
 

 
 

Svendborg 10. december 2018 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 
Museerne i Syddanmark sikrer regional identitet – og skaber overskud. 
 
26 museer i Region Syddanmark er gået sammen om en publikation, der beskriver hvordan 
institutionerne sikrer formidling  og bevaring af vores natur- og kulturarv og samtidigt skaber 
omsætning, arbejdspladser og dermed et samlet overskud for regionen. 
 
Mere end 2 mio. gæster om året besøgte regionens museer i 2017. Det er en stigning på 31% gennem 
de seneste 5 år. De besøgende er en bred vifte af turister, lokale og skolesøgende. Stigningen i antal 
besøgende er med til sikre en meromsætning i hele regionen. Beregninger viser, at de samlede afledte 
effekter af museernes aktiviteter udgør op mod 300 mio. kroner i 2017. Derudover føres en del af 
museernes egenomsætning tilbage til de offentlige kasser i form af skatter, afgifter og moms. 
 
Formand for Museerne i Syddanmark, Mette Thybo, der er direktør i Naturama i Svendborg, siger: ”De 
tørre tal er naturligvis tilfredsstillende. Museerne er en god forretning for hele regionen. Men for os er 
det især vigtigt at fokusere på de primære opgaver; at formidle, konservere og opbevare  vores natur- 
og kulturarv. Det er her vi, at sikrer vores regionale identitet og sammenhængskraft”. 
 
Magasinet beskriver det tværgående samarbejde mellem institutionerne, som har stor betydning for 
det faglige niveau. 
 
”Forskningen, opbevaring og vedligeholdelse af samlingerne har stor betydning i arbejdet. Vi arbejder 
meget på tværs af institutionerne. Derfor er det faglige niveau meget højt. Vi nyder godt af over 300 
akademikere med hver deres specialviden. Og det slår tydeligt igennem, når vi formidler til 
befolkningen og ikke mindst gennem skoletjenesterne på alle niveauer” siger Mette Thybo. 
Magasinet uddeles til politikere og beslutningstagere inden for museumsverdenen og kan læses på  
 
Direkte link til magasinet: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/19fb4d_de154abed512415ba5103b37c67c155d.pdf 
 
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Direktør Mette Thybo 
Naturama, Svendborg 
T: 2488 6245 
E: mette@naturama.dk 

 
 
Museumsleder Bo Ejstrud 
Museet på Sønderskov 
T: 2530 2966 
E: be@sonderskov.dk

 
Link til kulturarvsforum: https://www.kulturarvsforum.dk/museumsforum-syddanmark 
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