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Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie 

 

13. maj 2014 kl. 13.00-14.30 

 

 

Deltagere fra udvalget: Annette Johansen, Thomas Lederballe, Jacob Wamberg 

og Anne-Mette Villumsen  

 

Afbud: Jan Gorm Madsen, Sine Kildeberg og Claus Hagedorn-Olsen 

 

Deltagere fra Kulturstyrelsen: Ole Winther og Krestina Skirl (referent) 

 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 24. januar 2014 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Referatet kan ses på Kulturstyrel-

sens hjemmeside. 

 

3. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Orientering fra formanden  

Udvalgets formand Sine Kildeberg var fraværende pga. sygemelding fra den 3. 

maj 2014 og fire uger frem. Udvalgets næstformand Annette Johansen konsti-

tueres som formand i perioden. 
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5. Beretning fra seneste møde i Det Strategiske Panel ved Sophie Bruun, 

specialkonsulent i styrelsen og sekretær for panelet 

Sophie Bruun orienterede om panelets møde den 17. marts 2014 i Den Gamle 

By, hvor panelet i forbindelse med en rundvisning blev præsenteret for museets 

formidlingsprojekter målrettet børn med særlige behov og demente.  

 

På mødet i Det Strategiske Panel orienterede Broder Berg desuden om en te-

madag vedr. museumsundervisning for børn med særlige behov, som blev holdt 

den 24. februar på Vesthimmerlands Museum. Inviterede til mødet var skole-

forvaltninger, kommuner, museer, forskere m.v. Som opfølgning på temadagen 

er der etableret et netværk for museer, der arbejder med området. Der vil ud-

komme en rapport som opsamling på temadagen.  

 

Ulla Schaltz præsenterede hæftet ”Samarbejde”, som er udgivet af ODM og 

kommer med konkrete eksempler på, hvad der er kommet ud af de netværks-

puljer (f.eks. dragt- og tekstilpuljen, herregårdspuljen m.v.), som Kulturstyrel-

sen tidligere har støttet med ca. 30.000 kr. om året.   

 

Endelig drøftede panelet mulige temaer for debatoplæg vedr. museernes sam-

fundsmæssige rolle, som vil blive præsenteret på styrelsens årsmøde den 22.-

23. september 2014 på Nyborg Strand. Panelet har i forlængelse heraf nedsat 

en skrivegruppe bestående af Flemming Just, Christine Buhl Andersen, Kirsten 

Drotner, Berit Anne Larsen og Ulla Schaltz, som skal udarbejde oplæggene. Pa-

nelet vil evt. inddrage de tre museumsudvalg i udarbejdelsen.  

 

6. Orientering fra styrelsen 

 
Ole Winther orienterede om, at kulturministeren skal deltage i det næste møde 

i Det Strategiske Panel den 24. september 2014 med henblik på at fremme dia-

logen mellem ministeren og museumsverdenen og afdække vigtige indsatsom-

råder hos begge parter, som fx børn og unge. 

 

Ole Winther orienterede om kulturministerens kommende lancering af en ny 

børne- og ungestrategi, som bl.a. skal medvirke til at understøtte børn og un-

ges møde med kulturen både i og udenfor skolesystemet. Strategien vil være 

treleddet med fokus på hhv. små børn, skolebørn og unge. (Strategien blev 

lanceret den 20. maj 2014 og findes på Kulturministeriets hjemmeside). 
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Ole Winther orienterede om Rigsrevisionens rapport om de statsanerkendte 

museers sikring af kulturarven og den deraf følgende kritik af Kulturstyrelsens 

tilsyn med museerne, herunder kvalitetsvurderingerne. På baggrund af Rigsre-

visionens kritik vil Kulturstyrelsen formulere en tilsynsstrategi, der fastlægger 

rammer og kriterier for tilsyn og kvalitetsvurderinger. Kulturstyrelsen arbejder 

endvidere på højtryk for at få det nye Fælles Museums-it op at køre med hen-

blik på at optimere overblikket over de danske museers samlinger af kunstvær-

ker og kulturhistoriske genstande. 

 

Ole Winther orienterede om Kulturstyrelsens kommende årsmøde i september, 

som overordnet vil have fokus på temaet Digitalisering og fremtidens kultur-

brugere. Specifikt for museumsområdet vil der desuden være fokus på kvali-

tetsvurderinger. 

 

Ole Winter orienterede om, at der var indkommet 34 ansøgninger fra statslige 

og statsanerkendte museer til Kulturministeriets Forskningsudvalg, herunder 

især ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier. 

 

Ole Winther orienterede ligeledes om Kulturstyrelsens og Danske Universiteters 

igangværende pilotprojekt, hvor der bliver udarbejdet og afprøvet en model for 

forskerbedømmelse af museumsansatte. Det er målet, at reelle forskerbedøm-

melser vil kunne blive igangsat til efteråret. 

 

Krestina Skirl orienterede om status for museal behandling af Statens Kunst-

fonds indkøbte værker. Processen er blevet forsinket, hvilket betyder, at forde-

lingen af værker først vil kunne behandles af museumsudvalget på et møde i 

oktober eller evt. november. 

 

7. Orientering om løbende bevillinger siden seneste møde  

Følgende ansøgere har fået tilsagn/afslag efter indstilling fra udvalget: 

 

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot: Tilsagn om op til 33.000 kr. til er-

hvervelse af maleri af H.J. Hammer på Bruun Rasmussen Auktion (museet blev 

overbudt og erhvervelsen derfor ikke gennemført). 

 

Skovgaard Museet: Tilsagn om op til 100.000 kr. til erhvervelse af malerier af 

hhv. P.C. Skovgaard og J.T. Lundbye ved Bruun Rasmussen Auktion (museet 

blev overbudt og erhvervelserne derfor ikke gennemført). 
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Statens Museum for Kunst: I første omgang afslag på ansøgning om støtte til 

erhvervelse af værk af Haim Steinbach. Efter fornyet ansøgning dog tilsagn om 

op til 180.000 kr. 

 

Museet for Samtidskunst: Tilsagn om op til 100.000 kr. til erhvervelse af værk 

af Jens Haaning. 

 

8. Orientering om administrativt afgjorte bevillinger siden seneste møde 

Følgende ansøgere har fået administrativt afslag: 

 

Faaborg Museum: Afslag på ansøgning om erhvervelse af værk af Jens Birk-

holm, fordi det ansøgte beløb var på 15.000 kr. og dermed under minimums-

grænsen. 

 

9. Udpegning af medlemmer til fagligt panel til forskervurdering af viden-

skabelige museumsmedarbejdere inden for kunsthistorie (herunder 

navne, kontaktoplysninger samt område, som de indstillede beskæfti-

ger sig med) 

Styrelsen er pt. ved at nedsætte tre faglige paneler (nyere tids historie, kunst-

historie og arkæologi), der består af både udpegede fra universitetet og udpe-

gede fra museumsverdenen, som skal forskervurdere videnskabelige muse-

umsmedarbejdere, som ikke har en ph.d.-grad. Udvalget udarbejdede en liste 

med forslag til medlemmer til panelet for kunsthistorie (se bilag). Styrelsen be-

slutter den endelige sammensætning af panelerne.  

 

10. Punkter fra udvalget til Det Strategiske Panel 

Udvalget foreslog museernes rolle i forhold til den nye børne- og ungestrategi 

og dens tre indsatsområder (små børn, skolebørn og unge) som et muligt dis-

kussionsemne på næste møde i Det Strategiske Panel. 

 

11. Udvalgets kommende møder 

Udvalgets næste møde planlægges afholdt i uge 44, hvor der vil være konkret 

ansøgningsbehandling på dagsorden. Hvis tidsplanen tillader det, vil der desu-

den være museal behandling af Statens Kunstfonds indkøbte værker på dags-

orden. 
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Thomas Lederballe orienterede om, at han sandsynligvis vil være på barselsor-

lov på dette tidspunkt, men vil have mulighed for at vurdere ansøgninger og 

afgive indstillinger, selvom han evt. ikke kan være fysisk til stede ved selve an-

søgningsbehandlingen. 

 

Jacob Wamberg meddelte, at han ikke vil kunne deltage den 30. oktober 2014, 

men gerne den 27. eller evt. den 31. oktober.  

 

12. Eventuelt 

 


