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Museum Vestsjælland
Baggrund, mål og resultater

Baggrund
Det danske museumslandskab har gennemgået en forandring i de seneste 5 år,
hvor en række museer er gået sammen for at skabe større og mere
bæredygtige enheder. Denne proces har dels været drevet af museernes egne
ønsker dels af øgede krav til de statsanerkendte museer, hvilket bl.a. kan ses i
Kulturstyrelsens museumsudredning og den efterfølgende nye museumslov,
der trådte i kraft 1. januar 2013.
I Midt- og Vestsjælland gik museer og kommuner sammen om en ny model for
museumsarbejdet, der resulterede i dannelsen af Museum Vestsjælland pr. 1.
januar 2013 som følge af en fusion mellem Ringsted Museum og Arkiv,
Sydvestsjællands Museum, Museum Odsherred, Kalundborg Museum og
Holbæk Museum.
Museum Vestsjælland er således det statsanerkendte kulturhistoriske museum
for 6 kommuner: Ringsted, Slagelse, Sorø, Odsherred, Kalundborg og
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Holbæk. Museet dækker med sine 11 afdelinger knap 40% af Sjælland og er
en af landets største fusioner af lokalhistoriske museer. Ud over arkæologi,
etnologi og historie rummer museet også arkiv (Ringsted) og kunsthistorie
(Odsherred). Der er pt. knap 70 ansatte og mere end 200 frivillige.
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Hovedformålet med fusionen var at skabe et stærkere samlet museum i Midtog Vestsjælland. Det var afgørende at opretholde statsanerkendelsen for
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museerne ved at leve op til de skærpede krav fra Kulturstyrelsen, bl.a. til
varetagelsen af det arkæologiske ansvar i Midt- og Vestsjælland. Samtidig
ønskede man at udbygge og fremme de eksisterende museumstilbud gennem:
- styrkelse af museernes formidling
- opdyrkning af et egentligt forskningsmiljø og
- større faglige miljøer med en mere systematisk arbejdsdeling.
Et mål var også et samlet museum, der ville have ressourcer og vilje til at indgå
i nationale og internationale samarbejder med det formål at styrke museets
formidling og forskning lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
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Resultater opnået efter fusionen
Statsanerkendelsen er bevaret, og Museum Vestsjælland er det
statsanerkendte kulturhistoriske museum for Midt- og Vestsjælland.
I foråret 2013 tildelte Kulturstyrelsen Museum Vestsjælland det arkæologiske
ansvarsområde i de 6 kommuner, som museet dækker. Herved sikres det, at
de arkæologiske undersøgelser og resultaterne deraf fortsat er forankret lokalt.
Formidling
Museum Vestsjælland har indgået en samarbejdsaftale med Skoletjenesten
Sjælland. I fællesskab er der ansat en undervisnings- og udviklingsansvarlig,
og formidlingen er opnormeret med et årsværk bl.a. til udvikling af en fælles
skoletjeneset for Museum Vestsjælland. Det første store fælles projekt er
Kulturbussen, hvortil museet har rejst fondsmidler for godt 3 millioner kr.
Kulturbussen kører gratis skoleklasserne til og fra museerne, og bussen løser
derved et stort logistisk problem for egnens skoler. Bussen har allerede haft stor
succes, og i de 5 første måneder har der været flere skolebesøg på
afdelingerne, end Museum Vestsjælland havde samlet set i 2013. Den
nemmere transport har også bevirket, at skoleklasserne i langt højere grad end
tidligere benytter museumstilbud uden for egen kommune. I lyset af
skolereformen arbejder museets skoletjeneste med at opbygge partnerskaber
med skoler i alle 6 kommuner.
På udstillingssiden har 2014 budt på flere mindre særudstillinger udarbejdet
og vist på tværs af afdelingerne. I skrivende stund arbejdes der på højtryk med
den første større fælles særudstilling ”Død mands gods”, der åbner til
vinterferien 2015. Det bliver en vandreudstilling, der vises på flere af
afdelingerne. Formidlingsafdelingen arbejder således på udvikling af nye
udstillingsformer og formidlingstiltag.
Forskning
Opbygningen af et egentligt forskningsmiljø er i fuld gang. Museet har to ph.d.stipendiater og har nu en størrelse, som gør, at der i foråret 2014 kunne
ansættes en forskningschef. Der samarbejdes med Københavns Universitet,
og med Roskilde Universitet er indgået en samarbejdsaftale. Forskningen skal
styrkes inden for samtlige fagområder, men på den korte bane prioriteres
arkæologien, hvor der søges midler til et større forskningsprojekt. Det er en
klar strategi for museet, at al forskning skal kunne anvendes til at kvalificere
museets formidling.
Samarbejder
Museum Vestsjælland har fortsat udbygningen af eksisterende samarbejder
lokalt og nationalt. Derudover forventer museet i den nærmeste fremtid at indgå
en samarbejdsaftale med Nationalmuseet omkring udgravninger, forskning og
formidling i Tissøområdet, hvor nogle af landets betydeligste fund fra
vikingetiden er gjort.
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Kulturstyrelsen har udvalgt Museum Vestsjælland til at deltage i styrelsens
projekt om lærende partnerskab og besøgsprogram i Brasilien. Der vil her ske
en erfaringsudveksling om museumsundervisning samt om tilrettelæggelse og
brug af frivillige i museumsarbejdet.
Inden for Projektet Nordmus med deltagelse af museer i Nordtyskland,
Region Syddanmark og Region Sjælland styrkes nationale og internationale
relationer. Museum Vestsjælland sidder i projektets styregruppe bl.a. vedr. en
fælles ansøgning til EU under Interreg 5a.
Målet med både nationale og internationale samarbejder er primært at
understøtte og udvikle museets forskning og formidling.
Et tættere samarbejde med de større fonde er under udvikling. Museet har nu
kræfterne til et sådant samarbejde samtidig med, at museet har opnået en
størrelse, der gør det til en endnu mere interessant samarbejdspartner.
Andet
Udvikling af det frivillige arbejde er et af museets indsatsområder. Museum
Vestsjælland har i 2014 afholdt sin første fælles frivilligdag med godt 100
deltagere fra alle museets afdelinger. Her præsenteredes museets nye fælles
frivilligpolitik, hvis mål er at udvikle og professionalisere det frivillige arbejde til
gavn for både museum og frivillige.
Opbygningen af en fælles administration har været en stor og kompleks
opgave, der har taget tid. Økonomistyringen er nu på plads, og der er høstet
flere stordriftsfordele ved fusionen. De største besparelser er hentet ved
centralisering af administrationen (færre årsværk), fælles telefoni, fælles
forsikring og fælles revision. Der arbejdes løbende på at finde yderligere
økonomiske rationaler. De frigivne midler anvendes primært til at styrke
museets formidling.
Øget synlighed var et af målene med fusionen. Museet har fået ny fælles
hjemmeside, der præsenterer de mange tilbud på de 11 afdelinger.
Samarbejdet med DR’s P1 om levering af gode historier til radioen er med til i
hele landet at udbrede kendskabet til Midt- og Vestsjællands rige kulturhistorie.

Vestsjælland den 19. januar 2015
Eskil Vagn Olsen
Museumsdirektør
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