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Udvikling af museumsområdet

Museumsområdet i Hedensted Kommune består af de selvejende institutioner:

 Glud Museum
 Uldum Mølle
 Hjortsvang Museum
 Juelsminde Havnemuseum

Derudover er der andre private samlinger i kommunen såsom Ferguson Museum, der ik-
ke modtager økonomisk støtte fra Hedensted Kommune.

Glud Museum er et statsanerkendt museum og ligesom Hjortsvang Museum og Uldum 
Mølle modtager de alle tre et driftstilskud og tilskud til løn. Juelsminde Havnemuseum 
modtager et lille driftstilskud, idet museet drives på frivillig basis og foreslås derfor und-
taget fra det kommende udviklingsarbejde. 

Generelt har museumsområdet i hele landet forandret sig i løbet af de seneste 10 år. 
Mens den offentlige støtte mange steder er faldet, så er de besøgenes forventninger og 
krav steget. Flere steder har museerne bygget helt nye bygninger og mange museer har 
øget deres fokus på moderne formidling og aktiviteter. Særligt de store museer har haft 
held med samarbejde med fonde og erhvervspartnere. Derudover er en lang række min-
dre museer blevet lagt sammen, som følge af strukturreformen i 2007, mens andre små 
museer er overgået til at være foreningsdrevne. Det betyder, at afstanden mellem de 
store og de mindre museer vokser. De mindre museer har mange steder ikke kunnet øge 
deres indtjening og som konsekvens af det manglende ressourcer til at investere i ny for-
midling og bevaring. Der er derfor brug for en politisk stillingtagen til, hvilken fremtid der 
ønskes for de mindre museer og hvordan de hjælpes med at komme derhen. 

I Hedensted Kommune står Hjortsvang Museum aktuelt over for at skulle ansætte en ny 
medarbejder og det giver mulighed for en vurdering af muligheder og udfordringer på de 
lokale museer. I det nedenstående præsenteres tre forskellige modeller, som giver mu-
lighed for at analysere de lokale museers udfordringer og muligheder på tre forskellige 
niveauer. Model 1 rummer organiseringen af museerne og giver derfor som minimum 
mulighed for at undersøge de aktuelle udfordringer og muligheder på Hjortsvang Muse-
um kombineret med Glud Museum og Uldum Mølle. De øvrige to modeller involverer des-
uden indholdet på museerne og deres økonomiske vilkår. 
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Model 1
Modellen indeholder et fokus på, hvordan de forskellige museer er organiseret både på 
bestyrelsesniveau og for de lønnede medarbejdere. Det er væsentligt, at der både ses 
på, hvordan velfungerende arbejdsvilkår kan sikres for de enkelte medarbejdere, men 
også sikre at museernes drift ikke er sårbar ved sygdom og lign. Samtidig er det afgø-
rende, at der også fremadrettet er en stærk lokal forankring i bestyrelserne. 

Arbejdet kan udføres i Kultur og Fritid i samarbejde med de enkelte museer. 

Model 2
Modellen indeholder foruden organisering også et fokus på indholdet af de forskellige 
museer. Det er væsentligt, at museerne fortsat kan være med til at udvikle lokalsamfun-
dene i stedet for alene at udstille den lokale historie. Museerne skal bidrage til et rigt kul-
turliv, der kan tiltrække både nye borgere og turister. Museerne skal fokusere på, at væ-
re interessante for flere end de eksisterende besøgende og dermed give museerne en 
særlig profil. 

Arbejdet kan forankres i Kultur og Fritid i samarbejde med de enkelte museer, men for-
ventes også at involvere eksterne samarbejdspartnere. 

Model 3
Modellen indeholder foruden organisering og indhold også et fokus på de økonomiske vil-
kår for de forskellige museer. De økonomiske vilkår er afgørende for at drive velfunge-
rende museer, der både bidrager til et rigtig kulturliv, samarbejde med kommunen insti-
tutioner samt videreudvikling af udstillinger og formidling til glæde for borgere og turi-
ster. 

Arbejdet kan forankres i Kultur og Fritid i samarbejde med de enkelte museer, men for-
ventes også at involvere eksterne samarbejdspartnere. 
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