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Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie d. 20. september 2019 kl. 

11.00 

 

Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, 5. sal, lokale 2. 

Deltagere fra udvalget: 

Annette Johansen, Jacob Wamberg og Anne-Mette Villumsen, Claus Hage-

dorn-Olsen og Thomas Lederballe 

 

Afbud:  

Sine Kildeberg (formand) 

 

Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen: Ole Winther og Krestina Skirl 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 21. juni 2017 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Orientering fra formanden  

Annette Johansen orienterede på vegne af udvalgets formand om det se-

neste møde i Det strategiske panel den 20. august 2019, som foregik på 

Naturhistorisk Museum i Aarhus. Temaet var ’Fra finansiering til længe-

revarende samarbejder og partnerskaber’, som der på mødet blev udarbej-

det en række keylearnings i relation til. Keylearnings offentliggøres på 

styrelsens hjemmeside her, når de er godkendt sammen med øvrige key-

learnings fra panelets møder.   

 

Annette Johansen orienterede desuden om tilbagemeldingerne fra muse-

umskollegerne vedrørende SARA. Herunder om forskellige udfordringer 

med bl.a. konserveringsmodulet i SARA samt om den nyoprettede ’Kon-

servatorernes SARA-Erfa-gruppe’, som arbejder på at optimere konserve-

ringsmodulet. Udvalget drøftede i forlængelse heraf de udfordringer, der 

opleves i forbindelse med anvendelsen af SARA. Ole Winther opfordrede 

til, at problemer med SARA meldes ind til enten Axciell, som har ansvaret 

for at løse tekniske problemer, eller til styrelsen, som har ansvaret for løs-

ningen af de faglige problemer. 

4. Orientering fra styrelsen  

https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/strategisk-panel-paa-museumsomraadet/key-learnings
https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/strategisk-panel-paa-museumsomraadet/key-learnings
https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/strategisk-panel-paa-museumsomraadet/key-learnings
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Ole Winther orienterede om, at der til løsning af registreringsfaglige ud-

fordringer i SARA er oprettet to registreringsfaglige fora for hhv. de kul-

turhistoriske museer og kunstmuseerne. De to fora skal bl.a. besvare fag-

lige henvendelser om registreringsfaglige emner og indstille ønsker om vi-

dereudvikling af SARA til Change Advisory Board. 

 

Herudover orienterede Ole Winther om status for en eventuel reform af de 

statslige tilskud til museerne, som kulturministeren har meldt ud, at hun 

vil genoptage arbejdet med til næste år. 

 

Ole Winther meddelte desuden, at den videre proces for igangsætning af 

en national handlingsplan på bevaringsområdet, som den forhenværende 

kulturminister havde afsat 5 mio. kr. til, afventer den nye regerings be-

slutning. 

 

5. Orientering om løbende bevillinger i 2019 

Krestina Skirl orienterede om status for uddeling af løbende bevillinger til 

erhvervelser pr. 19. september 2019. 

 

6. Evaluering af krav og kriterier for Puljen til erhvervelser 

Puljens nuværende krav og kriterier blev drøftet, herunder behovet for 

flere kriterier. Det blev besluttet, at forslag til revideret puljebeskrivelse 

med justerede krav og kriterier sendes til skriftlig kommentering i udval-

get inden næste ansøgningsrunde i 2020. 

 

7. Eventuelt 
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