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Kæmpe Museumsfusion
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Pressemeddelelse fra Museerne Vordingborg d.d.:

Museumsfusion i Næstved,
Køge og Vordingborg giver
tre kulturelle kraftcentre og
en stærk organisation.
”Det er et kraftfuldt museum, der ser dagens lys
lige om lidt. Museerne i Næstved, Køge og
Vordingborg har besluttet at fusionere fra
årsskiftet 2012/13. Det ny museum har endnu
ikke noget navn.
Tre enige direktører har sammensat oplægget til
fusionen og det tværkommunale samarbejde. Fusionen betyder ikke nedlæggelse af
de lokalt forankrede museer. Tværtimod er det
hensigten, at der fokuseres målrettet på den
unikke kulturarv, de enkelte museer allerede
forvalter og formidler i dag.
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En fusion
Lige nu er det en spændende, men udfordrende
tid for museerne. Samarbejder og fusioner er
nødvendige, hvis vi skal møde fremtiden med
tilpas slagkraft og styrke.
Det handler bestemt ikke kun om stordriftsfordele, det handler om at skabe bedre resultater
på den "kulturelle bundlinje". Det er kulturarven,
vi er sat i verden for at varetage, og det er den,
vi gerne vil styrke med fusionen.
Det handler ikke om at spare penge, men om at
nå længere med dem, vi har. Samtidig skal
borgere og tilskudsgivere gerne kunne se, at de
får noget for deres skattekroner, og at vore
museer kan bidrage til andet og mere end at
holde åbent.
Fusionen mellem tre rigtig gode museer giver os
mulighed for at udvikle museumsvirksomheden,
så den passer til samfundet og kommende
generationer af brugere.
Vi har et godt udgangspunkt for at lykkes med
vore visioner; vi er enige om kursen, og
organisationen er fyldt med gode hoveder, der
kan bære den frem.
Det ligger i tiden, at museer fusionerer. Fusionen
er en naturlig følge af Kulturministeriets
museumsudredning fra 2010. Det er så at sige
'fusionstid' i den danske museumsverden.
Fusionen på det sydøstlige Sjælland og Møn er
derfor ikke unik i den henseende. Fusionen er et
imødekommende skridt mod opfyldelse af de
ønsker og anbefalinger, kulturministeriet er
kommet med i udredningen. Det er derfor helt
naturligt, at vi som nabomuseer finder et fælles
fodslag og skaber et bæredygtigt grundlag at
udvikle videre på.
Tre museer med hver sit speciale
I Næstved ligger en fantastisk fortælling om
kunsthåndværk og designindustri med Kähler og
Holmegaard i spidsen. Begge virksomheder er
verdenskendte ikoner inden for kunsthåndværkog designtradition.
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Næstved Museum
Næstved Museum ligger inde med helt unikke
samlinger fra de to virksomheder, og der
arbejdes benhårdt på at videreudvikle og styrke
formidlingen af denne del af kulturarven – efter
de seneste dages udvikling med støtte fra
Detlef’s Fonde til arbejdet med glasset.

Palle Birk Hansen, Næstved Museum, bliver
vicedirektør og får ansvaret for arbejdet med
nyere tid og bliver daglig leder af afdelingen i
Næstved.

Museerne Vordingborg
I Vordingborg har Danmarks Borgcenter været
seks år undervejs. Et nyt forsknings- og
oplevelsescenter på Vordingborg borgs fire
hektar store borgterræn ser dagens lys allerede i
2013. Flere større fonde har bidraget til
projektet, der opererer med en samlet økonomi i
størrelsesordenen 130 mio. kroner.

Anders Sageby Sørensen, Museerne Vordingborg, bliver kommunikations- og formidlingschef
i den nye institution.

Køge Museum
I Køge er planerne om revitalisering af museet
og det fredede museumshus fra 1619 igangsat
med en donation på næsten 10 mio. kr., og der
planlægges en storstillet udvikling af formidlingen af den handels-, søfarts- og krigshistorie,
der knytter sig til byen og farvandet ud for.
Fra Køge Bugt til Gedser Rev
Det ny museum dækker en stort geografisk
område - omtrent en tredjedel af Sjælland. Det
ny museum vil - udover at have det
arkæologiske ansvar i egne 3 kommuner - få det
arkæologiske ansvar i Stevns, Faxe, Solrød og
Greve, i alt 7 kommuner. Dertil kommer tilsynet
med de fredede fortidsminder i hele det gamle
Storstrøms
Amt
samt
restaurering
af
fortidsminder på hele Sjælland og LollandFalster.
Ledelse og organisation
Keld Møller Hansen, Museerne Vordingborg,
bliver direktør for den nye institution og får det
overordnede ansvar for driften af det ny
museum.
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Flemming Rieck, Køge Museum, bliver
vicedirektør
og
får
ansvaret
for
den
arkæologiske virksomhed og bliver daglig leder
af afdelingen i Køge.
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