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Kulturministeriet. København, den 14. marts 2006.

a.

b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Nationalmuseet foretager
ombygning mv. for i alt 35,6 mio. kr. i perioden 2006-2008 finansieret ved private midler med
henblik på nyindretning af den permanente udstilling om Danmarks Oldtid. Forslaget medfører
ikke statslige merudgifter i finansåret.
Nationalmuseets permanente udstilling om Danmarks Oldtid blev påbegyndt for mere end
30 år siden som en fornyelse af 1930’ernes traditionelle museumsudstilling. Da de ældste udstillingsafsnit er fra 1971, er der store udstillingsafsnit, som i dag har nået en alder på mere
end 30 år, herunder hele afsnittet om stenalderen samt dele af afsnittet om jernalderen. Set i
lyset af de seneste 20-30 års arkæologiske fund og forskning er der derfor omfattende dele af
udstillingens kulturhistoriske beskrivelser, som er forældet. Desuden har store dele af Nationalmuseets brugergrupper specielt inden for det seneste årti fået nye ønsker og krav til museumsformidling og til museumsoplevelsen.
På denne baggrund har Nationalmuseet siden 2003 arbejdet på at få gennemført en nyopstilling af udstillingen. I henhold til Nationalmuseets balancerede handlingsplan for 2004 til
2007 har museet i 2004 udarbejdet et prospekt indeholdende et projektudkast og budget med
henblik på at kunne præsentere projektet for en privat fond.
Nationalmuseet har modtaget tilsagn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om, at fonden vil yde et samlet beløb på 35,6 mio. kr. (2006pris) til en nyopstilling af Danmarks Oldtid omfattende bygningsarbejder, udstillingsopbygning, håndtering, konservering og montering af genstande samt drejebog, tekster og hjemmeside. Af den samlede bevilling er der budgetteret med udgifter på 14,0 mio. kr. til anlægsopgaven til istandsættelse m.v. af de lokaler, som den hidtidige udstilling har været placeret i.
I første halvår af 2006 gennemføres projektering og udbud af bygningsistandsættelsen, som
påbegyndes i andet halvår af 2006. Efter aftale med A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal forventes den nye udstilling om Danmarks Oldtid at kunne
åbne den 18. maj 2008. Selve anlægsdelen af projektet forventes dog afsluttet i løbet af 2007.
Driftsudgifterne i forbindelse med udstillingen efter gennemførelsen af projektet afholdes
som hidtil inden for Nationalmuseets nettoudgiftsbevilling og forventes at få samme omfang
som tidligere.
Dispositionen kan i 2006 specificeres således på under- og standardkonti:
§ 21.33.11. Nationalmuseet, (driftsbevilling)
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
14. Køb af varer og tjenesteydelser .............................
Indtægt
63. Løbende overførselsindtægter ...............................
§ 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (anlægsbevilling)
45. Ombygning, Danmarks Oldtid
Udgift
31. Byggeri og anlægsproduktion................................
Indtægt
41. Refusion vedr. anlæg mv. ......................................

4,8 mio. kr.
4,8 mio. kr.

7,0 mio. kr.
7,0 mio. kr.
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c.
e.

I 2007 forventes udgifterne at blive 17,8 mio. kr. fordelt med 7,0 mio. kr. til anlæg og 10,8
mio. kr. til drift, og i 2008 6,0 mio. kr. kun til drift (2006-priser).
Sagen forelægges med henblik på at indhente Finansudvalgets tilslutning til i 2006 at begynde projekt vedrørende ombygning og nyindretning mv., således at den permanente udstilling
om Danmarks Oldtid kan åbne i foråret 2008.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Nationalmuseet kan foretage ombygning mv. med henblik på nyindretning af udstilling om Danmarks Oldtid, således
at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2006 opføres følgende:
Udgift

§ 21.33.11. Nationalmuseet (driftsbevilling)....................................
§ 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbevilling).....................
f.

Indtægt

––– Mio. kr. –––
0,0
–
7,0
7,0

Finansministeriets tilslutning foreligger.
BRIAN MIKKELSEN
/ Martin S. Jakobsen

Til Finansudvalget.

