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From: Mette Bjerrum Jensen <mbj@levendehistorie.dk>
Sent: 30. maj 2022 00:50
To: Malene Kleist
Subject: Svar?
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DocumentIsArchived: -1

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Malene 
beklager, din mail var røget i sikkermail, og den modtager jeg kun i et særligt system. En anden gang må du 
gerne give et hint om at du sender en mail til sikkermail, så kan jeg bedre fange den!

Jeg har kigget de fremsendte bilag igennem, og er en smule usikker på, hvad du har brug for, jeg svarer på. 
Men fra hukommelsen:
- er der andre tilsvarende steder i Europa?
- hvor stor andel undervisning er der?

1) Det er svært at vide, hvad Naturkraft kan sammenlignes med. Museer? Dem er der jo mange af, men alle 
er forskellige. Der er adskillige Naturhistoriske Museer i Europa, men ingen kan direkte sammenlignes med 
Naturkraft, der jo ikke har en samling, der ellers er bærende for de øvrige Naturhistoriske museers 
formidling. Eksperimentarier? Dem er der et af i København, og ét i Bremen (Universum), som kan tænkes 
som konkurrerende. Men de kan ikke direkte sammenlignes, da den bærende formidling i Naturkraft er 
udendørs, mens den er indendørs på de fleste andre formidlingsinstitioner.

2) Andelen af undervisning varierer over året. Her i ydersæson er den dominerende. I juli og august er der 
ingen skoler, men andre gæster. Fokus er dog på læring, uanset målgruppen. På den front er Naturkraft i min 
optik mest at sammenligne med en museumsinstitution, dog oprindeligt uden samling.

Herudover:
Da Naturkraft jo også er bygget for at tiltrække andre målgrupper end skoler, er det væsentlig at understrege 
dette. Men som nævnt ovenfor vil jeg mene, læring er målet for alle målgrupper.

Naturkraft har og havde på tidspunktet for tildeling af lånet en phd studerende tilknyttet organisationen. 
Dette argument burde også have været anvendt, og vil det i højere grad, når Naturkraft drives af museet.

Jeg mener fortsat, at Naturkraft var og er at sammenligne med de typer af institutioner, der hører til under 
gruppefritagelser, der omfatter støtte til kultur.

Se fx 2.6.34 her: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN

Med venlig hilsen / Viele Grüsse / With best regards

Mette
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Mette Bjerrum Jensen
Direktør
(+ 45) 3028 0875
mbj@levendehistorie.dk
Linked in

___________________________________

Ringkøbing-Skjern Museum I Bundsbækvej 25 I 6900 Skjern
( + 45) 9736 2343 I www.levendehistorie.dk
Følg os på Facebook og Instagram
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