
 

Det strategiske panel 2016   

Fem forslag der styrker museernes samlinger: 

1. Hvad er problemet? 

Udfordring: Vi mangler et samlet overblik over status på museernes udfordringer med 

samlingsvaretagelse, herunder både efterslæb ift. oprydning og indsamling 

fremadrettet.  

Løsning: Vi foreslår, at Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder en status for 

bevaringsplanen fra 2003, og at styrelsen kortlægger museernes udfordringer med 

samlingsvaretagelse. Kortlægningen følges op af en konsekvensanalyse/ 

økonomiberegning af, hvad det vil koste at løfte opgaven, og kan være udgangspunktet 

for en politisk drøftelse af en løsning på problemet.  

 

2. En styrket national koordinering og strategi er vejen frem 

Udfordring: Opgaven med samlingsvaretagelse løses i dag punktvist og ustruktureret. 

Derfor mister vi erfaringer og inspiration. Vi mangler også en langsigtet strategi og fælles 

vision, der bl.a. forholder sig til samlingernes samfundsmæssige værdi, og til hvordan 

museernes samlinger skal se ud om for eksempel 20 år. 

Løsning: Panelet foreslår at gøre det til en national opgave at få indhentet den dårlige 

varetagelse af samlingerne og samtidig udarbejde en plan med overordnede strategiske 

pejlemærker og milepæle. Opgaven kan for eksempel løses ved at oprette en eller flere 

arbejdsgrupper, som understøtter en fokuseret, effektiv organisering af 

samlingsvaretagelse/oprydning, udarbejdelse af strategi(er) m.v.  

Arbejdsgrupperne skal bestå af repræsentanter fra museerne, Slots- og Kulturstyrelsen 

samt relevante eksterne interessenter/eksperter.  



 
 

3. Hvad skal museerne samle ind? 

Udfordring: Den stigende globalisering betyder, at mange genstande produceret i 

nutiden er identiske uanset, hvor de kommer fra. Derfor kommer historien om 

genstanden i stigende grad til at få større betydning, end genstanden selv. Samtidig sker 

der markante historiske begivenheder lige uden for vores dør – bl.a. med de mange 

flygtninge, som kommer til landet. Hvordan sikrer vi, at museerne er klædt på til at 

indsamle genstande og deres historier fra nutiden? Og hvordan bliver de bedre klædt på 

til at arbejde med indsamling i en overvejende digital tidsalder. 

 

Løsning: Det strategiske panel foreslår, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal 

indsamle eksempler på metoder og best practice i forhold til indsamling i et nutidigt 

perspektiv med fokus på bl.a. de digitale aspekter af samlingerne og genstandenes 

historier.  

 

4.  Hvordan understøtter samlingerne en ny kulturkanon? 
Udfordring: Ved at gøre opgaven med samlingsvaretagelse til et nationalt anliggende, 

vil museerne skulle i tæt dialog med deres brugere og interessenter om de fysiske 

genstande. Her må en mulighed for dialog om den immaterielle kulturarv ikke gå tabt.    

Løsning: I forbindelse med en national koordinering og udarbejdelse af strategi kan 

indsamling af immateriel kulturarv blive fremhævet som separat fokusområde. 

Museerne kan bl.a. drøfte og udvælge den immaterielle kulturarv i dialog med borgerne. 

Drøftelserne kan føde ind i en kommende kulturkanon. 

 

5. Partnerskaber 

Udfordring: Eksterne erfaringer, ressourcer og nye partnerskaber kan understøtte og 
løfte en national koordinering og samlingsgennemgang, men de bliver kun anvendt i 
begrænset omfang i dag.  

Løsning: Vi anbefaler, at den nationale koordinering og oprydning fremlægges som et 

samlet projekt for at løfte den danske kulturarv, og at det undersøges, om projektet kan 

varetages i partnerskab med fx en række fonde.  


