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BAGGRUND OG FORMÅL 
De danske statslige og statsanerkendte museer har i henhold til museumsloven ansvar for at indsamle, 

registrere, bevare, formidle og forske i landets kunst-, kultur- og naturarv. De millioner af museumsgenstande 

som legemliggør denne arv skal ideelt set opbevares under forhold, der minimerer risikoen for biologisk 

nedbrydning (fx skadedyr, skimmel og mug) og reducerer fysisk og kemisk nedbrydning (via fx klima og lys). 

Herved tilgængeliggøres de bedst muligt for museernes forskning og formidling både nu og for fremtidens 

generationer. 

Magasinrapporten fra Organisationen Danske Museer (ODM) i 2006, museernes kvalitetsvurderinger, 

udredninger og beretninger fra rigsrevision og samlingsfaglige udvalg peger på at genstandenes 

opbevaringsforhold langt fra er ideelle. Selv om der de senere år er sket forbedringer af museernes 

samlingsforvaltning på mange punkter, er der stadig områder der halter bagud. Første skridt på vejen mod 

en national strategi for området, er at få et overblik over samlingernes bevaringstilstand. Det er det 

overordnede formål med projektet ”Mod en national bevarings- og handlingsplan for kultur- og naturarven 

på statslige og statsanerkendte museer i Danmark”, fremover betegnet BEV*ARV.  

Det konkrete udgangspunkt for projektet er et tilsagn på Finansloven 2019 og den projektansøgning der ledte 

til tilsagnet.  

 

FINANSLOV 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. At etablere et solidt og kvalificeret 
data-, fakta- og beslutningsgrundlag, så Slots- og Kulturstyrelsen hermed kan 
formulere en eventuel national strategi for bevaring af kulturarven på 
statslige og statsanerkendte museer, herunder formulering af et forslag til en 
mulig handlingsplan for at opnå de strategiske mål.   
 

 
 

 

Langsigtet formål  
At Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) kan formulere en national strategi for bevaring af kultur- og naturarven på 

statslige og statsanerkendte museer. De strategiske mål formuleres i en national handlingsplan. 
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Projektmål 
- At etablere et sammenligneligt datagrundlag for bevaringsforholdene på de statslige og statsanerkendte 

museer, der kan understøtte en kontinuerlig dataindsamling og monitorering. 

- At etablere et niveau for en eventuel løbende monitorering af klima med henblik på kvalitetsvurdering og 

forbedringer på alle museer, så der kan ske en løbende lokal og national prioritering af bevaringsindsatsen 

med henblik på reduktion af risiko for tab af national kultur- og naturarv til et minimum samt en anerkendelse 

og bevidstgørelse om restrisiko. 

- At etablere et solidt og ensartet metode- og datagrundlag for SLKS fremtidige kvalitetsvurderinger af 

museerne på bevaringsområdet. 

- At komme med forslag til hvordan en kontinuerlig dataindsamling og anvendelse af bevaringsrelevante data 

kan udformes og forankres blandt statslige og statsanerkendte museer samt belyse, hvordan bevaringen af 

kulturarven kan optimeres inden for de eksisterende økonomiske rammer gennem erfaringsopsamling og 

vidensdeling. 
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PROJEKTORGANISATION 
SLKS har indgået en aftale med Nationalmuseet om, at museet skal være projektejer på data- og 

vidensindsamling samt ansvarlig for gennemførsel af projektet i samarbejde med ODM, de statslige og 

statsanerkendte museer samt landets bevaringscentre, som i forvejen arbejder tæt sammen med en række 

af landets museer. 

Samarbejdet med bevaringscentrene sker i en kernegruppe. Kernegruppen består af projektleder Kristiane 

Strætkvern fra Nationalmuseet, lederne af landets fem bevaringscentre og projektmedarbejder Signe 

Lillebæk fra Det Kgl. Akademi, Institut for Konservering. I bevaringscentrene findes mange års erfaringer med 

magasinbesigtigelser og stort kendskab til forholdene på de danske museer. Projektmedarbejderen har en 

bred erfaring med samlingsvaretagelse, projektledelse og en baggrund indenfor naturhistorisk konservering. 

Alle disse kompetencer er væsentlige i formuleringen af projektplanen og den praktiske tilrettelægning af 

arbejdet.  

 

KERNEGRUPPEN 

Projektleder: Kristiane Strætkvern, Nationalmuseet 

Projektmedarbejder: Signe Lillebæk, Det Kgl. Akademi,  

                               Institut for Konservering 

   

Lederne af de danske bevaringscentre: 

Elizabeth Baadsgaard, Kunstkonserveringen Øst og Vest     
Simon Botfeldt, Bevaring Sjælland    
Ida Hovmand, Bevaringscenter Fyn    
Hanne Billeschou Juhl, Bevaringscenter Nord   
Lise Ræder Knudsen, Konserveringscenter Vejle   

 

 

Kernegruppen fastlægger niveau for datatype og -mængde samt prioriteringer. Kernegruppen planlægger, 

koordinerer og fordeler dataindsamlingen indbyrdes imellem sig. Den afsluttende databehandling og 

rapportskrivning varetages af projektleder og projektmedarbejder med resten af kernegruppen som 

rådgivere og sparringspartnere. 

Bevaringscentrene honoreres efter en fast model/fordelingsnøgle. Modellen/fordelingsnøglen fastlægges 

efter et retfærdighedsprincip, som kernegruppen i fællesskab beslutter og definerer inden for budgettets 

rammer. Bevaringscentrenes er indforståede med at deres honorar ikke fuldt ud kompenserer for den 

arbejdsmængde de forventes at levere. Honorar til bevaringscentrene nedfældes i skriftlige aftaler mellem 

Nationalmuseet og bevaringscentrene. 

Efter aftale med SLKS er der nedsat en styregruppe hvor de kunst-, natur- og kulturhistoriske museer, samt 

relevante fagpersoner er repræsenteret. Styregruppen har til opgave at sikre projektets fremdrift, at 

budgettet overholdes samt at projektets mål og forventede resultater opnås. Dertil skal styregruppen bidrage 

til projektets relevans og anvendelighed ved hjælp af faglige bidrag samt sikre at projektet formidles og 

kommunikeres til alle interessenter i samarbejde med projektleder og projektmedarbejderen. 

Sekretariatsbistand for projektet ydes af Nationalmuseet og ODM. 
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STYREGRUPPEN 

Berit Anne Larsen, Statens Museum for Kunst   

Anja Olsen, Rudersdal Museum 

Nikolaj Scharff, Statens Naturhistoriske Museum 

Morten Ryhl-Svendsen, Det Kgl. Akademi, Institut for Konservering 

Lene Stengaard, Slots- og Kulturstyrelsen 

Jesper Stub Johnsen, Vikingeskibsmuseet   

 
 

De i alt 103 museer er blevet bedt om at udpege en kontaktperson for projektet, gerne museets samlings- 

eller bevaringsansvarlige. Museets kontaktperson bliver kontaktet af en repræsentant for et af 

bevaringscentrene eller projektmedarbejderen. Alle museer vil således være tilknyttet en fast BEV*ARV 

repræsentant som primær kontakt og samarbejdspartner. For mange museers vedkommende vil denne 

person også være en, der i forvejen kender deres magasiner og personale. 

 

  

 

 
 
 

En fast representant fra 
kernegruppen er primær 
kontakt og samarbejder 
med den kontaktperson 
museet har udpeget.  

 
Hver repræsentant fra 
kernegruppen har ansvar 
for et aftalt antal museer, 
primært baseret på den 
allerede eksisterende 
samarbejdsstruktur.   
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OPGAVENS OMFANG, AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNINGER 

Rammen 
Opgaven er at etablere et solidt og kvalificeret data-, fakta- og beslutningsgrundlag der afspejler de faktiske 

forhold vedrørende bevaring af kultur- og naturarven på de 6 statslige museer og hovedmuseer samt de 97 

statsanerkendte museer i Danmark.  Slutrapporten afleveres til Slots- og Kulturstyrelsen ved udgangen af 

september i 2023.  Der er afsat op til 2,0 mio. kroner til opgaven.  

Undersøgelsens fokus og afgrænsning 
Undersøgelsen skal bidrage til at danne et beslutningsgrundlag hvorfra der kan udarbejdes nationale 

handlingsplaner og strategier. Ud fra disse kan der således en løbende lokal og national prioritering af 

bevaringsindsatsen med henblik på reduktion af risiko for tab af national kultur- og naturarv til et minimum 

samt en anerkendelse og bevidstgørelse om restrisiko. 

Undersøgelsens dataindsamling og den efterfølgende databearbejdning vil ikke rumme alle de 

bevaringsrelevante forhold der belyser hvordan bevaringen af kulturarven kan optimeres.  

Følgende forhold er ikke en del af undersøgelsen, om end de er væsentlige for at kunne formulere en national 

handlingsplan og strategi for bevaringen af kultur- og naturarven i Danmark.   

Udstillinger 

Museernes genstande befinder sig i udstillinger (ca. 10%) og på magasiner (ca. 90%). Det er typisk de mest 

enestående og betydningsfulde genstande som befinder sig i museernes udstillinger. Man kan hævde, at det 

netop er dem vi har mindst råd til at lade forfalde, men ressourcerne i dette projekt er ikke tilstrækkelige til 

en grundig undersøgelse og besigtigelse både af museernes udstillinger og magasiner. Det antages at 

genstande der befinder sig i udstilling ses og tilses langt hyppigere end genstande i magasin, hvorfor 

projektets undersøgelse vil fokusere på opbevaringsforholdene i de 103 museers magasiner. 

Prioriteringen sker ud fra den betragtning, at de mange genstande der opbevares ”ude af øje” på magasin, 

også ofte er ”ude af sind”. Ved mangelfuld opbevaring og tilsyn kan der ske væsentlige forfald i samlingerne 

og genstandsskader som er meget bekostelige eller umulige at genoprette. Undersøgelsens besigtigelser og 

klimamålinger vil derfor primært være rettet mod magasinforholdene. Udeladelsen af undersøgelse af 

genstande i udstilling er ikke et udtryk for områdets manglende betydning, men for manglende ressourcer til 

projektet. Forholdene for genstande i udstilling bør undersøges særskilt og yderligere ressourcer vil være 

nødvendige for at udføre denne opgave.  

Magasiner der med sikkerhed bliver fraflyttet i undersøgelsesperioden (2022-2023) 

Mange museer har rapporteret at de er i gang med at fraflytte nogle af deres magasiner. Selvom der ville 

kunne være resultatmæssige gevinster at hente for med henblik på fremtidige undersøgelser og rapporter, 

skønner vi at det ikke er hensigtsmæssigt at inddrage disse magasiner i undersøgelsen. Dels kan det være 

svært at finde velegnet tidspunkt for besigtigelse, dels kan resultaterne blive ukorrekte og afspejle 

forbigående tilstande (flytterod, åbne døre mm).  I tvivlstilfælde kan museumskontaktpersonen og 

repræsentanten for kernegruppen i samarbejde foretage et fælles skøn over hvad der vil give det mest 

dækkende og hensigtsmæssige billede af forholdene, med tanke på at undersøgelsens resultater skal bruges 

strategisk fremadrettet. 
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Genstandenes bevaringsmæssige tilstand 

I løbet af besigtigelserne vil der med sikkerhed observeres genstande/samlinger der savner nødvendig 

stabiliserende konservering, ligesom der også er viden om denne problemstilling blandt de 

samlingsansvarlige. Hvis man skal have et fuldstændigt billede af samlingernes tilstand, er også de enkelte 

genstandes bevaringstilstand væsentlig – uafhængigt af hvad der har forårsaget en ustabil tilstand. Ikke alle 

ustabile genstande bliver stabile af at opbevaringsforholdene ændres; der kræves aktive 

konserveringsindgreb af forskellig karakter; nogle gange kan ompakning være tilstrækkeligt, andre gange 

kræves kemiske/fysiske/ mekaniske behandlinger for at en genstand kan bringes fra ustabil til stabil tilstand. 

Denne undersøgelse vil ikke afdække omfanget af genstande der har behov for aktiv konservering, selv om 

det har betydning for det samlede billede. Kun i det omfang en ustabil tilstand direkte kan henføres til 

utilstrækkelige eller meget problematiske opbevaringsforhold tages det med i undersøgelsen. Ellers ikke.  

Arkiver, uregistrerede genstande, rekvisitter, museumsinventar 

Museumsloven og den tilhørende driftstilskudslov dækker kun genstande der har et museumsnummer. Det 

betyder at museernes arkiver, uregistrerede genstande og rekvisitter falder udenfor undersøgelsens rammer.  

Det kan dog ikke udelukkes at arkivmateriale, uregistrerede genstande, rekvisitter eller museumsinventar 

kan komme til at have betydning for en helhedsvurdering af et magasin (eksempelvis sølvfisk i arkivalier der 

opbevares sammen med museumsgenstande). I det omfang det giver mening at inddrage observationer om 

sådanne forhold i den samlede vurdering, vil det blive inkluderet. Tilsvarende væsentlige observationer fra 

undersøgelsen vil blive noteret og inkluderet i slutrapporten i det omfang kernegruppen mener det kan have 

betydning i en overordnet fremtidig strategi for bevaring af landets kultur- og naturarv.  

Øvrige forhold 

Forhold der vedrører accessionering, registrering og udskillelse af genstande er ikke en del af opgaven, 

ligesom museernes sikring mod tyveri, brand og lignende heller ikke er omfattet af undersøgelsen.  

Museernes kompetencer i forbindelse med samlingsvaretagelse 

Kompetencer til samlingsvaretagelse er en anden væsentlig parameter der har betydning for hvordan 

museernes samlinger forvaltes. Der er forskel på hvordan museerne er bemandet, hvilke kompetencer der 

er til rådighed i forhold til at have det bevaringsmæssige overblik og sikre det nødvendige bevaringsmæssige 

tilsyn med og varetagelse af samlingerne. Kortlægning af denne problematik er relevant i det samlede billede, 

men ikke en del af herværende undersøgelse.   

Museer der ikke er underlagt Kulturministeriet 

Museer der ikke er underlagt Kulturministeriet (fx nogle af universitetsmuseerne og private institutioner), er 

ikke en del af undersøgelsen. Skulle et tilsvarende overblik ønskes for disse museer, kan den metodik der 

udvikles i herværende projekt stilles til rådighed.   

Uddannelse af fagspecialister til bevaring af kultur- og naturarv 

En komplet national strategi og handleplan for bevaringen af kultur- og naturarv bør også indeholde 

strategiske mål som sikrer en udvikling og uddannelse af fagspecialister til varetagelse af opgaven i 

fremtiden.  

TWPI og SARA 
I ansøgningen der førte til finanslovsbevillingen står: ”Projektet skal så vidt muligt etablere en sammenhæng 

mellem opbevaringskvaliteten på de enkelte museers magasiner (og udstillinger) udtrykt som tidsvægtet 

bevaringsindeks (TWPI) og det nationale registreringssystem (SARA)”. 
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Mulighederne for at inkludere TWPI i evalueringsprocessen og for sammenkobling med SARA vil blive 

undersøgt nærmere af projektmedarbejderen og projektsekretariatet når arbejdet med dataindsamlingen på 

magasinerne er påbegyndt. En eventuel sammenkobling med SARA, der knytter sig til genstandsplaceringer, 

vil i givet fald skulle ske på baggrund af de data der foreligger efter projektet, men vil ikke være en præmis 

der inkorporeres i selve dataindsamlingen. (Undersøges sammen med SLKS’ udviklere af SARA) 

 

 

TWPI: Time Weighted Preservation Index 
Opbevaringskvalitet udtrykt som tidsvægtet bevaringsindeks. 
Bevaringsindekset (TWPI) er en sammenkædning af miljøparametrene 
relativ luftfugtighed og temperatur med hastigheden af kemisk 
nedbrydning af materialer. TWPI angives i år (levetid) men skal forstås 
som en relativ størrelse. Modellen tager udgangspunkt i let nedbrydelige 
organiske materialer. 
 
En tommelfingerregel er, at et magasin ikke bør have et TWPI lavere 
end 50 og et særdeles godt fungerende magasin har TWPI på 200 
eller mere. TWPI er et udtryk for at selv små ændringer i temperatur og 
luftfugtighed har indflydelse på materialernes levetid og effekten af 
skiftende luftfugtighed og temperatur over tid.   
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DATA-, FAKTA- OG BESLUTNINGSGRUNDLAG 

Fra 2006 til 2022 
Etableringen af et solidt data-, fakta- og beslutningsgrundlag hviler på en omhyggelig indsamling af 

bevaringsrelevante data om bygninger, magasinrum, disses klima, tilstand med videre fra de deltagende 

museer. Resultaterne af det herværende projekt skal være sammenlignelige med de resultater der blev 

præsenteret i ODM’s magasinrapport i 2006.   

I 2006 deltog 127 museer i undersøgelsen og der blev indhentet oplysninger om 1303 magasinrum, i alt 

fordelt på 115.342 kvm. En foreløbig optælling* viser at 57 af de museer der deltog i 2006 ikke længere 

eksisterer som selvstændige museer men er fusioneret med andre museer til 16 større organisationer 

(*tallene revideres hvis den senere gennemgang af data giver et andet resultat). 

I flere tilfælde har nye stormuseer fået nyt navn. For eksempel Museum Sydøstdanmark, Museum 

Sønderjylland og Museum Salling og i andre tilfælde er et museum lagt ind ’under’ et andet museum som 

ikke har ændret navn (for eksempel er Danmarks Mediemuseum blevet en del af Odense Bys Museer). Flere 

museer har dertil ændret navn siden 2006. 

Endvidere er gamle magasiner nedlagt og hele eller dele af samlingerne er flyttet til nyere magasiner. I flere 

af de nye magasiner er der etableret lokaler med specialklima for særlige materiale og samlingstyper. Detaljer 

vedrørende museernes organisatoriske ændringer vil for en stor del kunne findes i ’Danske Museer i tal’ og 

museernes kvalitetsvurderinger fra perioden 2009-2021 og vil blive inkluderet i bearbejdningen af 

undersøgelsens resultater hvor det skønnes relevant. 

Magasiner og rum 
En magasinbygning er en bygning med primær funktion at opbevare museumsgenstande. Den kan bestå af 

et eller flere magasinrum eller haller. En magasinbygning kan være bygget til formålet (som for eksempel 

flere af de nye fællesmagasiner), eller det kan være en bygning opført til et andet formål, som ved større eller 

mindre ændringer er lavet om til magasinbygning. Denne ombygning kan være mere eller mindre 

tilstrækkelig til at opfylde formålet.  

Genstande opbevares også i ’magasinrum’ i bygninger der ikke er født som magasinbygninger, disse 

magasinrum kan ligge på museernes egen matrikel, i kommunale bygninger, i private lejemål af forskellig art 

etc.   

I undersøgelsen gennemgås i princippet alle magasinrum, men hvis flere magasinrum er helt ens og benyttes 

til ens type genstande eller der ikke er dør mellem rummene kan det give bedst mening at bedømme dem 

under ét. Omvendt kan der forekomme store variationer i ét stort rum der kan være væsentlige at registrere. 

En tommelfingerregel er at opfange forhold der er relevant for genstandsbevaringen. 

Den grundlæggende reference i undersøgelsen er antal kvadratmeter (kvm) der anvendes til opbevaring af 

museumsgenstande. Magasinets totale antal kvadratmeter angives for alle undersøgte magasinrum. Her 

tælles kun kvadratmeter anvendt til magasinering af genstande. Rummenes størrelse har også betydning i 

forhold til effektiv magasinering, klimatisering etc. Rum der anvendes til karantæne, desinfektion, 

registrering, sluse, studierum og lignende tæller ikke med. 

I flere af de nybyggede fællesmagasiner opgøres samlingerne i kubikmeter. En omregningsnøgle skal sikre at 

de endelige resultater kan opgøres på en måde hvor de bliver sammenlignelige.     
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Dataindsamling 

1. Opklarende information 
Dataindsamlingen indledes med en spørgerunde hos museerne hvor de anmodes om følgende information:   

o Museets navn og adresse    

o Magasinlokalitet/er (adresse/r)  

o Magasinrum: Navn/nummer/ betegnelse osv.  

o Magasinrummets areal (omtrentlig størrelse i m2)  

o Overordnet samlingstype (Arkæologisk, kulturhistorisk, tekstil, maleri, vogne osv.) 

o Datalogger (Ja/nej)  

o Dataloggertype (navn på dataloggerproducent/-type) 

I 2022 viser den første optælling fra de 103 museer at der skal indhentes data fra 310 lokationer og ca. 1180 

magasinrum, fordelt på ca. 168.000 kvm.  Opgaven i 2022 er således ikke mindre end den var i 2003-2006. 

På baggrund af denne information beregnes hvor mange magasiner der vil indgå i undersøgelsen.  

Information indhentet om datalogning viser det nuværende omfang af klimadatalogning og behovet for 

anskaffelse og opsætning af supplerede dataloggere.  

2. Magasinbesigtigelser og spørgeskema 
Magasinbesigtigelserne foretages af museets udpegede kontaktperson og af BEV*ARVs repræsentant i 

fællesskab. Hvordan besigtigelserne bedst foregår i praksis, aftales parterne imellem. 

Til indsamling af informationer om magasinernes fysiske, bevaringsrelevante forhold er udarbejdet et 

spørgeskema der anvendes ved besigtigelse af magasinerne. Spørgeskemaet har et stamdataafsnit hvor 

museet, inden besigtigelsen, indtaster information om magasinets lokalitet, antal magasinrum, areal mm.  

Den del af spørgeskemaet der omhandler magasinets fysiske forhold, udfyldes ved den konkrete besigtigelse. 

Dette er inddelt i tre afsnit;  

1) Bygningsskallens tilstand udvendig og 2) Bygningens fysiske forhold indvendig. Begge vurderes i forhold 

til bygningens egnethed til formålet.  

3) Administration og styring af magasinet (hvordan man bruger og udnytter de fysiske forhold).   

Under hvert afsnit vurderes en række observationer, hvert forhold markeres med én af følgende karakterer; 

A: SÆRDELES GOD, B: ACCEPTABELT, C: UTILSTRÆKKELIGT, D: PROBLEMATISK. En detaljeret beskrivelse af 

karaktererne findes i spørgeskemaets vejledning. Observationer af bygningerne, deres indretning og 

installationer, hvilke materialer der opbevares samt opbevaringsrelaterede skader på genstandene vil gøre 

sig gældende for hvilken kategori der vælges ved udfyldning af spørgeskemaet.   
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De indsamlede informationer skal være ensartede således at data fra forskellige lokaliteter og museer kan 

sammenlignes og sættes i perspektiv på lige sammenligningsgrundlag.  Spørgsmål og karakterer har som 

formål at tydeliggøre hvor der er ’lavthængende frugter’, hvor ændring af procedurer og enkle tiltag kan 

forbedre genstandsforholdene væsentligt, samt udpege steder hvor der er store omkostninger med at få 

eksisterende magasiner til at fungere tilfredsstillende og hvor det kan være relevant at finde nye 

magasinløsninger.  

Alle besvarelser fra magasingennemgangen, samt eventuel fotodokumentation sendes i digitalt format til 

projektsekretariatet hvor de bearbejdes af projektmedarbejderen. Et rådgivende firma hyres til at bistå med 

kvalitetssikring af det digitale spørgeskema, sikring af data og fremtidssikring af metoden.  

Fotodokumentation 

Som supplement til dataindsamlingen opfordres der til at fotografere illustrative eksempler til brug i 

rapporten og til øvrig kommunikation af projektet idet billeder af opbevaringsforhold virker fremmende for 

forståelsen. Det primære formål med billeder er at vise uhensigtsmæssige forhold og behov for ændringer, 

men også at vise hvad der fungerer godt. Billeder der kan afsløre konkrete genstandsplaceringer eller 

sikringsmæssige forhold vil ikke blive anvendt. 

3. Klimadatalogning i magasiner   
Formålet med indsamling af klimadata er at kunne vurdere samlingernes opbevaringsforhold i relation til 

genstands-/materialetyper samt bygningens klimaskal og klimastyring.  I videst muligt omfang indsamles 

klimadata målt henover mindst et kalenderår i udvalgte museumsmagasiner fra alle museer, men der er ikke 

ressourcer til at opstille dataloggere og bearbejde data for alle magasinrum. Data fra klimadataloggerne skal 

samles centralt på en platform i til videre bearbejdelse, en proces der kan involvere en ikke ubetydelig 

datavask og klargøring for at kunne sammenlignes på tværs af datalogningssystem og frekvens. For at kunne 

sammenligne effekten af bygningernes klimaskal og klimastyring, bør de indsamlede klimadata så vidt muligt 

dække samme periode og logningerne suppleres med data om udendørs klima i tilsvarende periode. 

Mange museer foretager allerede klimalogninger i deres magasinbygninger og magasinrum. Omfanget af 

klimadatalogning kan deles ind i nedenstående fire typer:  

1) Opsamling af klimadata sker via museets CTS-system (tilfældet for mange af de større og nyere 

magasinbygninger) 

2) Opsamling af klimadata sker med dataloggere der transmitterer data direkte til en central enhed  
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3) Opsamling af klimadata i dataloggere hvorfra data skal hentes ved flytning til ekstern lagerenhed via 

USB eller lignende 

4) Opsamling af klimadata foretages punktvis/med forældet udstyr/slet ikke. 

Type 1 og 2: De enkelte museer vil blive kontaktet med henblik på at frigive og sende klimadata så de kan 

indgå i den samlede vurdering af klimadata. Data fra eksisterende dataloggere skal kunne eksporteres til den 

projektets platform for bearbejdning af data   Det er muligt at der nogen steder skal sættes op supplerende 

dataloggere.   

Type 3: I de tilfælde hvor museet har procedurer for opsamling af data fra de opstillede dataloggere, vil 

museerne blive kontaktet med henblik på at sende data ind til central databehandling for en given periode. 

I de tilfælde hvor en sådan procedure ikke eksisterer og det skønnes at der er behov for data, vurderes 

opstilling af supplerende dataloggere.  

Type 4: Der vil blive anskaffet og opsat supplerende dataloggere i udvalgte magasinrum. Hvor og hvor mange 

beror på en samlet vurdering af behovet i forhold til at få et dækkende og repræsentativt billede af 

situationen på landsbasis.  

Placering af supplerende dataloggere.  

Ved udpegning af museumsrum hvorfra der skal indhentes klimadata tilstræbes at afdække klimaforhold 

for flest muligt genstande /flest mulige kvadratmeter. Udvælgelsen af magasiner hvor der skal opstilles 

supplerende dataloggere følger følgende hovedprincipper:   

- Der indhentes minimum 2 logninger fra hvert museum (fra to forskellige lokaliteter, inklusive de 

som i forvejen har loggere). Generelt er tendensen at der logges på alle de ”gode” magasiner. For 

at dække en større del af magasinkategorier, suppleres op på denne måde. 

 

- Enkelte udvalgte museer opgraderes til fuld logningsgrad (dvs. logning i alle magasinrum). 

Museerne er valgt ud fra kriteriet for hvordan vi med færrest mulige loggere kan dække flest 

mulige museer/genstande/m2. Som udgangspunkt vil vi gerne dække den størst mulige del at den 

danske kultur- og naturarv, men det er ikke nødvendigvis de største magasiner (flest kvm) der 

rummer flest genstande. (For eksempel kan en stor hal rumme relativt få, men meget store 

genstande). Som udgangspunkt er det antal kvm der tæller, men nogle steder kan det give bedre 

mening at vælge ud fra mængden af genstande.  

 

- Ved enkelte museer med mange magasinrum (+20) placeres i videst muligt omfang flere 

supplerende logger for at illustrere spektret fra gode til dårlige magasiner. 

Medlemmerne af BEV*ARVs kernegruppe der har den lokale kendskab til magasinerne inddrages i den 

endelige beslutning for hvilke magasinrum der skal opstilles supplerende dataloggere i. Besidder 

kernegruppen ikke lokalkendskab til magasinerne kan museets kontaktperson inddrages i beslutningen. 

De supplerende dataloggere og dataplatform anskaffes og klargøres af BEV*ARVs sekretariat og 

projektmedarbejder, der også står for udarbejdelse af vejledning for opsætning og distribution. Et samlet ’kit’ 

sendes til museerne. Ophængning og aktivering af dataloggeren foretages af museets udpegede 

kontaktperson eller af BEV*ARVs repræsentant på stedet. De supplerende dataloggere sender data direkte 

til BEV*ARVs sekretariat og projektmedarbejder og kan, hvis museet ønsker det, sættes op til også at sende 

data til det respektive museum.  
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Indsamling og bearbejdning af klimadata 

De indsamlede klimadata bearbejdes centralt af BEV*ARVs projektmedarbejder og sekretariat, som har 

mulighed for at tilkøbe ekspertbistand. Hvilken platform der er bedst egnet til databearbejdelse undersøges 

på nuværende tidspunkt nærmere - herunder muligheden for at TWPI nemt kan indgå som output af 

klimadatabearbejdningen.  

Tilbagemeldinger til museerne og rapport  
Når de foreløbige resultater foreligger, sendes de til høring hos alle museer og der indkaldes til et virtuelt 

statusseminar for alle deltagende museer. De endelige resultater samles i en rapport der sendes til SLKS. 

Processen og rapporten skal være så transparent som muligt hvorfor resultaterne ikke vil være 

anonymiserede.  Åbenhed omkring forholdene i museerne er vigtig for at kunne pege på konkrete 

forbedringsmuligheder og strategiske indsatsområder. Detaljer der vedrører magasinernes konkrete 

placering, adresser og andre informationer der er væsentlige for sikkerheden vil ikke blive offentliggjort.  

Undervejs i forløbet orienteres museerne løbende om projektets fremdrift og eventuelle ændringer. Der 

indkaldes til virtuelle møder med museerne i opstartsfasen og ved projektets afslutning. Artikler og nyheder 

vil blive kommunikeret via ODMs nyhedsbrev og årsmøde, i Danske Museer og i konserveringsfaglige fora og 

fagblade.  
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TIDSPLAN OG PROCES 

  

Fase 1 
2022, uge 2- 9: FREMSKAFFE BASISVIDEN TIL PROJEKTDESIGN OG PLANLÆGNING 

1. En repræsentant for BEV*ARV kontakter museernes kontaktpersoner for at skaffe overblik over: 

a. De enkelte museers magasiner, rum & antal kvm, genstandstyper der opbevares samt 

bygningernes beliggenhed.    

b. I hvilke magasiner/magasinrum der er opstillet dataloggere der indsamler klima på årsbasis 

samt dataloggerens mærke og system for dataindsamling 

2. Museets kontaktperson melder information om ovenstående til BEV*ARVs kontaktperson 

3. BEV*ARVs kernegruppe formulerer projektforløbet, udarbejder spørgeskema og fremskaffer 

information med henblik på at anskaffe dataloggere til supplerende dataindsamling.  

4. BEV*ARVs styregruppe får tilsendt projektet til godkendelse og udtalelse.  

5. BEV*ARVs kernegruppe retter projektet til iht. styregruppens kommentarer og forbereder 

igangsætning af projektet og der bestilles supplerende dataloggere. 

6. BEV*ARVs projektleder indkalder museerne til informationsmøde. 

7. Spørgeskema digitaliseres og testes inden det tages i brug 

2022, uge 11-12: INFORMATION TIL MUSEERNE 

8. Virtuelle informationsmøder om projektet BEV*ARV afholdes for museerne og deres 

kontaktpersoner. Her redegøres for hvilken type information der indsamles og hvordan det skal 

foregå, fordeling af opgaver mv. og der bliver mulighed for at stille uddybende spørgsmål.  

 

 

 



 15 

Fase 2 
2022, uge 16 og ca. et år fremover: DATAINDSAMLING 

 

9. Udvalgte museer modtager dataloggere til opstilling i særligt udvalgte magasinrum.  

10. Museernes kontaktpersoner modtager link til spørgeskema og udfylder stamdatainformation. 

11. BEV*ARV kernegruppens repræsentant aftaler med museernes kontaktpersoner tidspunkt for 

hvornår og hvordan dataindsamlingsforløbet foregår for det enkelte museum.  

12. Efter aftale besøger BEV*ARV repræsentanten de enkelte museer. Sammen med museets 

kontaktperson udfyldes ca. 25 spørgsmål i et spørgeskema vedrørende de lokaler hvor museet 

opbevarer deres samlinger. 

13. Sideløbende med ovenstående samler og analyserer projektmedarbejderen allerede foreliggende 

data fra ODM’s magasinrapport (2006), kvalitetsrapporter, konserveringsfaglige udtalelser mv.  

Når klimamåleringer og data vedrørende magasinerne er indhentet fra museerne, samles informationen hos 

projektleder og projektmedarbejder hvorefter der udarbejdes en samlet statistik for det enkelte museums 

magasinforhold. Dette sendes tilbage til museet til godkendelse inden det indgår i en foreløbig, samlet 

rapport. 

 

Fase 3 
2023, forår/forsommer: FORELØBIG STATUS og HØRING  

14. Når den foreløbige samlede rapport foreligger, sendes den til høring hos alle museer og der indkaldes 

til et (sandsynligvis virtuelt) statusseminar for alle deltagende museer. 

2023, juni - august 2023: ENDELIG AFRAPPORTERING 

15. Efter høringsrunde og statusseminar formuleres den endelige rapport der skal videregives til Slots- 

og Kulturstyrelsen inden udgangen af september 2023.   
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KOMMUNIKATIONSPLAN 
Der er udarbejdet en kommunikationsplan der redegør for roller i forbindelse med kommunikation af 

projektet.  

Projektets tætte interessenter er projektets deltagere: Styregruppen, Slots- og Kulturstyrelsen, de statslige 

og statsanerkendte museer, Organisationen Danske Museer, Nationalmuseet, Bevaringscentrene og 

Styregruppen modtager information om projektet inden hvert styregruppemøde og kopier af publicerede 

artikler, nyhedsbreve etc.  

Andre nære interessenter er identificeret som: Det Kgl. Akademi, Institut for Konservering, kernegruppens 

arbejdsgivere og kollegaer, politikere, Kulturministeriet, kommunerne, Nordisk Konservatorforbund 

Danmark og museumsbranchen. Offentligheden og pressen defineres som øvrige interessenter.  

Det er projektleder som er hovedansvarlig for al kommunikation og alle former for kommunikation udenfor 

de allerede aftale rammer skal godkendes af projektejer. Kernegruppen er i fællesskab ansvarlige for den 

løbende kommunikation med de nære interessenter og sørger for at koordinere denne indbyrdes. 

Formidling af projektet til museumsbranchen generelt foregår via Organisationen Danske Museer, i 

nyhedsbreve fra SLKS til museerne, bladet Danske Museer og BEVAR (udgives af Nordisk Konservatorforbund, 

Danmark). Bidrag/notitser formuleres af projektleder og/eller projektmedarbejder og videregives herefter til 

de respektive kanaler. 

Kommunikation til det politiske landskab foregår via Slots- og Kulturstyrelsen og Organisationen Danske 

Museer. Anvendte kanaler vælger de selv, men formidling skal koordineres med projektleder. 

Al kontakt med pressen skal foregå via projektleder eller godkendes af denne. Projektleder og 

Nationalmuseets kommunikationsafdeling koordinerer selv eventuelle samarbejder med andre tætte/nære 

interessenter afhængig af formål og fokus. 

En formidling af projektet via sociale medier kan nemt foregå via Instagram. Det foreslås at projektejer og 

projektmedarbejder er ansvarlig for denne form for ”let” kommunikation. 

Projektet har et stort forskningspotentiale i kraft af de indsamlede data og metode. Projektet i sig selv og de 

metoder der anvendes kan være af international interesse. De mange data tilhører projektet, men bringes i 

spil så de kan tjene et større formål. Forskning og forskningsformidling koordineres af projektleder og drøftes 

med Projektsekretariat og Styregruppe.  


