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Mod en national bevarings- og handlingsplan
for kultur- og naturarven
på statslige og statsanerkendte museer
i Danmark.

BEV*ARV

AGENDA
1) VELKOMST, MØDEREGLER
2) PRÆSENTATION AF PROJEKTET, STATUS OG PROCESSEN FREMOVER
 OVERORDNET FORMÅL, OPGAVE OG ORGANISERING

 HVILKE INFORMATIONER projektet skal bruge (og hvilke der ikke er inkluderet)
 HVORDAN vi indsamler information
 HVORDAN museerne bidrager
 HVORDAN vi vil informere og holde museerne opdaterede om projektet
 TIDSPLANEN

3) SPØRGSMÅL

BEV*ARV
TILSAGN FRA KULTURMINISTEREN
Finansloven 2019: National handlingsplan for kulturarv: Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at
bevaring af kulturarven for fremtidige generationer er vigtig.
Aftaleparterne ønsker målrettet at prioritere bedre bevaringsforhold og tilstand af kulturarvsgenstande
på museerne. Der skal derfor laves en national handlingsplan for kulturarv.

BAGGRUND
Mod en national plan for bevaring af kulturarven

FL19: National

handlingsplan for
kulturarv:
Regeringen og Dansk
Folkeparti er enige om, at
bevaring af kulturarven for
fremtidige generationer er
vigtig. Aftaleparterne ønsker
målrettet at prioritere bedre
bevaringsforhold og tilstand
af kulturarvsgenstande på
museerne. Der skal derfor
laves en national
handlingsplan
Mod en
for kulturarv.

Konserverings
udredningen
2009

En National Handlingsplan
for Danmarks Kulturarv
ODM udkast 2014

ODMs
Bevaringsnetværk i
samarbejde med
Kulturarvsstyrelsen,
konserveringscentre
og museer

SLKS 2017
Det videre arbejde
mod en national
strategi for
samlingsvaretagelse

Det Strategiske Panel 2016
Manger overblik – SLKS udarbejder
status for bevaringsplanen fra 2003
Vejen frem – en styrket national
koordinering og strategi

Udkast – ikke
gennemført

national
bevarings- og
handlingsplan for
kulturarven:

ODM 2018
Udredning
om
Museernes
Bevarings
forhold – ikke
offentliggjort

Projektets formål er at etablere
et solidt beslutningsgrundlag
for formulering af en national
strategi for kulturarven.
Projektets resultater skal
sammenlignes med ODMs
”Rapport over
magasinforholdene på de
statsanerkendte danske
museer” fra 2006 og opsamle
væsentlige erfarings- og
læringspunkter siden dengang.
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BEV*ARV
At etablere et fælles, sammenligneligt og ensartet vidensgrundlag der giver et billede af

OPGAVEN: den aktuelle opbevaringssituation for genstande på landets museer.
INDSAMLE

- BEVARINGSRELEVANT INFORMATION om bygninger, magasinrum, deres tilstand og brug fra ALLE
magasiner

- KLIMADATA (temperatur og relativ luftfugtighed) målt gennem mindst et kalenderår fra UDVALGTE
magasiner
- BYGGE VIDERE PÅ EKSISTERENDE VIDEN, såsom;
 viden opsamlet i fx kvalitetsvurderinger, Danske Museer i tal, rigsrevisionsrapporter mm.
 forandringer og sammenlægninger på museumsområdet siden 2006
 etableringen af nye fællesmagasiner
 øvrige relevante erfaringer og viden nationalt og internationalt

BEV*ARV
At etablere et fælles, sammenligneligt og ensartet vidensgrundlag der giver et billede af

OPGAVEN: den aktuelle opbevaringssituation for genstande på landets museer.
- BEVARINGSRELEVANT INFORMATION

- KLIMADATA
- EKSISTERENDE VIDEN

Bearbejdes og sammenlignes (lokaliteter, museer, kommuner).
Resultater sammenlignes med den tilsvarende undersøgelse fra
2006.

INDSAMLET VIDEN OG RESULTATER VIL DANNE GRUNDLAG FOR:
- at Slots- og Kulturstyrelsen kan formulere en national strategi for bevaring af kulturog naturarven på statslige og statsanerkendte museer,
- at der kan formuleres et forslag til en mulig handlingsplan for at opnå de
strategiske mål,
- at undersøge muligheden for at etablere en løbende evaluering af
bevaringstilstanden på landets statslige og statsankerkendte museer.

VERSION 2.0

BEV*ARV
Bev.C N

HVEM?
Bevaringcentrene (BCs):
indsamler data og
information til projektet
sammen med de museer
de allerede har aftaler
med (87)

Hanne
Billeschou
Juhl/
Kons.C Vejle
Lise Ræder
Knudsen

Laura Hesel
Bonde

Signe Lillebæk
Projektmedarbejder

NatMus
(Kristiane
Strætkvern) &
Projekt
sekretariat

BC. F
Ida Hovmand
Kunstkons.
Øst&Vest

BEV*ARV KERNEGRUPPE

Elizabeth
Baadsgaard

Projektmedarbejder: samarbejder
med museer uden fast aftale til
bevaringscenter og med de
museer der har egen
bevaringsafdeling el. konservator
(27).
Samt databearbejdning,
rapportskrivning, m.m.

Bev. Sjælland

Nationalmuseet/Projektsekretariat:

Simon Botfeldt

- Økonomistyring, administration,
koordinering,
- Sikring af projektets fremdrift,
kompetencer, databearbejdning
og kommunikation med interessenter
- Løbende og endelig
afrapportering til SLKS

BEV*ARV
ORGANISERING
Kernegruppen
Projektleder
Kristiane Strætkvern, Nationalmuseet

Styregruppen
Berit Anne Larsen, Statens Museum for Kunst
Nikolaj Scharff, Statens Naturhistoriske Museum
Anja Olsen, Rudersdal Museum
Morten Ryhl-Svendsen, Det Kgl. Akademi, Institut for
Konservering
Lene Stengaard, Slots- og Kulturstyrelsen
Jesper Stub Johnsen, Slots- og Kulturstyrelsen

Projektmedarbejder
Signe Lillebæk, Det Kgl. Akademi, Institut for Konservering
Lederne af de danske bevaringscentre
Elizabeth Baadsgaard, Kunstkonserveringen Øst & Vest
Hanne Billeschou Juhl, Bevaringscenter Nord
Ida Hovmand, Bevaringscenter Fyn
Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle
Simon Botfeldt, Bevaring Sjælland

Projektsekretariat
Lise Ræder Knudsen, Organisationen Danske
Museer
Kristiane Strætkvern, Nationalmuseet

DE 103 MUSEER

BEV*ARV

BEV*ARV

DE 103 MUSEER
Hver repræsentant
fra kernegruppen
har ansvar for et
aftalt antal museer,
primært baseret på
den allerede
eksisterende
samarbejdsstruktur

Kernegruppen

Alle museer har udpeget en
kontaktperson til projektet.

Museets magasiner

BEV*ARV

Fase 1 OPGAVENS OMFANG – I 2006

BEV*ARV

Antal magasiner, lokationer, rum, m2
Omfang
Antal museer i undersøgelsen
Antal lokaliteter/adresser med magasiner
Antal rum
Antal m2
Antal m3 (fællesmagasiner)
Antal dataloggere i brug
Est. behov for supplerende dataloggere

2006
127
ikke med

1303
115.342
ikke med
ikke med
ikke med

Før nedlægning af magasiner og bygning af nye
magasiner og fællesmagasiner

Fase 1 OPGAVENS OMFANG – I 2022-23
Antal magasiner, lokationer, rum, m2 + omfang af klimadatalogning
Omfang
2006
Antal museer i undersøgelsen
127
Antal lokaliteter/adresser med magasiner ikke med
Antal rum
1303
Antal m2
115.342
Antal m3 (min 6 fællesmagasiner)
ikke med
Antal dataloggere i brug
ikke med
Est. behov for supplerende dataloggere
-

2022
103
310
1182
168.849
6364
447
100-120

BEV*ARV
57 museer ikke længere
selvstændige (fusioneret til
16 større institutioner
og/eller nye navne).
Herunder 6 statslige/
hovedmuseer + museerne
på Bornholm & Kbh. Amt

BEV*ARV
Fase 2 INDSAMLING AF INFORMATION om fysiske opbevaringsforhold;
STAM
DATA

1?
2?
3?
25 ??

SPØRGESKEMA (ELEKTRONISK, PC/ TABLET/ MOBIL)
med stamdata og spørgsmål

STAMDATA: magasinets lokalitet, administrative oplysninger, areal, hvilke
STAM
DATA

materialer der opbevares i magasinet mm.

1?
2?
3?
25??

25 SPØRGSMÅL om magasinernes fysiske forhold

udfyldes af museet inden selve besigtigelsen

udfyldes af kernegruppens repræsentant i samarbejde med museets
kontaktperson som en del af magasinbesigtigelsen

BEV*ARV

UDFYLDES AF MUSEET INDEN
MAGASINBESIGTIGELSE, FOR HVERT
MAGASINRUM

STAMDATA UDFYLDES AF MUSEET INDEN
MAGASINBESIGTIGELSE, FORSIDE (pr
magasinlokalitete)

SPØRGESKEMA - STAMDATA

SARA (el. tilsvarende)

Museum:
[NAVN- som oplyst i SARA]
Museets hjemkommune:
[KOMMUNENS NAVN]
Magasinets kaldenavn:
[NAVN- som oplyst i SARA]
Hvem ejer /administrerer
[NAVN]
magasinet
Hvis der er tale om et lejet
[KR. PR. ÅR – OGSÅ HVIS DEN ER 0 KR]
magasin; hvad er lejen pr/ år?
Hvis der er tale om et lejet
magasin; hvad er
[MÅNEDER]
opsigelsesfristen?
Er magasinet et fællesmagasin? JA / NEJ
Udførende
[NAVN, TITEL INSTITUTION]
museumsrepræsentant :
Cellerne nedenfor udfyldes for hvert enkelt magasinrum der skal besigtiges
Magasinrum/-hal betegnelse
[NAVN, LOKALENR el.lign. - som oplyst i SARA]
Antal kvadratmeter eller
[m2]
[m3]
kubikmeter magasinrum/-hal:
1 Arkæologisk metal
2 Arkæologiske organiske materialer (træ, tekstil, ben, læder mm.)
3 Recent materiale (træ, tekstiler, metal, pels, blandet etc.)
4 Sten, keramik, porselen, glas, emalje, fossiler
Materialekategorier i
5 Papir, akvareller o.l.
magasinrummet/ -hallen (sæt
6 Malerier
kryds ved de aktuelle kategorier)
7 Moderne /syntetiske materialer (plastic, gummi, magnetbånd o.l.)
8 Nitrat negativer, film, fotografier
9 Zoologiske / botaniske materialer (tørre)
10 Zoologiske / botaniske materialer (våde)
Evt. supplerende information:

DEL 1: STAMDATA-ADMINISTRATIV
Omhandler administrative data vedrørende
MAGASINLOKATIONEN.

Udfyldes for hver MAGASINLOKATION (én
gang)

[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]

DEL 2: STAMDATA-MAGASINBRUG.
Omhandler specifik information vedrørende
magasinrum og brugen af disse.
Udfyldes (gentages) for hvert enkelt
MAGASINRUM.
STAMDATA
Udfyldes af MUSEET
inden besigtigelsen
finder sted.

BEV*ARV
Fase 2 INDSAMLING AF INFORMATION om fysiske opbevaringsforhold
DE 25 SPØRGSMÅL EVALUERER:
1?
2?
3?
25 ??

1) Fysiske bygningsforhold udvendigt og indvendig (tilstand, vedligehold, beliggenhed, mm)

2) Fysiske forhold i magasinrum (pladsforhold, installationer, klimabetingende skader mm )
3) Administration og styring af genstandsopbevaring (hvordan man bruger og udnytter de fysiske
forhold, procedurer for tilsyn mm)
Alle spørgsmål besvares med karaktererne A-B-C-D.

A: Særdeles godt, B: Acceptabelt, C: Utilstrækkeligt, D: Meget Problematisk
Der er udarbejdet en vejledning med detaljeret beskrivelse af hvordan karaktererne
gives. Spørgsmål og svarkategorier er udarbejdet af kernegruppen.

BEV*ARV
SPØRGESKEMA om fysiske opbevaringsforhold
2. Evaluering af de enkelte rum (sæt ét kryds)

1. Evaluering af bygning udvendigt og indvendigt
(Sæt ét kryds)

A.
Særdeles
godt

B.
Acceptabelt

C.
D.
Utilstrækkeligt Meget
problematisk

1 Hvordan fremstår bygningens UDVENDIGE VEDLIGEHOLD

10
11

Hvordan fremstår BYGNINGSSKAL i forhold til at fungere som
klimaskærm og muliggøre INDVENDIG KLIMASTYRING
Hvordan er beliggenhed i forhold til RISIKO FOR
3
OVERSVØMMELSE
Hvordan er beliggenhed i forhold til RISIKO FOR SKADELIG
4
LUFTFORURENING

12

5 Hvordan er bygningens OMRÅDE vedligeholdt

15

2

13
14

6 Hvordan er beliggenhed i forhold til NEM ANKOMST
7 Hvordan fremstår bygningens INDVENDIGE VEDLIGEHOLD
Hvordan fremstår INDVENDIGT GANG-OG TRANSPORTAREAL , evt.
8 ETAGER/NIVEAUER i relation til genstandsopbevaring og
håndtering
Hvordan er adgangen til at benytte FUNKTIONELLE LØFTE- og
9
TRANSPORT VÆRKTØJ

16 Hvordan fungerer rummets KLIMASTYRING
17 Hvordan fungerer rummets KLIMAOVERVÅGNING

19
20

Udfyldes af BEV*ARV repræsentant og
MUSEETS KONTAKTPERSON ved
magasinbesigtigelsen.

21
22
23
24
25

B.
Acceptabelt

C.
D.
Utilstrækkeligt Meget
problematisk

A.
Særdeles
godt

B.
Acceptabelt

C.
D.
Utilstrækkeligt Meget
problematisk

Hvordan fremstår GENSTANDE/MATERIALER i relation til
opbevaringsforhold
Hvordan fremstår RUMMETS STØRRELSE ,PLANLØSNING og
PLADSFORHOLD
Hvordan er DAGSLYSINDFALD begrænset i relation til
genstandsopbevaring
Hvordan er GULVBELÆGNING tilpasset rummets brug til
genstandsopbevaring
Hvordan er VANDFØRENDE RØR placeret og sikret i relation til
sikker genstandsopbevaring
Hvordan er EL-INSTALLATIONERS placeret og sikret i relation til
sikker genstandsopbevaring

3. Evaluering af administration og styring af
genstandsopbevaring i rummet (sæt ét kryds)

18

A.
Særdeles
godt

Hvordan virker procedurer og rutiner for RENGØRING AF
GENSTANDE INDEN PLACERING i rummet
Hvordan virker procedurer og rutiner for DECINFICERING AF
GENSTANDE INDEN PLACERING i rummet
Hvordan virker procedurer og rutiner for SIKKER PAKNING OG
PLACERING AF GENSTANDE
Hvordan virker procedurer og rutiner for RENGØRING AF
MAGASINRUMMET
Hvordan virker procedurer og rutiner for KOMPETENT TILSYN MED
MAGASINRUMMET
Hvordan virker procedurer og rutiner for SKADEDYRSMONITORERING i rummet
Hvordan virker procedurer og rutiner for at BEGRÆNSE LYS på
genstande i rummet
Hvordan reguleres UTILSIGTET BRUG af MAGASINRUMMET (rum
forbeholdt museumsgenstande)

Fase 2, INDSAMLE INFORMATION om bygninger, rum, tilstand og brug ALLE rum

1
1

Museernes kontaktpersoner modtager link til spørgeskema og udfylder STAMDATA

Der aftales tidspunkt for besigtigelser og dataindsamling for det enkelte museum

1
Ved besigtigelserne spørgeskema for alle rum
hvor museet opbevarer deres samlinger
1?
2?
3?
25??

BEV*ARV

1?
2?
3?
25??

1?
2?
3?
25??

1?
2?
3?
25??

STAM
DATA

BEV*ARV
Fase 2 INDSAMLING AF KLIMADATA; temperatur og relativ
luftfugtighed målt gennem mindst ét kalenderår
 Formål med indsamling af klimadata er at kunne vurdere:
o opbevaringsforhold i relation til genstands-/materialetyper
o bygningens klimaskal
o bygningens klimastyring
 De indsamlede klimadata skal:
o komme fra de fleste magasinlokaliteter men ikke alle magasinrum
o give et så dækkende billede af eksisterende forhold som muligt
o afdække klimaforhold for flest muligt genstande med brug af begrænset antal dataloggere /
datamængde (optimal brug af ressourcer)
o kunne sendes til projektets platform for bearbejdning af data

BEV*ARV
Fase 2 INDSAMLING AF KLIMADATA
2022

Metoder til opsamling af klimadata

Antal museer i undersøgelsen

103

Antal lokaliteter/adresser med magasiner

310

1) Via museets CTS-system

Antal rum (trad+fælles)

1182

Antal dataloggere i brug

447

2) Med dataloggere der
transmitterer data direkte til en
central platform/sky til formålet

Estimeret behov for supplerende dataloggere

3) Med dataloggere hvorfra
data skal hentes manuelt (USB
eller lignende)
4) Punktvis/med forældet udstyr
/slet ikke

100-120

Type 1 og 2: Museet vil blive kontaktet for at
afdække mulighed for/aftale procedure for
transmission af klimadata til BEV*ARVs platform.
Type 3: Museet vil blive kontaktet mhp. at sende
manuelt indsamlede data.
Type 4: Udvalgte museer vil blive kontaktet med
henblik på at aftale opsætning af supplerende
dataloggere i udvalgte magasinrum.

BEV*ARV

Fase 2, INDSAMLE DATA. 2. INFORMATION om temperatur og luftfugtighed, UDVALGTE rum

1

Museernes kontaktpersoner modtager uddybende mail vedr.
datalogning fra projektmedarbejder

1
Der aftales proces for overførsel af klimadata og/eller
Procedure for opstilling af evt. supplerende dataloggere

1
1

Udvalgte museer låner datalogger til opstilling i
øremærkede magasinrum, modtager logger og
instruktion

INSTRUK
TION

Datalogger transmitterer klimadata i et år direkte fra
magasinrum til BEV*ARVs platform (hvis ønskeligt også til det
respektive museum)

BEV*ARV
HVAD (væsentlige forhold) er IKKE INKLUDERET I UNDERSØGELSEN?
 Udstillinger
 Magasiner der med sikkerhed bliver fraflyttet i undersøgelsesperioden (2022-2023)

 Arkiver, uregistrerede genstande, rekvisitter
 Forhold vedrørende:
- accessionering, registrering og udskillelse af genstande
- genstande der savner nødvendig stabiliserende konservering
- sikring (tyveri, brand mm)
 Museer der ikke er underlagt Kulturministeriet
 Kompetencer i forbindelse med samlingsvaretagelse

BEV*ARV
KOMMUNIKATION og FORMIDLING
Kommunikation om detaljer i forbindelse med BESIGTIGELSER
Museernes kontaktperson kommunikerer med BEV*ARVs
repræsentant for området.
Kommunikation vedr. LOGNING AF KLIMADATA:
Mellem museernes kontaktperson og BEV*ARVs
projektmedarbejder /det som er mest praktisk for museet &
bevaringscenteret
Kommunikation til museerne om ØVRIGE VÆSENTLIGE FORHOLD:
Projektsekretariatet orienterer museerne via mail og/
eller virtuelle møder
(Kopi til ODM, SLKS og øvrige interessenter)

BEV*ARV
KOMMUNIKATION og FORMIDLING
Formidling til museumsbranchen generelt:
• via Organisationen Danske Museer,
• i nyhedsbreve fra SLKS til museerne,
• i bladet Danske Museer og BEVAR (udgives af Nordisk Konservatorforbund,
Danmark)
Kommunikation til det politiske landskab foregår via Slots- og Kulturstyrelsen
og Organisationen Danske Museer.

Jan

2022

Digitalisere og teste
spørgeskema

Mar

Samling og gennemgang og af allerede foreliggende data

Databehandling og
analyse
Skrive projektrapport
S
L
U
T
R
A
P
P
O
R
T
T
I
L
S
L
K
S

Besigtigelse af magasiner og udfylde spørgeskema

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

2023

Feb

Mar

Apr

Maj

Statusmøde med resultater

Udfylde
stamdata i
spørgeskema

Godkende data

Klimalogning på magasiner

Informationsmøde
Feb

FASE 3

Indsende klimadata

Klargøre og distribuere
dataloggere

FASE 2

Formulere projektplan

Kortlægning af magasiner og datalogning

Indsende information om magasiner og datalogning

Udpege kontaktperson

MUSEERNE

SAMARBEJDE

KERNEGRUPPEN

PM/NM

FASE 1

Jun

Jul

Aug

Sep

BEV*ARV
HVAD BETYDER DET FOR MUSEERNE?
Alle museer kan forvente at:
blive kontaktet med henblik på besigtigelse og
indsamling af information fra alle magasinlokationer
og magasiner

Ved at deltage, bidrager museerne til at:
 tilvejebringe værdifulde data der kan muliggøre en
løbende evaluering af præventive bevaringsforhold
på landets statslige og statsankerkendte museer,

der vil være behov for at indsamle klimadata fra
udvalgte magasiner og at måden ikke vil være ens
for alle museer

 der efterfølgende kan prioriteres målrettet for at
forbedre opbevaringsforholdene for kunst-, naturog kulturarvsgenstande på museerne,

få den foreløbige rapport og data til høring inden
endelig rapport sendes til SLKS
blive løbende orienteret via virtuelle
informationsmøder, nyhedsbreve fra ODM, SLKS,
artikler i fagblade

 give et (del-) billede af bevaringsforholdene for
den samlede kultur- og naturarv, og dermed danne
et grundlag for formuleringen af en ny national
handlingsplan for området

 Der vil være behov for at få lov til at fotografere i magasinerne med henblik på at kunne vise
eksempler på forskellige forhold.
 Der vil være fuld diskretion omkring magasinernes sikringsmæssige forhold

BEV*ARV
VI GLÆDER OS TIL SAMARBEJDET - TAK FOR HJÆLPEN

BEV*ARV
SPØRGSMÅL?

