

Vi vil gerne ønske alle medlemmer 

af ”Sammenslutningen af Museums-

foreninger i Danmark” en glædelig 

jul samt et godt nytår. 

2012 blev et skelsættende år for 

museerne. Et stort forberedende 

arbejde, der har strakt sig over 

næsten 4 år, og som nu har invol-

veret 4 kulturministre, er afsluttet 

med en bred politisk aftale. En 

aftale der betyder, at de foreslåede 

ændringer af museumsloven ved-

tages, men således at der i den 

kommende tid skal følges op på 

nogle områder, der har været 

fremme i den politiske debat, som 

f.eks. indførelse af bestyrelser på de 

statslige museer. 

Uffe Elbæk blev afløst af Marianne 

Jelved som kulturminister. Vi byder 

Marianne Jelved velkommen, og ser 

frem mod en stabil og mere varig 

håndtering af landets kulturelle 

anliggender! Vi ser også frem til, at 

den nye minister får sat større fokus 

på værdien af det arbejde frivillige 

fra det folkelige bagland yder for de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

danske museer og for kulturen i det 

hele taget. 

Sammenslutningen har bidraget ak-

tivt i museumsudredningen og som 

høringspart i lovgivningsarbejdet. Vi 

har hele tiden understreget betyd-

ningen af museernes lokale forank-

ring og den lokale opbakning. Dette 

synspunkt har de fleste bakket op 

omkring. Resultatet er da også 

grundlæggende en videreførelse af 

den nuværende ordning, hvor det 

lokale økonomiske tilskud er funda-

mentet for museernes drift. Der 

stilles øget krav til det tilskud, men 

museumsloven sikrer, at tæppet 

ikke uden videre trækkes under de 

nuværende statsanerkendte muse-

er. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

Foto: John Holmer: Snevinter på Præstø Torv 

Politisk aftale om 

museumsloven 

Den 14. december 2012 blev der 

indgået en politisk aftale med 

samtlige Folketingets partier på 

museumsområdet.                          

Det fremsatte forslag til ændring af 

museumsloven vedtages stort set 

som foreslået af kulturministeren. 

Der er dog en enkelt væsentlig 

ændring: Kulturministeren får mu-

lighed for at fravige reglen om, at 

det statslige tilskud til et museum 

forudsætter et lokalt (ikke statsligt) 

minimumstilskud (3 mio.kr.). Det får 

især betydning for de museer om-

fattet af den nuværende lovs § 16, 

der i dag får et forhøjet statsligt 

tilskud, som ikke nødvendigvis mod-

svares af et ikke statsligt minimums-

tilskud. 

Den politiske aftale indebærer bl.a. 

følgende: 

Forskningspuljen deles op i 2 puljer. 
Den ene fordels som hidtil af Kultur-
styrelsen efter indstilling fra de 
faglige råd. Den anden fordeles af 
Kulturministeriets Forskningsud-
valg og forudsætter, at museerne 
opfylder et forskningsniveau svaren-
de til ph.d. 
 

Det skal undersøges nærmere, 
hvorledes der kan indføres bestyrel-
ser på Nationalmuseet og andre 
statslige museer. Lovforslag herom i 
efteråret 2013. 
 

Omlægningen fra de tidligere til-
skud til konserveringscentrene til 
direkte tilskud til museerne må ikke 
føre til en nedprioritering af konser-
veringsindsatsen. 
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Der må ikke ske en nedprioritering 
af de statsanerkendte museer, der i 
dag har landsdækkende specialer. 
Museer med nye landsdækkende 
specialer skal fortsat kunne godken-
des. 
 

Der skal udarbejdes en vejledning, 
der præciserer kriterierne for 
opnåelse af statsanerkendelse for at 
sikre størst mulig objektivitet og 
gennemsigtighed i tildelingen af nye 
statsanerkendelser. 
Der skal følges op på museums-
udredningens anbefalinger om klare 
og skærpede konsekvenser af kvali-
tetsvurderingerne af museerne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Museum for Hadsund og Omegn: 
Interieur                                                           

 

 

 

 

                                                  
Nye bekendtgørelser til 

høring……og Blåstempling                                                                                                                                                            

_                                     
Kulturministeriet har i konsekvens 
af ændringerne i museumsloven 
udsendt til høring udkast til 
ændring af den nuværende 
museumsbekendtgørelse.              
Der er endvidere udsendt udkast til 
en helt ny bekendtgørelse om 
rådgivning af Kulturstyrelsen på 
museumsområdet.                                  
Der skal nedsættes et strategisk 
panel og tre museumsudvalg.                
Det strategiske panel foreslås bredt 
sammensat af indtil 20 medlemmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
Her nævnes direkte, at formanden 
for Sammenslutningen af Museums-
foreninger i Danmark skal være født 
medlem!                                               
_                                                                                                            

Dette må siges at være 
en blåstempling af 
Sammenslutningens 
virke som repræsentant 
for museumsvennerne 
og det folkelige bagland. 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tillykke til 

Museumsforeningen for 

Hadsund og Omegn 

Foreningen fejrede 50 års jubilæum 
den 2. oktober 2012 og markerede 
samtidig foreningens ”genfødsel”.          

Hadsund Egns Museum fusionerede 
i 2004 med Nordjyllands Historiske 
Museum. Museumsforeningen, der 
havde været museumsejer, og 
Museet voksede mere og mere fra 
hinanden, og i begyndelsen 2012 
stod foreningen til nedlæggelse.  

Men en ny bestyrelse med formand 
Gunner Buck i spidsen satte sig for 
at give foreningen en ny start i 
rollen som støtteforening til 
Hadsund Museum. Dette er 
lykkedes over alt forventning med 
stor opbakning af nye medlemmer. 

Sammenslutningen ønsker tillykke 
med jubilæet og glæder sig ikke 
mindst over, at det er lykkedes at 
”genføde” foreningen.     

 

 

Tillykke til Museumsforeningen    

for Hadsund og Omegn 

                                           

 

 

SAMMUS Nyhedsbrev modtager meget gerne indlæg eller orienteringer af almen interesser for organisationens 
medlemmer. Bestyrelsen sigter mod relative korte Nyhedsbreve, som til gengæld så udkommer oftere.                        
Send til:  kontakt@SAMMUS.dk – så  finder vi pladsen snarest muligt.       


