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Projekt Fra samlinger til Samling

• Resultat:

• Ressourcer: 2 museumsinspektører 

+ 1 konservator

påbegyndt januar 2015,  afsluttet december 2016

og bedre overblik

en bevaringsrapport 

en samlingsrapport

• Tid: ca. 2 år



Samlingsarbejde 2017 - 2018

• Fortsat gennemgang af delsamlinger

• Magasintømninger – flytning af magasiner

• Skimmelsvamp – en ekstra udfordring

• Genstandsgennemgang mhp bevaringstilstand



Økonomien

• MVE søgte bevilling hos styrelsen under en 

pulje til samlingsvaretagelse. 

• Egenfinansiering på 1 ½ årsværk, bevilling på 1 ½ 

årsværk (500.000 kr.).

• Fra 2017 - egenfinansiering



Udgangspunktet

• MVE er en fusion af 5 

kulturhistoriske museer, hvoraf 2 har 

været fusioneret tidligere.

• 11 udstillingssteder

• Arkæologisk samling 

kunsthistorisk samling 

nyere tids samling



• Nyere Tids Samling: Mindst 32 magasinrum inden arbejdet gik i gang. Nu ca. 20

Projektafgrænsning

• Arkæologisk Samling – 4 afdelinger har tidligere haft arkæologisk ansvar

• Ét udstillingssted har en kunsthistorisk samling

• inden fusionen ikke statsanerkendt

• derfor særlige udfordringer

• Indgår derfor ikke i nærværende samlingsgennemgang 



• Nogle genstande registreret i Regin

Udgangspunktet - registreringen

• Mange forskellige nummereringssystemer

• Mange forskellige opstillingskriterier på magasinerne

• Nogle analogt i protokoller



• Første opgave januar 2015: 

• akut rømning af opsagt magasin. 

• Afsæt heri til at diskutere udgangspunkt for projektet

• Overblik over den uregistrerede del (uregistreret eller analogt)

• Behov: overblik

• Vilkår

• Arkæologi og Nyere Tid - ikke kunst

• Udgangspunkt i den registrerede del (digital)

Samlings task force nedsat



• Give input til fremtidige forsknings- og bevaringsplaner

Opgaven? Skabe overblik over MVEs samlinger gennem…

• Analyse af samlingens sammensætning

• Udarbejde en bevaringsplan

• Pege på områder for optimering



Bevaringsplan – indledende takter

• Og så er det jo bare at gå i gang…..

• Liste over bevaringsforholdene

• Prioritering

• På listen førtes noter om hvor, hvad, hvor 

meget, hvordan det var pakket, generel 

bevaringstilstand (hvis muligt), og vurdering 

af hvor kritisk stedet var. 

• Liste over alle de steder hvor der blev 

opbevaret genstande.

Sted Type 

genstande

Størrelse på 

genstande, mængde

Anmærknin

g

Registreret? Prioritet

Loft over 

arbejderbolig

Kasser med 

tekstil fra 1970-

erne og 

Eriksholm.

10 flyttekasser med 1970-

er tekstil, 7 med 

Eriksholm. Ca. 7 

tekstilkasser med 

Eriksholm.

1970-er 

kasser har 

stået i 

skimmelinfic-

eret rum.

Eriksholms 

genstande er 

ikke 

registreret. 

1970-er-ting 

ikke 

registreret.

Middel. Forholdsvis 

dårligt klima. 

Loft over 

krigs-

udstilling

Bogsamling og 

mindre ting 

placeret i kasser. 

2x3x1m. reol med 

bogkasser og 11 

flyttekasser m. ukendt 

indhold. 5 flyttekasser m. 

Eriksholm. Ca. 5 

tekstilkasser. 

Sandsynligvis 

ikke. 

Middel. Forholdsvis 

dårligt klima.

Loft over 

tekstil-

værksted

Diverse småt og 

kasser m. ukendt 

indhold. 

Mindre kasser og løsgods 

i reol 1x1x1m. Nogle lidt 

større genstande 

(dukkehus og skrivebord). 

Sandsynligvis 

ikke. 

Middel. Forholdsvis 

dårligt klima. 

Loft over 

friskole og 

købmandsgår

d

Tekstilloft, 

mindre 

genstande, faner, 

malerier, møbler. 

Mindre ting i reol 

(2x3x1m.). Tekstilkasser, 

løsgods af medium 

størrelse. Reol (6x2x1 m.) 

fyldt med håndværktøj. 

Reol (6x2x1 m.) fyldt med 

malerier. Ukendt antal 

faner. Ca. 10 stk. møbler. 

Majoriteten af 

genstandene 

er 

sandsynligvis 

registreret.  

Høj. Malerierne 

ligger meget dårligt. 

Genstandene er 

snavsede.  

Klimaet er 

forholdsvis dårligt.  



• Når magasiner skal tømmes er det ofte en god ide at 

vurdere B/K samtidigt.

• Dilemma: 

vi skulle foretage B/K men vi havde intet overblik

Magasintømninger

• SÅ……. Hvordan kan vi vide hvad vi har?

• Risiko: vi kasserer for meget? Eller -Vi kasserer for lidt?



• Den højeste fællesnævner vi kunne få øje på var 

Den Grønne Registrant

• Udfordring: ramme genstande i Regin, ufuldstændige 

registreringer i Regin, analoge registreringer?

• Resultat - analyse delt i to

• kvantitativ del 

• kvalitativ del

Fællesnævner



Kvantitativ analysedel

• Tal fra arkæologien fra MUD

• Udgangspunkt i Regin

• Registrerede del af samlingen

• Den grønne registrant

Reg.kode

Antal 

sager

Antal 

genstande Antal foto

Antal 

arkivfonde

Magnetme

dier Bemærkning

A* 43 411 229 1

A 3 79 3

A01 4 31

A02 19 40 8

A03 7 83 36 1

A04

A05 12

A06 2 5 77

A07 8 162 5

Sum:

B* 3 40

B 1 2

B01 1 35

B02 1 2

B03 1

J* 3 5008 4 1

J 1

J01

J01a 53

J01b

J02 5

J02a 40

J02b 52 1

J02c 158

J02d 355

J02e 4

J02f 21

J02g 10

J02h 32

J02i 17

J02j 90

J02k

J02l 18

J02m 3



Kvalitativ analysedel

• Interview af samme med uddybende forhold

• Nedskrevne notater fra ledere og 

samlingsansvarlige (nyt)

• Nedskrevne årsplaner, årsskrifter, 

handlingsplaner på lederniveau 

(arkiv)



Sammenholde data

• det kvalitative fortæller 

os hvad vi tror vi har

• det kvantitative 

fortæller os hvad vi 

har registreret

Ansatte ved Kærup Hovedgård, Ringsted, 1933



Kvalitativ analysedel - Samlingen i MVE

Tiden inden faglig ledelse

• Genstande arvet fra de 5 tidligere kulturhistoriske museer, indsamlet mellem 1907 og 2012

• Arkæologien: indlevering af løsfundne oldsager, primær flint

• Værdi i dag? Sparsomme oplysninger, ingen proveniens, ingen/ringe beskrivelse af funktion…

• Praksis – bred indsamling: landbrug, håndværk, husgeråd, indbo, dragter 

• Ca. 1907-1950

• Formål: beskrive lokalområdets historie og sikre genstandstyper der var ved at forsvinde ud af brug



• Ca. 2000 - faglige specialer blev fastlagt

KAM-primært middelalder, 

MHO- bygningskultur og nyere tids industrikultur, 

OKM- kyst- og fritidskultur,

SVM- forholdet mellem Sorø akademi og byen samt Guldalder, Slagelse – handel, håndværk og industri, 

RMV – landbrug og byens kulturhistorie.

Tiden efter faglig ledelse

• Ca. 1950’erne-2012 - øget professionalisme og faglighed

• Fra 1970’erne: definerede emner for indsamling 

• Arkæologien: tyngde omkring egne udgravninger



De seneste ca. 10-15 år?

• lav indsamling

• kassationsrunder

• magasingennemgang

• registreringsefterslæb



Kvantitativ analysedel - Tal og statistik

Den samlede genstandsfordeling i MVE, 

Nyere Tid  (Efterår 2015)

Samlet antal genstande i MVE:

203.002 



Saglig Registrant for Kulturhistoriske Museer

• Den grønne registrant er opdelt i funktionsbestemte hoved- og undergrupper

• Vi har slået samtlige grupper op i regin for de 5 tidligere museer

• Vigtigt at holde de fem tidligere museer for sig selv – for at kunne se diversiteten

• Nogle grupper har meget få genstande – andre rigtig, rigtig mange

• Nogle grupper har mange under- og underunder-grupper



A

0%

B

0% C

0%

D

21%

E

2%

F

37%

G

4%

H

0%

I

1%

J

12%

K

4%

L…

M

0%
N

12%

O

2%

Q

0%
S

1%

T

1%Antal genstande

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

MVEs samlede genstandsmængde fordelt på registrantgrupper. (Uden S-jordfund)

F-Næringsliv, D-Stat og Samfund, N-Dragt og Smykker, J-Inventar.



Dominerende genstandsgrupper

D28p – Leg

J03a - Bordstel og borddækning

J03b - Køkken- og bryggerstøj

J02u – Skilderier

J02v – Pyntegenstande

F09b - De enkelte Håndværks- og industrifag

N03 - Kvindedragt

Her kunne J03a, J03b og F09b komme fra; Jystrup Brugsforening, 1912



N02- mandsdragt, N03-Kvindedragt, N04- Barnedragt, N05-Smykker



Tidsmæssig fordeling

• Regins prædefinerede tidsperioder

• Stor variation i periodernes længde

• Upræcis og inkonsistent

MVEs samling er tidsmæssigt…

• Begrænset antal 

genstande efter ca. 1970

• Bred samling fra Enevælde til 

Velfærdssamfund



Fordeling af den arkæologiske samling

Oldtid i alt: 1923 sager 42.705 genstande

Stenalder: 987 sager 18.291 genstande

Bronzealder: 211 sager 2.543 genstande

Jernalder: 128 sager 13.721 genstande

Middelalder: 25 sager 11.517 genstande



Bevaringsplan – step 2

• Udstillingslokalers tilstand – klima - tyverisikring - brandsikring

• Magasiners tilstand vurderes løbende

- Højprioritet (pt 5 punkter)

- Middelprioritet (pt 4 punkter)

- Lavprioritet (pt 3 punkter)

• Rutineplan for præventiv konservering – magasin og udstillinger (klima, skadedyr, rengøring)

• 12 lokaliteter beskrevet: Brandsikkerhed, Åbnings/lukningsrunde, Nøglepolitik, Nødsituationer, Vandsikkerhed, 

Evakuering af museumsgenstande, Håndtering af Museumsgenstande (håndtering, rengøring, mærkning og 

transport), Udstillingspolitik (sikkerhed, lys/stråling, klima, luftkvalitet, montre og montering af genstande), 

Rengøring på museum, Skadedyrskontrol, Klimakontrol, Løbende bygningsrelaterede opgaver, 

Katastrofeberedskab. 



Resultatet : én strategisk, prioriteret fælles samling

• Bred kulturhistorisk palet

• Få betydelige emner eller delsamlinger med 

egen særlig karakter

• Bred genstandssamling der dækker de 

lokale områders kulturhistorie

• Homogen fordeling af genstandsgrupper

Knapstrup keramik, Holbæk



• Gennemgang for bevaringstilstand

2018 - ?

• Hvor? – på Fællesmagasin Ugerløse

• Formål? – på sigt at klargøre samtlige genstande til 

udstilling

• Praksis? Fysisk håndtering af samtlige 

godt 200.000 genstande for at 

vurdere

• Bevaringstilstand

• Tjekke opbevaringsstatus

• Ensrette registrering/beskrivelse 

af genstandene



Fremtidige samlingsprojekter i MVE

• Fuld genstandsgennemgang i alle udstillinger

• Arkivdigitaliseringsprojekt – scanne/taste oplysninger i gamle museumssager

• Samlingen gennem Regin -Ved at søge på konserveringsrammen, kan vi se de genstande 

vi har ”misset”

Formål ? – kvalitetsoptimering, gøre samlingen brugbar, samlingsarbejde på oplyst grundlag



Værdi 
• Overblik

• Bevidsthed om den brede styrke, der ligger i over 100 års indsamlet lokal kulturhistorie

• Solidt videns grundlag - for videre gennemgang af samlingerne - og fokuseret indsamling



Hvad bringer fremtiden?

• Fortsættelse?

– inddækning af perioden efter 1970?

• Fundamentet er lagt – mulighederne åbne

• Forsknings- og formidlingsorienteret 

indsamling

• Emnebaseret indsamling? 

Tak


